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Valburga je naselje na levem bregu Save in spada pod občino Medvode na Gorenjskem. Danes je praktično že
povezana s Smlednikom, kamor spada podružnična cerkev sv. Valburge, po kateri je naselje dobilo ime. Do komu
nistične “svobode” se je tudi naselje imenovalo Sv. Valburga, ker pa je komunističnim oblastnikom šlo v nos vse, kar
je svetega, je vas ostala pri današnjem imenu. Cerkev na tem kraju je bila omenejena že leta 1341, seveda pa je bila
večkrat prezidana, dokler ni dobila sedanje oblike. Časovnih podatkov o teh prezidavah nisem zasledil, prav tako ne,
kako je prišlo do posvetitve tej pri nas dokaj neznani svetnici, ki je živela med leti 710 in 777 ali 779. Bila je skupaj z
bratoma Vilibaldom in Vunibaldom angleška misijonarka v frankovskem imperiju, sodelavka svojega strica po materini
strani sv. Bonifacija, in je živela v samostanu Heidenheim am Hahnenkamm blizu Eichstätta v Nemčiji, kjer je bila od
leta 751 do smrti opatinja. Zaradi svoje vzgoje, ki jo je dobila pri redovnicah v opatiji Winborne v Dorsetu v Angliji, kjer
je živela petindvajset let, je bila sposobna napisati življenjepis svojega brata Vilibalda in popis njegovega potovanja
v Palestino. Velja za prvo žensko pisateljico v Angliji in v Nemčiji. Poleg cerkve (na naslovni sliki) je v naselju Valburga
tudi graščina iz 18. stoletja, ki je pripadala družini baronov Lazarinijev. Seveda jo je po letu 1945 “posvojila” država
in – kot običajno – popolnoma zanemarila. Svoje je naredil še požar leta 2007, zdaj pa jo počasi obnavljajo.
Na začetku februarja je svečnica (2.), spomin Jezusovega darovanja v templju, s katerim je Sveta Družina izpolnila
predpis starozavezne postave in s tem pokazala, kar je Kristus pozneje sam izjavil, da ni prišel odpravljat postave in
prerokov, ampak jih dopolnit. Ob tej priliki je starec Simeon napovedal, da bo Marijino srce presunil meč, odtod tudi
njene poznejše upodobitve Žalostne Matere Božje z mečem ali meči v srcu. Na god sv. Blaža (3.) delimo blagoslov sv.
Blaža proti boleznim grla. Opomniti pa je treba, da ta zakramental ni neko čarovniško sredstvo in ima smisel samo,
če je povezan z resničnim življenjem po veri. Še nekaj februarskih godov: škof in mučenec Blaž (3.), isti dan goduje
frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona, ki je po papeževem naročilu v 13. stoletju navezal stike s Kitajsko; frančiš
kan Jožef Leoniški (4.); sicilska devica in mučenka Agata (5.); japonski mučenci Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši (6.);
redovnica Koleta (7.); redovnik Hieronim Emiliani (8.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica in rodna sestra sv.
Benedikta Sholastika (10.); Lurška Mati Božja (11.); mučenec Janez iz Triore (13.); slovanska apostola Ciril in Metod (izven
Slovenije) in mučenec Valentin (14.); sedem ustanoviteljev servitov (17.); dominikanec in slikar Angelico da Fiesole (18.);
škof in cerkveni učitelj Peter Damiani (21.); spokornik Konrad Confalonieri (19.) in opat Roman (28.).
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Brigita Irska, dev.; Pionij, muč.; Sever, šk.;
Peter Antiohijski, pušč.;
JEZUSOVO DAROVANJE (SVEČNICA); Sime
on in Ana; Teofan Venard, muč.;
Blaž, šk., muč.; Odorik iz Pordenona, red.;
PRVI PETEK; Jožef Leoniški, red.;
PRVA SOBOTA; Agata, dev., muč.;
5. NAVADNA NEDELJA; Peter Krstnik,
Pavel Miki in tov., japonski muč.;
Egidij od sv. Jožefa, red.;Koleta, red.;
Hieronim Emiliani, red.; Janez de Matha,
red. ust.; Jakoba Frangipani, red.;
Apolonija, dev., muč.; Nikefor, muč.;
Sholastika, dev.; Viljem, pušč.;
Lurška Mati božja; Saturnin, muč.;
Evlalija, muč.; Benedikt Anianski, op.;

19 S

6. NAVADNA NEDELJA; Katarina Ricci, dev.;
Gregor II., pap.; Janez iz Triore, muč.;
Ciril in Metod, slovanska apostola (izven
Slovenije).; Valentin (Zdravko), muč.;
Jordan Saški, red.; Georgija, dev.; Sigefrid
Švedski, šk.; Teodozij Florentini, red.;
Julijana iz Nikomedije, muč.; Onezim, šk.;
Peteri mučenci iz Egipta;  Filipa Mareri, red.;
Sedem ustanoviteljev servitov.; Luka Belludi,
red.; Frančišek Clet, muč.;
Simeon, šk., muč.; Angelico da Fiesole, red.,
slikar; Flavijan, šk.; Heladij, šk.;
Konrad Confalonieri, spok.; Julijan, muč.;
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7. NAVADNA NEDELJA; Silvan, muč.;
Peter Damiani, šk., c. uč.; Eleonora, kraljica.;
Sedež apostola Petra.; Pashazij, šk.;
Polikarp iz Smirne, šk., muč.; Dositej, red.;
Matija, ap. (v Sloveniji); Sergij, šk.;
Feliks II., pap.; Tarazij (Taras), šk.;
Egiptovski mučenci; Porfirij, šk.;

27 N

8. NAVADNA NEDELJA; Gabriel od Žalostne
Matere božje, red.; Leander Seviljski, šk.;
Roman, op.; Ožbolt, šk.; Hilarij, pap.

13 N
14 P
15 T
16 S
17 Č
18 P

28 P

Ako je pretoplo svečana,
bo malega travna počivala brana.
Če je februarja pretoplo,
bomo v aprilu za pečjo.
Če sever konec svečana brije,
nam dobre letine up zasije.
Kar svečana ozeleni,
se rado posuši.

Ko tole pišem 13. januarja, še vedno čakam na
januarsko številko Ave Maria – kot verjetno čaka še
marsikdo izmed vas. Ta številka je šla na pošto v Lju
bljani 15. decembra in je bila še isti dan odposlana
naprej, tako da je prišla na pošto v New York najkas
neje 17. decembra. Kaj se je po tem datumu dogajalo
z AM ostaja skrivnost, ki bi jo lahko razjasnila samo
newyorška pošta, ki pa tega seveda ne bo storila, saj je
bolj zaščitena kot kočevski medvedi in je vsaka bese
da, ki jo kdo izreče proti njej, obsojena kot “politically
incorrect”. Raje ne napišem zakaj, sicer si pa lahko
vzrok vsak sam predstavlja. Trenutno ne vidim čisto
nobene druge možnosti, kot da čakamo in upamo.  
Včeraj (12. januarja) sem dobil iz Italije časopis, ki
je izšel 23. decembra, dva dni poprej pa iz Ljubljane
Družino, ki je izšla 28. novembra!!! Naj mimogrede
povem še, da vreče z arhivskimi izvodi novembrske
številke Ave Maria sploh nisem dobil, ampak samo
naslovni karton, ki je bil pritrjen na vrečo. Nekdo v
New Yorku ga je odtrgal in poslal v Lemont, vrečo
pa po vsej verjetnosti vrgel proč. Tako nimam niti
enega arhivskega izvoda novembrske številke in jih
bom moral dati posebej natisniti – in seveda plačati.
Če takele podvige vključimo v celotno sliko našega
gospodarstva in politike, vidimo, da je navaden držav
ljan žrtev samopašnih grabežljivcev (političnih in
gospodarskih) ter brezvestnih odvetnikov, ki skrbijo
za to, da se lahko pravu in pravici posmehujejo.
Od februarske številke AM dalje boste na naslov
nem listu spet dobivali obvestilo, do kdaj je naročni
na plačana, in sicer v naslednji obliki: 2011DEC, kar
pomeni, da je plačana do konca decembra 2011. Šte
vilka torej pomeni letnico, črke pa mesec, s katerim
se naročnina konča. Prosim, da še vnaprej plačujete
naročnino ne da bi čakali na opomin: vsi ti opomini
stanejo ne samo čas, ampak tudi denar, na oboje pa
je treba paziti. Tistim, ki bodo kljub vsemu v zamudi
več kot pol leta, bom poslal samo en opomin. Če ne
bo odziva, jih bom črtal iz seznama naročnikov.
Ko tole pišem, nam zima v Lemontu še vedno kaže
zobe s snegom in nizkimi temperaturami. In vse kaže,
da so bo to še kar lep čas nadaljevalo. Vendar živimo
v prepričanju, da za dežjem vedno pride sonce in za
zimo pomlad. Vprašanje je le, kdaj.
Glede dvigala pa še vedno vlada popoln molk.
Februarja godujeta: P. Blaž Chemazar (3.) in P.
Metod Ogorevc (14.)
Umrli so februarja: P. Beno Korbič (2. febr. 2003);
P. Leonard Bogolin (3. febr. 2000); P. Pashal Esser (5.
febr. 1937); P. Aleksander Urankar (9. febr. 1958); P.
Alfonz Miklavčič (10. febr. 1931); P. Kalist Langerholz
(16. febr. 2002); Br. Fidelis Jagodic (23. febr. 1934) in
P. Bonaventura Sovinski (27. febr. 1930). Gospod naj
jim da večni mir!
P. Bernardin

Bog je doslej vse prav storil. Hvalimo njegovo neskončno modrost.
Bog bo tudi v prihodnje vse prav storil. Zanašajmo se na njegovo previdnost.
bl. Anton Martin Slomšek
FEBRUAR – AM – 2011
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MARIJA – VZOR VERE
Janez Pavel II.

Prvi blagor, ki ga navaja evangelij, se nanaša na Marijo: »Blagor ji, ki
je verovala« (Lk 1,45). Te besede, ki jih je izrekla Elizabeta, postavljajo
P. Vladimir Kos – Tokio
v ospredje nasprotje med Zaharijevo nevero in Marijino vero. Ko je
prejel napoved, da se mu bo rodil sin, Zaharija ni mogel verjeti in je
menil, da je to neuresničljivo, ker sta bila oba, on in njegova žena,
Snegove na severnih naših otokih
že prestara.
povabil bi rad za svečánov napev;
Marija pa je bila pri oznanjanju postavljena pred še bolj presenet
in južne otoke rajalnih otrok,
ljivo sporočilo, da bo postala Mesijeva mati. Ob tem je podvomila,
kako naj bi materinstvo združila z devištvom, h kateremu se je čutila
da skupaj zapojemo Mami in Devi.
poklicana. Ko ji je angel pojasnil, da to lahko stori Božja vsemogoč
O, koliko src bo še z nami zapelo,
nost po delovanju Svetega Duha, je izrazila ponižno in velikodušno
vedoč za dobrote iz Maminih rok!
privolitev. V tistem edinstvenem trenutku v zgodovini človeštva ima
O, v kolikih srcih je up zablestel
vera odločilno vlogo.
po Njej, ki ima še Boga za Otroka.
Rodovitnost Marijine vere lahko spoznamo iz evangeljske pripo
vedi o svatbi v Kani. Ko je zmanjkalo vina, bi bila Marija lahko iskala
Dá, Bog je Ljubezen in Ona nas ljubi.
kakšno človeško rešitev nastalega problema, a se je brez obotavljanja
Še bolj kot ob Sinovem križu takrát!
obrnila na Kristusa: »Vina nimajo!« (Jn 2,3). Vedela je, da Jezus nima
Veš, kakšen Ji venec posebno je ljub?
vina, zato je prosila za čudež. Njena prošnja pa je bila še bolj drzna, ker
Iz rož: za neverne vse, sestre in brate.
Jezus do takrat ni napravil nobenega čudeža. V tem posegu je Marija
sledila notranjemu navdihu, kajti po božjem načrtu se je morala njena
vera izkazati prej, kot se je razodela Jezusova mesijanska oblast, tako kot se je izkazala pred njegovim prihodom na
svet. Marija je že takrat izpolnjevala, kar je Jezus pozneje pohvalil v resnično verujočih vseh časov: »Blagor tistim, ki
niso videli, a so verovali.«
Vera, zahtevana od Marije, ni bila lahka. Že pred dogodkom v Kani je morala ob razmišljanju måed Jezusovimi
besedami in njegovim ravnanjem gojiti globoko vero, tako na pri
mer, ko je dvanajstletni Jezus v templju odgovoril njej in Jožefu:
»Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti pri tem,
kar je mojega Očeta?« (Lk 2,49). V Kani Jezusov odgovor materi
zveni še bolj rezko in nikakor ne opogumljajoče: »Kaj imam s
teboj, žena? Moja ura še ni prišla!« (Jn 2,49). V četrtem evnageliju
pri tem ni mišljena ura Kristusovega javnega delovanja, ampak
njegova zadnja ura, odrešenjski sadovi, ki so učinkovito simboli
zirani v vinu. Ker pa je tisto uro določila Očetova suverena volja in
takrat dejansko še ni prišla, je pomenila na videz nepremostljivo
oviro. Kljub temu Marija ni preklicala svoje prošnje; nasprotno,
strežnikom je naročila: »Kar koli vam reče, storite.« V svoji posluš
ni in globoki veri je razumela Kristusove besede v pomenu, ki
presega neposredni pomen; zaznala je nedoumljivo globino in
neskončne možnosti božjega usmiljenja in ni dvomila, da ji bo
Sin odgovoril z ljubeznijo. Njeni vztrajnosti v veri je sledil čudež.
Marija se nam tako predstavlja kot vzor vere v Kristusa, vere, ki
presega vse ovire.
Tudi doba Jezusovega javnega delovanja je prinesla mnogo
preizkušenj Marijine vere. Lahko si predstavljamo njeno trpko
trpljenje ob vedno večji sovražnosti do Jezusa s strani farizejev,
posmoukov in duhovščine ter spričo nevernosti celo sorodnikov.
Njena vera je ostala neomajna tudi na Kalvariji. V preizkušnji je
Marija vztrajala v veri, da je Jezus Božji Sin, ki bo z žrtvijo samega
sebe spremenil usodo človeštva. Jezusovo vstajenje je dokončno
potrdilo njeno vero, ki jev njenem srcu razodela svojo najbolj
pristno in popolno podobo – radost.

LURŠKI MARIJI
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NEDELJSKE MISLI
6. februar
5. navadna nedelja
LUČ PRAVIČNEGA NAPOČI KOT ZARJA
Iz 58,7-10
Iz nerazmljivih razlogov je bogoslužno besedilo
prirejeno tako, da izgubi svoj pravi smisel. Originalno
besedilo se namreč glasi: »Mar ni [post] v tem, da daješ
lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v
hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš, in se ne po
tuhneš pred svojim rojakom?« Tako je razumljivo, da
gre za preroški opomin v čem je prava spokornost.
Prerok jasno pove, da post, kakor je sam po sebi do
ber, ne more služiti kot dejanje pokore in spreobr
njenja, če so pri tem zanemarjene dolžnosti, ki jih
nalaga ljubezen oziroma človeška solidarnost. Tu
je odgovor na vprašanje, ki se pojavlja pogosto tudi
danes: »Zakaj se postimo, hodimo v cerkev, delamo
pokoro, ti nas pa ne vidiš?« in je izraženo že v besedilu
pred našim odlomkom. Preroški odgovor, veljaven
prav tako danes, je: Bog hoče, da ga najdemo v člove
ku. Ni ljubezni do Boga brez ljubezni do bližnjega.
Ali, da navedemo kar prerokovo besedo: »Tedaj na
poči kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro
razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost in
Gospodovo veličastvo te bo zbiralo. Tedaj boš klical
in Gospod bo odgovoril, stokal boš in bo rekel: ‘Tu
kaj sem!’ Če odpraviš jarem is svoje srede, kazanje s
prstom in varljivo govorjenje, če daješ lačnemu, kar
imaš sam rad in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja
luč in tvoja temina bo kakor poldan.«
13. februar
6. navadna nedelja
BOG NE DOVOLI GREŠITI
Sir 15,15-20
Če hočeš, moreš spolnjevati zapovedi in ohraniti
zvestobo. To je stvar tvoje svobodne volje. Tako pravi
Sirah, ki prvi od hebrejskih pisateljev premišljuje o
padcu človeka s posledicami, ki človeški rod vzne
mirjajo že od sive davnine. Vendar, svoboda ali ne,
grešnik ali ne, človek ne more uiti smrti in naše življe
nje do smrti je le še preveč revno, da bi lahko pričali
o življenju, ki je močnejše od smrti. Človek je umrljiv
po svoji naravi in njegova svoboda pri tem ne more
nič napraviti. Vendar ta svoboda vse spremeni, ker
lahko ponižno sprejme človekovo umrljivo stane in
se z njim spoprijazni, ali pa ga ošabno odriva nekam
v pozabljenje, čeprav ga dokončno odriniti ne more.
Do zdaj ji še nihče ni ušel in ji tudi nihče ne bo. Razne
znanosti se lahko še tako trudijo podaljšati človeko
vo življenje – nesmrtnega ga ne morejo in ne bodo
mogle napraviti. Smrt se v bistvu norčuje iz človeške
svobode, kadar jo uporabljamo v svojo sebičnost. V
takem primeru je smrt res kazen za človeka, saj ga
prisili, da se odpove vsemu, kar mu je v življenju kaj
pomenilo, nazadnje pa še življenju samemu. Če jo
pa gledamo krščansko, je to samo prestop praga, ki
vodi v življenje v Bogu. Tako jo tudi opisujejo tisti, ki
FEBRUAR – AM – 2011

so bili že klinično mrtvi, pa so jih nekako priklicali
nazaj v življenje.

20. februar
7. navadna nedelja
ZAPOVED LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA
3 Mz 19,1-2.17-18
Ta odlomek, kjer najdemo tisto, kar je Kristus po
zneje ponovil in uzakonil: ljubi svojega bližnjega, je
nastal šele po vrnitvi izvoljenega ljudstva iz babilon
skega izgnanstva. Večina knjig Stare zaveze je namreč
sestavljenih in urejenih iz starejših predlog in izročil,
ki so jih razni urejevalci besedila ohranjali in dopol
njevali skozi stoletja. Po babilonskem izgnanstvu so
ljudje že imeli za seboj grenko izkušnjo, kaj se pravi
biti zaničevan tujec v deželi, kamor so jih nasilno
preselili. Medsebojna podpora jim je pomagala, da
so leta izgnanstva premagali, čeprav so pozneje na
to bridko izkušnjo še večkrat pozabili. Krščanska
ljubezen kot jo je oznanil Kristus, ni vezana ne na
prostor ne na čas. Od Abrahama je Bog zahteval, da
je zapustil prostor svoje družine in svoje dežele, zato
ga je napravil za začetnika velikega naroda. Bog je
zahteval od svojega Sina, da ni dal svojega življenja
le zase, ampak za vse množice, ki gredo preko meja
vidne Cerkve, zato tudi njegova ljubezen ni poznala
meja narodnosti in dežele. In to zahteva tudi od nas.
Dostikrat se zdi, da ni lahko ljubiti popolnoma tujega
človeka, toda vedeti moramo, da ljubezen ne pomeni
čustvo, pač pa dejanje. Ljubezen se ne kaže v lepih
besedah, ampak v dejanjih solidarnosti in pomoči.
27. februar
8. navadna nedelja
GOSPOD NE POZABI NIKOGAR
Iz 49,14-15
Raziskave originalnega besedila so pokazale, da je
kratki odlomek iz drugega dela knjige preroka Izaija
del liturgičnega besedila, ki ima kljub svoji kratkosti
tri elemente, ki sestavljajo tudi krščansko liturgijo.
Najprej je tožba, ki jo izraža molilec v težkem položa
ju: »Zapustil me je Gospod, Gospod je name pozabil.«
Temu sledi kot odrešilna napoved primer v vprašalni
obliki: »Mar žena pozabi svojega otročiča in se ne
usmili otroka svojega telesa?« Zaključuje pa odlomek
uslišanje, ki je izraženo z besedo Boga samega: »A
tudi če bi ona pozabila, jaz te ne bom pozabil, govori
Gospod.« Iz tega izhaja več stvari. Ko pisec Boga pri
merja z materjo in njeno ljubeznijo, se lahko postavi
vprašanje, kaj je Bog: moški ali ženska. Gotovo ne
eno ne drugo, ima pa vse dobre lastnosti enega in
drugega v najvišji meri, tudi materinsko ljubezen,
saj vse ustvarjeno izhaja iz njega. Drugo vprašanje
pa je, kaj je predmet Božje ljubezni: vsa skupnost, ali
samo posameznik. Tudi na to vprašanje je že odgo
vor v istem drugem delu Izaijeve knjige, kjer govori
o Božjem služabniku, ki je sprejel trpljenje za vso
skupnost. Dokončen odgovor na to vprašanje pa je
dal Kristus sam. Iz evangelijev je popolnoma jasno,
kakšna je bila njegova ljubezen do posameznih apo
stolov, iz skrbi za tiste, ki bodo njegove priče, pa se
jasno kaže tudi ljubezen do skupnosti.
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BRALI SMO...
FRANKFURT — Resnična menjava elit v Sloveniji se
ni zgodila, niti v državi še vedno vlečejo komunisti,
ugotavlja nemški časnik Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Opozarjajo, da se je komunizem na oblast
vrnil pod nalepko liberalizma in socialdemokraci
je. Pred parlamentarnimi volitvami 2012 se znova
pogreva afera Patria, ki so se je tožilci otepali dve
leti. Časnik piše, da je vpliv nekdanjih komunistov v
Sloveniji močan. Nemški časnik v članku Slovensko
kraljestvo mrtvih oriše, kako je prišlo na parlamen
tarnih volitvah 2008 do preobrata. Najprej navede
obtožbe Antona Ropa, da se je predsednik SDS-a in
tedanji premier Janez Janša dogovarjal za incidente
v Piranskem zalivu leta 2004. Komaj leto za tem je
sledila zloglasna afera Patria, ki je največ pripomogla
k tesni zmagi Socialnih demokratov. Na oblast so se
vrnili komunisti pod nalepko liberalizma in social
demokracije.  Časnik spomni, da so nekateri avtorji
komunističnih zločinov še živi, toda nekaznovani.
Navaja postopek zoper Mitjo Ribičiča, ki je kot vodja
tajne službe dokazljivo s svojim podpisom dal usmr
titi 243 zapornikov. Članek zaključuje s podatkom,
da od leta 1994 v Sloveniji velja zakon, ki omogoča,
da se lahko sodnikom, ki so kršili človekove pravice,
odvzame mandat, a se ta ne uporablja. Kljub naspro
tovanju opozicije, manjšine neodvisnih medijev in
intelektualcev, je leva večina v parlamentu dosegla,
da je bil nedavno za predsednika vrhovnega tožilstva
imenovan Branko Masleša, ki je bil zadnji sodnik, ki
je v komunistični Sloveniji dosodil smrtno kazen in v
najmanj enem primeru poskrbel za to, da usmrtitev
vzhodnoevropskega pribežnika s strani jugoslovan
skih graničarjev ni bila kazensko preganjana.
HAVANA — Na Kubi je bila 24. julija v kraju Cayo
Espino v pokrajini Granma posvečena prva nova ka
toliška cerkev od revolucije leta 1959. Postavili so jo
na kraju dotrajane kapele s pomočjo dobrotnikov iz
Nemčije, sprejme pa lahko 80 ljudi. Na Kubi po revo
luciji oblasti niso dovoljevale gradnje novih cerkva.
RIM — Brat papeža Benedikta XVI. prelat Georg Rat
zinger, nekdanji stolni kapelnik Regensburških stolnih
vrabčkov, je 25. oktobra prejel nagrado ustanove za
glasbo in sakralno umetnost, ki po rimskih cerkvah
prireja redne koncerte cerkvene glasbe. Enako odli
kovanje je dobil nekdanji vodja zbora Cappella Sistina
Domenico Bartolucci, ki ga je papež Benedikt XVI. 20.
novembra sprejel v kardinalski zbor.
BERLIN — Nedavne hude poplave na Saškem so pov
zročile veliko škodo tudi v cistercijanskem samosta
nu in mednarodnem središču Sankt Marienthal. To je
najstarejši nepretrgano delujoči samostan v Nemčiji,
v njem je 15 članov reda. Večkrat so ga že doletele
poplave, najhujše pred tokratnimi so bile leta 1897.
DUNAJ — Nekdanji škof na Gradiščanskem Paul
Iby in sedanji škof na Predarlskem Elmar Fischer
sta pri marijanski pobožnosti v stolnici sv. Štefana
opozorila na pomen Marijinega češčenja za Avstrijce
nekdaj, danes in tudi v prihodnosti, poleg tega pa
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tudi na spoštovanje družine in krščanskih vrednot.
Prebivalce Avstrije sta povabila k prizadevanju za
ohranitev žive in trdne vere v Kristusa.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 30. decembra v
vatikanski avdienčni dvorani sprejel pevce iz več kot
90 otroških in mladinskih pevskih zborov iz medna
rodnega pevskega društva Pueri Cantores. Peli so pri
papeževi maši na novo leto v baziliki sv. Petra v Rimu.
BERLIN — Nemška škofovska konferenca je sporo
čila, da bo papež Benedikt XVI. med apostolskim
obiskom od 22. do 25. septembra v Nemčiji predvi
doma obiskal nadškofiji Berlin in Freiburg ter škofijo
Erfurt. To bo njegov prvi državniški obisk v Nemčiji.
JERUZALEM — Na medmrežju bodo kmalu dostop
ni judovski listi od 19. stoletja do danes. Že sedaj je
mogoče na spletni strani www.jpress.org-il seči po
več kot 400.000 straneh dvajsetih judovskih listov
v trinajstih državah, med njimi tudi nemških. Med
drugim tudi po prvem v hebrejščini tiskanem listu
Hayom, ki je izhajal od leta 1886 do 1888 v Sankt
Peterburgu.
DUNAJ — Avstrijcem je novo leto prek ORF naznanil,
obenem pa v programe v letu 2011 uvedel največji
avstrijski zvon “Pummerin” iz zvonika stolnice sv.
Štefana na Dunaju, imenovan tudi “glas Avstrije”.
Zvon tehta 20,13 ton, na začetku decembra pa so
800 kilogramov težak kembelj zvona zamenjali z 200
kilogramov lažjim, glas zvona pa se ni nič spremenil.
Prva “Pummerin” je bila ulita 1711 iz 207 turških
zaplenjenih topov in razbita med bombardiranjemv
drugi svetovni vojski. Sedanja je bila ulita iz razbitin
prve leta 1951. Ta zvon je za Avstrijce znamenje miru,
svobode in obnove po drugi svetovni vojski. Oglasi
se le ob največjih cerkvenih praznikih in izjemnih
priložnostih, kakršna je bila papežev obisk.
MINSK — Znova izvoljeni beloruski predsednik Ale
ksander Lukašenko je 27. decembra sprejel minškega
katoliškega nadškofa Tadeusza Kondrusiewicza. Če
stital mu je za božič ter mu podaril kopijo Marijine
ikone iz litovske Vilne. Nadškof je poudaril pomen
prenosa polnočnice “v živo” po državni televiziji iz
Vilejke pri Minsku ter dobrih odnosov med katoli
čani in pravoslavnimi.
HAVANA — V kubanski prestolnici so članice zdru
ženja “Dame v belem”, to je matere in žene zaprtih
političnih zapornikov, od predsednika Raula Castra o
božiču zahtevale, da izpusti enajst političnih zapor
nikov, ki so morali kljub zavzemanju Cerkve zanje
praznik Jezusovega rojstva preživeti za rešetkami.
Njihova predstavnica Laura Pollan je izjavila, da je
božič družinski praznik in da bi moral tudi predsed
nik vedeti, da je družina “sveta”.
BRUSELJ — V belgijski vasi Lutselus se je pod težo
novozapadlega snega le nekaj ur po polnočnici, ki
se je je udeležilo 200 ljudi, zrušila cerkev Marije, Kra
ljice miru, zgrajena pred 72 leti. Ranjen ni bil nihče,
gmotna škoda pa znaša tri milijone evrov. Dragocene
predmete so rešili na varno.
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DUNAJ — Direktor avstrijske prehrambene trgovske
verige Zielpunkt Jan Satek in nogometna “legenda”
Hans Krankl sta direktorju dunajske Karitas Michae
lu Landauu izročila ček v vrednosti 95.000 evrov za
pomoč duševno in telesno prizadetim otrokom.
BRATISLAVA — Predsednik Slovaške škofovske
konference nadškof Stanislav Zvolensky je domačo
vlado ob 10. obletnici sporazuma s Svetim sedežem
pozval, naj se posveča tudi žgočim vprašanjem, ki
zadevajo človekovo ravnanje v skladu z glasom vesti.
To vprašanje je ključnega pomena v času, ko si »seku
larizem v ekskluzivni podobi prizadeva potisniti vero
na obrobje družbenega dogajanja in iz nje narediti
zasebno zadevo«.
JERUZALEM — Latinski patriarh nadškof Fouad Twal
je v pogovoru za berlinsko revijo Wort und Antwort
potožil nad politiko izraelske vlade do palestinskega
prebivalstva v Jeruzalemu, saj skuša z načrtnim na
seljevanjem Judov in zidavo stanovanj zanje »v srcu
arabskega Jeruzalema« čim bolj zmanjšati število
Palestincev. S tem pa tudi število kristjanov, ki jih je v
mestu le še 1,2% (leta 1945 jih je bilo 19%).
RIM — Predsednik Italijanske škofovske konference
kardinal Angelo Bagnasco je glasovanje o zaupnici
predsedniku italijanske vlade Silviu Berlusconiju
označil kot glasovanje za to, da je vlada sploh še spo
sobna vladati, Italijane pa po nemirih, ki so nastali,
pozval, naj spoštujejo odločitev parlamenta.
MÜNCHEN — Rafael D’Aqui, referent za Latinsko
Ameriko pri mednarodni dobrodelni ustanovi
Cerkev v stiski, je po vrnitvi s Haitija povedal, da si
katoliška Cerkev leto po katastrofalnem potresu
prizadeva, kolikor je mogoče, pomagati prizadetim
ljudem. Duhovniki in redovniki garajo tako rekoč
dan in noč, saj potresnikom primanjkuje najnujnejše
za življenje. Nimajo niti pitne vode.
DUNAJ — Innsbruški družbeni etik Herwig Büchele
in politolog Anton Pelinka sta pri predstavitvi knjige
o Evropi poudarila, da bi bila lahko Evropska Zveza
vzorec za nov, miroljuben svetovni red; politično
ureditev onstran nacionalizmov, ki bi temeljila na
osrednji vrednoti — demokraciji.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 16. decembra
sprejel novega predsednika Svetovne luteranske
zveze Muniba Younana, sicer škofa evangeličanskoluteranske Cerkve v Jordaniji in Sveti deželi.
BERLIN — Predsednik nemškega parlamenta Nor
bert Lammert je povedal, da bo papež Benedikt XVI.
kot prvi papež v zgodovini tega parlamenta septem
bra 2011 ob obisku v Nemčiji govoril poslancem.
Večina se jih je s tem strinjala.
VARŠAVA — Predsednik Poljske škofovske konferen
ce nadškof Jozef Michalik je v pogovoru za dnevnik
Nasz Dziennik pohvalil »pomembno versko in druž
beno nalogo« oporečnega poljskega radia Radio
Maryja in medijskega giganta Lux Veritatis. Dejal je,
da ta radio pri ljudeh poglablja vero, jih uči molitve
ter prevzemati družbeno odgovornost.
SKADAR — Mednarodna Karitas je za poplavljence
v Albaniji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini ter Črni
gori namenila 80.000 evrov takojšnje pomoči. Samo
na severu Albanije je uničenih okrog 7.500 hiš, več
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deset tisoč ljudi so morali preseliti na varno. »Nujno
potrebujemo zdravila proti pljučnici in okužbam
črevesja,« je povedala s. Maria Cristina Färber od Al
banske Karitas. Boji se, da bo največ žrtev zahteval
mraz, ki je pritisnil za deževjem. S. Maria je še dejala,
da mednarodna pomoč še ni usklajena ter da je v
poplavljenih krajih »pravi kaos«.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. se je pri splošni
avdienci 1. decembra v Nervijevi dvorani v Vatika
nu srečal s 26 Iračani, ki so bili 31. oktobra ranjeni
ob napadu na sirsko katoliško stolnico v Bagdadu,
zdravijo pa se v rimski kliniki Gemelli.
MANILA — Filipinska škofovska konferenca na svo
ji spletni strani poroča, da papež Benedikt XVI. ni
odobril osnutka načrtovanega filipinskega zakona
o “reproduktivnem zdravju”, ker ta med drugim
predvideva tudi uvedbo spolne vzgoje na filipinskih
šolah in dajanje protispočetnih sredstev mladim in
siromašnim ljudem. S papežem se je o tem perečem
vprašanju posvetoval filipinski kardinal Ricardo Vidal.
DUNAJ — Avstrijska katoliška socialna akademija
(KSOE) je 29. novembra na afriško-azijskem inštitu
tu predstavila dosje Vidni in dejavni. Religije v javnem
prostoru. V njem je jasno povedala, da vera ni »zgolj
zasebna zadeva«, glavno pozornost pa je namenila
prispevku vernih ljudi in njihovih občestev k druž
beni blaginji.
DUBLIN — List The Irish Catholic poroča, da bodo du
hovnikom nadškofije Dublin, ker so se lani zmanjšali
njeni dohodki za dva milijona evrov, znižali prejemke
za šest odstotkov. Zaradi gospodarske in denarne
krize odgovorni pričakujejo, da bo prihodnje leto še
teže za omenjeno nadškofijo, ni pa se bati, kot neka
teri menijo, da bo v najmanj treh letih bankrotirala.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je v nedeljo, 12.
decembra, po molitvi angelovega češčenja z verniki
na Trgu sv. Petra blagoslovil okrog 2.000 kipcev Je
zuščka, ki so jih tja prinesli otroci. Otroke je povabil,
naj molijo tudi zanj, ko bodo kipce prinesli domov
in jih položili v jaslice.
MAINZ — Kardinal Karl Lehmann je v prispevku
za škofijski list Glaube und Leben katoliško Cerkev
pozval, naj pogumno odgovori na neutemeljene na
pade nanjo. Da bi bila pri tem uspešna, kot tudi njeni
člani, morajo biti ti bolj obveščeni in tudi znati se
braniti pred napadi, saj nekatere skupine izkoriščajo
močno zmanjšan ugled Cerkve zaradi spolnih zlorab
za pravo gonjo proti njej in celo proti veri.
BRUSELJ — Belgijski dnevnik Het Nieuwsblad je
opustil iskanje tistih cerkva, v katerih se ob nedeljah
k maši zbira najmanj ljudi. Vodstvo časopisa je s to
akcijo nameravalo prikazati, da je tudi Belgija vse
bolj razkristjanjena, nazadnje pa je priznalo, da je
naredilo napako, ko je celo plačevalo dopisnike, da
so šteli udeležence maše, pri tem pa “spregledalo”
tiste, ki obiskujejo sobotne večerne maše.
HAVANA — Kubanski kardinal Jaime Ortega y Alami
no je časnikarjem povedal, da papež Benedikt XVI.
podpira posredovalno vlogo Cerkve na “sladkornem
otoku” pri izpuščanju političnih zapornikov. Oblasti
so jih doslej izpustile že 51, kmalu pa bodo začele
izpuščati še druge.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO POTOVANJE PO BELEM NILU
Ni znano, da bi bil misijonar Marchetti iz Marzu
ka kaj poročal Kongregaciji o vzhodnosudanskem
misijonu. Pismo je pa važno, ker nam spet odkriva
namen Kongregacije, opustiti Kartum kot središče
sudanskega misijona, češ da so tam razmere za to
skrajno neugodne in bi od tam ne bilo mogoče imeti
rednih zvez z misijonskimi postajami, ki bi jih usta
novili med zamorci.
Knoblehar o teh pomislekih in načrtih Kongrega
cije za zdaj še ni zvedel. Slutil je pa, da v Rimu njihova
stvar slabo stoji. Ni pa slutil, da je s svojim potova
njem po Belem Nilu trdno dokazal, da bi misijonarji
iz Kartuma lahko ustanovili misijonske postaje med
vzhodnosudanskimi črnci in bi lahko brez ovir in
težav imeli po Belem Nilu redno zvezo z njimi.
V arhivu Kongregacije za širjenje vere je prepis
pisma, ki ga je ona pisala p. Pedemonteju v Kartum
14. januarja 1851. Začenja se: »Dne 25. januarja pre
teklega leta je gospod Knoblehar obvestil to sveto
Kongregacijo, da se mu je predstavil neki saoritski
menih (iz Libanona) z imenom Mihael Baj.« Dne 25.
januarja je bil Knoblehar še na potovanju po Belem
Nilu, do 7. marca. Ali je torej pismo pisal na poti, ali
ga je v njegovem imenu pisal p. Zara, ki je v njegovi
odsotnosti vodil kartumsko hišo. – O tem menihu
pravi pismo, da je samovoljno izstopil iz svojega
samostana v Libanonu in zbežal v Afriko. Zdaj je ob
žaloval svoje dejanje in je bil pripravljen na vsakršno
pokoro, ki bi mu jo naložila Kongregacija za širjenje
vere. Temu pismu je bilo priloženo tudi Bajevo pismo.
– Kongregacija je poslala odgovor na Knobleharja;
on je pa že prej odpotoval v Evropo, zato se je pismo
Kongregacije zapečateno vrnilo v Rim.
14. januarja naslednjega leta 1851 je prefekt Kon
gregacije o tem redovniku pisal p. Pedemonteju v
Kartum: »Dušni blagor te spokorjene duše mi je pri

srcu. Zato Vas prosim, da izsledite tega rednovnika
in izvršite, kar sem bil v svojem omenjenem pismu
naročil g. Knobleharju. Morete torej reči p. Mihaelu
Baju, da Kongregacija želi, da bi bilo njegovo spreo
brnjenje iskreno in da bi s spodbudnim življenjem
v prihodnosti popravil velikansko pohujšanje, ki ga
je napravil s svojim odpadom.Pisal sem že apostol
skemu delegatu v Libanonu, škofu Villardellu, naj
pomaga, da bi se ta Vaša želja kar najbolje izpolnila.
Omenjeni redovnik se lahko svobodono odpravi
na pot in se takoj predstavi delegatu; pri njem bo
dobil primerna navodila in listine, da bo spet mogel
biti sprejet v samostan v Tahalah. Če bi pa rajši živel
v škofiji škofa Agápija, bo dobil tudi v tem škofu
ljubečega očeta, ki bo zmerom pripravljen objeti
spokorjenega sina, kakor mi je nedavno sam zatrdil
v pismu. – Jaz Vam pa čestitam k Vašemu nepresta
nemu prizadevanju za tiste pokrajine in Vam kot
plačilo želim obilo nebeškega blagosova. Priporo
čam se Vaši molitvi.«
P. Pedemonte je prosil Kongregacijo za širjenje vere
za podporo. Dne 22. decembra 1851 mu je odgovorila,
da bo provikar Knoblehar prinesel dovolj sredstev.
Ta dva dogodka sta se deloma zgodila med Knob
leharjevim potovanjem po Evropi. Omenili smo ju
pa tukaj, da bi opis tega potovanja ne bilo treba z
njima prekinjati.
Knoblehar je bil brez denarja. Stroški za vzdrže
vanje kartumske hiše so bili veliki, stalnih dohodkov
pa ni imel nobenih. Našteval si je, kaj vse še manjka
za hišo v Kartumju in kaj jim bo treba za bodoče
misijonske postaje: duhovnikov in misijonskih so
delavcev svetnega stanu, denarja, oprave za cerkvice
in učil za šole, poljedelskega in drugega orodja. Zato
je v njem dozorel sklep, da se odpravi proti Evropi in
tam priskrbi vse to.

VIHAR NAD KARTUMSKO MISIJONSKO HIŠO
V zgodnji jeseni leta 1851, ko je bil Knoblehar v
Evropi, Vinco pa pri Barijcih, je prišel za dva meseca
v Kartum abesinski apostolski vikar Viljem Massaia.
Prišel je iz Rima; v Kartumu se je hotel pripraviti, da
gre problečen v Abesinijo. Tudi on je bil med tistimi,
ki so bili svetovali Kongregaciji za širjenje vere, naj se
ustanovi misijon za Sudan; zato se je živo zanimal za
njegov začetek. Kongregacija ga je prosila, naj pregle
da razmere v kartumski misijonski hiši in ji poroča.
Iz njenega pisma od 14. januarja 1852 egiptovskemu
apostolskemu vikarju Guascu je razvidno, da ji je škof
Massaia poslal 9. oktobra 1851 iz Kartuma poročilo.
V njenih arhivih se ni ohranilo. Pač pa se je vsebina
ohranila v Masaievi knjigi Mojih 35 let v misijonih, ki
jo je napisal, ko se je na starost vrnil v Italijo.
V tej knjigi pravi, da je bila kartumska misijonska
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hiša ob njegovem prihodu kakor bolnišnica. Jezuita
Pedemonte in Zara sta bila v postelji. Ležala je tudi
večina gojencev, ki so bili – razen nekaj črncev – ne
zakonski sinovi Evropejcev. Tudi on sam je zbolel za
mrzlico; kuhano lubje tamarinde in kinin sta ga pa
v dvanajstih dneh postavila na noge.
Piše, da ga je z zadovoljstvom polnila zavest, da
ni sprejel tega misijona, ker je v njem našel »pravo
babilonsko zmešnjavo«. Patra Rylla pohvali, da je bil
izreden človek. Naredil je pa to veliko napako, da ni
vzel s seboj samo jezuitov.
V načelu ima p. Massaia prav. V vsaki misijonski
pokrajini bi naj bili samo ene vrste misijonarji. Ali
naj bodo samo škofijski duhovniki, kakor so bili na
primer v Baragovem severnoameriškem misijonu.
Ali naj pa bodo samo člani istega cerkvenega reda.
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Niko Kuret

SVEČNICA
2. februar
Ime tega praznika izhaja samo iz
obredja, ki poteka v cerkvi, ne pove pa
njegove vsebine. V cerkvenem bogo
služju je bil praznik spomin Marijinega
očiščevanja. Po obnovi bogoslužja
II. vatikanskega koncila pa je vse
usmerjeno v darovanje, ki so ga za
novorojenega Jezusa njegovi starši
opravili v templju, zato se ta praznik
uradno imenuje “Gospodovo darova
nje”. Seveda pa uporabljamo še vedno
domači slovenski izraz “svečnica”, ki
prihaja od blagoslova sveč, ki je del
prazničnega bogoslužja. Blagoslov
sveč v cerkvi je na vrsti pred praznič
nim opravilom. Molitve pred blago
slovom spominjajo predvsem Kristu
sa, ki je luč sveta. Verniki prižgo vsak
svojo svečo, mašnik pa pokropi sveče
z blagoslovljeno vodo in jih pokadi s
kadilom. Blagoslovu sledi procesija s
prižganimi svečami. Sveče gore potem
dalje tudi med mašo.
Verniki pripisujejo blagoslovu in
zato blagoslovljeni sveči posebno moč. Splošno zna
no je, da dado umirajočemu v roke svečo, blagoslo
vljeno o svečnici. Ta sveča mora biti doma spravljena
samo za ta namen in zmerom pri roki. Na svečnico
blagoslovljeno svečo prižgo ponekod na Gorenjskem
in Štajerskem ob hudi uri, da bi sveti plamen odgnal
grozeče oblake, odvrnil strelo in točo.
V Slovenski Istri se je udeležil blagoslova sveč,
kdor je le mogel. Gospodinja je kupila pred cerkvijo
za vsakega domačega po eno svečo in vsak si jo je dal
blagoslovit. Gorela mu je med vso mašo. Ko so prišli
domov, si je vsak svojo svečo vnovič prižgal in se z
njo pokrižal po vsem telesu – spredaj, ob straneh
in med pleči zadaj. Šego poznajo skoraj povsod po
Slovenskem, ponekod sicer šele naslednji dan, na
Blaževo. V Brkinih je nesla gospodinja vse večje sveče
svoje družine v “snopič” zvezane in s pisanimi trakovi
ovite k blagoslou. Ko se je vrnila domov, si je prižgal
vsak svojo svečo in se obkrožil z njo trikrat z desne
na levo, »da mu slabi ljudje in hudi duh istega leta ne
bodo škodovali«. Z blagoslovljeno svečo so pokrižali
tudi postelje, prtove (rjuhe), srajce in obleko. Po
končanem obredu so obesili sveče na steno nad po
steljo, ker so pripisovali svečniškim blagoslovljenim
svečam »prav veliko moč«.
Križanje ali kroženje z blagoslovljeno svečo ob
telesu imenujejo na Štajerskem (ljutomerska oko
lica) čučkanje. Ime je znano tudi v ptujski okolici,
obred pa opravi mati na otrocih na svečnico, preden
gredo spat, še rajši pa na Blaževo zjutraj. Matere ovi
jejo otrokom s tanko, zvito gorečo svečo po trikrat
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glavo ali vrat, pa vsako roko in nogo
posebej. Podobno se godi tudi v Prek
murju.
V Poljanski dolini nad Škofjo Loko
so svečo prižgali na svečnico zvečer in
so z njo obkrožili hišo; vmes so molili
očenaš, da bi bila hiša obvarovana
vsega hudega. Na Koroškem je prišel
svoje dni gospodar s prižgano svečo
iz cerkve domov. Moral je iti trikrat
okoli hiše, da bi z blagoslovljenim
plamenom odgnal kače od nje.
Ne smemo se čuditi, če ljudstvo
tudi pri tem obredu z blagoslovlje
nim predmetom prav po pogansko
vedežuje.
V ljutomerski okolici pazijo pri
čučkanju, komu sveča med ovijanjem
vratu, glave, rok in nog ugasne; tistega
čaka skorajšnja smrt. Pri Veliki Nedelji
krožijo s prižgano svečo zelo naglo
okoli posameznih delov telesa; tisti,
na katerem delajo preskušnjo, stoji
mirno in šteje. Usojenih mu je toliko
let življenja, do kolikor je naštel, preden je sveča
zavoljo nastajajoče sape ugasnila.
Tudi s plamenom in njegovim dimom vedežuje
jo. V lendavski okolici bo umrl tisti, pri katerem se
nagne plamen sveče navzdol. V ljutomerski okolici
zbere mati se domače okoli sebe, prižge svečo in jo
nato ugasne z dvema prstoma. Tisti, proti kateremu
se nagne dim, bo  umrl. V Prekmurju narede to pre
skušnjo za vsakogar posebej, začenši z najstarejšim
v družini. Vera sega v Belo Krajino. Tod stopi vsakdo,
ko se vrne od maše, s prižgano svečo za vrata in sve
čo ugasne. Tisti, proti kateremu se dim ugasle sveče
najbolj vije, bo v letu dni umrl.
Pogosto je bila že omenjena in opisana svojevrst
na otroška šega v Železni Kapli na Koroškem.

Procesija s svečami
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Otroci v Železni Kapli se večera pred svečnico
najbolj veselijo. Tedne poprej delajo ali pa si dado
delat majhne cerkvice iz lepenke, ki jih pritrdijo na
deščico. Line, okenca, vrata je treba prelepiti z mod
rim, rdečim ali rumenim prosojnim papirjem. Čim
več je barv, tem lepše je. V cerkvico postavijo svečo,
vsako cerkvico pa pritrdijo vrh dolgega droga.
Ko zazvoni večernico, so otroci že zbrani pri cer
kvi Marije v Trnju zunaj trga. Vsak drži v rokah svoj
drog s cerkvico na vrhu; v njej gori sveča. Ko odzvoni
zdravamarijo, zdrvijo skozi trg do gradu Hagenegg,
kakih 10 minut od trga. Za njimi tišči seveda množi
ca radovednežev. Spotoma vsak kriči. Čim močnejši
glas ima, tembolj je veljaven. Vse pa vpije v en glas:
Ante pánte populóre,
ante pánte populóre…
Od daleč je slišati kakor litanije. Samo včasih se
oglasi kdo vmes:
Kocla vrata cvilijóre!
Ko pride množica na most čez Belo, se ustavi. Vsak
otrok sname svojo cerkvico z droga in jo spusti v vodo.
Valovi odnašajo množico cerkvic z razsvetljenimi,
pisanimi okni v noč. Dolgo se bliskajo barvni odsevi
iz teme. “Procesija” je končana, vse se počasi razhaja.
Odkod je ta šega in kaj pomenijo besede, ki jih
je slišati?
Précej smo se najbrž spomnili barčic sv. Gregorja
v Kropi, Kamni gorici, Železnikih in Tržiču. Čeprav
sta obe šegi v koledarju dokah vsaksebi, je očitno,
da sta na zunaj popolnoma enaki, le povod zanju je
različen. Kápelska šega potrjuje, da segajo tudi na

Gorenjskem njene korenine prav daleč v davnino
in da je nemara prava razlaga z obe šegi še neznan
obred vodnega češčenja.
Kapelčani vedo seveda povedati, odkod njihova
šega. Baje je bila pred davnimi, davnimi časi v Kapli
velika povodenj. Pri Kapli se nameč stekajo tri vode:
Bela, Obirska in Lobnik. Še danes vode ob deževju
močno narastejo in divji valovi valijo velike skale s
seboj. Bilo je zvečer pred svečnico. Farna cerkev in
vsa Kapla sta bili pod vodo. Le romarske cerkve De
vice Marije v Trnju, ki stoji na hribu, besneči valovi
niso dosegli. Tedaj so se ljudje zaobljubili, da bodo
prirejali take procesije.
Kaj pa pomenijo čudne besede »ante pante po
pulore«? Med cerkveno procesijo po blagoslovu
sveč je pela duhovščina v prejšnjih časih antifono
v latinskem jeziku. Ena izmed kitic se glasi: »Lumen
ad revelationem gentium – quod parasti ante faciem
omnium populorum« (Luč v razsvetljenje poganov
– ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev). Do
leta 1851 ali 1852 so otroci molili še vso pesem po
latinsko. Takrat je živel stari cerkovnik Tone, ki se je
ubadal s tremi fantiči, da jim je vtepal v glavo latin
sko pesem. Eno vrstico je molil on, drugo so morali
otroci, počasi in glasno. Tako so šli v procesiji po

trgu. Tudi za red med procesijo je skrbel stari Tone.
Otrokom pa že tedaj latinščina ni šla rada v glavo, saj
so se ministrantje tudi do nedavnega neradi otepali z
njo. Mimogrede so kakšno besedo ali ves stavek hoté
ali nehoté predrugačili. Tako je bilo tudi v Kapli na
svečnico. Iz »ante faciem omnium populorum« so
naredili »ante pante populore«. Leta 1854 je nastal
dodatek. Pri nekdanjem Koclu – pozneje pri Šumi
ju – so dvoriščna vrata tedaj čudno cvilila, ker se
jih nihče ni usmilil, da bi jih namazal. Otroci so šli
v procesiji ravno mimo, ko je nekdo vrata odprl, da
so na glas zacvilila. Šaljivec je bil pri roki – bleknil je
kot odpev k popačeni latinski vrstici, da se je rimalo
z njo: »Kocla vrata cvilijóre!« To je bilo otrokom tako
všeč, da še danes, več kot stopetdeset let pozneje, z
velikim užitkom ponavljajo ta “odpev” med svojo
“procesijo” na večer pred svečnico…

Vsaka dobra tradicija je na prvi pogled dolgočasna, ker je kolikor toliko nenavadna.
Odseva namreč gleanje in zanimanje v času svojega nastanka, nam pa njen primer ne
prihaja ravno naproti, saj nam bolj prijajo moderne nepomembnosti
Jakob Burckhard
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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«

PREPOVEDI IN OBVEZNOSTI
ali naroda, op. ur.) so Izraelci vsaj teoretično ostali
zvesti dokaj dolgo. Po povratku iz izgnanstva je Ne
hemija silovito nastopil proti Judom, »ki so bili vzeli
Ašdódke, Amónke in Moábke za žene.« V svoji jezi
je osebno oštel, preklel in zlasal krivce (prim. Neh
13,23-25). Se je ta strogost ohranila do Kristusovega
časa? Nepopustljivost reformatorjev je vedno izziva
la ugovore. Saj končno ni bilo mogoče prikrivati, da
je Abrahamov prvorojenec izhajal iz Egipčanke, da je
Mojzes vzel za svoje žene eno Midianko in morebiti
eno Etiopko, da je bila Davidova prababica Moábka
Ruta, da je bila Batšéba, – prešuštna! – žena vélikega
kralja verjetno Hetejka… Preseneča ugotovitev, da
niti v Novi zavezi, niti v kakem talmudskem spisu
ni najti sledu o prastari prepovedi izvenrodovne
ženitve, sklenjene izven okvira izvoljenega ljudstva.
Morda zato, ker je to bilo samo po sebi umevno? Ker
je bila zveza s tujko zaradi običaja in zaradi mnenja
ožigosana z obsodbo, ki je izvirala iz groze, ki je ob
hajala Jude ob vsem, kar je bilo tujega?
Uradno so bile zveze, ki jih je Postava prepovedo
vala zveze med sorodniki. Splošno načelo je izhajalo
iz Postave: »Nihče naj se ne približa nobenemu so
rodniku svojega mesa, da bi odkril njegovo nagoto!«
(3 Mz 18,6). Odtod natančen pravilnik o tem, kaj
je razumeti pod sorodstvom – natančen, ki je pa,
presenetljivo, znal pogledati skozi prste. Prepove
dane so bile: zveza sina z materjo (Postava ne pove
Abraham in Sara

Postava je bila več kot samo dajanje nasvetov: v
določenih primerih je prepovedovala, v drugih je
zapovedovala. Samo po sebi se razume, da vedno
v korist družine. Gospod je rekel, ko je dal svojo
Postavo svojemu ljudstvu: »Nikar ne sklepaj zaveze
s prebivalci dežele! Kadar bi se vlačugali s svojimi
bogovi in darovali svojim bogovom, bi te vabili in
bi jedel od njihove daritve; jemal bi njihove hčere
za tvoje sinove in njihove hčere bi se vlačugale s
svojimi bogovi in zapeljevale tvoje sinove, da bi se
vlačugali z njihovimi bogovi« (2 Mz 34,15-16). Sicer
pa je bil tak zgled očakov: Abraham je dal poiskati
za Izaka nevesto svojega rodu, in ko je Jakob dosegel
starost za ženitev, je bil poslan, naj si najde ženo pri
svojih bratrancih v aramski deželi. Temu strogemu
načelu “endogamije” (ženitve znotraj svojega rodu
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Rahela in Lea
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Ruta in Boaz

nič o zvezi med očetom in hčerko, morda zaradi
spomina na Lota…); zveza moškega z eno od žena
njegovega očeta; zveza moškega z njegovo sestro
ali polsestro (pa kaj se ni Abraham poročil s svojo
polsestro Saro?); zvezo nečaka s teto (pa kaj ni bila
Mojzesova in Aronova mati teta njunega očeta?), nič
pa ni prepovedovalo stricu poročiti se z nečakinjo
(zdi se, da je to bil precej pogost primer); zveza mo
škega z njegovo vnukinjo, snaho ali svakinjo (razen
v primeru levirata, o katerem pozneje) je bila tudi
prepovedana; prepovedano je bilo celo poročiti dve
sestri, brez dvoma zaradi sitnosti, ki jih je zaradi tega
imel Jakob, mož Rahele in Lee. Te prepovedi so bile
razdiralne (zvezo so naredile neveljavno) in gotovo
je, da so jih spoštovali tudi v Jezusovem času. Postava
je nalagala ostre kazni za njihovo kršenje: krivci so
bili obsojeni na smrt, v nekaterih primerih sežgani

živi (prim. 3 Mz 20,11-14). Zakaj Jahve je rekel: »To
so ostudnosti!«
Če se Izraelec ni mogel vedno poročiti po svoji
volji, so pa, nasprotno, bili primeri, ko je bil prisiljen
vzeti žensko, čeprav je ni maral. Kadar je kdo umrl
brez otrok, je moral njegov brat ali njegov dedič vzeti
vdovo, da je vzbudil potomstvo, ki pa se je štelo za
potomstvo mrtvega. To je bil leviratski zakon, – la
tinski levir, prevod iz hebrejskega yaham, svak. Po
stava ga je predpisovala zelo natančno, izpolnjevali
pa so ga v različnih razdobjih na različne načine.
Če se je kak moški izmaknil tej dolžnosti, je imela
razočarana vdova pravico sezuti mu sandal in mu
pljuniti v obraz vpijoč: »Tako naj se stori možu, ki
noče zidati hiše svojemu bratu« (5 Mz 25,9). To je bilo
pa še vedno manj hudo kakor kazen, ki je zadela le
preveč znanega Onana, ki je bil prisiljen vzeti vdovo
svojega brata, pa je uporabil najpreprostejše proti
spočetno sredstvo, da ne bi imel potomstva, ki mu
ne bi pripadalo: moral je umreti (prim. 1 Mz 38,9).
Popolnoma gotovo je, da je bil levirat v Jezusovem
času v rabi. Spomnimo se zvijačnega vprašanja, ki so
mu ga zastavili njegovi sovražniki glede ženske, ki je
enega za drugim izgubila sedem mož: najprej prvega,
nato pa šest svakov, pa so ga vprašali čigava žena bo
po vstajenju. Ko sinoptični evangelisti poročajo o
tem izzivanju, nakažejo, da se Jezusovi nasprotniki
sklicujejo na zapoved Postave, ki je še vedno v rabi
prav tako neizogibno, kot je bilo v času, ko je Ruta do
segla od Boaza, da jo je sprejel v varstvo kot najbližji
sorodnik (prim. Rut 4,10). Vendar je treba povedati,
da je bilo izpolnjevanje te dolžnosti tako težavno, da
da je bil v Talmudu potreben nič manj kot cel spis,
Yebamoth, da ga je uzakonil.

OD ZAROKE DO POROKE
Ko so starši ali mladi mož izbrali nevesto, se je
začel čas priprave na poroko, čas zaroke. Ta čas je
bil zelo važen, posebno v primerih, ko sta se ženin
in nevesta komaj poznala, ali pa sploh ne. Navadno
je trajal eno leto. Niso pa poznali prepisanega vdov
stva, tako da je lahko čas zaroke za vdovo trajal samo
en mesec.
Po naših zakonih je samo poroka pravno dejanje
in dokončna odločitev: prelomitev zaročne obljube
pozroči povračilno odgovornost le redko v primerih
sramote ali predsodkov. V judovskem pravu je bilo
pa čisto drugače. Jasno so ločevali dvoje stanj: zaro
ke in poroke. Mlada človeka, ki sta se dogovorila za
zakonsko zvezo, sta bila zaročenca, niso pa ju imeli
za resnično poročena, dokler je ni ženin vzel k sebi
(prim. 5 Mz 20,7). »Vzeti v posest« je bila v resnici
zveza dveh bitij za vse življenje. Beseda ima dvojni
pomen. Tako v Matejevem evangliju angel pravi Jo
žefu: »Ne boj se vzeti k sebi Marije…«, kar pomeni, da
iz zaročenke postane tvoja žena.
Toda obe stanji sta bili ločeni samo v teoriji, v
življenju pa sta bili v resnici pomešani. Postava je
priznavala stanju zaroke skoraj enake pravice in
obveznosti kot zakonskemu stanju. Zaročenko, ki je
42

bila  osumljena nezvestobe, so podvrgli “preizkušnji
grenke vode”, ki jo predvideva sveto besedilo (prim.
4 Mz 5,11-30). Eden od najbolj razširjenih apokrifov
v prvi Cerkvi, Jakobov protoevangelij, pripoveduje, da
je bila naložena Mariji. Zaročenka, ki je bila spoznana
za krivo, je morala biti prav tako kamnana, kot žena.
V zameno pa je bila deležna zakonitega jamstva: ni
mogla biti odslovljena z ločitvenim pismom; če je
zaročenec umrl, ji je bilo priznano vdovstvo in otrok,
spočet v času zaroke, je bil priznan za zakonskega. To
stanje pripravništva je bilo torej izjemno podobno
dokončnemu zakonu.
Pred poroko pa je bilo treba urediti še važno vpra
šanje: vprašanje dote. Resnici na ljubo ni šlo za doto,
kot jo mi poznamo: oče neveste ni dajal svoji hčeri
denarja ali drugih dobrin, ampak jih je prejemal.
Navada je bila prastara in je kar dostikrat omenjena v
Svetem pismu (1 Mz 34,12; 1 Sam 18,25). Imenovala
se je mohar, obdaritev, ki jo je moral zaročenec dati
očetu svoje bodoče žene. Je bila to “cena odkupa”?
Arabci trde, da je mahr samo ena izmed postavk
pogodbe zaveze, sklenjene med dvema družinama…
O tem se razpravlja. V vsakem primeru pa je Postava
predvidevala izplačilo v primeru, ko je bil zapeljivec
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sano. Čas zaroke je bil končan, prišel je trenutek za
obhajanje poroke, dan svatbe, na katerega je Jezus
pogosto namigoval v svojih prilikah kot na dan, ki je
med vsemi poseben praznik, kateremu bo krščanska
tradicija dala mističen pomen, ko bo govorila o »že
ninovi svatbi«. Najraje so se poročali jeseni: letina je
bila pospravljena, trgatev končana, duh je bil prost
in srce mirno. To je bil čas prelestnih noči, ko je bilo
Nemogoče je danes določiti, koliko bi to bilo v
dobro bedeti pozno v noč. Sklicali so vse sorodstvo,
sodobni valuti. Šekel je bil 11,4 grama, koliko je bil
povabili vso vas, prijatelje in prijatelje prijateljev;
pa v tistem času vreden gram srebra, ni znano. Prav
tako je bil na svatbo v Kano povabljen Jezus z vsemi
tako je nemogoče oceniti, kaj je bilo za vrednost šekla
mogoče kupiti. Vsekakor pa vsota ni bila nizka in se
svojimi učenci (prim. Jn 2,2). Tudi od daleč se je spla
je zapeljivcu njegov “podvig” tudi finančno krepko
čalo priti in praznovanja so dolgo trajala.
otepal (op. ur.).
Na predvečer vélikega dne je šel ženin v sprem
stvu
svojih prijateljev iskat nevesto v hišo njenega
Ko so enkrat določili vsoto, je bila podpisana
očeta.
Za to priložnost je oblekel svatovsko obleko,
običajna in pravilna pogodba v sredo, če je šlo za
nekateri so nosili celo
mlad o dekle, v to
venec
v skladu s pes
rek, če je šlo za vdo
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iz
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Svatba v Kani (Paolo Veronese)
mi?« (3,6).
na« (25,22).
Tako so prišli do ženinove hiše. Starši so takrat
Ali so bile vse te formalnosti v veljavi tudi v Jezu
izgovorili besede blagoslova, ki so jih navzoči povzeli
sovem času? Ni gotovo. Višje pojmovanje ženinega
in izrazili dobre želje vseh za srečo in rodovitnost
položaja je brez dvoma odpravilo vsaj pri nekaterih
bodočega zakona: sveto besedilo jih je nudilo lepo
staro navado “odkupa zaročenke” in jo zamenjalo s
število, ki jih je bilo vredno poznati (1 Mz 24,60; Tob
preprostim “poročnim spričevalom”. Zdi se tudi, da
9,11; Rut 4,11). To je bila pa praktično tudi edina
je v nekaterih primerih zaročenec “vstopil” v neko
verska prvina poroke. Večer je minil v igri in plesu,
družino, kakor je bil Jakob vstopil v Labanovo dru
česar se je ženin veselo udeleževal, mlada nevesta pa
žino (1 Mz 21,15), kjer so bili srečni, da so ga sprejeli
je bila s svojimi prijateljicami v sobi, ki je bila zanjo
tudi brez moharja, saj jim je prinesel svojo moč, svojo
določena.
mladost, svojo delovno vnemo. Tako se je moralo
Naslednji dan je bil véliki dan in vzdušje je bilo
dogajati v družinah, kjer so imeli samo dekleta, in
kakor za proščenje, za ljudski praznik. Fantje so or
kjer je bil mož, ki je zagotovil potomstvo, kakor od
ganizirali igre in tekmovanja. Mlada dekleta so šla
rešenik. Oče mladega dekleta je izjavil: »Od danes si
plesat v vinograde in prepevala – da bi pritegnila
moj zet!« in s tem je bilo vse povedano.
snubce? vsaj Talmud tako pravi. Proti večeru je bila
Končno je bilo vse urejeno, zaključeno in podpi
po Postavi dolžan poročiti tisto, ki jo je zapeljal, pa
ga je njen oče odklonil: “odkupnina za device” je
bila v tem primeru izterljiva. Na vsak način se je o
moharju veliko debatiralo z neskončnim besediče
njem. Z razlago besedila v 5. Mojzesovi knjigi (22,27)
so ocenjevali, da je petdeset srebrnih šeklov nekako
primeren mohar.

FEBRUAR – AM – 2011

43

➧

pojedina, kjer so moški jedli zase, ženske zase. To je
bil čas za darove. Belo oblečene prijateljice – navad
no deset – so obstopile nevesto, in če verjamemo
priliki o pametnih in nespametnih devicah, so imele
prižgane svetilke. Bodoča nevesta je zavzela svoj
prostor pod obrednim baldahinom kot kraljica,
saj je bil ves obred kraljevski. Brez dvoma so takrat
prepevale prelepe hvalnice ljubezni, znane iz Viso
ke pesmi: »Poljublja naj me s poljubi svojih ust! Saj
je tvoja ljubezen opojnejša od vina… Povleci me za
sabo, teciva…« Temu pa odgovarja ženin, gredoč proti
njej: »Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se!
Golobica moja v skalnih duplinah, v zavetju peči
ne…« (1,2-4; 2,13-14).
Končno je ženin prišel. Pametne device so srečne
imele dovolj olja v svojih svetilkah, da so razsvetlile
to srečanje. »Kako si lepa, moja ljubljena, kako si
lepa!« je prepeval ženin. Našteval je očarljivosti svoje
ljubljene, hvalil jih je s pesniškimi podobami, ki jih je
spet nudilo sveto besedilo: njene lase, črne kot čreda
koz, ki se zgrinjajo z gileádske gore; bele zobe, ki so
kot čreda strižnih ovac; ustnice, ki so kot škrlaten
trak. Pred združenima zaročencema so posuli tla z

žitnim zrnjem, ali pa so razlomili granatno jabolko
– stari obredi za rodovitnost – in razbili vrč dišav.  
Morda je bila potem slovesna obljuba, morda blago
slov, ki ga je dal zastopnik skupnosti? Ne vemo kaj
dosti: sedanji judovski obred daje misliti, da je bilo
tako, in da se je pod baldahinom sklenila resnična
zveza. Gotovo je, da se je praznovanje nadaljevalo
še bolj veselo in še bolj šumno. Zdaj so bili moški in
ženske združeni okrog mize. Dosti so jedli, pa tudi
dosti pili, tako da je vina včasih zmanjkalo, kakor
se je zgodilo v Kani Galilejski, kakor nalašč, bi rekli,
da je Jezus storil svoj prvi in najbolj ljubezniv čudež.
Praznovanje je trajalo sedem dni, včasih celo dva
krat toliko. Toda po prvem dnevu sta se mladoporo
čenca umaknila in poroka je bila izpolnjena. Nekoli
ko naivna razlaga hoče dopovedati, da so kot spomin
na poročno noč hranili od krvi umazano rjuho, ker
so brali dvaindvajseto poglavje Pete Mojzesove knji
ge, ki uči, da je treba imeti “dokaze” proti možnim
bodočim obrekovanjem moža. Po poročni noči pa
mladi par ni šel na poročno potovanje, ampak se je
vrnil h gostiji, pesmim in plesom pod bledomodrim
zvezdnim obokom.

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL ŽALOVANJA
Ob besedi žalovanje takoj pomislimo na žalost za
umrlim. Tu gre zares za žalovanje. Kdor preskoči ža
lost za ljubim pokojnikom, npr. za umrlim očetom ali
za umrlo materjo, zavre tok svojega življenja. Ne ve,
zakaj se ne more prav vese
liti, kaj mu leži na duši, kaj
mu ovira življenje. Pogo
sto je to neizživeta žalost.
Med žalovanjem se zavest
no soočimo z izgubo, ki
jo je smrt ljubega človeka
zarezala v naše življenje.
Še enkrat pregledamo svoj
odnos do njega. Spominja
mo se, kaj vse smo z njim
doživeli, kaj nam je po
menil, kaj nam je podaril.
Vendar pa ne zapiramo oči
niti pred težavami, ki smo
jih doživeli z njim, pred
bolečinami, ki nam jih je
prizadel, pred nerazčišče
nim in neizgovorjenim.
Nekateri se potem čudijo,
da se tedaj v njihovi žalosti
pojavlja tudi jeza. Vendar
sme biti tudi to. Žalovanje razčisti naš odnos in ga
postavi na novo raven. Če smo šli skozi proces žalo
vanja, lahko do pokojnika  vzpostavimo nov odnos,
tedaj nam bo postal notranji spremljevalec. Ni pre
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prosto kar izginil. Včasih ga srečamo v sanjah. Takrat
nam s svojimi besedami lahko pomaga naprej. Ali
pa nas le spomni na to, da bi potrebovali nekaj tega,
kar je on predstavljal. Med žalovanjem ugotovimo,
kdo je drugi v resnici bil.
V času njegovega življenja
smo vedno spoznavali le
del njega. Drugi del je bil
skrit za njegovo masko.
Zdaj vemo, kaj je pravza
prav hotel izpovedati s
svojim življenjem, kaj je
bilo najgloblje hrepene
nje njegovega srca, katero
sporočilo je s svojim življe
njem hotel posredovati.
Angel žalovanja pa te
ne bi rad poučil le o žalo
vanju za umrlimi. Mnogo
je priložnosti, ko bi te rad
uvedel v umetnost, da pre
tek l o in nerazjasnjeno
predelaš in pustiš za seboj.
Tu je žalost za celotnim
neizživetim življenjem.
Srečujem številne ljudi, ki
imajo nenadoma občutek, da so bili opeharjeni za
svoje življenje. Nikoli niso zares smeli živeti tako,
kot bi bili radi. Starši in učitelji so jih potiskali v
neko smer, ki jim ni ustrezala. Ali pa z bolečino spo
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znavajo, kakšno je bilo njihovo otroštvo v resnici,
da niso nikoli doživeli pravega občutka varnosti.
Takšna spoznanja zelo bolijo. Objokovati jih mo
ramo, sicer še naprej odločajo o nas in se skrivaj
vtihotapijo v vse naše mišljenja in ravnanje. Tedaj
se sploh ne zavedamo, zakaj v določenih trenutkih
tako občutljivo reagiramo ali tako odrevenimo. To
je neizživeta žalost zaradi razočaranj, ki nam jih je
prineslo življenje.
Ne obstajajo pa samo razočaranja iz otroštva.
Vedno znova doživljamo, da se neka zveza razbije,
da sedimo pred kupom črepinj lastnega življenja.
Doživeli smo neuspeh. Vsi ideali, ki smo jih hoteli
uresničiti, so se izkazali za iluzije. Zdaj sedimo tu,
oropani vseh iluzij, brez poleta. Neki moški je po

razbiti zvezi dejal, da se počuti, kot da bi mu nekdo
odrezal krila. Angel žalovanja naj te obvaruje pred
tem, da bi šel skozi življenje z ohromljenimi krili.
Rad bi ti dal nova krila, da se lahko vzpneš v višave
in na neuspeh pogledaš od zgoraj. Rad bi ti naklonil
nov polet, da se boš spoprijel z nalogami, ki te zdaj
čakajo. Vendar pa te angel žalovenja ne more obvaro
vati bolečine, ki žalost vedno spremlja. Z bolečino se
moraš soočiti. Hkrati pa si lahko prepričan, da s svojo
bolečino nisi sam, da te spremlja angel žalovanja in
da bo tvojo bolečino spremenil v novo življenjsko
radoživost. Morda ti bo angel žalovanja tudi poslal
ljudi, ki ti bodo v žalosti stali ob strani, ki te bodo
razumeli, čutili s teboj in ti odprli oči za to, kaj se ti
zdaj odpira kot nova možnost.

papežev verouk
Benedikt XVI.

SVETI DUH –
POROK IZROČILA CERKVE
Če hočemo bolje spoznati svoje mesto, svoje
krščansko življenje v véliki skupnosti Cerkve, je po
trebo razumeti izvirni oris Cerkve, kakršno je hotel
Gospod. Cerkveno skupnost je obudil in vzdrževal
Sveti Duh, varovala in širila pa jo je apostolska služba.
Ta skupnost, ki jo mi imenujemo Cerkev, ne obsega
samo vseh vernih v nekem določenem zgodovin
skem trenutku, ampak zajema vse čase in vse
rodove. Imamo torej dvojno vesoljnost:
tako imenovano sinhronično – zdru
ženi smo z vsemi verniki povsod
po svetu – in tako imenovano
diahronično – vsi časi nam
pripadajo, tudi verniki v pre
teklosti in verniki v bodoč
nosti oblikujejo skupaj z
nami eno veliko skupnost.
Duh pa se kaže kot tisti, ki
jamči za dejavno navzoč
nost skrivnosti v zgodovini,
On ji zagotavlja uresničenje
v teku stoletij. Po zaslugi To
lažnika bo izkustvo Vstalega,
ki je nastalo v apostolski skup
nosti v začetku Cerkve, moglo
biti vedno doživeto v naslednjih
rodovih, v kolikor je sporočeno
in udejanjeno v veri, v češčenju in v
skupnosti Božjega ljudstva, romarja v času.
Tako zdaj doživljamo srečanje z Vstalim ne le kot
nekaj preteklega, ampak v zdaj navzoči skupnosti
vere, bogoslužja in življenja Cerkve. V tem predaja
nju dobrin odrešenja, ki dela iz krščanske skupnosti
stalno udejanjanje v moči Duha, v moči začetne
skupnosti, je apostolsko izročilo Cerkve. Imenuje
se tako, ker se je rodilo iz pričevanja apostolov in
FEBRUAR – AM – 2011

skupnosti učencev izvirnega časa in je bilo izročeno
pod vodstvom Svetega Duha v spisih nove zaveze in
v zakramentalnem življenju, v življenju vere. Na to
izročilo, ki je vedno dejavna resničnost Jezusovega
daru, se Cerkev neprestano sklicuje kot na svoj temelj
in na svojo normo po neprekinjenem nasledstvu
apostolske službe.
Jezus je v svojem zgodovinskem življenju
omejeval svoje poslanstvo na Izraelovo
hišo, toda dal je razumeti, da je ta dar
namenjen vsemu svetu in vsem ča
som, ne le izraelskemu ljudstvu.
Vstali potem izrecno zaupa
apostolom (prim. Lk 6,13)
nalogo pridobivati učence v
vseh narodih in jamči svojo
navzočnost in svojo pomoč
do konca časov (prim. Mt
28,19 sl.). Vesoljnost odre
šenja pa zahteva, da se spo
min velike noči praznuje
brez prestanka v zgodovini
do zmagoslavnega Kristuso
vega povratka (prim. 1 Kor
11,26). Kdo bo torej uresničil
odrešilno navzočnost Gospoda
Jezusa po službi apostolov – pogla
varjev eshatološkega Izraela (prim. Mt
19,28) – in preko vsega življenja ljudstva
nove zaveze? Odgovor je jasen: Sveti Duh. Apostol
ska dela – ki nadaljujejo sliko Lukovega evangelija
– živo predstavijo sodelovanje Duha, Kristusovih
poslancev in skupnosti, ki so jo oni zbrali: »Vi ste
priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo
svojega Očeta… (Lk 24,48-49). »Toda prejeli boste
moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje
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priče v Jeruzalemu in povsej Judeji in Samariji ter do
skrajnih mej sveta« (Apd1,8). In ta, v začetku never
jetna obljuba, se je uresničila že v času apostolov: »In
mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga
je Bog dal njim, ki so mu pokorni« (Apd 5,32).
Tako je torej Duh tisti, ki po polaganju rok in mo
litvi apostolov posvečuje in pošilja nove misijonarje
evangelija (prim. Apd 13,3 sl.; 1 Tim 4,14). Zanimivo
je opazovati, kako ponekod odlomki pravijo, da je
Pavel določil starešine v Cerkvah (prim. Apd 14,23),
drugje pa je trditev, da Duh postavlja pastirje črede
(prim. Apd 20,28). Dejavnosti Duha in Pavla sta
tako globoko povezani med seboj. V času slovesnih
odločitev za življenje Cerkev je navzoč Duh za njeno
vodstvo. Ta navzočnost-vodstvo Svetega Duha se
pokaže posebno ob jeruzalemskem koncilu, kjer v
sklepnih besedah odmeva trditev: »Sveti Duh je skle
nil in mi z njim… (Apd 15,28); Cerkev raste in hodi
»v strahu Gospodovem in v tolažbi Svetega Duha»
(prim. Apd 9,31). To neprestano uresničevanje Go
spodove dejavne navzočnosti v njegovem ljudstvu,
ki ga uresničuje Sveti Duh in se izraža v Cerkvi preko
apostolske službe in bratske skupnosti, je tisto, kar v
teološkem smislu pomeni izraz izročilo, tradicija: to
ni samo preprosto predajanje nekega materiala, ki
je bil dan apostolom, ampak učinkovita navzočnost
križanega in vstalega Gospoda Jezusa, ki v Duhu
spremlja in vodi skupnost, ki jo je zbral skupaj.
Izročilo je skupnost vernikov okrog zakonitih

pastirjev v teku zgodovine, skupnost, ki jo Sveti Duh
hrani tako, da ji zagotavlja povezavo med izkušnjo
apostolske vere, doživljene v začetni skupnosti učen
cev, in sedanje izkušnje Kristusa v njegovi Cerkvi. Z
drugimi besedami: izročilo je organsko nadaljevanje
Cerkve, templja Boga Očeta, ki je zgrajen na temelju
apostolov in ga drži skupaj vogelni kamen, Kristus,
po oživljajoči dejavnosti Svetega Duha: »Potemta
kem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani
svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju
apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kri
stus Jezus, v katerem se zedinja celotna gradba, tako
da raste v svet tempeljv Gospodu. Vanj se z drugimi
tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu« (Ef 2,1922). Po izročilu, za katero jamči služba apostolov
in njihovih naslednikov, dosegata voda življenja, ki
je pritekla iz Kristusove strani in njegova odrešilna
kri žene in može vseh časov. Tako je izročilo stalna
navzočnost Odrešenika, ki nam prihaja naproti nas
odrešit in posvetit v Duhu po službe njegove Cerkve
v slavo Očetu.
Za sklep lahko povzamemo, da izročilo ni pre
dajanje stvari ali besed, zbirka mrtvih reči. Izročilo
je živa reka, ki nas povezuje z začetki, živa reka, v
kateri so začetki vedno navzoči. Velika reka, ki vodi
v pristanišče večnosti. Tako se v tej živi reki vedno
znova uresničuje Gospodova beseda, ki smo jo to
likokrat slišali: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do
konca sveta« (Mt 28,20).

Jože Potrpin

KAJ MI POMENI KNJIGA KNJIG?
V ponedeljek, 28. aprila 2008, so predsednik Pa
peškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi
(medtem je bil imenovan za kardinala), predsednik
Katoliške svetopisemske zveze ternijski škof Vicen
zio Paglia ter koordinator raziskovalne skupine in
predavatelj sociologije na rimski univerzi Tre Luca
Diotallevi na tiskovni konferenci v Vatikanu predsta
vili prve izsledke raziskave o branju Svetega pisma,
opravljene pri odraslih različnih krščanskih izročil,
katoliškega, protestantskega in pravoslavnega, v
devetih državah: Združenih državah Amerike, Ve
liki Britaniji, Nizozemski, Nemčiji, Španiji, Franciji,
Italiji, Poljski in Rusiji. Podobna raziskava še teče v
Argentini, Južnoafriški republiki, na Filipinih in v
Avstraliji. Študijo je pod pokroviteljstvom Katoliške
svetopisemske zveze pripravila najpomembnejša ita
lijanska raziskovalna agencija na področju potrošni
kov GfK-Eurisko, služila pa je pripravi na škofovsko
sinodo, s temo božja beseda v življenju in poslanstvu
Cerkve, ki je bila oktobra 2008.
Po besedah škofa Paglia je študija v celoti potrdila
predvidevanja drugega vatikanskega cerkvenega
zbora, ki je vernike povabil k vnovičnemu odkritju
Svetega pisma kot osnovnega vira za duhovno ži
vljenje. Čeprav so izsledki delni, so pokazali, da je
glas koncila prodrl v krščanske skupnosti, vendar
je še mnogo dela. Na primer: zasebno bere Sveto
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pismo 42% katoličanov v Italiji, 52% v Španiji, 55%
v Franciji, v skupini 17% Italijanov, 12% Špancev,
21% Francozov. Povsod vlada zanimanje zanj, kjer
pa se uporablja, ljudi spodbuja k povezovanju, da
bi ga bolje razumeli; pomaga tudi v srečevanju ljudi
različnih kultur.
Raziskava je prav tako znova potrdila povezavo
med Svetim pismom in evharistijo. Dejstvo, da je
večina anketirancev nedeljsko bogoslužje oprede
lila za kraj, kjer navadno poslušajo Božjo besedo, je
dokaz za globoko resnico, da nedeljsko bogoslužje
upravičeno zavzema osrednje mesto.
Tretji poudarek pa je bil, da je Sveto pismo ključ
nega pomena v ekumenskem dialogu. Sveti spisi
ostajajo področje, kjer se kristjani najuspešneje
povezujejo na poti k edinosti. Odgovori so tudi po
kazali, da ni več razlik med krščanskimi izročili – v
preteklosti so bile! – v odnosu do Svetega pisma.
Razvidna pa je postala zahteva po trajnejšem skup
nem poslušanju Biblije in njeni večji razširitvi v luči
dejstva, da je velika večina kristjanov, čeprav so pi
smeni, ne pozna. Med vprašanimi ima doma velika
večina en izvod, izjema je le Francija, kjer jih ima
slaba polovica po dva.

Velika pričakovanja
Raziskava je postregla z nekaterimi presenetlji
2011 – AM – FEBRUAR

ter k osebnemu in cerkvenemu spreobrnjenju.
vimi podatki. Prvi zadevajo upoštevanja vredna
Raziskava je pokazala, da kljub velikim pričako
pričakovanja mož in žena našega časa v odnosu do
vanjem Sveto pismo ostaja za mnoge nepoznano
Svetega pisma. Navkljub sekularizaciji in majhni
in v svoji posebni vsebini nesprejeto besedilo (80 %
razpoložljivosti za versko in še posebej krščansko
sodelujočih ga posluša samo ob nedeljah in le 3 %
izkušnjo vsi gledajo nanj z velikim spoštovanjem.
ga bere vsak dan). Zato je potrebno z novo močjo
Najširše je sprejeto, da Sveto pismo vsebuje Božje
odpreti nove “prostore” učenju, branju in poslušanju
besede, da je navdihnjena knjiga, ki more dati smi
Besede. To je že na številnih mestih obrodilo sad, v
sel življenju, in ima veliko večji ugled kot cerkvene
nemalo primerih pa doživlja obdobja utrujenosti. V
ustanove.«
ta namen bodo oživljene šole z novimi pripomočki,
Svetopisemsko besedilo je sicer za večino težko
da bi prišli še do večje domačnosti s svetopisemskimi
razumljivo, a je vendarle zelo zanimivo. To pomeni,
besedili.
da ga po eni strani prebirajo površno, poenosta
Sodeč po raziskavi danes le manjšina kristjanov ob
vljeno in enoumno, po drugi pa velja za zaplete
Svetem pismu moli. V
no, torej sta potrebna
ZDA moli ob njem 37%
razlaga in spremljanje.
vprašanih, na Poljskem
Tu pa trčimo ob teža
32, v Nemčiji 13, v Italiji
vo. Mnogi poudarjajo,
9 in v Španiji le 6 odstot
da je Sveto pismo prva
kov. Učiti se ga bo treba
knjiga, sposobna po
brati ne kot katerokoli
sredovati pomembne
knjigo, marveč kot ta
življenjske vrednote,
kšno, kakršna v resnici
vendar so te previsoke
je, kot knjigo božje be
in prezahtevne, da bi
sede. V tej luči je ‘lectio
jih mogli uresničiti v
divina’, najstarejši in
življenju. Stojimo pred
najbogatejši metodi po
prvim velikim izzivom:
slušanja Svetega pisma,
Kako od privlačnosti, ki
potrebno dati nove raz
jo ima Sveto pismo tudi
sežnosti in oblike, da
v naši sekularizirani
bi postala običajna pot
družbi, priti do učinko
do Božje besede v naših
vitih in močnih besed,
krščanskih skupnostih.
ki bi spreminjale srca in
Želeti je, da bi sinoda
življenje? Za to so odgo
obudila novo navduše
vorni duhovniki, ki bi z
nje za Sveto pismo po
pridiganjem, utemelje
vsem krščanskem sve
nim na Svetem pismu,
tu. Da bi vsak kristjan
z avtoriteto nagovorili
imel svoj izvod Svetega
verne in vse iskalce. Ver
pisma, ki bi ga povsod
ni pa so dolžni z besedo
spremljal. Če bi se to
in življenjem pričati,
zgodilo, bi postala tudi
kako svetopisemske
knjiga prihodnosti na
strani niso le lepe in ab
Sinajski kodeks – eden najstarejših grških rokopisov
še družbe, knjiga, ki bi
straktne, marveč stvar
Svetega pisma – začetek Žalostink, pripisanih Jeremiju
pomagala do zbližanja
ne in uresničljive.
z Gospodovo potjo.
Preseneča tudi dejstvo, da poslušanje svetih spisov
Sveti spisi na začetku tretjega tisočletja, v časih
pripomore k zbiranju in povezovanju poslušalcev,
splošne pismenosti, morejo biti velik dar za same
oblikovanju Cerkve, k njenemu polnejšemu življe
kristjane in za vso družbo.
nju, jasnejšemu odkrivanju njenega pomena. Sveto
pismo je resnično knjiga Cerkve; sleherni individua
Zahtevno branje
lizem jo siromaši.
Prof. Luca Diotallevi je povedal, da je bilo med raz
Novo navdušenje
iskavo opravljenih 13.000 pogovorov. Po njegovem
Raziskava daje številne pastoralne napotke. Z
gre za strokovno delo, ki še nikoli doslej ni bolj si
branjem v skupnosti se izognemo dvema najbolj
stematično izvedlo primerjave na mednarodni ravni
nevarnima ovirama, ki sta bili doslej deležni malo
o stopnjah in oblikah domačnosti s Svetim pismom
pozornosti. Prva je fundamentalistično branje – kot
med krščanskimi izročili pri odraslih.
kažejo podatki, izhaja iz velike negotovosti bralca, ki
Sveto pismo v deželah, ki so jih raziskovali, ni
se poglablja v Sveto pismo, ne da bi razumel njegovo
besedilo manjšine, ampak zaseda pomembno mesto
resnico. Druga ovira pa je individualistično psevdo
v sedanjem življenju in kulturi velike večine prebi
psihološko branje, ko se bralci ne postavijo v držo
valstva. Vsaj en svetopisemski odlomek v dvanajstih
poslušanja Gospoda, ki jim govori po svetopisemskih
mesecih je prebralo 20% Špancev, 27% Italijanov, 36%
besedah. Branje Svetega pisma mora voditi v molitev
Angležev. Odstotek je višji pri Poljakih (38%), Rusih
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(35%), najvišjo vrednost pa doseže pri Američanih
(75%). Samo v Ameriki je branje Svetega pisma prilju
bljena oblika verskega občevanja. Trideset odstotkov
Nemcev, 31% Italijanov in 34% Poljakov ima rajši pri
dige, medtem ko v veliki Britaniji, na Nizozemskem,
v Rusiji, Španiji in Franciji prevladuje spremljanje
televizijskih verskih prenosov.
V deželah, kjer je doživljanje božje bližine še ved
no živo in molitvena praksa močna, velika večina
ljudi gleda na Sveto pismo kot vir resnice, vir spo
ročila za življenje.
Vendar je za večino vprašanih težko razumljivo
branje (65% v Evropi). Prav to je tudi eden najpo
membnejših rezultatov raziskave. Pomembno je, da
duhovniki in sinodalni očetje vedo, da ljudje ne po
stavljajo pod vprašaj vrednosti Svetega pisma, mar
več jih prosijo za pomoč pri razumevanju njegovega
pomena in uresničevanja v življenju posameznika

in skupnosti.
Drugi pomemben dejavnik, ki je za večino jav
nosti presenetljiv, pa je, da “fundamentalisti”, tisti,
ki trdijo, da je treba Sveto pismo razumeti izključno
dobesedno, zanesljivo ne sodijo med njegove pozna
valce. Nasprotno pa tisti, ki so vsaj v katoliškem svetu
do Svetega pisma najbolj kritični z vidika koncilske
konstitucije Dei Verbum in koncilskega nauka, pre
morejo tudi večje biblično znanje.
Na osnovi pričevanja iz sveta s splošno razširje
no kulturo, ki ne ločuje religije od drugih vidikov
življenja, tudi javnega, je potrebno poudariti, da
prebivalstvo na teh področjih podpira Sveto pismo
kot šolski predmet. Temu je naklonjena več kot polo
vica vprašanih v Rusiji, Poljski, Italiji, Veliki Britaniji
in Nemčiji.
Francija je edina država, kjer prevladuje prepri
čanje, da Svetega pisma ne bi smeli poučevati v šoli.

Breda Poličar

STO MILIJONOV ŽRTEV
črna knjiga komunizma
Glede na to, da so si oblast v Sloveniji leta 2008 z umetno ustvarjeno afero “patrije”
spet prilastili komunisti, pa naj se skrivajo za kakršnimi koli drugimi imeni svojih strank,
se mi zdi primerno objaviti naslednje “uspehe” komunizma v zgodovini.
Urednik
Pri pariški založbi Robert Laffont je leta 1997 izšla
prva obsežna zgodovinska razprava o komunizmu in
njegovem padcu. Obsežna 846 strani dolga študija,
delo skupine šestih zgodovinarjev, je prvi znanstveni
poizkus ovrednotiti to obdobje od začetka leta 1918
pa do hitrega in nepričakovanega zloma v začetku
tega desetletja.
Kljub temu, da je knjiga pisana v suhoparnem
slogu zgodovinske znanosti,
je pretresljiv dokument straš
nega obdobja komunistične
strahovlade od Rusije, kjer se je
tragedija začela, pa do Kitajske
in današnje Kube ter severne
Koreje, kjer krvava drama še
ni končana. Pogrešamo le po
glavje o Sloveniji ali vsaj njeno
obravnavo v okviru nekdanje
Jugoslavije. Čeprav tudi tej ni
posvečeno veliko prostora, je
na primer Josip Broz omenjen
kar enajstkrat v zanj nič kaj
ugodnem kontekstu. Slovenija
je omenjena v zvezi s pobojem
protikomunističnih sil v Kočev
ju, kjer je leta 1945 našlo smrt »od dvajset do trideset
tisoč oseb«.
Knjiga se začne s citatom, »da je zgodovina zna
nost o človekovi nesreči« (Raymond Queneau) in
nadaljuje s trditvijo, da je naše stoletje to potrdilo
na zelo zgovoren način. Čeprav so tudi v preteklih
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stoletjih redki narodi ali države ubežale nasilju, se
zdi, da je prav zadnje stoletje v tem pogledu preka
šalo vsa prejšnja. Kratek pogled nazaj nam zapusti
moreče spoznanje – dve svetovni vojski, ne da bi
posebej govorili o tragedijah v Armeniji, Biafri, Ruan
di in drugod.
V začetku stoletja je otomansko cesarstvo za
grešilo genocid nad Armenci, Hitlerjeva Nemčija
ga je izvajala nad Judi, Romi in
drugimi narodi, Mussolinijeva
Italija pa v Etiopiji. Čehi so z
grenkobo priznali odnos do
Sudetskih Nemcev v letih 19451947. In tudi mala Švica, danes
ujeta v zanko svojega poslovanja
z zlatom, ki so ga nacisti pokrad
li Judom, ni izvzeta, čeprav
stopnja okrutnosti teh dejanj ni
primerljiva z genocidom.
V to zgodovinsko razsežnost
se komunizem uvršča kot preki
pevajoče obdobje tragedij. Ko
munizem, osrednji pojav tega
kratkega dvajsetega stoletja,
se je začel leta 1914 in končal
1991. leta v Moskvi. Obstajal je že pred nastopom
fašizma in nacizma, ju oba preživel in se dotaknil
štirih celin.
Komunizem je kriv številnih zločinov: predvsem
zločinov proti duhu, pa tudi zločinov proti splošni
kulturi in proti posameznim nacionalnim kulturam.
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Stalin je dal podreti stotine cerkva v Moskvi; Ceau
sescu je porušil zgodovinsko jedro Bukarešte, da bi
postavil nove stavbe megalomanskih perspektiv; Pol
Pot je ukazal podreti od kamna do kamna katedralo
v Phnom Penhu, pragozdu pa je prepustil templje v
Angkorju. Med maoistično kulturno revolucijo so
rdeči gardisti uničili ali požgali zaklade neprecenlji
ve vrednosti. Toda, kakor so bila ta uničenja huda za
prizadete narode in za človeštvo v celoti, kakšna je
njihova teža v primeri z masovnim ubijanjem ljudi,
mož, žena in otrok?
Zločini proti ljudem so bistvena sestavina tega
terorja. Načini ubijanja so bili različni: streljanje,
obešanje, utopitev, bastonada, v določenih primerih
bojni strup, avtomobilska nesreča ali zastrupitev,
uničevanje z umetno povzročeno lakoto (smrt je
utegnila nastopiti med prevozom v živinskih vago
nih, med pohodi ali v krajih izgnanstva, na prisilnem
delu, od izčrpanosti, lakote in mraza).
Obdobja “državljanskih vojsk” so bolj zapletena;
težko je razlikovati med žrtvami tistih, ki so stopili v
boj na strani oblasti, in med uporniki ter med mno
žičnimi poboji civilnega prebivalstva.
Kljub temu lahko postavimo približen izračun
števila žrtev:
Svetovni komunizem je kriv za smrt 85 do 100
milijonov ljudi! Ali si sploh moremo predstavljati te
neznanske številke?
Avtorji priznavajo, da bo potrebno še veliko dela,
da bodo te številke še bolj točne. Če jih razdelimo po
posameznih državah, je stanje takšno:
– Sovjetska zveza, 20 milijonov mrtvih;
– Kitajska, 65 milijonov mrtvih;
– Vietnam, 1 milijon mrtvih;
– Severna Koreja, 2 milijona mrtvih;
– Kambodža, 2 milijona mrtvih;
– Vzhodna Evropa, 1 milijon mrtvih;
– Afrika, 1,7 milijona mrtvih;
– Afganistan, 1,5 milijona mrtvih;
– mednarodno komunistično gibanje in partije,
ki niso bile na oblasti, nekaj tisoč mrtvih.
Skupna številka se bliža 100 milijonom mrtvih!
Pogrešamo ocene še za marsikatero deželo, ne
nazadnje za naše kraje. Ali bo ta pomanjkljivost od
pravljena v kaki prihodnji izdaji?
Ta lestvica odkriva velike razlike v posameznih

deželah. V relativnih vrednostih nedvomno nosi
zastavo Kambodža, kjer je Pol Pot na najbolj grozo
vit način v treh letih in pol pobil približno četrtino
celotnega prebivalstva države. Izkušnja maoizma
na Kitajskem presune tudi s številom pobitih. Kar
zadeva Leninovo in Stalinovo Rusijo, nam prav tako
tamkajšnji eksperiment odseva kri, vendar prelito
popolnoma premišljeno in načrtovano za dosego
političnih ciljev.
Za ilustracijo se zgolj bežno ozrimo v Rusijo ozi
roma na ozemlje nekdanje Sovjetske zveze:
– Že v letih 1918-1922 je bilo brez sodbe ustre
ljenih na tisoče zaprtih oseb ali talcev, tudi stotine
tisočev upornih delavcev (!) in kmetov so pokončali
v tistem času;
– Donski kozaki so bili deportirani že leta 1920;
– na deset tisoče ljudi je bilo postreljenih v koncen
tracijskih taboriščih med 1918 in 1930;
– likvidacije 690.000 oseb med velikimi čistkami
1937-1938;
– deportacije dveh milijonov kulakov (velikih
kmetov) – tudi tistih, ki to sploh niso bili – 1930-1932;
– smrt šest milijonov Ukrajincev z umetno povzro
čeno lakoto 1933;
– nasilna preselitev stotine tisočev Poljakov, Ukra
jincev, prebivalcev baltiških okupiranih držav, Moldav
cev in Besarabcev 1939-1941 in 1944-1945;
– nasilna preselitev povolških Nemcev 1941, krim
skih Tatarov 1943, Čečenov in Ingušev 1944.
Res je, da delu lahko očitamo kako pomanjkljivost,
na primer že omenjeno nepoznanje ali omalovaže
vanje dogodkov na naših tleh. Res je tudi, da po izidu
Solženicinovega Gulaga in še nekaterih pričevanj kaj
bistveno novega o komunizmu ne bomo izvedeli. A
pomen tega skupinskega dela zgodovinarjev je drugje;
gre za prvo znanstveno zgodovinsko obravnavo obdo
bja, ki nam je vsem še zelo blizu in ki bo zaposlovalo
zgodovinarje še daleč v 21. stoletje. Upajmo torej, da
bo takih zgodovinskih obravnav – pričevanj o nekem
temnem obdobju – izšlo še več, v spomin in opomin
prihodnjim rodovom.
Knjiga je takoj ob izidu dobila naziv kontroverzno
sti. Kljub omenjenim pomanjkljivostim si kaj lahko
mislimo, od kod prihaja največ kritike. Še veliko je
takih, tudi na Zahodu, ki bi raje videli, da tako delo
ne bi nikoli izšlo.

KAJ BO BOG VPRAŠAL IN KAJ NE
Ne bo te vprašal, kakšen avto si vozil. Vprašal te
bo, koliko ljudi brez prevoza si peljal.
Ne bo te vprašal o velikosti tvoje hiše. Vprašal te
bo, koliko lačnih si pogostil v njej.
Ne bo te vprašal o oblekah, ki si jih imel v omari;
vprašal bo, koliko potrebnim si jih ponudil.
Ne bo te vprašal, kolikšna je bila tvoja najvišja
plača. Vprašal te bo, kako si jo zaslužil.
Ne bo te vprašal, kakšen naziv si imel v službi.
Vprašal te bo, ali si opravili svoje delo po svojih najboljših zmožnostih.
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Ne bo te vprašal, koliko prijateljev si imel. Vprašal
bo, kolikim si bil prijatelj.
Ne bo te vprašal, v kakšni soseski si živel, ampak
bo vprašal, kako si ravnal s sosedi.
Ne bo te vprašal po barvi tvoje kože, ampak kak
šen človek si bil.
Ne bo te vprašal, zakaj si potrebovali tako veliko
časa, da si začel razmišljati o sebi. Prijazno te bo
sprejel k sebi in te ne bo napotil drugam.
Ne zanima ga, koliko ljudem boš posredoval tole
sporočilo dalje. On to že ve.
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Silvester Čuk

CERKVENI UČITELJI
IN UČITELJICE

Ambrož

Avguštin
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Kdo so cerkveni učitelji in učiteljice, ki jih srečujemo
v koledarju? Kako pridejo do tega naslova? Koliko jih
je, kdo so?
Ta častni naslov prisodi Cerkev tistim, ki so si pridobili posebne zasluge za poglobitev verskega nauka in
življenja. Odločilnega pomena je troje: da je bilo njihovo
učenje pravoverno (v skladu s Svetim pismom in izročilom Cerkve), da so živeli svetniško in so za svetnike
razglašeni in da so s svojimi spisi prispevali k obogatitvi
zaklada vere.
Ta naslov je prvič podelil papež Bonifacij VIII., ki je
20. septembra 1295 razglasil za cerkvene učitelje štiri
“očete” krščanskega Zahoda: Ambroža, Avguština, Hieronima in Gregorja Velikega. Do drugega vatikanskega
koncila je bilo cerkvenih učiteljev 30 in vsi so bili moški
(20 škofov, 9 duhovniko/redovnikov in 1 diakon). Papež
Pavel VI. je vrata te edinstvene “akademije” odprl tudi
ženskam: 27. septembra 1970 je za cerkveno učiteljico
razglasil sv. Terezijo Avilsko, 4. oktobra istega leta pa še
sv. Katarino Siensko. Kot 33. v tem zboru se jim je pridružila še najmlajša, 24-letna sv. Terezija Deteta Jezusa,
ki jo je razglasil papež Janez Pavel II. 19. oktobra 1997.

Hieronim

AMBROŽ (ok. 340-397)
– Bil je visok državni ura
dnik v Milanu in je nadzo
roval volitve novega škofa.
»Novi škof naj bo Ambrož!«
je dejal neki otrok in ljud
stvo je ta “božji glas” vzelo
zares. Ambrož je milansko
škofijo nadvse modro vo
dil. Bil je odličen govornik
in plodovit pisatelj. Zaradi
“sladkosti” svoje besede je
postal zavetnik čebelarjev.
Goduje 7. decembra.

Gregor Veliki

AVGUŠTIN (354-430)
– Eden največjih duhov v
zgodovini Cerkve. Doma
iz severne Afrike in v mla
dosti pravi “izgubljeni sin”.
Po molitvah in solzah svo
je matere Monike je našel
pot k Bogu. O tem pripo
veduje v svoji avtobiogra
fiji Izpovedi. Postal je škof
v Hiponu; svoje vernike
je vodil z modro besedo
in zglednim življenjem.
Ogromno je napisal. Go
duje 28. avgusta.

HIERONIM (ok. 342420) – Življenjsko delo
tega moža, ki je bil doma
iz Primorja, morda tudi
slovenskega, je bil prevod
Svetega pisma iz izvirnih
jezikov v latinščino. Ta
prevod, imenovam “vulga
ta” (razširjen), je bil kas
neje podlaga za prevode
v žive jezike, tudi sloven
skega. Svoje misli o Svetem
pismu in o duhovnem ži
vljenju je Hieronim po
sredoval v svojih pismih.
Goduje 30. septembra.
GREGOR VELIKI (ok.
540-604) – Ta papež, ki je
Cerkev vodil v času preho
da iz starega v srednji vek,
si je zaradi svoje izredne
modrosti prislužil vzdevek
“veliki”. Kot papež je med
drugim uredil bogoslužje
in petje. V njegovem času
so šli krščanski misijonar
ji med poganska ljudstva
v Evropi. Njegova knjiga
Pastoralno vodilo odkriva
njegovo gledanje na življe

Atanazij

Bazilij Veliki

Gregor Nacianški

Janez Zlatousti
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Efrem Sirski

Ciril Jeruzalemski

Ciril Aleksandrijski

Peter Krizolog
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nje Cerkve. Goduje 3. sep
tembra.
ATANAZIJ (ok. 279-373)
– Po rodu je bil Grk iz Ale
ksandrije in velja za enega
najuspešnejših branilcev
pravovernosti. Boril se je
zoper arijanstvo, zmoto,
ki je prikazovala Jezusa
zgolj kot “heroja človeko
ljubja”. Atanazij je vneto
oznanjal njegovo božje
sinovstvo. Zaradi svoje
zvestobe pravi veri je mo
ral večkrat v pregnanstvo.
Njegov god obhajamo 3.
maja.
BAZILIJ VELIKI (329379) – Izšel je iz svetniške
družine: njegovi starši, sta
ri starši po očetovi strani
in njegova sestra so ura
dno razglašeni svetniki.
Kot nadškof v kapadokij
ski Cezareji se je vztrajno
boril zoper krivoversko
arijanstvo. Njegove spisi
o Svetem Duhu, tretji Bož
ji osebi, so vse do danes
neprekosljivi. Njegov god
obhajamo 2. januarja.
GREGOR NACIANŠKI
(ok. 329-289) – Bil je pr
vorojenec nacianškega
škofa. Deset let je študiral
pravo v Carigradu, potem
pa je šel živet v samoto k
prijatelju Baziliju. Ko so
ga izbrali za škofa, je ostal
na svoji škofiji le malo
časa, ker ni imel vodstve
nih sposobnosti. Bil pa
je izredno bister pisatelj,
tako da si je pridobil ime
“teolog”. Spominjamo se
ga 2. januarja.
JANEZ ZLATOUSTI (ok.
347-407) – Carigrajski
patriarh je znal govoriti
tako prepričljivo, da si je
pridobil vzdevek Krizo
stom-Zlatousti. Postal je
žrtev dvornih spletk in
je večkrat moral v pre
gnanstvo. V preganjanju je
duhovno vedno bolj zorel,
o čemer pričajo njegovi
pastirski nauki, namenje
ni predvsem duhovnikom.
Spominjamo se ga 13. sep
tembra.

EFREM SIRSKI (ok. 306373) – Bil je doma v Edesi,
sedanji Urfi v Turčiji. Živel
je zelo asketsko. Prejel je
diakonsko posvečenje.
Krš čanski nauk je širil s
pesmimi, zato si je pridobil
častni naslov “harfa Svete
ga Duha”. Goduje 9. junija.
CIRIL JERUZALEMSKI
(ok. 315-386) – Doma je
bil v Jeruzalemu in leta
348 je postal škof v svojem
rojstnem kraju. Škofijo
je modro vodil 38 let. Bil
je odličen govornik in
plodovit pisatelj. Najbolj
znamenite so njegove ka
teheze, namenjene tistim,
ki so se pripravljali na krst.
Njegov god je 18. marca.
CIRIL ALEKSANDRIJSKI (ok. 376-444) – Raz
meroma mlad je nastopil
odgovorno službo patriar
ha v svojem rojstnem me
stu Aleksandriji. Odloč
no se je boril zoper krive
vere. Njegova pisateljska
in svetniška dovršenost je
prišla do izraza pri obram
bi Marijinega božjega ma
terinstva na cerkvenem
zboru v Efezu l. 431. Nje
gov spomin je 27. junija.

Janez Damaščan

Hilarij

PETER KRIZOLOG (ok.
406-450) – Vzdevek Krizo
log pomeni “zlatobesedni”
in si ga je prislužil s svo
jo izredno zgovornostjo.
Ohranile so se njegove
pridige, ki jih je imel kot
škof v Ravenni. goduje 30.
julija.
JANEZ DAMAŠČAN (ok.
675-740) – Ta ponižni me
nih je bil izredno globok
mislec in je zapustil veliko
spisov. Najbolj se je izka
zal kot zagovornik češče
nja svetih podob. Njegov
spomin je 4. decembra.
HILARIJ (ok. 315-368)
S tridesetimi leti je postal
škof v svojem rojstnem
mestu Poitiers. Odločno
se je boril zoper Arijeve
zmote. Njegovo najbolj
znano delo je O Sveti Tro
jici. Goduje 13. januarja.

Leon Veliki
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Izidor Seviljski
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Anzelm

Beda Častitljivi

Peter Damiani

Bernard
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LEON VELIKI (ok. 400460) – Kot papež je vodil
Cerkev 21 let. Naslov Veliki
si je pridobil kot jasni uči
telj vere in pogumni bra
nilec Cerkve. Med drugim
je pred vrati Rima ustavil
hunskega kralja Atila. Go
duje 10. novembra.
IZIDOR SEVILJSKI (560636) – Zadnji latinski cer
kveni oče. Bil je široko
razgledan in celotno ver
sko znanje starega veka je
skušal strniti v 20 knjigah,
ki jim pravimo “Cvetober
nik”. Goduje 4. aprila.
ANZELM (1033-1100)
– Rojen je bil v dolini Ao
sta na severu Italije, kot
menih in opat je živel v
Franciji, umrl pa je kot
nadškof v Canterburyju
(Anglija). Zapustil je veli
ko filozofskih in teoloških
spisov. Goduje 21. aprila.
BEDA ČASTITLJIVI (ok.
672-735) – Ta angleški
menih je bil “častitljiv”
po svojem življenju in
izrednem znanju. Pisal je
predvsem razlage sveto
pisemskih knjig. Goduje
25. maja.
PETER DAMIANI(10011072) – Živel je v obdobju,
ko so Cerkev vodili mo
ralno oporečni papeži. Iz
svoje samote, kjer je živel,
je klical k moralni pre
novi. O tem je tudi veliko
pisal. Goduje 23. februarja.
BERNARD (1090-1153)
– Bil je tolikšen duhovni
velkan, da se čas, v kate
rem je živel, imenuje “Ber
nardovo stoletje”. Obno
vil je cistercijanski red.
Delal je za spravo in mir,
ogromno je pisal, veliko
o Materi Božji. Goduje 20.
avgusta.
ANTON PADOVANSKI
(1195-1231) – Prvi franči
škanski profesor teologije.
Rodil se je v Lizboni na
Portugalskem, deloval je
kot profesor in pridigar
po Italiji, umrl je v Padovi,
kjer nad njegovim grobom

stoji znamenita bazilika.
Goduje 13. junija.
BONAVENTURA (12211274) – Sodobnik in prija
telj sv. Tomaža Akvinskega.
Ta učeni in pobožni fran
čiškan (bil je tudi vrhovni
predstojnik reda) je znan
pod nazivom “serafski uči
telj”. Umrl je med konci
lom v Lyonu. Goduje 15.
julija.
ALBERT VELIKI (12061280) – Dominikanski re
dovnik, ki je bil razgledan
na vseh področjih naravo
slovja, zato so ga imenova
li “doctor universalis”. Bil
je nadškof v Regensburgu.
Med njegovimi učenci na
visoki šoli v Kölnuje bil
tudi Tomaž Akvinski. Go
duje 11. novembra
TOMAŽ AKVINSKI
(1225-1275) – Od triden
tinskega koncila (15451563) dalje je Tomaž Ak
vinski odločujoča avtori
teta v katoliški filozofiji in
teologiji. Leta 1567 je bil
razglašen za cerkvenega
učitelja s častnim nazivom
“angelski učenik”. Med nje
govimi številnimi spisi je
najbolj znana Teološka
suma. Goduje 28. januarja.
JANEZ OD KRIŽA (15421591) – Karmeličanski
redovnik in sodelavec sv.
Terezije Avilske pri pre
novi reda. Eden največjih
mističnih teologov v zgo
dovini Cerkve. Nekatere
njegove spise (Temna noč,
Živi plamen ljubezni) ima
mo tudi v slovenskem
prevodu. goduje 14. de
cembra.
PETER KANIZIJ (15211597) – Doma na Nizo
zemskem je kot jezuit de
loval po Lutrovem razkolu
v Nemčiji. Cerkveni učitelj
je bil predvsem s svojimi
katekizmi, ohranjenih
pa je tudi osem debelih
zvezkov drugih njegovih
spisov. Njegov god je 21.
decembra.

Anton Padovanski

Bonaventura

Albert Veliki

Tomaž Akvinski

Janez od Križa
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Peter Kanizij

Lovrenc Brindiški

Robert Bellarmin

Frančišek Saleški

LOVRENC BRINDIŠKI
(1559-1619) – Ta učeni
kapucin je bil zelo ljub pa
pežu Janezu XXIII., ki ga je
19. marca 1959 razglasil
za cerkvenega učitelja
z naslovom “apostolski
učitelj”. Ko je bil vrhovni
predstojnik reda, so kapu
cini šli po mnogih deželah
Evrope prenavljat Cerkev.
Goduje 21. julija.
ROBERT BELLARMIN
(1542-1621) – Ta učeni
italijanski jezuit je bil izre
dno priljubljen govornik,
kot profesor se je izkazal
s svojimi odličnimi “kon
troverzami” (razpravami
o spornih vprašanjih med
katoličani in drugoverci).
Postal je kardinal in sode
lavec papežev. Goduje 17.
septembra.
FRANČIŠEK SALEŠKI
(1567-1622) – Še preden
je postal škof v Ženevi, je
slovel kot govornik, ki z
izklesano in blago besedo
osvaja duše. Njegovi spisi
(Filoteja, Teotim) spadajo
med klasična dela kato
liške asketske literature,
po jeziku pa med klasična
dela francoskega slovstva.
Je zavetnik katoliških pi
sateljev in goduje 24. ja
nuarja.
ALFONZ LIGVORIJ
(1696-1787) – Ustanovil
je kongregacijo redemp
toristov (red presvetega
Odrešenika). V dobi mr
zlega janzenizma, ki je po
udarjal Božjo strogost, je
Alfonz v svojih govorih in
spisih poveličeval Božjo
odrešujočo ljubezen. Go
duje 1. avgusta.
TEREZIJA AVILSKA/
VELIKA (1515-1582: – Ta
izredna žena, prenovitelji
ca karmeličanskega reda,
se je rodila v mestu Avila v
španski pokrajini Kastilji.

Ko ji je bilo dvajset let, se
je določila, da svoje boga
te naravne darove uporabi
kot redovnica v službi
Kristusove Cerkve. Svoje
duhovno zorenje in spo
znanja je zapisala v svoji
avtobiografiji, ki jo ima
mo tudi v slovenskem pre
vodu. Njena duhovnost je
življenjska: ne vsebuje nič
narejenega ali zavrtega.
Goduje 15. oktobra.
KATARINA SIENSKA
1347-1380) – Katarina
Benincasa, doma iz ita
lijanskega mesta Siena,
je “politična” svetnica: od
igrala je pomembno zgo
dovinsko vlogo, ko je pre
pričala papeža Gregorja
XI., da se je vrnil iz “ba
bilonske sužnosti” iz Avi
gnona v Rim. V pogostih
videnjih se je pogovarjala
s Kristusom; te pogovore
je zapisala v svoji knjigi
Dialogi. Ohranila so se
tudi njena številna pisma
različnim naslovnikom.
V svojih spisih pokaže
podobo sveta in človeka
v luči Božjih načrtov. Go
duje 29. aprila.
TEREZIJA DETETA JEZUSA (1873-1897) – »V
srcu Cerkve, ki je moja
mati, hočem biti ljubezen.«
To je “poklic” svetnice, ki
se je povsem prepustila
Bogu. V svoji Povesti duše
je pokazala “malo pot bož
jega otroštva”. To je uresni
čila sama v devetih letih
svojega samostanskega
življenja: ko je vstopila v
Karmel, ji je bilo petnajst
let, ko je vstopila v nebesa,
štiriindvajset. Njena Po
vest duše je dostopna tudi
v slovenskem prevodu; če
iskrene izpovedi tega Bož
jega otroka bereš zbrano,
ti gredo do srca. Goduje 1.
oktobra.

Alfonz Ligvorij

Terezija Velika/Avilska

Katarina Sienska

Terezija Deteta Jezusa

MOLITVENI NAMENI ZA FEBRUAR
Splošni: Da bi vsi spoštovali družino v njeni istovetnosti in da bi bil priznan njen nezamenljiv doprinos v
korist vse družbe.
Misijonski: Da bi na tistih misijonskih ozemljih, kjer je najbolj nujna borba proti boleznim, krščanske
skupnosti znale pričevati o Kristusovi navzočnosti ob trpečih.
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naša kultura
Silvester Čuk

FRANCE CIGAN
18. septembra 1908 – 23. februarja 1971
»Imel je srce, polno ljubezni do mladih. Imel je srce, polno ljubezni do naše pesmi. Imel je srce,
polno ljubezni do Boga. Svoje žive vere ni izpričeval samo z besedo, temveč v prvi vrsti z dejanje, vse
njegovo življenje je prevevala ta vera.« Tako je o dr. Francetu Ciganu, svojem duhovniškem sobratu
in kolegu profesorju na Slovenski gimnaziji v Celovcu, ob njegovi smrti leta 1971 dejal dr. Janez Polanc. S temi besedami je povzel bistvo življenja in delovanja moža, ki je pri nas malo znan, ker je bil
za časa komunizma zamolčan, po smrti pa celo krivično opljuvan. Vse te spletke so ga seveda bolele,
toda on je mirno vršil svoje poslanstvo med našimi rojaki na Koroškem kot duhovnik, glasbenik in
vzgojitelj. To troje razlaga zbornik o njem, ki ga je ob tridesetletnici njegove smrti izdala Krščanska
kulturna zveza v Celovcu in vsebuje pričevanja mnogih, ki so ga poznali in z njim sodelovali.

Prekmurec je postal Korošec
Bogastvo nekadnjih skromnih prekmurskih do
mov so bili številni otroci. Tako je bilo tudi pri Ciga
novih v Žižkih v župniji Črensovci, kjer sta starša Jo
žef in Terezija roj. Horvat za prvorojencem Francem,
rojenem 18. septembra 1908,
kot božja sodelavca podarila
življenje še enajstim otrokom.
Ob pogrebu matere Terezije je
župnik dejal: »Ciganova mati
je za vsakega otroka napisala
čudovit list v knjigo življenja.
Zato potrebujemo še več takš
nih mater, da bo življenje bolj
božje in bolj sveto.«
Franc je ljudsko šolo obi
skoval v rojstni vasi. Leta 1920
je prišel v salezijanski zavod
v Veržeju kot gimnazijec. Po
maturi na klasični gimnaziji
v Mariboru leta 1929 se je
posvetil bogoslovnemu štu
diju na teološki fakulteti v
Ljubljani, ki ga je zaključil z
mašniškim posvečenjem 7.
julija 1935 v ljubljanski stolnici.
Med drugo svetovno vojsko je bil učitelj, vzgo
jitelj in zborovodja pri salezijancih na Rakovniku,
na Radni in v Lisičjem pri Škofljici, kjer je s svojimi
fanti pomagal na kmetijah, ki so ostale brez gospo
darjev, ker so jih internirali Italijani. Maja 1945 je
zaradi neutemeljenih groženj odšel kot begunec na
Koroško, ki je postala njegova druga “domačija”. Leta
1946 je v Padovi doktoriral iz teologije, v letih 19471949 je v Gradcu študiral glasbo in se tako usposobil
za profesorja glasbene vgoje na novo ustanovljeni
Slovenski gimnaziji v Celovcu, kamor ga je leta 1957
povabil njen prvi ravnatelj dr. Jožko Tischler. Postal
je tudi vzgojitelj v Mohorjevem dijaškem domu. Pred
tem je deset let upravljal župnijo Kamen v Podjuni,
kjer je ustanovil orglarsko šolo. Od leta 1958 naprej
je prepotoval vso južno Koroško ter zbiral ljudske
pesmi in jih zapisoval.
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»Dokler bomo peli, bomo obstali«
Ljubezen do petja je France Cigan prejel v domači
družini, kjer so bili vsi glasbeno nadarjeni, zlasti še
oče in teta Verona. Če se je v vasi slišala pesem, so
ljudje rekli: »Pri Ciganovih pojo.« Leta 1968 je Fran
ce Cigan zapisal: »Dokler bomo peli, bomo obstali.
Ne more biti drugače, ker naša pesem je naša vez na
vse strani. Veže nas z domom, veže s preteklostjo,
veže med seboj, veže z mladino – našo bodočno
stjo. Če teh vezi ni, smo kakor list, ki se je odtrgal od
drevesa.« To je sam skušal uresničevati kot župnik
med koroškimi rojaki in profesor glasbene vzgoje
na slovenski gimnaziji v Celovcu, kjer je leta 1959
ustanovil mešani pevski zbor Jakob Gallus-Petelin,
v katerega so bili vključeni pevci iz vse južne Koro
ške. Znal jih je navdušiti, da so imeli res veselje do
petja. V okviru Koroške dijaške zveze, ustanovljene
decembra 1961, je France Cigan ustanovil mladinski
mešani in fantovski zbor, ki sta nastopala na raznih
prireditvah. Zelo odmevne so bile akademije Slo
venske gimnazije ob zaključku šolskega leta, ki so
bile zamisel profesorja Cigana. Na njih so nastopili
vsi zbori, ki jih je on ustanovil in vodil. Krščanska
kulturna zveza se je po Ciganovi smrti odločila,
da vsako leto ob obletnici njegove smrti pripravi
osrednji koncert “Koroška poje”. Pri akademijah
je spravil na oder tudi do 250 pevcev in pevk. Kot
glasbeni pedagog je trdil, da glasbeno nenadarjenih
mladih ljudi ni, razlika je le v stopnji glasbene kva
litete. Za njegovo glasbeno delo med našimi rojaki
na Koroškem, dolgo časa “neopaženo”, mu je bila po
smrti podeljena Gallusova plaketa, najvišje glasbeno
odličje Republike Slovenije.

Vzgojitelj mladine
z življenjem med mladimi
Ko je leta 1957 postal profesor glasbe na Sloven
ski gimnaziji v Celovcu, je postal tudi vzgojitelj v
dijaškem domu Mohorjeve družbe. »Kot vzgojitelj
je bil po don Boskovem zgledu vedno med nami, od
jutra do večera,« se spominja koroški duhovnik Ivan
Olip. »Revne in uboge dijake je nesebično podpiral in
skoraj ves denar, ki ga je zaslužil kot profesor, razdal
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za dijake in v dobrodelne namene.« Vzgojiteljski dar
je pokazal že v begunskem taborišču na Vetrinjskem
polju, kjer je zbiral okoli sebe dečke, »da bi se kaj
pametnega pogovorili in skupaj kaj lepega naredili,«
kot je zapisal eden od njih (Tone Oblak). »Bogu sem
hvaležen, da sem bil rojen tako, da je bil dr. Cigan
vzgojitelj mojih dijaških let, saj nam je bil močan
steber in dragocena opora v  času, ki je za človeka
zelo važen,« pričuje inženir Franc Kattnig. »Veselil se
je z nami, če nam je v šoli kaj posebnega uspelo, trpel
je tudi z nami, če je kaj spodletelo. Grajal je, bolj pa
prigovarjal, bodril in pozival. In to nam je po moje

bilo dovolj vzgojno, da smo se potrudili.«
Njegove številne načrte za delo na vseh področjih,
ki so mu bila pri srcu, je prekrižala težka bolezen.
Zdravje je iskal v Ljubljani in v Celovcu, vendar
zaman. Njegovo plemenito srce se je ustavilo 23.
februarja 1971.Vstajenje čaka med svojimi sobrati
salezijanci na ljubljanskih Žalah. Ob njegovi smrti
so natisnili spominsko podobico z napisom, ki ga je
sestavil sam in zveni kot njegova oporoka:»Vaša mo
litev, bratje in sestre, naj bo v pomoč moji duši; vaša
ljubezen do slovenske pesmi in mladine spomenik
mojemu delu.«

islam

VES SVET POTREBUJE TAKE VODITELJE
Naslednje izjave pripisujejo prejšnjemu avstralskemu predsedniku, čeprav nekateri viri trde, da
so mu samo pripisane in da jih nikoli ni izrekel. Če jih res ni izrekel, bi jih pa moral, kot še drugi
državni voditelji marsikje po svetu.
»Prilagoditi se morajo priseljenci, ne pa Avstralci.
tirano. Zato je primerno, da to pokažemo na stenah
Brezpogojno! Sit sem strahov tistih, ki se boje, da bi
naših šol. Če vas Bog žali, si poiščite kak drug del sveta
užalili kakega posameznika ali njihovo kulturo. Od
za svoj novi dom, saj je Bog del naše kulture.
terorističnega napada na Baliju smo priče naraščanja
Sprejeli bomo vašo vero brez vprašanj. Vse, kar
domoljubnosti pri večini Avstralcev.
zahtevamo, pa je, da vi sprejmete našo in živite v
Naša kultura se je razvila po več kot dveh stoletjih
soglasju in uživate mir z nami.
prizadevanj, preizkušenj in uspehov milijonov mož
To je naša država, naša dežela, naš način življenja
in žena, ki so hrepeneli po svobodi.
in dali vam bomo vse priložnosti, da to uživate. Če
Večina od nas govori angleško, ne špansko, liba
se pa enkrat začnete pritoževati, stokati in sitnariti
nonsko, arabsko, kitajsko, japonsko, rusko ali kak
zaradi naše zastave, naših obveznosti, naše krščanske
drug jezik. Če torej hočete postati del naše družbe,
vere, našega načina življenja, vam zelo priporočam,
se naučite našega jezika
da se poslužite prednosti še ene druge velike avstral
Večina Avstralcev veruje v Boga. To ni kako kr
ske svoboščine: pravice, da odidete.
ščansko desničarsko krilo, političen pritisk, ampak
Če vam ni všeč tukaj, pojdite proč. Nismo vas silili
dejstvo, saj so krščanski može in žene utemeljili ta
priti sem. Vi ste prosili, da bi smeli biti tukaj. Sprej
narod na krščanskih načelih, in to je jasno dokumen
mite torej deželo, ki je vas sprejela.«
Nič drugega ni treba, kot v gornji izjavi zamenjati Avstralijo s katero koli evropsko državo, Avstralce s prebivalci te države, angleščino pa z njihovim domačim jezikom. Z žalostjo pa ugotavljamo,
da kakega naraščanja domoljubnosti v Evropi ni zaznati, kljub temu, da je evropska krščanska
kultura vsaj petkrat starejša kot avstralska.

preganjanje kristjanov

KITAJSKA
poostreni ukrepi kitajskih oblasti zoper papežu zveste škofe
Papež Benedikt XVI. je katoličane povabil k moli
tvi za znova preizkušano Cerkev na Kitajskem.
Agencija AsiaNews poroča, da so kitajske oblasti
s silo privedle na volitve novega predsednika domo
ljubnega združenja kitajskih katoličanov (izvoljen je
bil škof John Fang Xingyao, Linyi, posvečen z dovo
ljenjem Svetega sedeža) in predsednika škofovske
konference tega združenja (to je postal brez dovo
ljenja Svetega sedeža posvečeni škof v Kunmingu Jo
seph Ma Yinglin) na desetine papežu zvestih škofov.
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Med njimi tudi škofa Fenga Xinmaa (Hengshui),
ki so ga duhovniki in verniki hoteli ubraniti pred
policisti. Okrog škofovega doma so naredili živi zid,
vendar so bili policisti močnejši. Škofa so najprej
odvedli na samoten kraj, nato pa na zasedanje in
volitve. Eden od vernikov je ob posegu policistov
utrpel telesne poškodbe.
Škofu Liu Lianguiju (Tsaochov) se je pred zaseda
njem uspelo pravočasno skriti na varen kraj, da ga
policisti niso našli.
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Nekateri škofje so se izgovorili na bolezen, samo
da jim ni bilo treba iti v Beijing. Drugi so šli tja, ven
dar niso maševali skupaj s škofi iz domoljubnega
združenja.
Kot poroča UCANews, naj bi se nazadnje na za
sedanju in volitvah zbralo okrog 40 škofov in 300
duhovnikov, redovnikov in laikov.
Domoljubno združenje kitajskih katoličanov je
bilo ustanovljeno leta 1957 in je povezano z oblast
mi. Na Kitajskem so tudi škofje in katoličani, ki so
bili vseskozi zvesti papežu, zato so jih oblasti zatirale
in preganjale. Zelo hudo je bilo med kulturno revo
lucijo od leta 1966 do 1976. Razmere so se izboljšale
po Maovi smrti tega leta, vendar so oblasti še vedno
držale roko nad Cerkvijo in jo nadzorovale. Boljše je
bilo po letu 2006, ko je bila večina škofov izvoljena
in posvečena tudi s privoljenjem Svetega sedeža.
Zataknilo se je spet pri posvečenju škofa Josepha

Gua Jincaija (Chengde) 20. novembra letos, ki je bil
posvečen brez dovoljenja iz Rima, pred tem pa je
bil tajnik domoljubnega združenja. Tudi takrat so
oblasti prisilile nekatere papežu zveste škofe, da so
se udeležili posvečenja.
Poznavalci cerkvenih dogajanj na Kitajskem me
nijo, da je bila s tem narejena velika škoda dolgo
letnemu prizadevanju Svetega sedeža za ureditev
uradnih odnosov z Ljudsko republiko Kitajsko, k
čemur je poleti 2007 s svojim pismom kitajskim
katoličanom pozval papež Benedikt XVI. oziroma
si je zelo prizadeval za to.
Zato ni čudno, da je papež pred kratkim izrazil
svojo zaskrbljenost nad tem, kar se zadnje čase doga
ja na Kitajskem, ter katoličane po vsem svetu povabil
k molitvi za ureditev tamkajšnjih razmer.
Kitajske oblasti namreč še vedno ukrepajo proti
papežu zvestim škofom in vernikom.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

BIL SEM TUDI ZA KOZMETIČNEGA SVETOVALCA
Tisti, ki me osebno ali po kakšno fotografiji po
znate, se boste ali nasmehnili ali zasmejali: »Kos –
kozmetični ideal?« In prav imate s tem najglobljim
dvomom. Moja še tako retuširana slika ne bi nobeni
kozmetični družbi – kar nekaj jih je – pomagala
do prodaje enega samega, pa čeprav najcenejšega
izdelka. Toda v tej izpovedi gre – za ideje. Poslušajte,
kako je Božja Previdnost – z bežnim nasmeškom, se
razume – povezala vse potrebne niti, da je misijonar
Kos postal – za dve leti – kozmetični svetovalec.
Nekega zameglenega jesenskega dne me po tele
fonu pokliče urednik zahodne japonske misijonske
revije v trgovskem mestu Ósaka:
»Gospod pater, nujno potrebujem – recimo pet
strani dolg – misijonski članek. Dosedanji sodelavec
je umrl. Naj počiva v miru, čeprav bi raje, da bi še bil
pri reviji. Gospod pater, prosim, nujno. Dar za vaše
otroško zavetišče ne bo izostal.«
»Gospod urednik – ne zmorem toliko japonščine,
da bi napisal članek v enem dnevu, in to pravilno. Ga
lahko napišem angleško?«
»Sijajno, imamo prevajalca.«
Moj članek je izšel v japonščini, v tako lepi ja
ponščini, da se mi je zdel malce sumljiv. Naslov “Se
dembarvna mavrica nad mestom Ósaka” je potem
vrgel mavrične pramene nad to sivo, z denarjem
obsedeno mesto milijonov ljudi. Mavrični prameni
so pomenili sedem glavnih dejavnosti katoliške
mestne skupnosti. Dar za naše otroško zavetišče na
tokijski periferiji je hitro prispel in nekako hitro sem
na zadevo pozabil.
Moji socialni sodelavci – na čelu s starejšo gospo
katoličanko Elizabeto Káneko – so (ne vem, kako)
dobili v roke tisto revijo in zaradi lepe japonščine in
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pisanih prispodob so mi vzdeli ime “Pesnik”; branil
sem se: članek da ni v tradicionalni japonski pesni
ški obliki in da ima glavno vlogo odlični japonski
prevajalec. Pa mi niso dali prav. Potem sem hitro
tudi to pozabil.
In potem pride Božič in svoji najbolj pridni so
delavki – čez 60 let stari – naložim božični dopust.
Vesela se je odpravila k staršem v mestu Šizuóka (po
naše pisano in izgovorjeno). V istem mestu je bil na
dopustu gospod Š. Se pravi: oče tega gospoda in oče
gospe Káneko sta bila že od nekdaj prijatelja. Gospod
Š. je v Tokiu ustanovil veliko kozmetično družbo.
V začetku mrzlega januarja se gospa Káneko sre
ča z gospodom Š. v veleblagovnici blizu kolodvora.
Novoletna voščila spremljajo globoki pokloni, ki naj
izrazijo prisrčnost voščil. Kljub januarskemu vedre
mu razpoloženju – ki se pretaka po celi deželi tja
do 15. januarja – je obraz gospoda Š. v zaskrbljenih
gubah. Gospod Káneko ga vpraša:
»So vsi zdravi pri Vas doma?«
»Prav lepa hvala! Z zdravjem nimamo problema.
Moje podjetje me skrbi.«
»Vaše veliko, slavno podjetje?«
»Človeka iščem, ki bi pomagal z idejami.«
»Z idejami?«
»Prvi sin študira medicino, drugi tehniko, tretji se
potepa po Afriki… Jaz pa potrebujem človeka z ide
jami za nove kozmetične izdelke. Nova imena znova
privlačujejo. Več prodamo in več zaslužka dajemo.«
Gospa Káneko za za hip zamisli. In to, kar potem
svetuje gospodu Š., postane že naslednji dan tele
fonsko povabilo zame: da je sicer še januar in čas
počitka, pa vendar bi gospoda Š. veselilo, če bi ga
kaj kmalu obiskal, in sicer v mestu Šizuóka, skupaj z
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gospo Káneko, staro znanko, trenutno v istem mestu
na oddihu.
Zaslutil sem, da je nekje v ozadju denar za naše
zavetišče. Ne bi bilo prvič, da mi je gospa Káneko –
čisto po japonsko spretno – pripravila teren. Tisto
mrzlo januarsko soboto torej pozvoniva z gospo
Káneko na lepo izrezljanih vratih doma gospoda Š.
Oba, gospod in še ne tako priletna gospa Š. naju vese
lo pozdravita. Seveda se jima z globokim poklonom
zahvaliva; menim, da je bil v poklonu gospe Káneko
izraz nespremenjenega prijateljstva, v mojem pa
skriti vzdih h Gospodu za finančni uspeh.
Ko se od poklona polagoma vzravnam, mi oko
obstane na stenski sliki. Pravzaprav je krasna, stara
vezenina. Gospod Š. me začudeno gleda:
»Poznate to sliko?«
»Glejte,« mu pokažem enega peterih mož, ki sede
pod nekakšnim prestolom, ki ga zavzema daímijo
(po naše pisano) – srednjeveški japonski oblastnik,
za dve stopnji nižji od cesarja. »To je prednik gospe
Káneko; bil je zdravnik oblastnika Tákeda; z begom si
je rešil življenje, potem ko je njegov gospodar Táke
da izgubil boj za nadvlado.« In dodam: »Vezenina je
tako izdelana, da se človek takoj znajde v srednjem
veku – brez slutnje poraza.«
Gospod Š. mi da roko:
»Moje čustvo ste točno izrazili.«
Ker nismo tako daleč od novega leta, nama po
strežeta – se pravi: po starejši strežnici – z novolet
nimi slaščicami v rahlem dimu iz čajnih skodelic.
In kakšen čaj! Škoda, da je še zdaj spomin nanj – le
spomin!
Med pogovorom, ki se pretaka od gospe Š. do go
spe Káneko in nazaj, mi pogled obstane na čudoviti
vazi na oknu. Žarki sonca, ki je bilo prodrlo skozi
oblake v sobo, so spremenili kristal vaze v rdečorožnato pravljico.
»Gospod Š., na oknu imate pesem vzhajajočega
sonca,« mu rečem.
Gospod Š. se nasmehne:

»Nisem vedel, da imam v hiši takšno dragocenost.«
In čez trenutek: »Ali vas smem prositi, da me v tem
mesecu, tretji ponedeljek, obiščete v mojem podjetju
v Tokiu? Imam nekaj za vaše zavetišče.«
Gospa Káneko mi je pozneje zaupala, da je gospod
Š. po najinem obisku rekel svoji ženi, ki je kaj kmalu
“zaupno”, se razume, to telefonsko “zaupala” njej, da
je bil v meni odkril človeka idej.
In kot “človek idej” sem potem enkrat na mesec
prihajal v podjetje kot “kozmetični svetovalec”. V
posebni sobi smo se zbrali predstavniki raznih od
delkov podjetja in jaz z idejami za razne nove izdelke,
od rdečila za ustnice do laka za nohte rok in celo nog.
Predstavniki oddelkov za pakiranje izdelkov v pri
mernih oblikah in barvah so pazljivo poslušali raz
lago mojih idej, saj so morali ustvariti ideji primerno
obliko škatle in ideji in škatli primerno barvo. Včasih
so mi zaupali, da je mojo idejo – ali vsaj nekaj njej
sličnega – že uresničila določena družba-tekmica.
Dve leti sem zbiral in dobavljal ideje. Dve leti
so nam s honorarji pomagali utrditi in širiti naše
otroško zavetišče, ki je bilo v začetku odvisno od do
brotnikov: država bi nam pomagala šele, če uspemo.
Po dveh letih je gospod Š. nenadoma odšel na drugi
svet. Podjetje se mi je lepo zahvalilo in me odslovilo:
da me bodo spet povabili, ko jim bo zmanjkalo idej.
Zdi se, da jih še imajo. Morda jih pa imajo, a jih ne
morejo uporabiti, ker se je ideal lepote pri Japonkah
neopazno spremenil.
To me spominja družine, kjer je hči skoraj vsaj
dan priporočala mami, kozmetiko za lica in ustnice:
»Mama, brez rdečila na licih in ustnicah si stara…
saj veš kaj.«
Dekle ni moglo najti snubca – zaradi prestare
matere. Z rdečilom na licih in ustnicah se je starki
vrnil življenjski pogum. In znanke in prijateljice so
spet začele prihajati na obisk. In lepega pomladnega
dne je potrkal tudi snubec, hčerin, se razume. Slišal
sem, da je bil poln očudovanja do dekleta, ki ima tako
pogumno mater. Upam, da jo še zmeraj občuduje.

SVET
milijoni otrok v pomanjkanju

ne hodi v šolo in od teh je 11 deklic. 25 otrok od 100,
ki začenjajo hoditi prvo leto v osnovno šolo, ne bo
nadaljevalo šolanja do konca petega leta. 17 otrok
od 100 ne zna ne brati ne pisati, 11 od teh je deklic.
Povprečna bodoča starost za današnje otroke je
64 let: v industrijskih deželah 78 let; v 45 deželah,
ki jih je aids bolj udaril 58 let; v Bocvani, Malaviju,
Mozambiku, Ruandi, Zambiji in Zimbabveju, ki jih
je aids najbolj udaril pa je manj kot 43 let. En otrok
od treh v Albaniji, Uzbekistanu in Tadžikistanu,
ter eden od sedmih v Ukrajini, Rusiji in Armeniji je
podhranjen. V Vietnamu je 17% novorojencev pod
normalno težo, medtem ko je 40% otrok pod 5. letom
starosti pod normalno težo zaradi podhranjenosti.
V deželah latinske Amerike je okrog 30 milijonov
otrok, ki delajo za pomoč družinam, tistih pa, ki stal
no ali občasno žive na cesti, je okrog 15 milijonov.
Aids, vojske in revščina so vzrok naraščanja števila
otrok ceste v Afriki.  Narašča tudi število sirot brez
varstva. V Ruandi, kjer je državljanska vojska naredila

Na svetu je 2,1 milijarde otrok, kar je okrog 35%
vsega prebivalstva. Vsako leto se jih rodi okrog 129
milijonov. Globalno vzeto en otrok od štirih živi v
skrajni revščini v družini, ki zasluži manj kot dolar
na dan. V deželah v razvoju živi v skrajni revščini en
otrok od treh. En otrok od dvanajstih umre preden
dopolni 5 let in to v glavnem iz razlogov, ki bi se jim
bilo mogoče izogniti.
Na vsem svetu je prisiljeno delati 250 milijonov
otrok pod 14. letom starosti. Med njimi je 120 mili
jonov otrok med 5. in 14. letom starosti, to je 50%,
ki delajo poln delovni čas.Od 100 otrok na svetu jih
27 ni bilo cepljenih proti nobeni bolezni, 32 jih trpi
zaradi podhranjenosti pred 5. letom starosti, samo
44 otrok od 100 so matere dojile prve tri mesece
življenja. 18 otrok od 100 nima dostopa do pitne
vode, 39 jih živi na področjih, kjer ni sanitarij, 18 jih
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skoraj 100.000 otrok za sirote, je zdaj na tisoče otrok,
ki žive in delajo na cesti glavnega mesta Kigali. Tako
je tudi v Demokratični republiki Kongu, Burundiju in
Angoli. Ob teh statistikah iz dežel v razvoju stoje nič
manj zaskrbljujoče številke iz evropskih dežel: kakih
18 milijonov otrok v deželah bivše Sovjetske zveze in
evropskega vzhodnega bloka živi v družinah z manj
kot $2,30 dohodka na dan. Samo v Moskvi je preko
60.000 otrok brez doma; v Budimpešti jih je med
10.000 in 12.500; v Bukarešti jih je preko 5.000. Na
življenje na cesti je povsod vezana otroška prostitu
cija: otroci, ki delajo v nočnih klubih, barih in drugih
podobnih “luknjah”, ali spijo na cestah in železniških
postajah, tvegajo spolne zlorabe. Na najbolj revnih
področjih vzhodne Evrope in Balkana povzročajo
davica, oslovski kašelj in tetanus vsako leto mnogo
smrti. V Albaniji, na primer, je komaj nekaj več kot
polovica otrok med 1. in 2. letom starosti cepljena
proti tem boleznim. Opaziti je tudi 50% naraščanje
jetike, ki se na primer v bivši Sovjetski zvezi širi v
oblikah, ki so odporne proti zdravilom ali pa zaradi
napačnega zdravljenja. Agencija Fides.

EGIPT
napad na kopte
Kmalu po polnoči 1. januarja 2011, tik preden
se je končala maša, je pred koptsko katedralo v
Aleksandriji eksplodiral samomorilski terorist.
Posledice: 21 mrtvih in 43 ranjenih, bilo bi pa še
hujše, če bi eksplodiral malo pozneje, ko so ljudje
odhajali iz cerkve. Za napad je odgovorna krajevni
islamski Jihad (sveta vojska). Terorist je menda hotel
najprej v cerkev, pa se je premislil, ker je pri vhodu
videl varnostnike. Posledica napada je bil spopad
policije in demonstrantov, ki so v Aleksandriji in
Kairu zahtevali več varstva. Imam (predsednik) mu
slimanske univerze Al-Azhar je sicer šel na sožalni
obisk h koptskemu patriarhu Šenudi III., kritiziral pa
je papeževo izjavo, da je napad v Aleksandriji žalitev
Boga in človeštva, češ da ima papež napačno mnenje
o islamu. Vatikanski tiskovni predstavnik p. Lom
bardi je na to izjavil, da ni dati dosti na te imamove
izjave. Napetosti med muslimani in kopti v Egiptu se
nadaljujejo, prav tako napetosti med kopti in vlado.
Agencija AsiaNews.s

IRAK
nasilje in negotovost,
beg kristjanov
Počasi, pa neustavljivo se nadaljuje beg kristjanov
iz Iraka zaradi napadov terorističnih skupin. Visoki
komisar Združenih narodov za begunce je povedal,
da so »najbolj prizadeti kristjani v Bagdadu in Mo
sulu« in da se je v novembru in decembru 2010 iz
teh dveh krajev 1.000 družin preselilo v Kurdistan.
Narašča tudi število krščanskih beguncev iz Iraka v
Siriji, Jordaniji in Libanonu. Kljub temu pa nekatere
države, kot Švedska, odklanjajo azil in pošiljajo be
gunce nazaj. Iraška krščanska skupnost šteje danes
okrog 500.000 članov, medtem ko je leta 2003 število
nihalo med 800.000 in 1,200.000. Agencija Misna.
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MAVRETANIJA
suženjstvo, aktivisti zaprti
Kljub protestom in zahtevam raznih združenj za
človekove pravice, so bili potrjeni zapori sedmih ak
tivistov za odpravo suženjstva, med njimi tudi pred
sednika nevladne organizacije Ira-Mauritania, ki se
ukvarja s prijavami suženjstva pri delu. Zaprli so jih,
ko so prijavili zlorabo dveh nedoletnih v predmestju
glavnega mesta. Zdaj aktiviste obtožujejo napada
na javnega uslužbenca in ustanovitev organizacije
brez dovoljenja. Zakon iz leta 2007 predvideva do
10 let zapora za tiste, ki izrabljajo oblike suženjstva.
Kljub temu pa je suženjstvo zelo razširjen pojav v
Mavretaniji. Predvsem so prizadeti črnci, ki jih po
gosto označujejo z zaničljivim izrazom “harratin”.
Agencija Misna.

HAITI
kolera še vedno divja
Po zadnjih podatkih je število umrlih zaradi ko
lere naraslo na preko 3.500, okuženih je pa več kot
150.000. Oblasti istočasno raziskjejo smrt na stotine
rib v jezeru Azuei, kakih 30 km od glavnega mesta.
Zaradi varnosti so prepovedali uporabo teh rib. Po
moč je sicer prihajala od vsepovsod, toda pristanišče
je bilo naenkrat popolnoma zasedeno, prav tako
letališče. Edina pot je ostala preko Dominikanske
republike, da o razsajanju roparskih tolp niti ne
govorimo. Agencija Misna.

GVATEMALA
krvavo leto 2010
Po podatkih notranjega ministrstva je bilo v letu
2010 okrog 6.500 umorov. Najbolj nevaren poklic je
šofer mestnega ali primestnega avtobusa: teh je bil
umorjen101. 58% vsega nasilja se je zgodilo v okrožju
glavnega mesta Ciudad de Guatemala. Poročilo po
trjuje, da je 60% nasilja povzročil organizirani krimi
nal, 25% tolpe, ki se bore za prevlado nad ozemljem,
15% pa je bilo družinskega nasilja. Agencija Misna.

KOLUMBIJA
posledice vremenske ujme
Do konca leta 2010 so bili na severu v okrožjih Bo
livar, Magdalen, Atlántico, Guajira, Córdoba in Sucre
zaradi vala slabega vremena 303 mrtvi, 296 ranjenih
in 73 pogrešanih. Rekordna škoda je povzročila
2,200.000 prizadetih ljudi in preko 300 razrušenih
hiš. Na tem območju je bilo popolnoma zaprtih tudi
devet važnejših cest. Agencija Misna.

DR KONGO
prisilno novačenje
Od lanskega septembra je najmanj 1.000 mladih,
ki so jih nasilno zanovačile razne oborožene skupine
v deželi. Med temi je najmanj 261 mladoletnih, ki
so jih ujeli in prisilili v urjenje v orožju. Oborožene
skupine pobirajo mlade kar po šolah in domovih in
2011 – AM – FEBRUAR

jih silijo v borbo. To se dogaja predvsem na težko do
stopnih področjih, ki pa so bogata naravnih virov in
se jih skušajo polastiti tudi skupine, ki niso iz Konga.
Agencija Misna.

EGIPT
mučenje beguncev na Sinaju

V sinajski puščavi je čedalje več afriških beguncev,
ki so napadeni, ugrabljeni in postajeno žrtve zlorab
in nasilja. To je delo brezvestnih trgovcev, ki izrablja
jo begunce, ki se skušajo ilegalno prebiti v Izrael. Do
zdaj je ocenjeno število kakih 200 takih žrtev, ki so
imele vse papirje v redu, trgovci pa za osvoboditev
zahtevajo na tisoče evrov. Tisti, ki se jim je uspelo
prebiti v Izrael, pripovedujejo, da trgovci svoje ujet
nike mučijo, od njihovih sorodnikov v Evropi pa
zahtevajo plačilo za osvoboditev jetnikov. Ko so ti
enkrat prosti, pa tvegajo smrt, saj egiptovski stražarji
streljajo nanje brez opozorila. Agencija Misna..

JUŽNA AFRIKA
prve puščice v zgodovini?
V jami Sidibudu, 40 km oddaljeni od Durbana, so
našli kamnite konice, obdelane z roko, ki so stare

okrog 64.000 et. Po mnenju arheologov bi to lahko
bile prve puščice, ki jih je uporabljal človek, saj so na
njih našli sledove krvi, kosti in neke vrste lepila, s ka
terim so bile pritrjene na nekaj drugega, verjetno na
les. Raziskave kažejo, da so za te puščice uporabljali
nekakšne primitivne loke. Afrika naj bi bila zibelka
človeštva, kaže pa tudi, da so se tu pojavile tudi prve
tehnične iznajdbe. Agencija Misna.

PALESTINA
Betlehem: sporazum
za obnovo bazilike Rojstva
Končno so dosegli sporazum med palestinsko na
rodno oblastjo in raznimi krščanskimi Cerkvami, ki
upravljajo baziliko Kristusovega rojstva v Betlehemu.
Bazilika nujno potrebuje celostno obnovo. Je eden
izmed najsvetejših in najvažnejših krajev krščanstva,
njeno stanje pa je vzbujalo resno zaskrbljenost. Naj
starejši deli bazilike so še iz časov cesarja Konstanti
na (4. stoletje). Zadnji čas je bila predmet opozoril
Unesca zaradi strehe, ki pušča in grozi poškodovati
leseno konstrukcijo, mozaike in slikarije. Obnova bo
trajali kakih pet mesecev. Agencija Misna.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

“NAJUSPEŠNEJŠA VLADA?”
Ni še tako dolgo, ko je predsednik slovenske vlade Borut Pahor izjavil, da bo šel v zgodovino kot najbolj osovražen, pa tudi najuspešnejši predsednik
slovenske vlade. Glede na to, da Slovenija ni monarhija, kot je bila rajnka Avstrija, kjer je imel cesar vse niti v rokah, ampak jo vodi vlada, ki ji je Pahor
predsednik, ta njegova izjava vsekakor pomeni, da je tudi vlada, ki jo vodi “najuspešnejša”. Nekaj “uspehov” te vlade v letu 2010 je časopis Finance
naštel v članeku z naslovom “Afere 2010”.
1. Simona Dimic in obnova hiše: V Financah prvi razkrijemo, kako
sta Simona Dimic, nekdanja šefinja kabineta predsednika vlade, in njen
življenjski sopotnik Roman Horvat, lastnik agencije Escape, obnavljala
hišo v Murglah. Izkaže se, da so hišo obnavljali delavci Vegrada, ki ga
je vodila Hilda Tovšak, in ki jo organi pregona preiskujejo zaradi več
sumov kaznivih dejanj. Na dan priplavajo sumi o utaji davkov, skrivanju
premoženja, nepregledno pridobljenih posojilih, klientelizmu. In predvsem sumi, da se Hildi Tovšak prav zaradi povezav z visoko politiko ne
bo zgodilo nič. Simona Dimic odstopi kot šefinja kabineta, zaposli se
pri Dinersu, predsednik vlade pa se še srečuje z njo.
2. Zemonski sporazum: V Financah prvi razkrijemo tudi dokumente, ki močno obremenjujejo slovenske gradbene barone, da so si
dogovorno razdelili avtocestni denar in posle, zaradi česar smo Slovenci
avtoceste drago preplačali. Gre za tako imenovani zemonski sporazum.
Ivan Zidar, prvi človek SCT, novembra preiskovalni komisiji pove: »Če si
ne bi razdelili poslov, bi nas tuja podjetja uničila.« Gradbeniki zavračajo
očitke o kartelu.
3. Bulmastifi: Zdravnika Saša Baričeviča doma do smrti pogrizejo
njegovi psi. Zaradi domnevnih klientelnih povezav s politiko, kritiziran
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je predvsem Baričevičev odvetnik Miro Senica, življenjski sopotnik
notranje ministrice Katarine Kresal; psov namreč, čeprav so že napadli,
niso usmrtili. Pojavijo se sumi o zlorabi psov, afera pa pokaže na dekadenco mogočnežev, njihovo nedotakljivost ter razhajanje med elito
in navadnimi ljudmi.
4. NPU: Vlada se hvali z ustanovitvijo Nacionalnega preiskovalnega
urada, ki bi se učinkovito bojeval s korupcijo, hkrati pa ministrstvo za
notranje zadeve prostore za NPU najame od Igorja Pogačaja oziroma
Ram Investa. NPU je del policije, ministrstvo za notranje zadeve vodi
Katarina Kresal, Igor Pogačar in Miro Senica, življenjski sopotnik Kresalove, pa sta že sodelovala pri več poslih. Pojavijo se očitki o klientelizmu,
dajanju poslov prijateljem, ter vprašanja, kako bo policija preiskovala
takšne prijatelje, če jih ščiti vlada. Katarina Kresal preživi interpelacijo,
Borut Pahor, predsednik vlade, pa pove: »Dokler sem jaz predsednik
vlade, če obstaja pravna možnost, vlada z Ram Investom ne bo več
sklepala poslov.«
5. Zidarjevi gradovi v oblakih: Sredi oktobra na pogojno kazen
leto dni zapora v Nemčiji obsodijo predsednika upravnega odbora
SCT Ivana Zidarja, in sicer zaradi podkupljivosti pri poslih. V Sloveniji
59

➧

je sojenje v primeru čista lopata po pričakovanjih še najbolj podobno
proceduralni farsi, obtožnica pa gradbene barone, tudi Zidarja, bremeni
nepravilnosti pri gradnji centra za nadzor zračnega prometa. SCT je Zidar
spravil na kolena. Čeprav se je hvalil, kako bo delal v Libiji, posle mu
je “rihtal” celo predsednik vlade Borut Pahor, ki to zanika, in čeprav je
speljal še najnovejši PR-manever z domnevno pridobitvijo večmilijard
nega posla v Rusiji, je bila včeraj razglašena prisilna poravnava SCT.
6. Vegrad in Hilda Tovšak: Vegrad je v medijih sinonim za
zlorabo moči proti nemočnim posameznikom (policija je izgnala tuje
delavce, namesto da bi jim Vegrad plačal za opravljeno delo), sinonim
za zlorabo prisilne poravnave in upnikov, preden je podjetje končalo v
stečaju, sinonim za slabo delovanje policije, ko so iz Vegrada domnevno
odnašali dokumente, za slabo prakso naveze med močnimi politiki in
nepreganjanje nepravilnosti menedžerjev, povezanih s politiko.
7. Merkur: To je najbolj tragično podjetje tega leta. Spomladi
postane jasno, da je ekipi, ki jo je o menedžerskem prevzemu prepričal
Bine Kordež, zmanjkalo denarja. Začne se ekspresni zaton: Merkur z
neplačevanjem uničuje dobavitelje, para živce bankam, police so vse
bolj prazne, ogroženo je delo več tisoč zaposlenih. Poleti Bineta Kordeža
zamenja Bojan Knuplež, nekdanji direktor Big Banga. Napove tožbe
proti Kordežu, močno pa zaostri tudi odnose v tako imenovani gorenjski
navezi, ki je pomagala Kordežu. Septembra Knuplež nenadoma umre,
začasno vodenje Merkurja prevzame Blaž Pesjak. Kordeža preiskuje
policija. Čez nekaj mesecev bo glasovanje o prisilni poravnavi Merkurja.
8. Smrt zaradi sto evrov: Oddelek za nujno medicinsko pomoč
ljubljanskega zdravstvenega doma konec maja obišče makedonski
delavec Ferit Saiti. Preden ga pregledajo, mu povedo, da nima urejenega
zdravstvenega zavarovanja in da bo moral storitve plačati - sto evrov.
Odide z urgence in umre. Nadzori pokažejo nekatere sistemske napake,
ne pa neustrezno ravnanje v konkretnem primeru.
9. Daj, ubij tega: To ni Rusija, to je Slovenija. Takšna je bila grož
nja Jureta Jankovića, sina župana Zorana Jankovića, novinarju Financ
tik po tem, ko je Zoran Janković znova zmagal na lokalnih volitvah v
Ljubljani. Za besede se Jure opraviči; grožnja je – domnevamo – posledica pisanja Financ v zvezi z nepremičninskimi posli župana oziroma
njegove družine in njihovih družb. S spremembami namembnosti se
zdaj ukvarjata komisija za preprečevanje korupcije in parlamentarna
preiskovalna komisija. Odmevala je tudi gradnja športno-trgovskega
kompleksa Stožice s številnimi zapleti, najbolj zaradi vprašljive finančne
konstrukcije projekta.
10. Lahovnikov odstop in Ultra: Poleti iz stranke in vlade izstopi

Zaresov minister Matej Lahovnik. Svojemu kolegu ministru za visoko
šolstvo Gregorju Golobiču v povezavi z Ultro očita klientelizem. Špekulira
se, da je odšel tudi zaradi TEŠ 6. Z Ultro se maratonsko ukvarja tudi
posebna parlamentarna preiskovalna komisija, in sicer z domnevno
slabo zavarovanimi posojili, s sumi klientelizma, z domnevno utajo
davkov in drugimi nepravilnostmi. Golobič zanika očitane nepravilnosti.
11. TEŠ 6: Darja Radić, nova ministrica za gospodarstvo, izjavi, da je
treba projekt šestega bloka termoelektrarne vnovič pregledati, hkrati pa
tudi, da Uroš Rotnik, odstavljeni šef TEŠ, projekta ni vodil ne transparent
no ne učinkovito. Tako zavre najbrž največja energetska afera v zgodovini
samostojne Slovenije, v njej pa zobe pokaže in med seboj obračuna več
regionalnih lobijev, državnih ustanov in sindikatov. Na vprašanje, ali bo
Slovenija z državnim denarjem TEŠ 6 financirala samo zato, da ohrani
moč lokalnih lobijev, ali TEŠ 6 zares pomeni finančno najbolj učinkovit
steber zagotavljanja energetske prihodnosti Slovenije, ni odgovora.
12. Satex: Zastarala je ena največjih posojilnih afer. Sodišče in
tožilstvo se ne čutita odgovorni, minister za pravosodje Aleš Zalar pa
Satex označi za katastrofalen in »vzorčen primer, kako naj se kazenski
postopek ne pelje«. Četverica obtoženih v aferi si je od NKMB [KBMR
10,20 0,00%] prek različnih posojil domnevno pridobila za 11 milijonov
evrov protipravne koristi.
13. Srečko ni imel sreče: Koprsko okrožno sodišče je Srečka Prijatelja kot prvega poslanca v zgodovini Slovenije obsodilo na pet let in dva
meseca zapora; zaradi izsiljevanja, poskusa samovolje in velike količine
vojaškega orožja. Tik po izstopu iz poslanskih vrst SD se je v policijske
zanke ujel še poslanec Andrej Magajna, in sicer v okviru razbitja mreže
pedofilov. Magajna ne ve, ali gre za naključje ali je stvar zrežirana zaradi
njegovega odhoda med nepovezane poslance.
14. Pijan za volan: Veseli december je popestril nekdanji minister
za lokalno samoupravo Henrik Gjerkeš. Popestril, ker se ni zgodilo nič
tragičnega, lahko pa bi seveda se. Policisti so ga ujeli pijanega za volanom. Gjerkeš je takoj odstopil. Glede na dosedanje ravnanje nekaterih
prav tako pijanih slovenskih politikov je to zgledno dejanje.
15. Adria nima kril: Že v začetku januarja lahko nacionalni letalski
prevoznik ostane brez operativne licence, letala pa na tleh. Vzrok: velike
finančne težave in zadolženost. Adria je še en primer katastrofalnega
korporativnega upravljanja in napak lastnikov, to je države oziroma
paradržave. Adria zdaj prosi banke za premostitveno posojilo, konverzijo
terjatev v lastniške deleže in podaljšanje dobe odplačevanja posojil.
Dolgoročna rešitev pa bi bil strateški partner, ki bi v nasprotju z državo
znal upravljati podjetja.

O leporečjih predsednika Pahorja čivkajo že vrabci na strehah. Da pa s temi svojimi okrašenimi govorancami prikriva bridko resnico, se je izkazalo
ne le v dejstvu, da je število brezposelnih v Sloveniji preseglo že 110.000 in še narašča, da večina ljudi prejema za svoje delo mizerne plače, da morajo
marsikje imeti za privilegij, če za svoje delo plačilo sploh dobijo, da velika podjetja propadajo na veliko, saj je za Vegradom na vrsti Merkur, pa tudi SCT se
slabo piše. V podjetju Primorje to sicer zanikajo, pa le kdo bi jim verjel, saj se je tudi Zidar še pred mesecem dni bahal s solidnostjo svojega SCT. Vprašanje
je, koliko se ljudje sploh zavedajo, kakšna so bremena mednarodne zadolžitve Slovenije, kakršne v njeni kratki zgodovini še ni bilo. In najhujše je, da
“najbolj uspešna vlada” pred tem zapira oči in se ukvarja sama s seboj. Kaj to pomeni, je povedal Egon Zakrajšek, ki je najbližji sodelavec predsednika
United States Federal Reserve. Karkoli že kdo misli o tej ustanovi, eno je gotovo, da ljudje, ki so v njej na visokem položaju, kot je to Zakrajšek, vedo,
kakšno je resnično stanje in kako se tem zadevam streže. O Zakrajškovem mnenju je med svojimi novicami poročala RTV Slovenija in ga navajam v
celoti, kot je bilo objavljeno na spletu.
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Desna roka vodje Feda Egon Zakrajšek je posvaril, da gre Slovenija
lahko po poti Grčije, pravih reform pa ni na obzorju. Najverjetneje je,
da se bodo zlomile male države.  Slovenija je majhna država z nelikvid
nim finančnim sistemom in hitro rastočim dolgom, vlada pa bi težave
reševala le z višanjem davkov, ki samo večajo delež sive ekonomije, je
v intervjuju za Finance poudaril Egon Zakrajšek, vodja skupine ekonomistov na oddelku za denarne zadeve v ameriški centralni banki Fed.
»Razmeroma malo je manevrskega prostora, gospodarska rast je zelo
odvisna od izvoza v Nemčijo. Vlada se bo enkrat morala soočiti s tem
in se začeti, kot vse države, vesti realno ter sprejeti korenite reforme,«
je posvaril Zakrajšek.
Ne preveč prizanesljiv je bil tudi do sindikatov, saj meni, da se ne
zavedajo resnosti posledic neizvajanja korenitih reform. Po njegovih
besedah imajo sindikati le en cilj in to je »popleniti vse, kar se da,
danes«. Časa ni več veliko in dlje, kot se odlaša, bolj bodo reforme
boleče, pravi. Državi predlaga, naj se umakne iz vseh bank in proda
vse svoje premoženje.
»V Sloveniji vlada pajdaški kapitalizem, s katerim se je nekdanja
jugoslovanska politična elita obdržala na oblasti,« meni Zakrajšek,
ob čemer je izpostavil nesmiselnost dokapitalizacije NLB-ja, saj bi se
ob trenutni konstelaciji sil v banki scenariji, ki smo jim že bili priča, v
prihodnosti le ponavljali.
NLB bi se lahko prodalo, a ne ob takih pogojih. Zakrajšek zato državi
svetuje, naj v celoti izstopi iz NLB-ja. Še prej bi ta moral najprej počistiti
svoj portfelj, nato pa naj jo država proda na javni dražbi. »Razmere za
prodajo trenutno sicer niso najboljše, a vseeno je na trgu ogromno
kapitala, ki išče tudi bolj tvegane naložbe. Vendar pod takimi pogoji,
kot so zdaj, NLB-ja ne bo kupil nihče.«

Okrcal je tudi druge banke v Sloveniji, ki bi morale začeti realneje
vrednotiti svoj portfelj nepremičnin, ki so jih vzele v zavarovanje od
slovenskih gradbincev. V nasprotnem primeru se nam zna zgoditi japonski scenarij, kjer je bil položaj na začetku 90. let preteklega stoletja
podoben. Po poku nepremičninskega balona so banke raje vztrajale
pri starih vrednotenjih nepremičnin in posledično postale povsem
plačilno nesposobne, Japonska pa zdaj že 20 let to plačuje s počasno
rastjo in deflacijo.
Bonitetni temni oblaki Zakrajšek je komentiral tudi slabše napovedi
za Slovenijo, ki jih je v svoji oceni zapisala bonitetna hiša S & P. Pojasnil
je, da je Slovenija zdaj na t. i. “negative watchu”, kar pomeni, da se
bonitetne hiše še odločajo, ali ji bodo znižale bonitetno oceno. Pri tem
je izpostavil tudi verjetnost, da bodo največje bonitetne hiše poenotile
svoje ocene, kar pa ni najboljša novica za Slovenijo, saj napovedi niso
najboljše. »Posojila bodo za banke dražja, če pa, recimo, zaškripa še
v svetu in v Nemčiji ter se zmanjša uvoz, potem lahko hitro doživimo
scenarij snežene kepe, čemur se moramo izogniti,« je dejal Zakrajšek.
Male države nosijo največ tveganja Po njegovem mnenju so najbolj
kritične države v EU-ju majhne države, kot so Portugalska, Grčija in
Slovenija, za katere je najverjetneje, da se zlomijo. Take države namreč
ne bodo mogle odplačati svojih dolgov, zato je po Zakrajškovih besedah najbolje, da storijo tako kot Argentina in razglasijo bankrot, kar bi
evropski sistem lahko preživel. Drugače pa je pri Španiji, ki je prevelika,
da bi zapadla v tovrstno krizo.
»Če se res zgodi katastrofalna kriza, se bo pač treba odločiti, koga
poriniti čez palubo v morje, kje pa se naredi črta. Španija po mojem
mnenju je ta meja.« Vendar za zdaj Španija še uživa relativno zaupanje
trgov, a se mora resno lotiti zastavljenih reformnih ukrepov, je še dodal.

Ne verjamem, da so v vladi toliko neumni, da se tega ne bi zavedali. Tudi ne verjamem, da namerno zapirajo pred tem oči, kakor noj, ki vtakne
glavo v pesek in menda misli, da ga nihče ne vidi. Bolj in bolj sem prepričan, da je sedanja vlada čisto navadna “ekspozitura” pogoltne klike bivših
in sedanjih komunistov, ki jih ne briga ne država ne ljudje, ampak hočejo nagrabiti v svoj žep vse, kar se še da. Kaj je torej pričakovati je zapisal Uroš
Urbas v Financah v članku, ki mu je dal naslov “Zmaga vplivnih” in podnaslov “pod krinko krize ta oblast omogoča ohranitev izbranih oligarhičnih elit”.
Spoštovani bralci, upate, da boste letos živeli bolje, kot ste lani?
Upate, da boste čez 20 let živeli bolje, kot živite danes? To je enako obdobje, kot je stara Slovenija, in ne glede na naše razočaranje objektivno
ne moremo zanikati, da imamo Slovenci danes veliko višji standard, kot
smo ga imeli leta 1991. Ali smo sposobni narediti še en tak kakovostni
preskok in se prebiti čez povprečje EU?
Odgovor je pesimističen: letos bo Slovenija samo za obresti na
javni dolg plačala 600 milijonov evrov - to je skoraj desetina tega, kar
državljani plačamo z davki v državno blagajno. Težko bi trdili, da smo
se Slovenci zadolžili za naložbe, ki nam omogočajo pozitivne učinke v
prihodnosti. Prej nasprotno; zadolžili smo se, da nam je danes udobno.
Ali pričakujete, da bodo imeli vaši potomci boljše možnosti za
zdravstvene in izobraževalne storitve? Odgovor je enak prejšnjemu:
šolstvo bo vse bolj plačljivo (precej je že danes, le da si zatiskamo oči
pred tem), pravice v zdravstvu pa bodo močno okrnjene.
Spoštovani bralci, ali pričakujete, da bodo vaši potomci živeli v
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boljših nepremičninah, kot živite vi? Odgovor je enak prejšnjemu: ker
zaradi naše zadolženosti davkov ne bo mogoče občutno znižati, se tudi
plače ne bodo mogle občutno zvišati. Na drugi strani pa je država prek
svojega lastništva bank pripomogla k temu, da cene nepremičnin niso
upadle. Torej bomo vsi živeli v iluziji navideznega premoženja dragih
in neprodajljivih nepremičnih.
Pod krinko krize ta oblast omogoča ohranitev izbranih oligarhičnih
elit.
Razumemo, da je kriza močno spremenila celotno družbo in njene
podsisteme. A razlika je očitna: Nemci in Avstrijci poročajo o zagonu
in vzdržni rasti; Estonci, na primer, so letos prevzeli evro, ker so državo
naredili bolj vitko. Pogumni in modri voditelji se ne izgovarjajo več na
krizo, medtem ko se mi še vedno soočamo z brezplodnimi žolčnimi debatami o zamujenih priložnostih v prejšnjih mandatih. Ko so drugi že na
poti navzgor, mi ugibamo, ali bosta prvi reformi te vlade – pokojninska
in trga dela – sploh sprejeti ali bosta padli na referendumu. Obenem
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pa pod krinko krize ta oblast omogoča ohranitev izbranih oligarhičnih
elit, še več, sodeluje pri njihovem reševanju.
Ali menite, da lahko predsednik Združenja Manager Aleksander
Svetelšek kdaj zavzame stališče do Kordeževega izčrpavanja nakelskega
Merkurja, ko pa je s četrt milijona evrov sam sodeloval pri njegovem
prevzemanju? Kakšno sporočilo daje nekdanji predsednik GZS Zdenko
Pavček, ki več kot leto dni preprosto ne plača kazni za kršenje prevzemne
zakonodaje? Si predstavljate, da kot voznik dobite kazen zaradi prehitre
vožnje, a ker imate med ministri veliko prijateljev, položnico preprosto

vržete v smeti?
Ali pa ihta ljubljanskega župana: medtem ko sta njegova sinova
ustvarila lastniško hobotnico v množici podjetij, je župan ustvaril slovenski obraz putinizacije pravnega sistema: ljudskim množicam kaže
vedno nasmejani obraz, kritike svojega vladanja pa ustrahuje s tožbami.
Ima torej Slovenija sploh še legitimnost oziroma kako upravičiti
njen obstoj, ko je očitno, da državljani ne zaupajo več v pravičnost in
objektivnost njenega pravnega sistema, pred stečajem pa državo lahko
obvaruje le nemška rast?

Nadškof Stres je v svojem pogovoru za SiOL povedal, da je po njegovem mnenju edina rešitev za Slovenijo velika koalicija, kar pomeni koalicijo
sedanje pozicije z opozicijo. Seveda se je v poslanskih vrstah pozicije takoj oglasila izjava, da je to nemogoče, ker opozicija ni pripravljena na sodelovanje,
saj je bila proti novemu zakonu o RTV, ki je na referendumu propadel. Če pri tem upoštevamo, da niti en predlog opozicije so zdaj ni bil sprejet, potem
vidimo, kakšno je stališče strank v sedanji koaliciji: sodelovanje pomeni biti brez vsake pravice izraziti svoje mnenje in tiho potrditi vse, kar oni rečejo. To
je seveda tudi nadškofu Stresu jasno (čeprav tega ni naravnost rekel), saj je takoj dodal, da je v trenutnem stanju duhov taka velika koalicija nemogoča.
Zato se zdi toliko bolj upravičeno, kar je v decembrski številki revije Naša Luč zapisal dr. Stane Granda pod naslovom “Saj ni res, pa je!”
Že prej sem vas seznanjal z nekaterimi žalpostnimi dejstvi, s katerimi
se sooča Slovenija. Čeprav so na oblasti komunisti, ki se s svojimi“nezakonskimi otroki”, pod temi mislim stranke vladne koalicije, še najbolj trudijo,
da si podredije vse vrste medijev, od radia preko televizije do časopisov, je
o njih v časnikih najti vesti in trditve, da vam gredo lasje pokonci.
Navidez je to v nasprotju z našo trditvijo, ampak je resnično le na
videz. Voditelji vladnih strank so si namreč med seboj tako nasprotni,
da drug drugemu neprestano škodijo, kjer in kolikor morejo. Nobena
skrivnost ni, da jih povezuje le neskončno sovraštvo do slovenskih
demokratičnih osamosvojiteljev, ki jih pooseblja Janez Janša kot vodja
opozicije. Čim se oglasi, je prepirov takoj konec in vladni se povežejo v
brezoblično, vendar kompaktno skupino.
Izbral bom nekaj citatov iz časopisov. Tako lahko preberemo, da so
vodilni politiki in gospodarstveniki-tajkuni grobarji Slovenije. Slovenska politična elita naj bi trpela za Dunnig-Krugmanovim sindromom,
možgansko boleznijo, ki pacientom onemogoča, da bi ugotovili, da
so nesposobni, ampak se še naprej precenjujejo. Zaradi njih naj bi
bilo življeenje v Sloveniji tesnobno, nesproščeno in brezperspektivno.
Pravni sistem v državi ne deluje, politiki so brez vizije in poguma za
spremembe, v sosednjih državah plavajo iz gospodarske krize, Slovenija
pa še kar tone, število brezposelnih je preseglo 100.000, zadolževanje
Slovenije naglo narašča. Ker vlada ne more poravnati svojih priznanih
obveznosti, spreminja predpise za nazaj. To je nekaj podobnega, kot
če bi posojilojemalec zanikal posojilo, ker ga ne more vrniti, porabil pa
ga je. Nedavno se je, malo prepozno, oglasila tudi komisija Slovenske
škofovske konference Pravičnost in mir, ki je v bistvu vodstvu države
sporočila, da se Slovenija bliža nevarnemu robu. Sedaj ne moremo več

govoriti o gospodarski in moralni krizi, ampak kar o popolnem razkroju
slovenske družbe. Seveda ima v mislih njeno elito, kajti mi, običajni
smrtniki, mislimo drugače.
Seveda se vodstvo države svoje popolne nemoči včasih tudi zave.
Zlasti takrat, ko objavijo različne statistične podatke. Da bi obrnili
pozornost državljanov drugam, objavlja slovenski osrednji časnik, ki
po kakovosti pisanja in zlasti odnosu do resnice tudi v času najhujšega
komunizma ni bil tako nemogoče slab, preživele diskusije o nastanku
sveta, domobranstvu, katoličane obtožujejo totalitarizma in jih enačijo
z nacisti in fašisti, komunisti so seveda le borci proti okupatorju in s
povojnimi poboji nimajo nič skupnega… In volilci? V tem je problem.
Njihov ideal vse bolj postaja ljubljanski župan, ki neprestano ponižuje
večstrankarski sistem, demokracijo, pravnost, duši tržno gospodarstvo… ki uresničuje svoje politične cilje ne glede na vse. Seveda ne
izpusti nobene priložnosti, da ne hvali in poveličuje komunizma, zato
imamo v Ljubljani ponovno Titovo cesto…
Zamenjati vodilne politike? Saj niso prišli na obast z goljufijo, ampak
po neumnosti slovenskih volilcev. Zamenjati državljane?
Slovenija drago plačuje povojne poboje in številno politično in
ekonomsko emigracijo, saj je očitno izgubila vrsto ljudi, ki se niso
hoteli sprijazniti z brezperspektivnostjo. Manjka ji pravih državljanov,
ki bi bili odgovorni do lastnega naroda in države, ki bi imeli pogum,
voljo in vztrajnost.
Dragi rojaki! Veliko ste nam pomagali ob slovenski osamosvojitvi.
Slovenija je še vedno vendar tudi vaša in opozorite svoje sorodnike in
prijatelje v domovini, naj znova postanejo Slovenci in začnejo misliti
z lastno glavo.

Za sklep bi rekel takole: Slovenija je menda edina evropska država, ki je očitno strupeno nakurjena proti krščanstvu, predvsem proti katoliški Cerkvi.
In ker se je s tem svojim sovraštvom oddaljila od Boga, jo je tudi on zapustil, pač pa ji jasno kaže, da je on tisti “kočijaž”, ki ima v rokah vajeti zgodovine.
To, kar se trenutno v Sloveniji dogaja na političnem in gospodarskem področju, mora biti istočasno potrdilo naše vere. Včasih so rekli, da hudič tam, kjer
nič ne opravi, pokliče na pomoč žensko. Danes bi lahko rekli, da pokliče na pomoč komuniste. Prav zanima me, koliko članov slovenskega parlamenta
in vlade bi se začelo peniti in metati ob tla, če bi tja poklical kakega izganjalca hudičev. Sredstvo proti temu imamo pa v rokah mi, kristjani, in vemo,
katero sredstvo je to. Samo uporabiti ga je treba. Kdor ga ne pozna, ga najde pri Mr 9,19.
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SJanko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
V PREGNANSTVU
Včasih so trdili ljudje da so gimnazijski razredi, ki
imajo liho število, težji od onih s sodim število. Meni
se pa zdi, da ni tako. V prvi nisem našel nikakih težav.
V sedmi bi se mi bilo skoraj ponesrečilo, da bi zašel
med odličnjake; manjkala sta mi do odlike samo dva
reda. Zares težka je bila peta. Prehod od slovenskega
učnega jezika k nemškemu mi je delal precejšnje
preglavice. Tretjo, v kateri se marsikdo spotakne ob
grščino in algebro, sem pa ohranil v blagem spominu.
Najpej zavoljo koz, ki so takrat razsajale po Lju
bljani in zahtevale tudi marsikatero mlado življenje.
Pojavile so se v začetku januarja. Pazljivo smo za
sledovali, kako so se širile, šteli kontumacirane dijake
in čakali, kdaj bodo zaprli šolo.
V tistih časih niso bili tako pristranski kakor da
nes, ko zapro samo razred, v katerem se pojavi na
lezljiva bolezen, dočim imajo drugi šolo. Počakali so
rajši, da se je bolezen lepo razširila po vseh razredih,
potem pa so vso šolo zaprli, pa ne za nekaj dni, mar
več za cele tedne, da se je vsaj splačalo.
Tudi glede koz so tako ravnali. Počakali so, da je
bilo v mestu nekaj sto primerov , na gimnaziji čez
pol stotine bolnih in kontumaciranih fantov, nato
so pa razglasili “kozave počitnice”.
Bilo je v soboto po zadnji glasni (tretji) konferen
ci, ko so nam naznanili, da se konča prvi semester
in zapre šola. Zaradi nenadnega zaključka je padla
tretjina dijakov, kar pa meni ni grenilo počitnic, ker
nisem bil med “padlimi”.
Dopoldne smo navadno igrali “duraka”, popoldne
pa hodili kljub debelemu snegu in hudemu mrazu kot
plemeniti “Delavari” po “pragozdovih in prerijah” ter
zasledovali sovražne “Irokeze”. Mokri, premraženi in
prepoteni smo iskali njih sledi ter gasili žejo s snegom
in ledom. Medtem pa je hodil po ulicah Doberletov
voz, pobiral mrtve ko smeti in jih vozil na pokopališ
če, kamor je bil dostop strogo prepovedan.
Tisto leto je izostal tudi karneval na veliko žalost
starih in mladih norcev, zlasti pa barabic.
Na pustni torej popoldne so namreč vsako leto
metali s kazinskega balkona pomaranče. “Publi
ka”, ki jih je spodaj lovila, je bila precej pisana; celo
odrasli so bili vmes. Po Zvezdi je pa staro in mlado
promeniralo in se obmetavalo s konfetiji, pa tudi s
sladkorčki, katere so potem otroci po tleh pobirali.
Tudi jaz sem jih, ko sem hodil še na Graben.
Takole sredi popoldneva so prignali tudi “brno”.
V plahto zavita maska je držala na drogu glavo, ki ne
bila še najbolj krokodilji podobna; druge, v raztrgana
ženska krila oblečene maske so se pa podile okrog
nje in se obdelovale z metlami. “Brna” se je počasi po
mikala sredi kričeče drhali in v taktu odpirala široko
žrelo. Za častno spremstvo so seveda skrbeli otroci,
ki so imeli v “pustne” namene popoldne prosto.
Karneval je s kozami vred v Ljubljani za vedno
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nehal, pustne šeme so se pa umaknile z ulice v plesne
dvorane.
V zadnjem tednu februarja je bolezen že precej
ponehala, počitnice pa popolnoma. Treba je bilo
zopet v šolo. Bali smo se, da nam bodo podaljšali
šolsko leto ali nas preobkladali z delom, pa je bil ves
strah zastonj. Končali smo kot navadno sredi julija
in tudi pritiskali nas niso; da, prišla so celo prijetna
presenečenja.
Tako si je na primer takoj, ko smo prišli v šolo,
profesor Wester zlomil roko in dobili smo za mate
matiko profesorja Šubica, čigar dobroto smo uživali
že v mineralogiji. In ko je Šubic odšel zadnji teden
v marcu na dopust, je prišel namesto njega Jeraj,
nekoliko manjša dobričina, pa vendar še neskončno
velika v primeri z Westrom. Pri fiziki nam sicer ni
kazal poskusov, pa smo mu to radi odpustili, ker tudi
z nami ni “eksperimentiral”.
Kar se tiče Westra, smo upali, da se bo do konca
leta zdravil. Kako smo bili neprijetno presenečeni,
ko jo je že po veliki  noči z roko v mavcu primahal v
šolo. Rekel je ironično, da mu je bilo dolgčas po nas;  
mi smo pa molčali in čakali, kaj bo, ko bo pogledal
v razredni katalog, ki so ga takrat še shranjevali v
katedru.
In res, kar za glavo se je prijel (seveda z zdravo
roko), ko je zagledal v matematiki toliko dobrih
redov, ki sta nam jih bila Šubic in Jeraj napisala.
»Oho, to pa moram paralizirati,« je dejal in v nekaj
urah je bilo res vse “sparalizirano”.
Velik kamen spotike je bila nekaterim tudi gr
ščina. Meni se ni zdela posebno težka. Da sem si
zapomnil posamezne glagolske oblike, sem si po
magal s sličnimi slovenskimi besedami, katerih v
grščini – kar mrgoli.
Vzemimo na primer besedo “lizaj”. Kajne, to je
velelnik od glagola lizati. In glejte, tudi v grščini je
“lizaj” velelnik, in sicer od glagola “liejn”.
In “pojejte”, kako radi ubogate, zlasti če je kaj
dobrega. V grščini imamo prav tak velelnik od gla
gola “pojejn”.
Ako nisem našel v slovenščini enakih izrazov, sem
se pa poslužil podobnih.
Perfekt in supin latinskega glagola “tollere” sem
si enkrat za vselej zapomnil na ta način, da sem spre
menil “sustuli-sublatum” v “šuštarje s podplatom”.
V botaniki nisem bil nikoli posebno zveden, če
prav sem “prebotaniziral” cele popoldneve in hodil
celo zalivat v botanični vrt. Vendar še danes vem la
tinsko ime za lapuh, in sicer zato, ker sem si prikrojil
“tusilago farfara” v očitek “ti si lagala Barbara”.
Besede “Mane-Tekel-Fares” niso bile usodne le za
Baltazarja, kateremu jih je roka zapisala na steno,
marveč tudi za nekega mojega sošolca, ki je dobil
šestico, ker se jih ni mogel spomniti. Meni pa niso
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delale preglavice; zapomnil sem se jih s pomočjo
pomožnega stavka “Marn je tekel v farovž”.
Po mojem sicer ‘nemerodajnem’ mnenju današnji
pedagogi preveč zanemarjajo to panogo mnemo
tehnike. Saj so odpravili celo tiste lepe pesmice, ki
je v njih Kermavner v svoji latinski slovnici podajal
najvažnejša pravila.
Kadar se nisem mogel takoj odločiti, s katerim
spolom bi odlikoval samostalnik, sem hitro citiral
v mislih:
Mož, narodov, vetrov in rek
imena moška so povprek.
Ali pa:
Žena, dreves otokov zgolj,
dežel in mest je ženski spol.
Starejši, že bradati součenci so nam mlajšim vča
sih očitali, da se še sklanjati ne damo. Strupeno ost
tega zlobnega očitanja smo dobro čutili, ker smo
znali pravilo:
A kar se sklanjati ne da,
to naj za neutrum sploh velja.
Dandanes se morajo dijaki mučiti z latinsko slov
nico brez vseh teh lepih pesmic, zato jo pa tudi tako
znajo...
Navzlic vsem poetičnim mnemotehničnim pripo
močkom sem jo v neki latinski nalogi prav pošteno
polomil. Šega mi je ves ogorčen vrgel zvezek v klop
in zaklical: »Nezadostno! Marš v predzadnjo klop, da
vas več ne vidim, lenoba!«
In moral sem izpred njegovega obličja oz druge
klopi v pregnanstdvo med častitljive osemnajst- in
večletne “starešine”.

Da sem bil prijazno sprejet, ne morem trditi.
»Prekleti smrkavec, kaj pa hodiš sem dol napotje
delat?« me je pozdravil Jeretin, poleg katerega sem
ponižno sedel.
Pozneje se je pa najino razmerje zboljšalo, zlasti
še, ko je videl, da znam dobro španati. Prešpanala
sva potem cele ure, celo pri Šegi.
Priznati pa moram, da sem se od Jeretina veliko
naučil. Le škoda, da ni špana tako v čislih kakor šah,
sicer bi jaz kot “španski” prvak ali šampijon, kakor
pravijo, lahko naredil zmagovito turnejo, če že ne po
vsem svetu, pa vsaj po Evropi in Ameriki.
Lepi dnevi “pregnanstva” so pa le prekmalu mi
nuli.
Pisali smo zopet latinščino. Ko tako v potu svoje
ga obraza prevajam, mi porine Jeretin list in pravi:
»Otrok, kaj se boš mučil, prepiši!«
Nekje je dobil knjigo, iz katere je Šega dajal naloge,
in to pot jo je zadel. V varstvu širokega hrbta svojega
“predsednika” sem vso nalogo prepisal.
Čez nekaj dni prinese Šega zvezke.
»No, Mlakar,« mi pokima, »sedaj ste se pa pobolj
šali in se lahko vrnete zopet na svoje mesto. Pisali
ste hvalno.«
Jaz pa nisem vedel, ali naj bom vesel ali žalosten.
Vesel sem bil, ker sem dobro pisal, žalosten pa, ker
sem moral iz varnega zatišja na odprto polje.
Pozneje nisem bil nikdar več pregnan izpred
razrednikovega obličja. Zato sem pa hodil v odmorih
v zadnje klopi na obiske in bil silno ponosen, da so
me “veliki” med seboj trpeli.
Španal pa nisem v šoli več noter do osme.

BOMBARDIRJI
Tudi v tretji je bila zasedba predmetov zelo ugod
na. Ker je Šega prevzel grščino, da je laže razsajal, je
prepustil nemščino mlademu suplentu Petelinu, ki
je bil doma z Iga.
O Ižancih pravijo, da so hudi ljudje, zlasti če si
radoveden, kje imajo trebuhe. Petelin je bil pa zelo
dober človek, ki ni smatral za “casus belli” (povod
za vojsko), če je fant poskušal zaporedoma vse tri
člene, “der-die-das”, kateri bi bil v danem primeru
najpripravnejši, ali pa če je kak “močan” glagol “sla
bo“ spregal (na primer “singte” namesto “sang“).
Za zemljepis in zgodovino smo dobili zopet Ra
gazzija. Zelo smo se ga razveselili, pa je bilo naše
veselje prezgodnje. Živeli smo z njim skoraj vse leto
v bojnem stanju.
V času, ko ga nismo imeli, se je očividno hudo po
hujšal. Celo zapiral nas je. Ako nismo bili popolnoma
tiho, ko je odhajal iz sobe, nas je takoj pridržal po
šoli, in sicer najrajši, kadar je imel četrto uro. To je
bilo pa za tiste, ki so po hišah hodili na hrano, zelo
sitno; pa tudi gospodinje so rade godrnjale, če je kdo
prišel prepozno h kosilu.
Zato je pri neki priliki šel velik, predrzen fant h
katedru in rekel: »Prosim, gospod doktor profesor,
če smem domov, ker me gospodinja doma čaka.«
»Mene tudi moja góspa doma čaka,« se je zasmejal
Ragazzi porogljivo in pustil, da je fanta gospodinja
še dalje čakala.
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Mi smo sicer kot hrabri Indijanci prezirali vse,
kar je nosilo krilo (razen mater), vendar se nam je
profesorjeva brezobzirnost nasproti njegovi soprogi
in dijaški gospodinji zdela grda.
Pokazal se nam je pa še v slabši luči. Navzel se je
nekje hinavščine in zavratnosti, kakor je pri njem
nismo bili vajeni.
Nekoč pokliče k tabi Žavbija, nedolžnega in prid
nega fanta, in mu ukaže narisati Rusijo. Ta dežela je
veljala za težko. Je zelo obširna in ima veliko rek, kar
je zanjo koristno, za dijake, ki se jih morajo učiti, pa ne.
Žavbi se je kot vesten dijak preskrbel z “goljufijo”.
V levici je imel skrito majhno risbo in z nje prerisaval.
Ragazzi ga je sicer opazil, pa ni nič rekel; muzal se je
hudomušno in molče pustil, da se je Rusija preselila
z roke na tablo.
Ko je Žavbi končal, je zmečkal “goljufijo” in jo skril
v rokav; potem se je pa ozrl zmagovito v profesorja
in čakal pohvalo.
»Izverstno,« je dejal hinavsko Ragazzi, mu zapisal
“ganzungenügend” (popolnoma nezadostno) in ga
v razrednici očrnil kot “nesramnega goljufa”.
Še danes imam pred očmi Žavbija, kako je šel ves
vesel v klop in kako se je njegovo veselje spremenilo
v žalost in ogorčenje, ko je zvedel bridko resnico. Pa
res, taka zahrbtnost! In to naj bi bil pedagog!
Kmalu nato so se začeli nad Ragazzijem zbirati
črni oblaki...
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Bilo je v majniku. Profesor je na tabli s kredo
razpletal nekake vrvi, mi smo jih pa prerisovali in
čakali, kaj bo iz tega. Naenkrat so odpro vrata in v
sobo stopi nadzornik Smolej.
Ragazzi je kar barvo spremenil in tako prelomil
“obljubo molčečnosti”. Govoril je in razlagal, samo
ne vprašajte, kako. Mi smo kar venomer kihali in
kašljali v robce, da smo dušili smeh.
Smolej je imel kmalu dosti tega cirkusa. Vzel je
klobuk in šel ven, profesor pa za njim.
Čez nekaj časa se je Ragazzi vrnil v sobo rdeč ko
kuhan rak. Razlagal ni več, pa tudi risal ne. Sedel je
za mizo, naslonil glavo na roke in začel premišljevati
svojo polomijo. Bil je res usmiljenja vreden. Mi smo
mu pa celo privoščili.
Mladina je zares neusmiljena. Zadnji pa, ki bi se
ji smilil, je profesor.
Na nekem izletu sem šel s svojimi učenkami po
prašni cersti iz Kranja proti Kokrškemu mostu.
»Pazite,« se obrnem, »da katera ne zadene ob kak
cestni kamen in ne pade.« V tistem hipu sem jim to
že tudi nazorno pokazal. Ležal sem v prahu, kakor
sem bil dolg in širok.
Mislite, da sem se jim kaj smilil? Kaj še! Smejale so
se, da so se kar solzile. Moram pa priznati, da so bile
zelo postrežljive. Iztepavale so mi iz suknje prah tudi
še potem, ko ni bilo več kaj iztepsti. In kako so ma
hale! Pozneje sem slišal, kako sta se dve menili: »Veš,
tako sem udrihala po njem, da me še sedaj dlan skeli.«
Da, mladina je res neusmiljena, in zato smo Ragaz
ziju iz srca privoščili smolo, ki jo je imel pri Smoleju
in jo premišljeval do konca ure.
Ko smo odmolili in hoteli ven, nas je ustavil.

»Kdor imeti atlant, iti domof, kdor ne imeti, ostati tu.«
In tako smo bili vsi obsojeni, da ostanemo v šoli
čez poldne, kajti atlanta ni nihče nosil v šolo, ker ga
nismo nikdar potrebovali. Sedaj naj bomo pa zato
zaprti? Zares, vnebovpijoča krivica!
Toda, pomagaj si, če si moreš. Profesor je pač ab
solutist v šoli in ima vedno prav.
Ko tako vsi ogorčeni sedimo po klopeh in prisluš
kujemo poldanskemu zvonjenju, ki nas je vabilo h
kosilu, pride iz zadnje klopi Kunšič z atlantom v roki.
»Prosim, gospod doktor profesor, jaz imam atlant.«
»Domof!«
In tako je šlo zdaj naprej. V kratkih presledkih so
hodili fantje drug za drugim pred kateder in molili
“doktorju profesorju” atlant pod nos in šli “domof”.
Kunšič je namreč imel svoj atlant za pečjo, kjer
smo navadno shranjevali   knjige, katerih nismo
doma rabili, in šel tako z njim v zlato prostost. Ker je
pa imela naša šolska soba poleg dveh oken v takratno
temno Semeniško ulico še eno na hodnik, je Kunšič
dal atlant skozi okno na prosto razpolago sošolcem
in tako je knjiga šla iz roke v roko in opravljala tisto
telesno delo usmiljenja, ki se glasi: “jetnike reševati”.
Ostalo nas je v sobi samo še kakih pet, ko je Ragazzi
zapazil živahni promet pri oknu in nehal ugibati, od
kod naenkrat toliko atlantov.
»Ah,« je vzdihnil in “konfisciral” edini atlant v šoli.
Sedeli smo potem še do pol ene in bi bili morda do
ene, če bi se ne bila prikazala pri oknu na hodniku
njegova gospa. Samo pomignila je svojemu “brezob
zirnemu” soprogu in bili smo rešeni brez atlanta.
“Starešine” v zadnjih klopeh so potem snovali
črne naklepe proti “trinogu”.

NAJVEČJA KADILNICA NA SVETU
Ob svojem obisku v Santiagu
de Compostela 6. novembra
2010 je papež med drugim z za
nimanjem opazoval starodavni
obred polnjenja in zagnanja
verjetno največje kadilnice na
svetu. Imenujejo jo botafumiero, kar v narečju pokrajine
Galicije pomeni izmetač dima.
Sedanja kadilnica, ki je narejena
iz zlitine medenine in brona in
posrebrena, je bila izdelana leta
1851. Tehta 80 kilogramov in je
1,60 metra visoka. Običajno je
na ogled v katedralni knjižnici,
za rabo pa jo prinesejo v cerkev
in obesijo je na škripčevje, ki je v
kupoli na strehi cerkve. Sedanje
škripčevje je bilo narejeno leta
1604, vrvi pa so bile do leta 2004
iz konoplje ali rastline espato
in so jih pletli v Vigu v Španiji.
Po letu 2004 uporabljajo vrvi iz
sintetičnih materialov. Morajo

Papež in botafumeiro

jih zamenjati vsakih 20 let. Ka
dilnico napolni s 40 kilogrami
oglja in kadila osem rdeče oble
čenih tiboleiros, ki jo zaženejo,
vlečejo vrvi, tako da kadilnica
zaniha skoraj do stropa bazili
ke. Pri tem doseže brzino 68
km/h in višino 21 metrov in
izpušča velike oblake kadilnega
dima. Kadilnico zaženejo le ob
izrednih priložnostih, saj vsa
kokratno “kajenje” stane okrog
250 evrov ($330).
Ministranti iz raznih nem
ških župnij si že leta prizadeva
jo, da bi po velikosti prekosili to
znamenito kadilnico v Santiago
de Compostela. To se je že po
srečilo ministrantom v Lohneju
in Bielefeldu, vendar s pritrje
nimi kadilnicami, ministranti
iz Münsterschwarzacha pa so s
kadilnico, katere premer je 1,2
metra, verjetno dosegli rekord

Münsterschwarzach
pri nihajočih kadilnicah. Načrt zanjo je naredil umet
nik Otfried Kallfass, ministranti pa so bili nad njim
navdušeni, saj si je kadilnico zamislil v obliki planeta,
čolniček pa v obliki vesoljskega plovila. Opat Mi
chael Reepen je v govoru pri blagoslovitvi kadilnice
poudaril, naj si kristjani prizadevamo biti »prijetno
kadilo pred Gospodom«, se pravi, naj izgorevamo
zanj. Ministrante je pohvalil, da so so si za nalogo
zadali nekaj več – preseči običajno in utečeno. Prav
vera nas spodbuja k temu: da se trudimo čim več
narediti iz sebe iz ljubezni do Jezusa in soljudi, ven
dar ne, da bi gospodovali, marveč služili Gospodu in
bili pripravna posoda zanj. Še posebej ministranti,
strežniki ob Gospodovem oltarju.

Kompostelski “botafumeiro”

SAJ NI RES! ... PA JE!
glasba za grozdje
Ob zvokih Mozartovih sonat grozdje kar zaživi,
njegovo listje postaja gostejše, grozdnih jagod pa je
več, je ugotovil italijanski vinogradnik. Avtor knjige
“Šepetalec vinogradu” trdi, da se je zaradi glasbe
letina povečala kar za 200 do 300 odstotkov. Vino
gradnik, ki pri vzgajanju svojega grozdja že več let ek
sperimentira s klasično glasbo, je ugotovil, da je med
rastjo grozdju najbolje predvajati Bacha, Mozarta in
Vivaldija, tik pred trgatvijo pa Beethovna in Mah
lerja, ki “odigrata” vlogo strašila in odganjata ptice.

medved bolj zanesljiv
kot vremenoslovci
Ko se medved v moskovskem živalskem vrtu
prebudi iz večmesečnega zimskega spanja, je za Mo
skovčane znak, da lahko krznene plašče in kučme
zamenjajo za pomladanska oblačila. Kot poudarjajo
v živalskem vrtu, se njihov rjavi medved s Kamčatke
v primerjavi z vremenoslovci v zadnjih dvajsetih letih
kot napovedovalec konca zime še nikoli ni zmotil.
Kosmatinec je zaradi svoje izredne nadarjenosti
postal prava zvezda živalskega vrta.

DAROVI V DECEMBRU 2010
ZA SVETE MAŠE: $600: N. N.; $200: F. Rabzel; $150: Klub upoko
jencev Slovenske pristave, Cleveland; $100: Dr. V. Mersol; $80: A.
Govednik; $70: J. Jeretina; $60: M. Krnec, V. Slemc; $40: J. Klamic;
$30: J. Horvat, V. Lipovec, M. Brus (CAD); $20: I. Matic, R. Hozjan,
M. Mejac, M. Novak, I. Volcjak, P. Dolinar, J. Valent; $11 CAD: F.
Kramar; $10: J. Bambic, M. Raj, M. Mencin-Peterson.
ZA CERKEV: $25: V. Lipovec; $20: F. Kramar (CAD), J. Kaluza, K.
Kodrin; $10: J. Horvat, I. Matic, M. Mencin-Peterson; $5: J. Klamic.
ZA SAMOSTAN: $40: A. Vegel; $25: V. Lipovec; $10: J. Horvat.
ZA LUČKE: $5: M. Strukelj, J. Klamic.
ZA MISIJONE: $100: V. Lipovec; $50: Dr. V. Mersol; $20: G. Bucik,
R. Hozjan; $10: J. Horvat.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: V. Lipovec; $10: J. Horvat.
DAR LISTU AM: $370: N. N.; $100: Oltarno društvo sv. Vida, Cle
veland, L. Burjes; $80: Dr. J. Bernik; $50 CAD: I. Polajnar; $20: A.
Simenc, M. Taucher, M. Sever; K. Kodrin, Dr. V. Mersol; $10: M.

Straser, J. Horvat, M. Krnec, J. Bambic, R. Hozjan, V. Lipovec; evr
17: I. Mlakar.
V spomin + Franka Petricha $100: A. Petrich.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
JANEZ MEDVED, Montreal, QC, Kanada
MARGARET REMS, Joliet, IL
ANA BENEDIK, Cleveland, OH

