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Na Jožefovem hribu v Celju stoji baročna cerkev sv. Jožefa, ki so jo Celjani zgradili leta 1681 v zahvalo da je pre-
nehala kuga, ki je tiste čase pustošila po Štajerskem in v Celju. Po njej je hrib dobil svoje ime. Cerkev je hitro postala 
priljubljeno romarsko središče s shodom 19. marca, v novejšem času pa še 1. maja. Leta 1852 je bl. škof Anton Martin 
Slomšek k sv. Jožefu v Celju povabil lazariste, »da bi se borili zoper nevero, zoper socializem, katerega izrodek je brezverni 
komunizem, in zoper revolucijo ali prekucijo.« Ti so prvotno majhno hišo ob cerkvi glede na potrebe nekajkrat dogradili, 
približno sedanjo velikost pa je dobila leta 1933. Med drugo svetovno vojsko in po njej jo je doletela okupacija in 
nato nacionalizacija. Leta 1960 je bila pri cerkvi sv. Jožefa ustanovljenja župnija, leta 1990 pa so lazaristi hišo dobili 
nazaj – vendar potrebno temeljite prenove, saj se “ljudska oblast” zanjo dolga desetletja ni brigala. Obnova je trajala 
od leta 1993 do 1998. Danes je to Dom sv. Jožefa, ki opravlja trojno poslanstvo: duhovno prosvetno, orglarsko šolo in 
varstvo starejših. Z nastankom celjske škofije pa Dom je v dobršni meri tudi škofijski pastoralni center.

Drugi teden v marcu se letos začne postni čas s pepelnico (9.), ko je za vse, ki so dopolnili 21 let ali še niso začeli 
60. leta starosti, predpisan strogi post: zdržek od mesa in pritrganje v jedi, kar pomeni, da jemo bistveno manj, kot 
navadne dni. Zdržek od mesa je poleg tega obvezen tudi na vse petke v postnem času in ga ni mogoče nadomestiti s 
kakim drugim dobrim delom, kot je to dovoljeno za druge petke v letu. Imamo pa marca tudi dva godova, ki sta nam 
pri srcu: sv. Jožef (19. marca) in Gospodovo oznanjenje – včasih smo ga imenovali Marijino oznanjenje (25. marca). 
Kljub obema praznikoma pa mora biti ves mesec v znamenju spokornosti in priprave na veliko noč, ki je letos 24. 
aprila. Poleg tega se marca zvrsti še nekaj godov: opat in škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in opatinja 
klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja Kunigunda (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.); frančiškanski 
spokornik Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 5. stoletja Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj reda usmiljenih 
bratov Janez od Boga (8.); cerkveni učiutelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka 
Doroteja (12.); nemška kraljica iz 10. stoletja Matilda – Mehtilda (14.); redemptorist Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), ki 
je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Baraga; oglejska mučenca Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev Patricij (17.); 
škof in cerkevni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21); spokornica Katarina Genovska 
(22.); redovnica Katarina Švedska (24); škof Rupert Salzburški (27.); začetnik karmeličanskega reda Bertold (29.); opat 
Janez Klimak (30.) ter gosposvetski škof Modest (31.).
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Kdor svojo domovino ljubi, se bo vsega veselil, kar srečo domovine povišuje.
Srce ga bo bolelo, če jo nadloga in nesreča zadene.

Kdor svojo domovino ljubi, ji iz srca želi vse, kar je zanjo dobrega in koristnega.
bl. Anton Martin Slomšek

Sušca je boljša pest prahu
kakor kepa zlata.

Če se sušca da orati,
bo treba aprila jokati.

Če sušca grmi,
dobra letina prihiti.

Če sušca prah okrog pometa,
prav dobro letino obeta.

MAREC – SUŠEC

			1	 T	 Albin,	šk.;	Suitbert,	šk.;
			2	 S	 Neža	Praška,	dev.;	Henrik	Suzo,	red.;
			3	 Č	 Kunigunda,	cesarica.;	Marin	in	Asterij,	muč.;
			4	 P	 PRVI	PETEK;	Kazimir,	kraljevič.;	Lucij,	pap.;
			5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	Jožef	od	Križa,	red.;	

Hadrijan	in	Evbul,	muč.;	Kieran,	op.,	šk.;

			6	 N	 9. NAVADNA NEDELJA;	Fridolin,	op.;
			7	 P	 Perpetua	in	Felicita,	muč.;	Gavdioz,	šk.;
			8	 T	 Janez	od	Boga,	red.	ust.;	Janez	Avilski,	duh.;
			9	 S	 PEPELNICA;	Gregor	Niški,	šk.,	c.	uč.;	Franči-

ška	Rimska,	red.;	Katarina	Bolonjska,	dev.;
	10	 Č	 Makarij,	šk.;	Janez	Ogilvie,	šk.,	muč.;
	 	 	 Štirideset	mučencev	iz	Sebaste;
	11	 P	 Janez	Krstnik	iz	Fabriana,	red.;
	12	 S	 Doroteja,	muč.;	Engelhard,	red.;

	13	N	 1. POSTNA NEDELJA;	Agnel	iz	Pise,	red.;
	14	 P	 Matilda,	kraljica;	Florentina,	op.;
	15	 T	 Klemen	Marija	Dvoržak	(Hofbauer),	red.;	
	16	 S	 Hilarij	in	Tacijan,	oglejska	muč.;
	17	 Č	 Patricij,	šk.;	Jedert	(Jerica)	Nivelska,	op.;
	18	 P	 Ciril	Jeruzalemski,	šk.,	c.	uč.;	Anzelm	ml.,	šk.;
	19	 S	 JOŽEF,	MOŽ	DEVICE	MARIJE;

	20	N	 2. POSTNA NEDELJA;	Klavdija	in	tov.,	muč.;
	21	 P	 Nikolaj	iz	Flüe,	pušč.;	Filemon,	muč.;
	22	 T	 Katarina	Genovska,	spok.;	Zaharija,	pap.;	

Benvenut,	šk.;	Lea,	spok.;	Bazilij,	muč.;
	23	 S	 Alfonz	Toribij	iz	Mongroveja,	šk.;
	 	 	 Jožef	Oriol,	duh.;
	24	 Č	 Katarina	Švedska,	red.;	Aleksander,	muč.;
	25	 P	 GOSPODOVO	OZNANJENJE;	Dizma,
	 	 	 desni	razbojnik;	Humbert,	op.;
	26	 S	 Ludgar,	šk.;	Didak-Jožef	iz	Cadiza,	red.;

	27	N	 3. POSTNA NEDELJA;	Lidija,	muč.:
	28	 P	 Sikst	III.,	pap.;	Milada	Praška,	dev.;
	29	 T	 Bertold,	red.	ust.;	Ciril,	diakon,	muč.;	
	30	 S	 Amadej	IX.,	knez.;	Janez	Klimak,	op.;
	31	 Č	 Modest,	gosposvetski	šk.;	Benjamin,	muč.

UREDNIK VAM
Zgleda,	da	se	je	norišnica na ameriških poštah 

počasi	kar	uredila	in	da	je	večina	naročnikov	svoje	
januarske	 in	 februarske	 izvode	 dobila.	 Upajmo,	 da	
se	podobne	reči	ne	bodo	več	dogajale,	res	pa	je,	da	
od	vsepovsod	slišim	pritožbe,	kako	z	zamudo	prihaja	
ne	le	mednarodna	pošta,	ampak	tudi	domača.	Nekaj	
slabih	izkušenj	s	tem	imam	tudi	jaz,	tako	da	vem,	da	
so	pritožbe	popolnoma	upravičene.

Letošnja zima	 nam	 nič	 ne	 priznaša.	 V	 začetku	
februarja	smo	imeli	vsaj	v	Lemontu	kar	precej	dni	z	
nizkimi	temperaturami	globoko	pod	lediščem	(to	je	
32°	Fahrenheita	ali	0°	Celzija.	Tudi	snega	nam	je	prav	
v	začetku	meseca	nametalo	lepe	kupe,	posebno	v	noči	
na	svečnico	je	bil	tak	snežni	vihar,	da	so	naslednji	dan	
zaprli	vse	šole	in	večino	trgovin	ter	uradov	v	širši	oko-
lici	Chicaga.	Zgleda,	da	se	bo	to	zdaj	kar	ponavljalo	
vsako	leto,	vsaj	tako	nas	“tolažijo”.

Januarja	 smo	 naredili	 končen obračun in pri-
merjavo stroškov	tiskanja	in	razpošiljanja	v	Združe-
nih	državah	(do	vključno	februarja	2010)	in	tiskanja	
in	 razpošiljanja	 v	 Ljubljani	 (od	 marca	 2010	 dalje).	
Od	marca	do	decembra	2010	so	vsi	stroški	tiskanja	
in	razpošiljanja	AM	znašali	povprečno	$2.184,00	za	
številko,	medtem	ko	bi	ob	tiskanju	in	razpošiljanju	
iz	ZDA	znašali	povprečno	$2.786,00,	kar	pomeni,	da	
smo	 mesečno	 prihranili	 $602,00,	 kar	 letno	 nanese	
prihranek	$7.224,00.	Pri	tem	ni	v	denarju	obračunano	
dejstvo,	da	ima	od	marca	lani	vsaka	številka	32	strani	
namesto	prejšnjih	24,	prav	tako	ni	obračunan	bencin	
za	prevažanje	v	tiskarno	in	iz	tiskarne	ter	na	pošto,	kar	
pri	sedanjih	cenah	nikakor	ni	zanemarljivo.	Če	vse	to	
upoštevamo,	potem	ob	selitvi	tiskanja	in	razpošiljanja	
v	Ljubljano	prihranek	ni	daleč	od	$10.000,00	na	leto.	
Kvaliteto	tiska	pa	lahko	ocenite	sami.

Dobil	 sem	 tudi	 nekaj	 vprašanj	 glede finančnih 
problemov, ki so jih preiskave razkrile pri nad-
škofiji v Mariboru	in	katerih	posredna	posledica	je	
bila	 tudi	 predčasni	 odstop	 nadškofa	 Krambergerja	
in	nastop	nadškofa	Turnška.	Poročila,	ki	so	do	zdaj	
prišla	v	javnost,	še	ne	dajejo	jasne	slike,	saj	zadolže-
nost	nadškofije	v	njih	variira	od	17	do	800	milijonov	
evrov.	Prav	tako	ni	jasno,	kaj	vse	je	nadškofija	zastavila	
bankam	kot	garancijo	za	posojila.	Enako	nejasno	je	
še,	kdo	je	ali	so	krivci	tega	katastrofalnega	stanja,	ki	ni	
prizadel	samo	gospodarstva	mariborske	nadškofije,	
ampak	moralni	ugled	vse	Cerkve	na	Slovenskem.	Ko	
bodo	stvari	razčiščene,	bo	mogoče	o	tem	natančneje	
poročati,	zna	se	pa	vse	skupaj	še	vleči.

Marca	slovenski	frančiškani	v	Ameriki	ne	praznu-
jemo	nobenega	godu	in	nobenega	rojstnega	dneva.

Marca so umrli:	 P. Marcel Marinshek	 (5.	 marca	
1951);	Br. Antonin Šega	(3.	marca	1973);	P. Jožef Ča-
gran	(28.	marca	1988).	Naj	v	miru	počivajo!

P. Bernardin
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MARIJINA PRIVOLITEV JE SPREMENILA SVET
Janez Pavel II.

Sina ni mogoče ločiti od matere. Že v prvih krščanskih 
veroizpovedih je bila izražena vera, da je Jezus Božji in Mari-
jin sin. Kot mati je bila Marija prva oseba, ki se je razveselila 
Jezusovega rojstva. To je zaznamovalo novo dobo v verski 
zgodovini človeštva. Iz angelovega oznanjenja je zvedela za 
izredno odrešenjsko poslanstvo svojega sina. Tako je njeno 
materinsko srce povezano z vsemi jubileji. Vsaka obletnica 
Kristusovega rojstva, vsak jubilej naj pomeni udeležbo pri 
njenem veselju.

Kristusa ni mogoče ločiti od Marije, ker je Bog tako hotel 
v načrtu učlovečenja Božjega Sina, kot trdi sv. Pavel: »Ko je 
nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega 
iz žene« (Gal 4,4). Oče je hotel, da se sin učloveči in rodi na 
resnično človeški način, ter da ga rodi deviška mati, da bo 
jasno, da je otrok rojen od Boga. Za uresničenje tega načrta 
je Oče po angelu vprašal Marijo za svobodno privolitev, ki jo 
je ona dala potem, ko je od angela zvedela, da bo spočela 
od Svetega Duha in da bo tako ostala vedno devica. »Glej, 
Gospodova službanica sem, zgodi se mi po tvoji besedi!« 
Ta Marijina privolitev Božjemu načrtu je neizmerno vplivala 
na vso prihodnost človeštva. Lahko rečemo, da je njena 
privolitev ob oznanjenju spremenila svet. Pomenila je privolitev v prihod tistega, ki je osvobodil ljudi od suženjstva 
grehu in jim zagotovil življenje v Božji milosti.

Od trenutka Marijine privolitve se uresničuje skrivnost učlovečenja. Božji Sin pride na naš svet in začne živeti člo-
veško življenje, pri tem pa ne neha biti v polnosti Bog. Od istega 
trenutka Marija postane Božja Mati. To je najbolj vzvišen naslov, 
ki ga je mogoče dati ustvarjenemu bitju. V Marijinem primeru je 
naslov popolnoma upravičen, ker je mati sina, ki je Bog. Zaradi 
te intuicije so jo kristjani že v tretjem stoletju začeli proslavljati 
z naslovom Theotókos – Bogorodica, Božja Mati. Najstarejša 
molitev k Mariji, ki se je ohranila, je nastala v Egiptu in vsebuje 
ta naslov. Ko so pozneje nekateri ugovarjali temu, je koncil v 
Efezu leta 431 slovesno potrdil ta Marijin naslov in tako se je ta 
resnica uveljavila v cerkvenem nauku in bogoslužju.

Marija je ob svojem božjem materinstvu popolnoma odprla 
svoje srce Kristusu, v njem pa vsemu človeštvu. Njena celostna 
predanost odrešenjskemu poslanstvu njenega sina se je izkazala 
predvsem v njeni udeleženosti pri njegovi žrtvi. Po Janezovem 
pričevanju je Jezusova mati »stala poleg križa«. Torej se je pri-
družila Jezusovi velikodušni žrtvi za odrešenje človeštva. S tem 
je postala mati na drug način, postala je mati vseh ljudi. To njeno 
novo materinstvo je razglasil sam Jezus, ko ji je s križa rekel: 
»Žena, glej, tvoj sin!« Marija je bila tako postavljena za mater 
ljubljenega učenca in, po Jezusovem namenu, mater vsakega 
njegovega učenca, vsakega kristjana.

Vesoljno Marijino materinstvo, katerega namen je pospeše-
vanje življenja po Svetem Duhu, je končni dar križanega Kristusa 
človeštvu. Jezusove besede: »Glej, tvoja mati!« so namenjene 
vsakomur izmed nas. Povabljeni smo ljubiti Marijo tako, kot jo 
je ljubil Kristus, jo sprejeti za mater v našem lastnem življenju 
in se pustiti voditi od nje po poteh Svetega Duha.

P. Vladimir Kos – Tokio

POMLADNE SKRIVNOSTI
Na poti skoz gozd sem pozdravil drevesa
rjava in svétlo in témno zelena
in črna in siva, rumenkasta vmes;
a ker so njih usta od nékdaj lesena,

so ptički mi zanje zapeli odzdrave:
veselo, igrivo kot bije srcé jim,
v dotiku z drevesi nad svodom daljav
in z gnezdom na varno zakrinkani veji.

In vse se svetlika in zdi razumljivo
in vendar izdal ti bom pesmi skrivnost:
Sin Božji, na križu ubit – je spet živ!
Za nas je umiral, da bomo res prosti…

Gospodovo oznanjenje – Crngrob 1652
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NEDELJSKE MISLI
6. marec
9. navadna nedelja
BLAGOSLOV IN PREKLETSTVO
5 Mz 11,18.26-28.32

Peta	 Mojzesova	 knjiga	 je	 nastala	 dokaj	 pozno,	
šele	za	časa	verske	reforme	kralja	Jošija	v	7.	stolet-
ju,	 vendar	 iz	 veliko	 starejših	 virov.	 Vsebuje	 razne	
ponovitve	Postave	predvsem	v	Mojzesovih	govorih.	
Podrobnejša	raziskava	besedila	je	pokazala	v	njej	tro-
je	temeljnih	misli.	Najprej	so	okoliščine	za	blagoslov	
ali	prekletstvo.	Mogli	bi	jih	izraziti	na	kratko:	oboje	
je	odvisno	od	odnosa	posameznika	in	skupnosti	do	
zaveze,	ki	jo	je	Bog	sklenil	s	svojim	ljudstvom.	Zave-
za	je	bila	Božji	dar.	Od	tega,	kako	je	ta	dar	sprejet,	je	
odvisen	 blagoslov	 ali	 prekletstvo.	 Druga	 temeljna	
misel	je	povračilo.	Tako	blagoslov	kot	prekletstvo	sta	
v	bistvu	Božje	povračilo	za	tiste,	ki	so	zavezi	zvesti	
oziroma	nezvesti.	Oboje	se	pa	nanaša	predvsem	na	
materialne	dobrine	oziroma	kazni,	saj	je	bila	misel	
na	 posmrtno	 življenje	 v	 tistem	 času	 Izraelu	 tuja.	
Sledove	 te	 miselnosti	 najdemo	 celo	 v	 evangelijih,	
ko	učenci	Jezusa	ob	sleporojenem	vprašujejo,	kdo	
je	grešil:	on	ali	njegovi	starši.	Tretja	misel	pa	je,	da	je	
prekletstvo zadelo Izrael.	To	bi	lahko	pomenilo,	da	je	
odlomek	poznejšega	izvora,	najbrž	prvega	razdobja	
izgnanstva,	čeprav	jasnih	dokazov	za	to	ni.	Vsekakor	
pa	nam	besedilo	razodeva,	da	sta	tako	povračilo	kot	
odpuščanje	Božji	dar,	do	katerega	nimamo	nobene	
pravice,	ampak	lahko	zanj	samo	prosimo.

13. marec
1. postna nedelja
STVARJENJE IN GREH PRASTARŠEV
1 Mz 2,7-9; 3,1-7

Če	upoštevamo,	da	je	pripoved	o	stvarjenju	na-
stala	tam	nekje	ob	koncu	Davidovega	in	Salomono-
vega	razdobja,	torej	proti	koncu	10.	stoletja,	potem	
bomo	razumeli,	da	tukaj	ne	gre	za	neke	zgodovinske	
podatke,	ampak	za	iskanje	odgovora	na	tisto	večno	
vprašanje:	 »Od	kod	zlo	na	svetu?«	 Izkušnje	stoletij	
to	vprašanje	opravičujejo	takrat,	pa	tudi	danes.	Ni	
namen	tega	svetopisemskega	odlomka,	ki	sodi	med	
najbolj	znane	in	najbolj	komentirane,	pa	tudi	med	
najbolj	zasmehovane	ne	le	med	neverujočimi,	am-
pak	tudi	med	verniki,	določiti	vrsto	greha,	ki	mu	je	
podlegel	Adam.	Pisec	osvetli	bistveno	vsebino	greha.	
Njegova	teža	je	v	dejstvu,	da	se	človek	upira	Bogu	in	
zanika	svojo	odvisnost	od	njega.	Greh	je	človekovo	
notranje	razpoloženje,	ko	hoče	biti	bog	samemu	sebi.	
Greh	človeka	zapira	vase	in	ga	odtujuje.	Sebičnost	je	
njegova	spremljevalka	in	vodnica.	Tako	človek	brez	
sramu	izkorišča	druge,	kar	se	 je	pokazalo	prav	pri	
sedanji	svetovni	krizi,	ki	 jo	 je	zagrešila	pogoltnost	
bankirjev	 in	 multinacionalk,	 ki	 ne	 glede	 na	 stisko	
večine	še	danes	kujejo	enormne	dobičke.	Zato	ga	do	
temelja	 izkorenini	 le	popolna	nesebična	ljubezen.	
Druga	misel	odlomka	pa	je:	Če	ima	človek	vodilno	
vlogo	v	svetovnih	dogajanjih,	potem	je	sokriv	nereda,	

v	katerem	živi.	Tako	ima	tudi	dolžnost	z	vsemi	silami	
sodelovati	pri	odpravljanju	zla.
20. marec
2. postna nedelja
BOG POKLIČE ABRAHAMA
1 Mz 12,1-4a

Na	obljubi	odrešenja,	ki	se	vleče	skozi	vso	Staro	
zavezo,	je	Abrahamova	osebnost	prelomnica.	Ko	on	
nastopi,	se	konča	prazgodovina,	ki	je	časovno	nedo-
ločljiva,	in	nastopi	zgodovina,	ki	jo	moremo	izraziti	
z	našimi	letnicami,	če	že	ne	točno,	pa	vsaj	približno.	
Abram	–	“Tisti,	čigar	oče	je	velik”	–	je	živel	v	Uru	na	
Kaldejskem.	Mesto	je	bilo	svojedobno	središče	na-
predka.	Svetopisemsko	izročilo	molči	o	tem,	kako	je	
na	očaka	vplivala	sumerska	civilizacija.	V	17.	stoletju	
pred	Kristusom	ugotavljajo	zgodovinarji	večja	pre-
seljevanja	družin	proti	severu.	Ljudje	so	iskali	mir,	
verjetno	pa	so	se	tudi	umikali	iz	mestne	civilizacije	
z	njenimi	omejitvami	in	davki	in	se	vračali	nazaj	v	
nomadsko	življenje.	Abramova	družina	ob	tem	mno-
žičnem	preseljevanju	ni	bila	nič	posebnega.	Poseben	
je	 bil	 vzrok	 te	 selitve,	 kot	 ga	 opisuje	 Sveto	 pismo:	
gre	za	Božji	klic.	Bog	kliče	in	Abram	odgovarja	tako,	
da	radikalno	prekine	s	svetom,	ki	ga	obdaja.	V	tem	
dejanju	lahko	gledamo	podobo	vseh	dejanj	vere,	v	
katerih	se	človek	odpove	svojim	načrtom	ter	gotovo-
sti	in	ne	sledi	le	goli	“daj-dam”	logiki	razuma,	temveč	
očetovskemu	Božjemu	klicu	k	ljubezni	v	zaupanju,	
da	se	bo	vse	izteklo	na	zanj	najboljši	način,	čeprav	si	
tega	načina	ta	hip	ne	more	predstavljati.	Božje	misli	
namreč	niso	naše	misli,	in	Božja	pota	niso	naša	pota.
27. marec
3. postna nedelja
ŽEJNO LJUDSTVO V PUŠČAVI PROSI VODE
2 Mz 17,1-7

Kdor	 prebira	 2.	 in	 4.	 Mojzesovo	 knjigo,	 ki	 med	
drugim	opisujeta	izhod	Izraelcev	iz	Egipta	in	blode-
nje	po	puščavi,	si	ne	more	kaj,	da	se	ne	bi	vprašal,	če	
morda	to	“izvoljeno	ljudstvo”	ni	bila	čisto	navadna,	
nikoli	zadovoljna	tolpa.	Menda	res.	Ko	so	bili	tepeni	v	
Egiptu,	so	na	vse	načine	prosili	in	stokali,	da	bi	mogli	
proč	od	tam.	Ko	so	bili	enkrat	osvobojeni	in	na	poti	
v	novo	domovino,	jim	je	bila	vsaka	neprijetnost	in	
vsako	pomanjkanje	na	poti	že	zadosti,	da	so	se	začeli	
upirati.	Takrat	so	stokali	po	pregovornih	polnih	egip-
tovskih	loncih	mesa	in	po	kruhu,	ki	so	ga	tam	jedli	
do	sitega.	Pritoževali	so	se,	da	nimajo	rib,	ki	so	jih	v	
Egiptu	jedli	zastonj,	da	ni	kumar,	lubenic,	pora,	čebu-
le	in	česna.	In	ko	so	namesto	kruha	dobivali	mano,	
za	katero	jim	s	prstom	ni	bilo	treba	migniti,	so	bili	
tudi	te	kmalu	presiti,	kakor	danes	marsikdo,	ki	meče	
kruh	in	drugo	proč.	Tako	je	razumljivo,	da	jih	je	Bog	
pustil	bloditi	po	puščavi	dovolj	dolgo,	da	so	pomrli	
vsi	tisti,	ki	so	še	poznali	Egipt.	Tudi	v	Rafidimu	na	poti	
od	Trstičnega	morja	do	Sinaja	je	ljudstvo	godrnjalo	
zaradi	žeje	in	na	Božji	ukaz	je	Mojzes	z	udarcem	na	
skalo	priklical	vodo.	Ni	važna	naravna	razlaga	tega	
pojava.	Pomembno	je,	kar	je	videl	že	stari	pisec	teh	
knjig:	Bog	svojih	ne	zapusti,	čeprav	njegova	pomoč	ni	
vselej	vidna	na	prvi	pogled.	Kristjanom	ne	bi	smelo	
manjkati	zaupanja,	kot	ga	je	manjkalo	Izraelcem.
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BRALI SMO...
MARIBOR —	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 3.	 februarja	
sprejel	odstop	mariborskega	nadškofa	in	metropo-
lita	dr.	Franca	Krambergerja.	Nasledil	ga	je	nadškof	
koadjutor	dr.	Marijan	Turnšek.
VATIKAN —	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 24.	 januarja	
za	 novega	 dubrovniškega	 škofa	 imenoval	 doseda-
njega	 rektorja	 bogoslovnega	 semenišča	 v	 Splitu,	
43-let	nega	 Mateja	 Užinića.	 Nasledil	 bo	 škofa	 Želi-
mirja	Puljića,	ki	 je	od	 leta	1990	do	2010	vodil	du-
brovniško	škofijo,	sedaj	pa	vodi	zadrsko	nadškofijo.
DUNAJ —	Predsednik	ustanove	Pro	Oriente,	Hans	
Marte,	 je	 pri	 prireditvi	 z	 naslovom	 Solidarnost s 
preganjanimi kristjani	 v	 Avstriji	 živeče	 muslimane	
pozval,	 naj	 protestirajo	 proti	 vedno	 hujšemu	 pre-
ganjanju	kristjanov	na	Bližnjem	vzhodu.	To	naj	na-
redijo	še	posebej	tisti	muslimani,	kjer	v	deželah,	od	
koder	prihajajo,	kristjanom	niso	priznane	tiste	pra-
vice,	ki	jih	uživajo	člani	vseh	veroizpovedi	v	Avstriji.
ZÜRICH —	Švicarska	katoliška	agencija	KIPA/APIC	
poroča,	 da	 je	 Avstralec	 Marc	 Grossman	 izdelal	 30	
reliefnih	zemljevidov	romarske	poti	v	Kompostelo.	
Zemljevidi	tehtajo	sto	gramov	in	so	uporabni	v	vsa-
kem	 vremenu.	 Preden	 se	 je	 lotil	 njihove	 izdelave,	
je	dve	leti	raziskoval,	kako	bi	to	naredil.	Zemljevidi	
vsebujejo	najbolj	potrebne	podatke	o	“caminu”.
VATIKAN —	Strokovnjak	za	etiko	sredstev	družbe-
nega	 obveščanja,	 Alexander	 Filipovic,	 je	 za	 Radio	
Vatikan	 povedal,	 da	 ne	 smemo	 posplošeno	 hvaliti	
niti	obsojati	objave	tajnih	in	zaupnih	ameriških	di-
plomatskih	depeš,	marveč	se	vprašati,	ali	bo	ta	ob-
java	prispevala	k	večji	pravičnosti	in	miru	na	svetu.	
Vse,	kar	temu	služi,	je	treba	podpirati.
MÜNSTER —	Nemški	dominikanci	so	ob	prvi	oblet-
nici	smrti	nizozemskega	teologa	dominikanca	Ed-
warda	Schillebeeckxa	(1914-2009)	pripravili	stro-
kovno	 srečanje	 z	 naslovom	 “Pobude	 za	 teologijo	
21.	stoletja”.	Udeležili	so	se	ga	teologi	z	vsega	sveta.
PARIZ —	 V	 severnofrancoskem	 kraju	 Montiers	 so	
krajevne	oblasti	prepovedale	 javno	postavitev	 jas-
lic.	 Sodnik	 je	 ugodil	 nasprotnikom	 postavitve,	 ko	
so	 se	 sklicevali	 na	 načelo	 ločenosti	 Cerkve	 od	 dr-
žave.	Prejšnji	župan	je	že	dosegel,	da	jaslic	niso	po-
stavili	na	trgu,	marveč	na	bolj	“skritem”	kraju	med	
cerkvijo	 in	 spomenikom	 vojnim	 žrtvam.	 Nekate-
rim	“svobodomislecem”	pa	tudi	to	ni	zadoščalo.	Pri	
oblasteh	so	dosegli,	da	zaradi	občinske	nevtralnosti	
letos	tudi	tam	niso	smeli	postaviti	jaslic.
RIM —	 Kongregacija	 za	 misijone	 je	 10.	 decem-
bra	 odprla	 nov	 muzej	 v	 bližini	 Španskih	 stopnic	
v	Rimu.	Obiskovalci	si	v	njem	lahko	ogledajo	dela	
italijanskega	 slikarstva	 iz	 17.	 stoletja	 pa	 tudi	 tista,	
ki	govorijo	o	širjenju	vere	v	Afriki	in	Aziji.	Na	ogled	
je	tudi	kapela	svetih	treh	kraljev,	knjižnica	in	črno-
bele	fotografije	o	delu	misijonarjev	po	vsem	svetu.
PARIZ —	Francoski	list	“La	Depeche	du	Midi”	je	ob-
javil	 novico,	 da	 so	 se	 v	 Lurdu	 pri	 votlini	 Marijinih	
prikazovanj	začela	velika	obnovitvena	dela.	Trajala		
so	do	začetka	februarja,	zaradi	njih	pa	od	6.	do	15.	

ure	ni	bil	mogoč	dostop	do	omenjene	votline.	Utr-
dili	so	skale,	da	se	ne	bi	zaradi	vlažnosti	tal	začele	
lomiti	oziroma	padati	na	romarje.
LONDON —	 Dnevnik	 “Independent”	 poroča,	 da	
je	v	islam	prestopilo	več	Britancev,	kot	so	pričako-
vali.	Za	ta	korak	se	 je	od	 leta	2001	odločilo	okrog	
100.000	 prebivalcev	 Velike	 Britanije,	 predvidevali	
pa	so,	da	bo	to	naredilo	od	14.000	do	25.000	ljudi;	
v	 letih	 od	 1991	 do	 2001	 jih	 je	 prestopilo	 60.000.	
Vzrok	 je	 pri	 večini	 razočaranje	nad	 zahodnjaškim	
slogom	življenja.	Pri	prestopih	prevladujejo	ženske.
JERUZALEM —	V	Sveti	deželi	so	se	od	9.	do	13.	ja-
nuarja	že	enajstič	mudili	predstavniki	evropskih	in	
severnoameriških	 škofovskih	 konferenc,	 da	 so	 se	
na	kraju	samem	seznanili	z	razmerami	tamkajšnjih	
kristjanov.	Obiskali	so	latinskega	patriarha	Fouada	
Twala	 in	 apostolskega	 nuncija	 nadškofa	 Antonia	
Franca.	Zlasti	so	se	pozanimali	o	verski	svobodi	in	
ekumenskem	dialogu	v	Izraelu	in	Palestini.
JOS —	Nadškof	Ignatius	Ayau	Kaigama	je	za	“Fides”	
povedal,	da	so	bili	v	Nigeriji	zadnji	napadi	na	kristja-
ne,	 v	 katerih	 jih	 je	 umrlo	 več	 deset,	 ranjenih	 pa	 je	
bilo	več	kot	sto	ljudi,	načrtni	in	versko	motivirani.	
Zdi	se	mu,	da	hočejo	tisti,	ki	netijo	nasilje,	načrtno	
zamajati	državo,	v	ozadju	pa	so	verjetno	tuje	sile.
GRADEC —	 Tiskovni	 predstavnik	 graške	 škofije,	
Georg	Plank,	je	o	načrtih	škofije	za	letošnje	leto	po-
vedal,	da	si	bo	ta	prizadevala	pomagati	ljudem	ter	
da	bo	odgovarjala	na	družbene	izzive.	S	tem	bo	tudi	
pokazala,	 da	 je	 kriza	 v	 zvezi	 s	 spolnimi	 zlorabami	
duhovnikov	ni	ohromila,	ampak	ravno	nasprotno.
BRUSELJ —	List	“De	Standaard”	poroča,	da	je	lani	
zelo	upadlo	zaupanje	ljudi	v	Cerkev	(predvsem	za-
radi	razkritja	spolnih	zlorab),	še	bolj	pa	v	vlado	in	
njeno	politiko.	Ljudje	tudi	ne	zaupajo	več	bankam,	
javnim	občilom	in	pravosodnim	organom.
NEW DELHI —	V	mestu	Davanagere	v	južnoindijski	
zvezni	državi	Karnataka	so	nestrpni	hindujci	med	
bogoslužjem	 božje	 besede	 napadli	 in	 hudo	 ranili	
pastorja	Isaaca	Samuela,	koordinatorja	“Globalne-
ga	 koncila	 indijskih	 kristjanov”.	 Povod	 za	 napad	
naj	bi	bil	načrtovani	zakon,	ki	prepoveduje	prestop	
v	drugo	versko	skupnost.	V	Karnataki	je	bilo	v	zad-
njem	času	tudi	sicer	več	napadov	na	kristjane.
VATIKAN —	 Tiskovni	 predstavnik	 Svetega	 sedeža,	
p.	 Federico	 Lombardi,	 je	 zavrnil	 očitek,	 da	 papež	
Benedikt	XVI.	prezira	muslimanske	žrtve	nasilja	in	
zatiranja.	Papež	je	že	velikokrat	obsodil	nasilje	nad	
vsemi	pripadniki	verskih	skupnosti.
BERLIN —	 Italijanski	 minister	 za	 zunanje	 zadeve	
Franco	Frattini	je	za	Welt	izjavil,	da	je	odmev	EZ	na	
preganjanje	 kristjanov	 v	 Iraku,	 Egiptu	 in	 drugod	
prešibak.	 »Še	 vedno	 nismo	 razumeli,	 da	 je	 verska	
svoboda	pogoj	za	to,	da	se	bomo	lahko	veselili	šte-
vilnih	drugih	svoboščin,«	je	prepričan.
ABUJA —	 Predsednik	 Krščanskega	 združenja	 Ni-
gerije,	krovne	organizacije	krščanskih	Cerkva	v	tej	
državi,	 pastor	 Ayo	 Oritsejafor,	 je	 za	 dnevnik	 Van-



MAREC – AM – 2011 69

guard	 izrazil	 bojazen	 pred	 grozečo	 versko	 vojsko	
med	 muslimani	 in	 kristjani.	 Domneva,	 da	 politiki	
sami	netijo	spore,	da	bi	 tako	škodovali	političnim	
nasprotnikom,	glavne	žrtve	pa	so	kristjani.
NEW DELHI —	 Indijski	kardinal	Telesphore	Placi-
dus	Toppo	je	domačo	vlado	pozval,	naj	se	odločneje	
zavzame	 za	 spoštovanje	 človekovih	 pravic,	 skupaj	
s	 pravico	 do	 verske	 svobode.	 Dokler	 te	 pravice	 ne	
bodo	zagotovljene	po	vsej	državi,	Indija	ne	bo	mo-
gla	postati	resnično	demokratična	država.
VATIKAN —	Benedikt	XVI.	je	17.	januarja	zasebno	
sprejel	 generalno	 direktorico	 Unesca	 Irino	 Boko-
wo.	 Pogovarjala	 sta	 se	 o	 zagotovitvi	 kakovostne	
izobrazbe	vsem	ljudem,	o	pomenu	kulturnega	dia-
loga,	ohranjevanju	svetovne	kulturne	dediščine	in	
varovanju	 okolja.	 Sveti	 sedež	 pri	 Unescu	 v	 Parizu	
zastopa	stalni	opazovalec.
VATIKAN —	Sveti	sedež	je	za	papeževega	predstav-
nika	za	Vietnam	(brez	rezidence)	imenoval	doseda-
njega	 apostolskega	 nuncija	 v	 Indoneziji	 nadškofa	
Leopolda	Girellija.	Poznavalci	menijo,	da	je	to	prvi	
korak	k	navezavi	polnih	diplomatskih	odnosov	s	to	
državo,	prekinjenih	leta	1975.
CARACAS —	 Venezuelski	 škofje	 so	 predsedniku	
Hugu	Chavezu	očitali,	da	hoče	s	pomočjo	vlade	in	
skupščine	proti	volji	ljudstva	ustvariti	»socialistični	
in	totalitaristični	sistem«	v	državi	ter	s	tem	prevzeti	
»popoln	nadzor	nad	življenjem	državljanov«.
VATIKAN —	Benedikt	XVI.	je	za	novega	predsednika	
Papeške	akademije	znanosti	 imenoval	švicarskega	
mikrobiologa	 in	 Nobelovega	 nagrajenca	 Wernerja	
Abera.	Nasledil	 je	 lani	umrlega	 italijanskega	fizika	
Nicolo	Cabibboja.
NEW YORK —	Škofje	in	drugi	predstavniki	Cerkva	
in	 verskih	 skupnosti	 v	 tem	 ameriškem	 velemestu	
so	politike	pozvali,	naj	sprejmejo	ustrezne	zakone,	
s	 katerimi	 bodo	 zmanjšali	 visoko	 število	 splavov.	
Cerkve	so	mestnim	oblastem	pri	 tem	pripravljene	
pomagati.	 Največ	 splavov	 naredijo	 pri	 Afroameri-
čankah	ter	ženskah	iz	Srednje	in	Južne	Amerike.
MOSKVA —	 Samomorilski	 napad	 na	 moskovskem	
letališču	Domodedovo,	ki	je	zahteval	36	življenj,	so	
obsodili	vodilni	predstavniki	katoliške	Cerkve,	pra-
voslavne	ter	muslimanske	in	judovske	skupnosti	v	
Rusiji	in	obenem	sorodnikom	žrtev	izrekli	sožalje.	
To	je	v	papeževem	imenu	25.	januarja	naredil	tudi	
vatikanski	državni	tajnik	kardinal	Tarcisio	Bertone.
KINŠASA —	 Škof	 škofije	 Bokungu-Ikela	 v	 Demo-
kratični	 republiki	 Kongo,	 Fridolin	 Ambongo	 Be-
sungu,	je	ob	obisku	v	pobrateni	nadškofiji	Salzburg	
povedal,	da	po	predsedniških	volitvah	v	svoji	državi	
ne	vidi	ravno	svetle	prihodnosti,	izključuje	pa,	da	bi	
se	v	njej	pripetilo	kaj	takšnega,	kot	se	je	v	Tuniziji.
LINZ —	 Nemški	 cerkveni	 glasbenik	 Wolfgang	 Sei-
fen	 je	 na	 “Tomaževi	 akademiji”	 omenil	 troje	 meril	
za	prenovo	cerkvene	glasbe:	ta	mora	biti	vedno	po-
vezana	z	oznanjevanjem	vere,	navdihnjena	od	Boga	
ter	v	soglasju	z	veliko	hvalnico	vsega	stvarstva	Bogu.
PARIZ —	 Francoski	 primas	 kardinal	 Philippe	 Bar-
barin,	 nadškof	 v	 Lyonu,	 je	 ob	 razpravi	 v	 senatu	 o	
osnutku	zakona	o	evtanaziji	(senat	ga	ni	odobril)	v	
prispevku	za	Le	Figaro	posvaril	pred	legalizacijo	ev-

tanazije	v	Franciji,	saj	bi	ta	najbolj	prizadela	najšib-
kejši	 del	 francoske	 družbe.	 Namesto	 tega	 se	 je	 za-
vzel	za	dejavnejšo	pomoč	ostarelim	in	umirajočim.	
Francoske	načrte	v	zvezi	z	evtanazijo	so	obsodili	še	
nekateri	drugi	francoski	škofje.
CIUDAD DE MEXICO —	 V	 ponedeljek,	 24.	 janu-
arja,	je	umrl	nekdanji	škof	v	San	Cristobalu	de	Las	
Casasu,	 Samuel	 Ruiz	 Garcia.	 Znan	 je	 bil	 po	 zavze-
manju	za	Indijance,	bil	je	predsednik	narodne	“po-
sredovalne	komisije”,	ki	se	je	po	vstaji	Indijancev	v	
Chiapasu	pogajala	za	njihove	temeljne	pravice.	Za	
svoje	delo	za	zatirane	je	prejel	številne	nagrade	in	je	
bil	večkrat	predlagan	za	Nobelovo	nagrado	za	mir.
CIUDAD JUAREZ —	 Dnevnik	 “Sol	 de	 Tijuana”	 je	
objavil	novico,	da	so	na	zahodu	Mehike	zaradi	na-
padov	na	duhovnike	in	obiskovalce	maš	prestavili	
čas	večernih	maš	na	18.	uro.	Številnim	izsiljevalcem	
je	bilo	predvsem	do	denarja.
ODESA —	 Judje,	 muslimani	 in	 kristjani	 so	 skupaj	
protestirali	 proti	 zapostavljanju	 tamkajšnje	 grko-
katoliške	Cerkve.	Mestno	upravo	so	pozvali,	naj	nič	
več	 ne	 nasprotuje	 postavitvi	 nove	 grkokatoliške	
cerkve,	čemur	se	je	doslej	odločno	upirala.
BERLIN —	Nemška	ministrica	za	prosveto	Annette	
Schavan,	podpredsednica	osrednjega	odbora	nem-
ških	katoličanov,	je	pozvala	k	močnejši	vlogi	žena	v	
Cerkvi	v	Nemčiji,	saj	si	brez	njih	župnijskega	življe-
nja	in	delovanja	ni	več	mogoče	predstavljati.
LIZBONA —	Portugalski	škofje	so	ostro	odgovorili	
na	novi	zakon,	ki	trgovinam	dovoljuje,	da	so	lahko	
odprte	vse	dni	v	tednu.	Kupci	lahko	v	njih	kupujejo	
od	ponedeljka	do	nedelje	ne	glede	na	velikost	trgo-
vin,	in	sicer	od	6.	do	24.	ure.
MÜNCHEN —	Družba	Fraunhofer	in	salezijanci	so	
podpisali	 pogodbo	 o	 ureditvi	 evropskega	 središča	
za	energetsko	sanacijo	starih	stavb	in	spomeniško	
varstvo	v	bavarskem	salezijanskem	samostanu	Be-
nediktbeuern.	 Kot	 vzorčni	 primer	 bodo	 obnovili	
stavbo	iz	18.	stoletja	znotraj	samostana.
VATIKAN —	V	Vatikanskih	muzejih	si	je	bilo	že	do-
slej	deloma	mogoče	ogledati	umetnine	francoske-
ga	 slikarja	 Henrija	 Matissa	 (18691-954),	 sedaj	 pa	
načrtujejo	stalno	razstavo	del	tega	slikarja.	Matisse	
je	tri	leta	pred	smrtjo	“odkril”	sakralno	umetnost	in	
začel	ustvarjati	tudi	na	tem	področju.
BANGALORE —	Indijska	katoliška	škofovska	kon-
ferenca	 in	 druge	 krščanske	 Cerkve	 so	 10.	 avgust	
razglasile	za	“črni	dan”	in	na	tak	način	protestirale	
zoper	 zapostavljanje	 in	 izkoriščanje	 najrevnejših	
kristjanov	v	državi	—	dalitov.	Teh	je	po	ocenah	240	
milijonov.	Na	cerkvah	in	cerkvenih	ustanovah	so	v	
znamenju	 solidarnosti	 z	 njimi	 visele	 črne	 zastave,	
ljudje	so	nosili	črne	oznake,	se	udeležili	protestnih	
demonstracij	in	javnih	razprav.
LONDON —	 Krščanski	 radijski	 oddajnik	 Premier	
Christian	Radio	toži	Ministrstvo	za	kulturo,	ker	mu	
ni	dovolilo	objaviti	oglasnega	sporočila,	s	katerim	
kristjane	 poziva,	 naj	 povedo,	 kako	 so	 zaradi	 svoje	
vere	 zapostavljeni	 na	 delovnih	 mestih;	 ugotovitve	
bi	 posredovali	 vladi.	 Ministrstvo	 je	 obrazložilo,	 da	
oddajnik	tega	ne	sme	narediti,	ker	bi	tako	prekršil	
zakon	o	oglaševanju	v	Veliki	Britaniji.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
VIHAR NAD KARTUMSKO MISIJONSKO HIŠO

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	
–	kakor	je	zdaj	že	po	vseh	misijonih.	–	V	Kartumu	
so	 bili	 Pedemonte,	 Zara	 in	 redovni	 brat	 jezuiti	 in	
so	morali	sprejemati	navodila	za	delovanje	od	apo-
stolskega	 vikarja	 ali	 provikarja,	 pa	 tudi	 od	 svojih	
jezuitskih	predstojnikov.	Knoblehar	in	Vinco	sta	na	
Propagandi	prejemala	vzgojo	in	pouk	od	jezuitov,	a	
sta	ostala	škofijska	duhovnika.	Tudi	apostolski	vikar	
Casolani	je	pripadal	škofijski	duhovščini.	P.	Ryllo	ni	
pred	svojo	smrtjo	določil	za	svojega	namestnika	že	
preko	50	let	starega	in	izkušenega	jezuita	Pedemon-
ta,	 ampak	 svojega	 gojenca,	 mladega	 Knobleharja.	
–	 Torej	 res	 dvojno	 gledanje	 na	 misijonsko	 delo	 in	
dvojna	disciplina.	Zato	sta	oba	jezuitska	patra	po-
slala,	kakor	bomo	videli,	v	Knobleharjevi	odsotnosti	
vse	drugačno	poročilo	v	Rim,	kakor	ga	je	on.

Krivico	pa	dela,	seveda	nehote,	p.	Massaia	Knoble-
harju	in	Vincu,	ki	ju	žal	nikoli	ni	videl	ne	slišal,	ko	piše	
v	knjigi:	»P.	Ryllo	ni	prav	storil,	ker	je	šel	iskat	tuje	
misijonarje,	morda	nič	kaj	pripravljene	za	posebne	
žrtve	pri	tem	apostolatu.	Oba	učenca	Propagande,	
Knoblehar	in	Vinco,	bi	bila	v	urejenem	misijonu	in	
pod	trdnim	in	izkušenim	vodstvom	morda	postala	
odlična	misijonarja;	pri	tem	misijonu	sta	pa	bila	bolj	
za	napoto	kakor	za	pomoč.«	

Kmalu	po	Massaievem	odhodu	v	Abesinijo	je	Vin-
co	dal	za	misijon	svoje	mlado	življenje;	Knoblehar	je	
pa	postal	ne	samo	»odličen	misijonar«,	ampak	tudi	
odličen	predstojnik	misijona,	zmerom	»pripravljen	
za	posebne	žrtve«	in	je	od	preutrujenosti	pri	misi-
jonskem	delu	mlad	umrl.

Potem	piše	p.	Massaia	o	avstrijskem	konzulu	dr.	
Reitzu.	Massaii	se	je	zameril,	ker	se	v	Šéndiju,	sever-
no	od	Kartuma,	ni	dosti	menil	zanj.	Okoli	Šendija	
so	imele	egiptovsko-sudanske	čete	vaje.	Gledat	sta	
jih	prišla	tudi	Massaia	in	dr.	Reitz,	ne	da	bi	se	od	prej	
poznala.	 Massaia	 je	 bil	 v	 slabi	 obleki,	 da	 bi	 ga	 ne	
pre	poznali.	Konzul	Reitz	ga	je	pozdravil	in	mu	rekel	
nekaj	prijaznih	besed;	potem	ga	je	pa	pustil,	saj	mu	
je	bil	popolnoma	tuj.

Zelo	važni	so	naslednji	Massaievi	stavki	o	Reitzu:	
»Gledal	je	bolj	na	lastno	korist	kot	na	korist	države,	
ki	jo	je	zastopal.	Zbral	je	družbo	evropskih	in	grških	
trgovcev,	 da	 bi	 nakupovali	 ob	 Belem	 Nilu	 surovi-
ne,	zlasti	pa	slonovo	kost.	Ta	družba	seveda	ni	bila	
pogodu	egiptovski	državi,	ki	je	bila	pred	nekaj	leti	
ustanovila	enako	družbo	z	istim	namenom.	Vrh	tega	
se	je	govorilo,	da	avstrijska	država	ne	namerava	s	to	
družbo	samo	nakupovati	in	iskati	dobička,	ampak	
tudi	ustanoviti	v	osrednji	Afriki	avstrijsko	naselbino.	

To	je	pa	zbudilo	zavist	tudi	pri	zastopnikih	drugih	
držav.	Konzul	si	je	veliko	obetal	od	pomoči,	ki	bi	mu	
jo	mogli	nuditi	(kartumski)	misijonarji;	vabil	jih	je,	
naj	se	tudi	oni	vpišejo	v	to	trgovsko	družbo,	in	jim	
je	zgovorno	opisoval	duhovno	pomoč,	ki	bi	jo	mogli	
prinesti	tem	(zamorskim)	narodom,	če	se	ustanovi	
naselbina.	Jezuiti	se	niso	dali	ujeti	v	to	mrežo;	brž	so	
sprevideli	škodo,	ki	bi	jo	trpeli	oni	in	misijon,	če	bi	se	
mešali	v	posvetne	zadeve	in	se	zavoljo	tega	zapletli	v	
spor	z	egiptovsko	državo.	Knoblehar	in	Vinco	sta	pa	
pristopila	k	tej	družbi.	To	je	zatemnilo	njun	ugled,	ju	
iztirilo	od	apostolskega	dela	in	prizadelo	mlademu	
misijonu	veliko	škodo.«

P.	Massaia	torej	poroča,	da	je	konzul	dr.	Reitz	z	ne-
katerimi	evropskimi,	zlasti	grškimi	trgovci	ustanovil	
v	Kartumu	družbo	za	nakupovanje	surovin	od	črncev	
ob	Belem	Nilu,	zlasti	slonove	kosti.	Tako	so	delali	tudi	
konzuli	drugih	držav.	–	S	to	družbo	je	hotel	pripra-
viti	Avstriji	tla,	da	bi	si	ustanovila	med	črnci	stalno	
trgovinsko	naselbino,	ali	pa	kar	lastno	kolonijo.	To	
bi	ne	bilo	nič	slabega,	saj	je	tudi	p.	Massaia	s	svojim	
bivanjem	in	delovanjem	v	Abesiniji	hoté	ali	nehoté	
pomagal	pripravljati	Italiji	pot	za	osvajanje	vzhodne	
Afrike	in	naposled	tudi	Abesinije.	Avstrija	je	bila	ka-
toliška	država;	s	svojo	trgovinsko	naselbino	ali	celo	
z	lastno	kolonijo	v	osrednji	Afriki		bi	mogla	nuditi	
katoliškim	misijonom	veliko	oporo.	–	Dr.	Reitz	je	pa	
Knobleharju	in	Vincu,	ki	sta	bila	avstrijska	državlja-
na,	delal	veliko	krivico,	ko	je	lažnivo	razglašal,	da	sta	
člana	te	nakupovalne	družbe.	Ljudstvo	je	verjelo	in	
začasno	 zasovražilo	 misijon.	 Verjele	 so	 kartumske	
oblasti	in	bi	bile	misijonarje	skorajda	izgnale.

Da	je	Massaia	trdno	verjel	klevetam	o	Knoblehar-
ju	in	Vincu,	se	vidi	iz	njegovega	nadaljnjega	pisanja.	
Takole	piše:	»Konzulove	nakane	so	dosegle	svoj	cilj	
tudi	pri	ubogem	Knobleharju,	ki	 je	bil	morda	sam	
ukanjen;	nudil	je	roko	tem	nameram,	ne	oziraje	se	
na	škodo,	ki	jo	no	napravil	sebi	in	misijonu.	Drugega,	
to	je	Angela	Vinca,	smo	pa	že	videli	ob	Belem	Nilu,	
kako	se	 je	s	 temi	trgovskimi	tovariši	bolj	brigal	za	
trgovino	kakor	za	apostolsko	delo,	ki	ga	je	bil	dolžan	
opravljati.	Kako	zelo	je	to	škodilo	misijonom,	zlasti	
ob	Belem	Nilu,	se	ne	da	povedati.	Misijon	ni	mogel	ne	
tedaj	ne	pozneje	v	teh	pokrajinah	nič	dobrega	storiti;	
od	začetka	se	je	pokazal	tem	narodom	kot	trgovsko	
podjetje,	zato	se	jim	je	priskutil.	Ker	sta	bila	ta	dva	
misijonarja	v	zvezi	z	malovestnimi	ali	brezvestnimi	
trgovci,	so	jima	domačini	pripisovali	vse	zločine.	Ako	
bi	bili	ta	misijon	vodili	izvedeni	možje,	polni	apo-
stolskega	duha,	bi	bili	imeli	ob	Belem	Nilu	najlepše	
uspehe	in	bi	se	bila	veri	odprla	pot	do	ravnika;	zaradi	
zlobe	nekaterih	lakomnih	ljudi	in	zaradi	neodločno-
sti	in	neizkušenosti	dveh	mladih	duhovnikov	pa	je	
bil	uničen	za	vselej.«
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Predpustni	čas	je	poseben	čas	v	letu.	Kakšne	so	
bile	v	času	naše	naselitve	v	novi	domovini	naše	zim-
ske	in	pomladanske	šeme,	ne	vemo.	Brez	njih	gotovo	
nismo	bili.	V	novih	krajih	smo	se	srečali	s	staroselci,	
z	romaniziranimi	Noričani,	Iliri,	Kelti.	Pred	našimi	
barbarskimi	predniki	so	se	v	sili,	če	so	le	mogli,	zatekli	
v	odročne	kraje.	Čas	je	potem	zlepa	ali	zgrda	vendarle	
vse	zbližal.	Nazadnje	so	prevladali	Slovenci.

Raziskave	 zadnjih	 stopetdeset	 let	 so	 prinesle	
pre		senetljiva	 spoznanja.	 Eno	 izmed	 razmeroma	
var	nih	in	dosti	odročnih	pribežališč	staroselcev	je	
bi	lo	območje	med	Savinjo,	Sotlo	in	Savo.	Danes	ga	
imenujemo	Kozjansko.	Starinoslovci	so	odkopali	tod	
kar	po	vrsti	zelo	pomembna,	porušena	in	z	goščavo	
porasla	poznoantična	naselja	(Rifnik	pri	Šentjurju,	
Prapretno	 pri	 Planini,	 Vranjé	 pri	 Sevnici)	 in	 kaže,	
da	mnoga	še	čakajo	pod	zemljo.	Staroselci	so	bili	že	
kristjani,	 vendar	 se	
prav	vsem	poganskim	
ostankom	 gotovo	 še	
niso	povsem	odpove-
dali.	V	tem	se	pač	niso	
razlikovali	 od	 pokri-
stjanjenih	 ljudstev,	
zla	sti	 Keltov,	 v	 dru-
gih	 evropskih	 deže-
lah.	 Spisi	 cerkvenih	
očetov	 in	 poročila	 o	
cerkvenih	 sinodah	 v	
prvih	krščanskih	sto-
letjih	v	Srednji	in	Za-
hodni	Evropi	pogosto	
obsojajo	 razigrane	
no	voletne	 obhode,	
po	gansko	šego,	ki	se	ji	
novi	kristjani	kar	nio	
hoteli	 odreči.	 Zlasti	
so	obsojali	šeme,	med	njimi	tiste,	ki	so	predstavlja-
le	 živali.	 Pogosto	 se	 omenja	 “cervula”,	 košuta.	 Na	
jugovzhodnem	 koncu	 nekdanje	 rimske	 pokrajine	
Noricum,	 ki	 je	 bil	 prometu	 zmeraj	 dokaj	 odmak-
njen	–	in	je	tak	deloma	še	danes	–,	se	pravi,	na	da-
našnjem	ozemlju	med	Savinjo,	Savo	in	Sotlo	tja	do	
južnih	obronkov	Pohorja	je	“košuta”	znana	še	danes,	
medtem	ko	 je	drugod	po	Slovenskem	ne	poznajo.	
Posebno	pogosta	je	v	zahodnem	delu	Kozjanskega,	
okoli	Planine.	Sklepam,	da	so	Slovenci	ob	naselitvi	
“cervulo”	od	staroselcev	sprejeli	in	jo	pravilno	pre-
imenovali	v	“košuto”.	Košuta	bi	bila	torej	naša	naj-
starejša	znana	šema,	ker	sega	v	keltske	čase.	Danes	le	
še	redkokdaj	zares	predstavlja	“košuto”,	največkrat	
je	podobna	konju	in	ali	kravi,	z	rogovi	ali	brez	njih.	
Lesena	 glava	 je	 prevlečena	 z	 zajčjo	 ali	 kako	 drugo	
kožo,	 spodnja	 čeljust	 se	 z	 vrvico	 odpira	 in	 zapira.	
Fant	nosi	pošast	na	palici	in	se	ogrne	z	rjuho;	taka	
košuta	ima	dve	nogi.	Včasih	pa	se	dva	fanta	ustopi-

ta	drug	za	drugega,	prvi	drži	košutino	glavo,	drugi	
nagne	glavo	in	moli	nazaj	metlo,	ki	predstavlja	rep,	
oba	skupaj	pa	prekrijejo	s	ponjavo;	taka	košuta	ima	
štiri	noge.	Prvo	pisano	poročilo	o	košuti	imamo	iz	
Slovenskih	Konjic	iz	leta	1812.

Sicer	 pa	 je	 šemljenje	 v	 srednjem	 veku	 zgodaj	
prestopilo	 tudi	 cerkveni	 prag.	 Pri	 cerkvenih	 igrah	
so	 se	 nastopajoči	 (hudiči,	 Herod,	 vojaki	 in	 drugi)	
maskirali,	torej	našemili.	Tudi	nastopi	našemljenih	
klerikov	ob	prazniku	norcev	(festum fatuorum),	ob	
oslovskem	 prazniku	 (festum asinorum)	 ali	 o	 pra-
znovanju	 “deškega”	 škofa	 (episcopellus)	 niso	 več	
vzbujali	pohujšanja.

Pri	nas	se	pustno	norenje	omenja	šele	v	prvi	po-
lovici	17.	stoletja.	Jezuitski	kronist	v	Ljubljani	piše	
leta	 1631,	 da	 so	 očetje	 jezuiti	 sicer	 skušali	 zajeziti	
razposajene	in	hrupne	obhode	po	mestu	s	posebno	

hkratno	 pobožnost-
jo	 v	 cerkvi	 sv.	 Jako-
ba.	 Trajnega	 uspeha	
menda	ni	bilo,	zakaj	v	
zapisu	iz	leta	1652	se	
zadovoljuje	kronist	z	
ugotovitvijo,	da	trušč	
našemljencev	 vse	
pust	ne	 dni	 ni	 mogel	
motiti	štirideseturne-
ga	 češčenja	 v	 cerkvi.	
Sicer	 pa	 so	 jezuitje	
sa	mi	od	srede	17.	sto-
letja	dalje	dovoljevali	
svojim	dijakom,	da	so	
se	 o	 pustu	 našemili,	
se	zabavali	sami	med	
seboj	 in	 tudi	 plesali.	
To	 so	 imenovali	 po	
italijansko	 “redotta”	

(prim.	 reduta).	 Jezuitski	 dijaki	 so	 na	 pustni	 torek	
radi	 uprizorili	 tudi	 (kmečko)	 svatbo.	 (V	 ženina	 in	
nevesto	s	svati	se	še	dandanes	na	deželi	o	pustu	radi	
našemijo!)

S	pojavom	šemljenja	se	je	srečala	tudi	znanost,	ne	
samo	narodoslovje	in	veroslovje,	ampak	tudi	duše-
slovje	in	družboslovje.	Dušeslovci	pravijo,	da	tiči	v	
človeku	potreba	po	šemljenju	–	kdaj	pa	kda	mora	
zapustiti	svoj	“jaz”,	mora	zaživeti	v	“šemski	svobodi”,	
da	se	znebi	notranjih	napetosti,	ki	so	se	v	njem	na-
brale.	Da	utegne	pri	tem	priti	do	nasprotja	s	pravili	
vedenja	v	družbi,	tu	in	tam	tudi	do	spotakljivosti,	je	
jasno.	Odtod	tudi	odpor	proti	šemljenju,	ki	pa	ni	ni	
ni	bil	nikoli	preveč	uspešen.

Pregloboko	namreč	segajo	korenine	pustnih	nor-
čij.	Protireformacija	je	v	Srednji	Evropi	pospravila	z	
luteranstvom,	pustne	norčije	pa	so	ostale.	Razsvet-
ljenstvo	in	janzenizem	sta	uničila	mnogo	dragoce-
nega	izročila,	pustne	norčije	so	jima	ušle.	Sredi	18.	

Niko Kuret

PUST

Pustne maškare
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stoletja	so	bile,	na	primer,	šeme	v	Ljubljani	na	cestah	
sicer	prepovedane,	smele	so	nastopati	samo	na	ple-
sih.	A	taki	predpisi	so	bili	kmalu	pozabljeni.

Prevsem	pa	je	podeželje	živelo	svoje	lastno	življe-
nje.	V	kmečki	skupnosti	so	se	ohranjale	iz	roda	v	rod	
starosvetne	zimske,	posebno	pa	pomladanske	šeme.	
Pri	tem	so	se	nemalokrat	tudi	spreminjale.	Toda	proti	
koncu	prejšnjega	stoletja	 je	našel	mestni	karneval	
s	svojim	samovoljnim,	svobodnim	šemljenjem	pot	
tudi	na	deželo.	Starosvetno	šemsko	izročilo	se	je	za-
čelo	krhati.	Začele	so	se	šemiti	tudi	ženske.	Ostanki	
starodavne	obrednosti	v	šemljenju	so	začeli	bledeti.	
Urbanizirano	podeželje	sprejema	danes	brez	odpora	
mestni	karneval	z	vsemi	njegovimi	značilnostmi.

Najbrž	se	ne	motijo	tisti,	ki	vidijo	v	naših	pustnih	
norčijah	nadaljevanje	sprevodov,	ki	so	bili	v	rimskem	
imperiju	v	navadi	v	zimskem	času:	v	decembru	bru-
malia, consualia, saturnalia,	 zlasti	 pa	 razbrzdani	
sprevodi	ob	novem	letu	(Kalendae Januariae).	Pr-
vot	ni	 resni	 obredni	 sprevodi	 na	 čast	 bogovom	 so	
se	spremenili	v	razposajene	tudi	razuzdane	šemske	
sprevode,	 ki	 je	 v	 njih	 mrgolelo	 tudi	 živalskih	 šem.	
Svet	 je	 tedaj	 prevzemalo	 občutje	 novega	 leta,	 ki	
prinaša	ponovno	rast	sonca,	daljši	dan,	več	svetlo-
be	in	toplote,	prebujenje	narave,	skratka	–	novega	
življenjskega	obdobja.	Novoletni	praznik	s	svojimi	
šemskimi	obhodi	je	bil	rimskemu	imperiju	njegov	
“pust”.	Sprejeli	smo	njegovo	dediščino.	Začetek	no-
vega	obdobja,	novega	leta,	pobudi	zmerom	vrsto	šeg	
in	vraž.	Če	je	bil	“pust”	svojčas	začetek	novega	leta,	
je	to	lastnost	ohranil	do	današnjih	dni.

Predvsem	 je	 novoletni	 dan	 že	 sam	 po	 sebi	 po-
memben	praznik,	ki	ga	je	treba	dostojno	proslavljati.	
Nadalje	je	v	človeški	naravi	zakoreninjena	vera,	da	
je	novoletni	dan	odločilen	za	vse	leto:	kakršen	je	ta	
dan,	takšno	bo	vse	novo	leto.

Pomembne	dneve,	praznike,	je	človek	že	od	nek-
daj	slavil	tudi	s	posebno	in	obilno	jedačo	in	pijačo.	
Dal	 je	 božanstvu,	 kar	 je	 po	 njegovem	 mnenju	 od	
njega	terjalo,	privoščil	pa	si	 je	tudi	v	čim	obilnejši	
meri	 vsega	 tistega,	 kar	 je	 njegovi	 človeški	 naravi	
prijalo.	Mi	še	danes	slavimo	pustne	dneve	s	poseb-

no	tečnimi	jedmi.	»Včeraj	je	bil	pustni	dan,	imaš	kaj	
gobček	mastan?«	Svinina	v	raznih	pripravah	spada	
te	dni	na	mizo,	z	njo	mnogo	mastnega	peciva:	ajdova	
potica,	špehovka	in	ocvirkovica,	pa	krofi	in	flancati.	
Ponekod	 pravijo	 pustni	 nedelji	 “mastna”	 nedelja	
(Štajersko),	“debelnica”	(Tolminsko),	a	četrtek	pred	
njo	 “debeli”	 ali	 “tolsti”	 četrtek.	 O	 pustu	 mora	 biti	
vsakdo	sit,	človek	in	živina.	Kdor	se	tega	dne	ne	naje,	
pravijo	v	celjski	okolici,	bo	vse	leto	stradal.	V	Kortah	
ti	povedo,	da	se	je	treba	na	pust	vsaj	desetkrat	najesti.	
Če	so	v	Poljanski	dolini	nad	Škofjo	Loko	vse	leto	stra-
dali,	za	pust	je	morala	biti	v	sleherni	bajti	gostija.	V	
Šaleški	dolini	pravijo,	da	vzame	Pust	na	svoj	praznik	
nož	iz	rok	gospodarju	in	ga	da	poslom	in	otrokom;	
ti	 si	 smejo	 ta	 dan	 odrezati	 potice	 z	 mize,	 kadar	 in	
kolikor	 kateri	 hoče.	 V	 Beli	 Krajini	 (Adlešičih)	 se	
mo	ra	za	pusta	vsak	do	sitega	najesti	mesa,	sicer	bi	
ljudje	čez	leto	močno	umirali.	Vse	pustne	šeme	na	
Slovenskem	pobirajo	darove	zato,	da	si	po	končanih	
obhodih	narede	skupno	pojedino.	V	Prešnici	v	Istri	
so	fantje	že	od	nekdaj	“koledovali”	pred	pustom	za	
kos	slanine	in	dvoje	jajc.	Nabrane	dobrote	so	pojedli	
skupaj	z	očeti	in	župnikom.	Drugod	v	Istri	prirede	z	
nabranimi	darovi	sploh	skupno	večerjo	za	vso	vas.	
Tudi	v	Železnikih	so	svoje	dni	mojstri	o	pustu	pogo-
stili	svoje	delavce,	pomočnike	in	učence	s	sposebno	
rezančno	juho,	s	trojim	mesom,	krofi	in	vinom.

Staro	pravilo	veleva,	da	mora	biti	o	pustu	svinjska	
glava	na	mizi.	Svinino	je	treba	skuhati	že	na	debeli	
ali	tolsti	četrtek.	Tedaj	spečejo	na	Gorenjskem	(npr.	
na	Homcu)	špehovko,	pripravijo	cvrtje	in	meso	za	
kosilo.	Na	debeli	četrtek	je	god	vseh	debeluhov.	Tedaj	
goduje	na	Gorenjskem	okoli	Podnarta	“živa	bresa”,	
ki	o	njej	pripovedujejo,	da	na	ta	dan	hodi	okoli	in	
da	je	naznansko	debela.	Starejši	si	med	južino	z	njo	
privoščijo	 otroke	 in	 lahkoverneže,	 češ:	 »Zdajle	 je	
šinila	živa	bresa	mimo	okna!	Brž	skoči	in	poglej	za	
njo!«	Kdor	uboga	in	hiti	iz	hiše,	mu	medtem	pojedo	iz	
sklede	najlepše	kose	mesa	in	se	mu	potem	še	smejejo	
povrhu.	Podobno	so	imeli	v	spominu	“živo	breso”	v	
Železnikih.

Revež	tisti,	ki	si	o	pustu	ne	more	privoščiti	tolste	
južine.	Po	vsem	Slovenskem	je	znana	veselo-žalostna	
pesem:

Hopsasa, risasa,
pustna nedelja –
lan sem bil špeha sit,
letos pa zelja...
Pri	 tem	 ne	 gre	 po-

zabiti,	da	se	zelja	o	pu-
stu	 ponekod	 pri	 nas	
izogibljejo,	 medtem	
ko	ga	drugod	zelo	radi	
postavljajo	 na	 mizo.	
Velja	seveda	le	tedaj,	če	
je	»prešič	vanj	stopil«.

Izročilo	 tedaj	 zah-
teva	o	pustu	norčije	in	obloženo	miso.	Še	dandanes	s	
tega	vsakdo	rad	drži.	Časi	sicer	marsikaj	spreminjajo,	
tisočletja	stari	pust	pa	je	trdoživ	in	se	ne	umakne.	
Zato	predpust,	ta	»čas	presneti«,	že	zdaj	leto	za	letom	
marsikoga	»pobode«.

Pustovanje
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V	postnem	času	so	bile	poleg	pobožnosti	križeve-
ga	pota	pri	nas	včasih	razširjene	še	posebne	pobož-
nosti	v	zvezi	s	Kristusovim	trpljenjem,	ki	so	že	zdav-
naj	 opuščene	 in	 pozabljene:	 češčenje	 desne	 rane,	
peterih	ran	(Gornji	grad),	rane	na	rami,	smrtnega	
strahu	 (Laško,	 Celje,	 Šentilj	 pri	 Gradiču),	 bičanje	
(Ribnica	na	Pohorju,	Marija	Gradec	pri	Laškem,	sv.	
Lenart	 v	 Slovenskih	 goricah),	 s	 trnjem	 ovenčane	
glave	(Celovec	in	drugod	po	Koroškem),	bridkosti	
usmiljenega	(Šmarje	pri	Jelšah)	ali	križanega	Jezusa	
(stolnica	v	Mariboru,	Jarenina,	Sv.	Trije	kralji	v	Slo-
venskih	 goricah),	 Žalostna	 Matere	 Božje,	 desnega	
razbojnika	Dizme	(Ruše,	Štatenberg)…	V	Tržiču	so	
opravljali	 ob	 postnih	 petkih	 posebno	 pobožnost	
pred	podobo	“trpečega	Kristusa”	v	cerkvi	sv.	Andreja	
in	pred	podobo	Žalostne	Matere	Božje	v	cerkvi	sv.	
Jožefa.	Včasih	so	obiskovali	Tržičani	v	postnem	času	
do	velike	sobote	tudi	sedmero	znamenj	Kristusovega	
trpljenja,	 ob	 nedeljah	
zvečer	pa	so	“na	Klan-
cu”	 celo	 uro	 opevali	
Kri	stusovo	trpljenje.	V	
Železni	Kapli	na	Koro-
škem	so	prirejali	v	prej-
šnjih	časih	v	postu	ob	
sobotah	 zvečer	 in	 ob	
večerih	 pred	 prazni-
ki	 svojevrstno	 pobo-
žnost,	ki	je	trajala	vso	
noč	in	pri	kateri	so	peli	
posebno	 nemško	 pe-
sem	(Achte-betrach	te	
Lied).	 Pesem	 je	 imela	
šest	 kitic,	 Vsaka	 od	
njih	je	bila	namenjena	
posameznim	uram	po-
božnosti.	Verniki	so	se	
zbrali	pri	Rokovem	križu	na	Zgornjem	trgu	ob	deve-
tih	zvečer	in	tam	zapeli	prvo	kitico,	ki	je	spominjala,	
kako	so	Jezusa	ujeli.	Druga	postaja	je	bila	pri	Paher-
jevi	hiši,	tretja	pri	vodnjaku	na	trgu,	četrta	pri	križu	
sv.	Janeza	Nepomuka	na	mostu	čez	Lobnik,	peta	na	
Spodnjem	trgu	pri	Weishammerju.	Med	prvim	ob-
hodom	so	ponovili	pri	vsaki	postaji	prvo	kitico.	Vsak	
obhod	je	trajal	nekako	eno	uro.	Tako	se	je	množica	
vrnila	ob	desetih	spet	k	Rokovemu	križu	in	zapela	
drugo	kitico.	V	njej	se	 je	omenjala	Pilatova	sodba.	
Tudi	to	kitico	so	ponavljali	po	isti	poti	kakor	prej.	
Tako	so	delali	vso	noč.	V	tretji	kitici	so	se	spominjali	
Kristusovega	bičanja,	v	četrti	–	opolnoči	–	njegovega	
kronanja.	Ob	enih	ponoči	je	prišla	na	vrsto	kitica,	ki	
je	opevala,	kako	je	Kristus	nosil	križ,	ob	dveh	so	peli	
o	Kristusovem	križanju.	Pobožnost	je	trajala	šest	ur,	
do	treh	zjutraj.	Udeleževali	se	je	 je	zmerom	veliko	
ljudi.	 Polagoma	 pa	 se	 je	 pobožni	 značaj	 zmaličil.	
Pevce	so	jeli	namreč	vabiti	v	zasebne	hiše	in	jim	po-

nujati	žganje,	da	bi	se	“ogreli”.	Pri	tem	se	je	marsikdo	
opil,	da	je	prihajalo	vedno	pogosteje	do	nerodnosti.	
Poslednjikrat	so	opravljali	to	pobožnost	leta	1890.

V	postu	so	verniki	radi	obiskovali	tudi	času	pri-
mer	ne	božje	poti	ali	cerkve,	tako	“Kalvarijo”	v	Ru-
šah	ali	v	Loki	pri	Zidanem	mostu,	Žalostno	goro	pri	
Mo	kronogu	ali	pri	Preserju.	Tudi	“božji	grobovi”	so	
bili	zelo	priljubljeni.	Od	več	ur	daleč	so	hodili	ljudje	
k	Sv.	Joštu	nad	Vrhniko,	kjer	je	bila	o	postnih	pet-
kih	posebna	pobožnost	z	mašo	in	pridigo	nakar	so	
poljubljali	svetinje	Kristusovega	križa.	Ljudje	so	se	
vračali	tešč	domov.

Nekaj	posebnega	so	bile	“svete	štenge”,	svete stop-
nice.	Le-te	so	posnetek	tistih	28	stopnic	pred	Pi	latovo	
palaču	 v	 Jeruzalemu,	 vrh	 katerih	 je	 Pilat	 pokazal	
judovski	množici	razbičanega	Kristusa:	»Glejte,	člo-
vek!«	Baje	je	dala	cesarica	Helena	te	stopnice	prenesti	
v	Rim,	kjer	pa	je	danes	več	svetih	stopnic	(“scala	san-

ta”);	 najznamenitejše	
so	lateranske.	V	3.,	12.	
in	28.	stopnico	je	vde-
lan	košček	Kristusove-
ga	križa.	Posnetki	sve-
tih	stopnic	so	v	Srednji	
Evropi	 zelo	 pogosti.	
Ne	kaj	 jih	 imamo	 tudi	
na	 Slovenskem.	 Prve	
smo	dobili	leta	1747	v	
Šmarju	pri	Jelšah.	Zna-
ne	pa	so	“svete	štenge”	
tudi	 pri	 Sv.	 Joštu	 nad	
Kranjem,	 na	 Žalostni	
gori	pri	Mokronogu,	v	
Starem	trgu	pri	Slove-
njem	 Gradcu,	 v	 Novi	
Štifti	 pri	 Ribnici,	 pri	
Sv.	Križu	pri	Belih	vo-

dah,	 pa	 tudi	 še	 kje	 na	 Koroškem	 in	 Primorskem.	
V	 naši	 “svetih	 štengah”	 ni	 bilo	 vdelanih	 ostankov	
Kristusovega	križa,	pač	pa	so	vzidali	vanje	relikvije	
mučencev	iz	katakomb;	stavitelj	svetih	šteng	pri	Sv.	
Joštu	nad	Kranjem,	Šimen	Bučovnik,	je	bil	dvakrat	
sam	v	Rimu,	da	 je	dobil	od	papeža	Benedikta	XIV.	
potrebne	 koščice	 in	 dovoljenje.	 Verniki	 so	 včasih	
trumoma	obiskovali	svete	štenge	 in	se	po	kolenih	
pomikali	 po	 njih	 kvišku.	 Peter	 Hicinger	 je	 izdal	
leta	 1843	 “Molitve	 per	 obiskovanju	 svetih	 šteng”.	
Premišljevanja	 je	razdelil	na	28	razdelkov,	kolikor	
je	stopnic.	V	njih	sledi	Jezusu	od	njegovega	slovesa	
od	Marije	pa	vse	do	njegovega	vstajenja.	Na	svetih	
štengah	 na	 Žalostni	 gori	 pri	 Mokronogu	 pa	 so	 od	
stop	nice	do	stopnice	premišljevali	Kristusovo	življe-
nje	od	rojstva	do	sodbe.	Vrhu	stopnic	se	je	namreč	
začela	pobožnost	križevega	pota.

Kristusove	“martre”	so	se	spominjali	naši	pred-
niki	po	svoje	s	slavnim	“Zlatim	očenašem”,	ki	so	ga	

Niko Kuret

POST

“Svete štenge” – Stari trg pri Slovenj Gradcu

➧



2011 – AM – MAREC   74

poznale	vse	slovenske	pokrajinem,	vsaka	nekoliko	
drugačnega;	ponekod	je	bil	čisto	kratek,	drugod	spet	
prav	dolg.	Danes	ga	zna	komaj	kdo	od	starih	ljudi.	
Znan	 je	 v	 dveh	 oblikah:	 prva	 je	 opis	 Kristusovega	
trpljenja,	druga	je	pogovor	Kristusov	z	Marijo	o	nje-
govem	trpljenju.

Proti	molitvam	te	vrste	so	svoje	dni	ostro	nasto-
pali	vneti	duhovniki	kakor	Ahacij	Steržinar	(1729),	
češ	da	»so	folš,	čež	božjo	vejro	inu	več	k	špotu	koker	
k	časti	teh	svetnikov,	koker	je	ena	sila	dovga	pesem	
od	…	zlatiga	očenaša…«	Nasprotovanje	s	te	strani	ni	
zatrlo	besedil,	nastalih	iz	preprostega,	a	čustve-
no	globokega	in	po	doživljanju	bogatega	
predstavnega	 sveta	 širokih	 množic.	
Tudi	 vernost	 ni	 trpela	 škode.	 Za	 to	
so	skrbela	že	“velikonočna	spraše-
vanja”	v	postnem	času.	Mlado	in	
staro	 je	pridno	ponavljalo	ka-
tekizem.	M.	Turnšek	pripove-
duje,	kako	so	se	ljudje	shajali	
po	 domovih,	 drug	 drugega	
spraševali	in	preskušali	svoje	
znanje.	Vsak	teden	so	prišli	
na	vrsto	ali	posamezni	kra-
ji	 ali	 posamezni	 stanovi.	
Nihče	 se	 ni	 hotel	 osmešiti	
pred	“gospodom”	in	priti	še	
enkrat	na	vr	sto	pri	“zamud-
nikih”.	 Tako	 so	 bili	 kmečki	
ljudje	 svoje	 dni	 v	 verskih	
rečeh	silno	dobro	podkovani	
in	razumeli	bomo,	kako	da	so	
mogli	 nekdanji	 ženitovanjski	
starešine	v	svoje	govore	vpletati	
tako	bogate	verske	primere	in	od-
govarjati	na	uganke,	ki	so	zahtevale	
včasih	kar	bogoslovno	znanje.

Vsaka nedelja v postu	ima	tudi	med	ljud-
stvom	svoje	ime.	Cerkev	jih	je	imenovala	navano	
po	prvi	besedi	vstopne	molitve	(introitus)	nedeljske	
maše.	Prva	nedelja	v	postu	je	bila	kratko	malo	postna,	
včasih	tudi	pepelnična,	druga	je	bila	kvatrna,	tretja	
je	brezimna	ali	imenitna	ali	preimenitna,	tudi	samo-
svoja,	četrta	je	bila	sredpostna,	peta	je	bila	tiha	(ali	
črna),	šesta	je	bila	in	je	še	zdaj	cvetna	(ali	cvetnica).

Tretja	nedelja	v	postu,	samosvoja,	je	bila	pravza-
prav	brez	imena,	le	na	Štajerskem	so	ji	pravili	imenita	
ali	 imenitna	 (Sv.	 Marjeta	 niže	 Ptuja),	 preimenitna	
(Svečina,	 Sv.	 Jurij	 ob	 Pesnici,	 Gornja	 Kungota).	 Če	
vprašaš	ljudi,	odkod	to	ime,	ti	povedo,	da	zato,	ker	
da	se	vse	“(s)premeni”,	kar	ta	teden	vsadiš…	Fr.	Ko-
vačič	 pa	 je	 razložil	 pomen	 naziva	 kot	 spomin	 na	
staro	 dobo	 krščanstva,	 ko	 so	 katehumeni	 vprav	 v	

tem	tednu,	pred	krstom,	“(s)premenili”	svojo	ime,	
dobili	novo,	krščansko.

Na	tiho	nedeljo	so	zagrnili	vse	križe	po	cerkvah.	
Nedeljski	evangelij	je	namreč	pripovedoval,	da	se	je	
Kristus	umaknil	 Judom,	ki	so	ga	hoteli	kamenjati,	
zakaj	 njegov	 čas	 še	 ni	 bil	 prišel.	 To	 pomeni	 zagri-
njanje	 križev.	 Marsikje	 so	 tudi	 na	 kmetija	 zagrnili	
“bogca”	v	kotu.	V	tihem	tednu,	pravijo	v	Beli	Krajini	
(Črnomelj),	pride	kukavica	k	nam;	če	 je	prav	 lepo	
vreme,	“popeva”,	sicer	pa	kuka.	Na	Koroškem	je	tihi	
teden	posvečen	pobožnosti	“božje	glave”.	Njeno	po-

dobo	–	s	trnjem	kronanega	Kristusa	–	hranijo	
v	celovški	župnijski	cerkvi	sv.	Egidija.	Baje	

jo	je	naslikal	nek	reven	slikar	natanko	
tako,	kakor	se	mu	je	s	trnjem	oven-

čani	Kristus	sam	prikazal.	Po	vseh	
cerkvah	krške	škofije	so	izposta-

vili	ta	teden	posnetke	te	podobe	
vernikom	v	češčenje.	Posnetki	
te	podobe	so	bili	pri	nas	zelo	
razširjeni.	Glas	o	njej	je	segel	
menda	tudi	v	Furlanijo	in	na	
Tirolsko.	Ob	podobi	je	nasta-
la	posebna	bratovščina.	Če-
ščenje	je	bilo	posebno	živo	
v	zadnjem	postnem	tednu.

Včasih	so	na	prvo	postno	
nedeljo	razpeli	po	cerkvah	o	
stene	do	stene	nad	glavnim	

oltarjem	“postni	prt”,	veliko	
zaveso,	 ki	 je	 bila	 sprva	 eno-

barvna,	 pozneje	 pa	 poslikana	
s	prizori	Kristusovega	trpljenja.	

Zadnje	poste	prte	poznamo	s	Ko-
roškega.	Posebno	lep	je	bil	v	stolnici	

na	Krki	inv	cerkvi	v	Vovbrah.	V	cerkvi	
v	Šentjurju	na	Strmcu	je	visel	postni	prt,	

ki	 so	 ga	 –	 po	 starih	 izročilih	 –	 leta	 1629	
nabavili	in	obesili	Hanns	Khevenhüller	p.	Aichel-

berg-Landskron,	 župnik	 Blaž	 Poznič	 in	 cerkvena	
ključarja	 Miklavž	 Premišlenik	 in	 Primož	 Lichtbol.	
Postni	prt	je	visel	v	cerkvi	do	velikega	petka.	Včasih	
so	 ga	 ob	 nedeljah	 odgrnili.	 Njegov	 namen	 je	 bil,	
opozarjati	 preprosto	 ljudstvo	 na	 dogodke	 v	 “zgo-
dovini	odrešenja”,	predvsem	pa	predočevati	prizore	
iz	Kristusovega	trpljenja.	Vsa	ploskev	je	bila	namreč	
razdeljena	na	kvadrate,	ki	so	si	na	njih	sledila	slike	
kakor	 v	 današnjih	 časopisnih	 stripih.	 Posamezna	
polja	so	bila	seveda	primerno	velika,	na	krškem	post-
nem	prtu	je	merila	ena	stranica	kvadrata	do	enega	
metra.	Danes	so	postni	prti	pozabljeni.	Le	redki	so	
še	ohranjeni	po	muzejih.	Pri	nas	v	Sloveniji	nimamo	
nobenega	več.

Splošni:	Da	bi	narodi	Latinske	Amerike	mogli	stopati	v	zvestobi	evangeliju	in	napredovati	v	družbeni	pra-
vičnosti	in	miru.

Misijonski:	Da	bi	Sveti	Duh	dal	luč	in	moč	krščanskim	skupnostim	in	vernikom,	ki	so	preganjani	ali	zapo-
stavljeni	zaradi	evangelija	na	tolikih	področjih	sveta.

MOLITVENI NAMENI ZA MAREC



MAREC – AM – 2011 75

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Prvi del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA

II. poglavje
družina »mojih kosti in mojega mesa«

➧

Ko	je	bila	družinska	celica	enkrat	ustavnovljena	
in	se	je	kmalu	povečala	z	otroci,	je	bila	popolnoma	
neodvisna.	Nasprotno	od	tega,	kar	je	mogoče	videti	
pri	 sirijskih	 in	 hauranskih	 felahih,	 kjer	 družinski	
poglavar,	šeik-el-beit,	vodi	razširjeno	družino,	ki	jo	
je	oblikovala	skupnost	njegovih	potomcev	in	celo	
njegovih	 stranskih	 zvez,	 je	 bila	 v	 Izraelu	 vsaka	 za-
konska	skupnost	samostojna.	V	evangeliju	ni	srečati	
družinskih	skupnosti,	ampak	samo	zakonce:	Jožefa	
in	Marijo,	Zebedeja	in	Salomo,	Zaharija	in	Elizabeto.	
Tudi	lastnina	je	morala	biti	preprosto	družinska.

Oče	 je	 bil	 resnični	 poglavar	 družine	 v	 točnem	
pomenu	besede	“šef”.	
Njegova	lastna	žena	ga	
je	klicala	baal	(gospod)	
ali	 adon	 (gospodar).	
Za	pojem	“družina”	so	
uporabljali	 iz	raz	“oče-
tova hiša”.	Načelno	so	
bili	 njegovi	 sinovi	 in	
hčere	njegova	izključ-
na	last.	Z	njimi	je	lah-
ko	razpolagal	po	svoji	
volji.	Če	so	zagrešili	kaj	
hudega,	 jih	 je	 lahko	
obsodil	na	smrt	(o	oče-
tovih	 pravicah	 glej	 1	
Mz	22.38;	2	Mz	21;	Sod	
11,43;	1	Sam	1).	Ta	trda	
načela	so	v	teku	stoletij	
postala	blažja.	Tako	je	
prav	 kmalu	 prišlo	 do	
tega,	da	oče	ni	 izvajal	
pravice	nad	življenjem	
in	smrtjo	drugače	kot	
pod	nadzorstvom	sta-
rešin	(5	Mz	21,19).	V	Jezusovem	času	tega	vprašanja	
sploh	ni	bilo,	kot	tudi	ne	več	pravice	prodati	otroke.	
Vendar	so	bile	pravice	družinskega	očeta	daleč	večje	
od	tistih,	ki	mu	jih	dajejo	moderni	zakoniki.	Bil	je	
resnični	oikodespotés,	“hišni	samodržec”,	kakor	ga	
imenuje	grško	besedilo.

Vse	mu	je	bilo	podvženo.	Kot	grški	izraz	oikía	tudi	
hebrejska	beseda	bait	pomeni	včasih	družino,	včasih	
hišo,	kjer	živi,	včasih	posest,	ki	mu	pripada.	Oče	je	bil	
odgovoren	za	vse	troje,	imel	je	pa	nad	vsemi	tremi	

tudi	obširne	pravice.	Jezus	pogosto	predstavi	družin-
skega	očeta,	tega		mogočnega	oikodespotésa,	trdno	
zasidranega	v	življenje,	ki	mu	sinovi	izkazujejo	veliko	
spoštovanje,	ki	bdi,	da	na	njegovih	poljih	posejejo	
dobro	 seme,	 ki	 brani	 svoje	 dobrine	 pred	 tatovi,	 ki	
razdeljuje	delo	dninarjem	in	 jim	določi	 izenačeno	
plačilo.	Skratka:	pomanjšanja	podoba	Večnega	Očeta.

Tudi	 spoštovanje,	 ki	 so	 mu	 ga	 dolgovali	 otroci,	
je	bilo	prav	blizu	tistemu,	ki	so	ga	bili	dolžni	Bogu.	
Znana	zapoved	izmed	deseterih:	»Spoštuj	očeta	 in	
mater,	da	se	podaljšajo	tvoji	dnevi	na	zemlji,	ki	ti	jo	
daje	Gospod,	tvoj	Bog,«	je	očitno	predelava	bolj	brez-

pogojne	zapovedi:	sin,	
ki	 ne	 spoštuje	 svojih	
staršev,	 zapade	 smrti.	
V	resnici	je	Postava	ob-
sojala	 na	 smrtno	 ka-
zen	upornega	sina,	ki	
»udari	svojega	očeta	ali	
mater«	 (2	 Mz	 21,15),	
ali	tistega,	ki	»preklinja	
očeta	ali	mater«	(3	Mz	
20,9).	Te	strogosti	v	Je-
zusovih	 časih	 najbrž	
niso	 izvajali,	 razen	 v	
posebno	hudih	prime-
rih.	On	sam	pa	ni	opu-
stil	nobene	prilike,	da	
je	opomnil	na	važnost	
te	zapovedi:	na	primer	
takrat,	ko	je	bogatemu	
mladeniču	razložil	bi-
stvo	božje	Postave	(Mt	
19,19).	Sveti	Pavel	je	v	
pismu	svojim	efeškim	
prijateljem	šel	tako	da-

leč,	da	je	rekel:	»Spoštuj	očeta	in	mater	–	to	je	prva	
zapoved…,«	ki	ji	je	dodana	obljuba	(Ef	6,2).

Kaj	je	bilo	treba	razumeti	pod	“spoštovati”	svoje	
starše?	 To	 je	 razložila	 že	 Sirahova	 knjiga	 (3,1-16).	
Toda	 izraelski	 rabini	 niso	 štedili	 s	 komentarji	 te	
obveznosti,	 niti	 z	 zelo	 značilnimi	 zgodbami,	 ki	 so	
pripovedovale,	kako	jo	je	treba	izpolnjevati.	Na	pri-
mer	tiste,	o	popolnem	sin,	ki	ga	je	oče	v	trenutku	jeze	
udaril	s	sandalom,	pa	je	sandal	besnežu	ušel	iz	rok	
in	ga	je	sin	pobral	ter	mu	ga	vrnil	s	poljubom	roke.	

V Jezusovem času družina ni bila bistveno drugačna
od Abrahamove

DRUŽINSKI OČE
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Ali	pa	tiste	o	drugem	sinu,	ki	je	zvedel,	da	je	oblast	
pograbila	njegovega	očeta,	pa	ga	je	šel	zamenjat	in	
namesto	njega	sprejel	šibe	nadzornikov…

So	bili	vsi	sinovi	tako	čudoviti?	Dovolj	je	odpreti	
evangelij,	 pa	 zvemo,	 da	 ne.	 Gotovo	 najdemo	 tam	
»sinove	 podložne	 staršem«,	 katerih	 najlepši	 zgled	
je	Jezus	sam.	Toda	zgodba	o	izgubljenem	sinu	nam	
jasno	pokaže,	da	so	bili	tudi	takrat	kot	v	vseh	časih	

pobje,	ki	so	jih	uganjali	po	svoji	glavi.	In	Jezus	sam	
je	razložil,	kako	zlobni	sinovi	niso	hoteli	pomagati	
svojim	postaranim	staršem	s	tem,	kar	jim	je	šlo	in	so	
izjavili,	da	so	to	darovali	templju	–	to	se	je	imenovalo	
“razglasiti	korbán”	–	zvijača,	ki	so	jo	farizeji	odobra-
vali	(Mt	15,4-5).	Je	pač	res,	da	niti	najboljši	zakoni	
niso	zadosti,	da	bi	naredili	ljudi	popolne…

Obširne	pravice,	ki	jih	je	oče	imel	nad	vsem,	kar	
je	 sestavljalo	 njegovo	 družino,	 so	 se	 v	 veliki	 meri	
nanašale	tudi	na	njegovo	ženo.	Načelno	mož	ni	imel	
nobene	pravno	utemeljene	pravice	do	osebe	svoje	
soproge:	ni	bilo	mogoče	navesti	nobenega	odlomka	
iz	svetega	besedila,	ki	bi	to	uradno	priznaval.	Toda	
nekateri	odlomki	so	sami	spodbujali	k	razlagi,	in	to	
k	taki,	s	katero	so	se	moški	očitno	okoristili.	Jahve	
je	na	primer	v	desetih	zapovedil	rekel:	»Ne	želi	hiše	
svojega	bližnjega!	Ne	želi	žene	svojega	bližnjega	ne	
njegovega	hlapca	in	dekle,	ne	njegovea	vola	in	osla,	
ne	česar	koli,	kar	pripada	tvojemu	bližnjemu!«	(2	Mz	
20,17).	Iz	tega	naštevanja	so	moški	prav	hitro	zaklju-
čili,	da	jim	žena	»pripada«	kot	neka	dobrina.	Po	drugi	
strani	je	pa	res,	da	je	bila	žena	kot	nek	privesek	moža,	
saj	je	bila	po	Postavi	žena	sužnja	osvobojena	skupaj	
z	njim	(2	Mz	21,3).	Žena	je	
bila	dragocena	dobrina,	ki	
se	je	nihče	ni	imel	pravice	
dotakniti:	faraon	je	to	iz-
kusil	na	lastni	koži,	ko	se	
je,	ne	da	bi	prej	vedel,	po-
lastil	Abrahamove	žene,	za	
kar	si	je	on	in	njegova	hiša	
zaslužil	kazen	hudih	nad-
log	 (1	 Mz	 12,10-20).	 Ali	
so	imele	te	stare	zapovedi	
in	stari	pouk	v	Jezusovem	
času	še	vedno	moč	zako-
na?	Če	pogledamo	zgodbo	
o	 prešuštni	 ženi,	 imamo	
vtis,	da		strogost	zakonske	
morale	ni	mnogo	popusti-
la	od	starih	časov.	Če	vidimo,	da	so	rimske	in	grške	
žene	uživale	močno	dvomljivo	svobodo,	potem	so	
bili	judovski	možje	kaj	nagnjeni	k	strogosti.

Žena	je	dolgovala	možu	brezpogojno	zvestobo,	ni	
pa	mogla	zahtevati,	da	bi	ji	jo	vračal.	Njen	mož	ni	imel	
pravice,	da	bi	jo	prodal,	imel	pa	je	pravico,	da	jo	je	
nagnal	brez	vsake	težave,	medtem	ko	so	bili	primeri,	
ko	je	ona	imela	pravico	zahtevati	ločitev	zelo	redki.	
Kakor	koli	gledamo,	je	bil	položaj,	ki	ji	ga	je	prizna-
vala	družba,	nižji.	Nek	rabinski	izrek	je	pravil,	da	bi	
se	vsak	mož	moral	vsak	dan	Bogu	zahvaliti,	da	ni	bil	
rojen	ko	ženska	ne	kot	pogan	in	ne	kot	najemnik!	
Žene	niso	jedle	skupaj	z	možmi,	ampak	so	jim	stoje	
stregle	pri	mizi.	Na	cesti	in	v	tempeljskih	dvorih	so	se	
morale	držati	ob	strani.	Živele	so	v	hiši	in	pogosto	so	
bila	okna	na	ulico	zamrežena,	da	jih	ne	bi	bilo	videti.	
V	starih	časih	niso	hodile	ven	drugače	kot	zagrnjene	
in	ta	navada	je	morala	ostati	v	nekaterih	posebno	
strogih	okoljih.	Govoriti	z	žensko	na	ulici	je	bila	za	

Izraelca	velika	nespodobnost,	celo	in	še	posebno,	če	
je	bila	to	njegova	lastna	žena!	Ko	so	apostoli	videli	
Jezusa,	da	govori	z	neko	žensko,	Samarijanko,	pravi	
evangelist	Janez,	da	so	se	zelo	čudili	(Jn	4,27)…

Zakonodaja	je	imela	žensko	za	manjvredno	in	ne-
odgovorno:	obveznosti,	ki	jih	je	sprejela,	je	mož	lah-
ko	preklical,	in	tisti,	ki	jih	je	sprejel,	ni	imel	nobene	
možnosti	za	pritožbo.	Na	sodišču	njeno	pričevanje	
ni	veljalo,	razen	v	zelo	izrednih	okoliščinah.	Končno	
po	splošnem	pravilu	tudi	ni	mogla	dedovati	niti	po	
svojem	očetu,	niti	po	svojem	možu.

To	 pa	 ne	 pomeni,	 da	 ni	 imela	 nobene	 pravice.	
Ravno	naspotno.	Ker	je	bila	šibka,	jo	je	Postava	ščitila.	
Dovolj	je	brati	21.	in	22.	poglavlje	5.	Mojzesove	knjige,	
da	se	o	tem	prepričamo:	mlado	dekle,	ki	jo	je	moški	
zapeljal,	še	bolj	tisto,	ki	je	bila	posiljena,	žensko,	ka-

tere	čast	je	bila	ogrožena	
zaradi	 obrekovanja,	 celo	
ujetnico,	ki	jo	je	zmagova-
lec	skušal	spolno	izrabiti,	
so	 sveta	 besedila	 branila.	
Razumljivo,	da	je	bilo	vse	
materialno	 vzdrževanje	
že	ne	dolžnost	moža,	ki	je	
moral	skrbeti	za	bivališče,	
za	hrano,	za	obleko	glede	
na	 svoje	 možnosti.	 Če	 je	
bila	slabo	preskrbljena,	je	
mogla	zahtevati	pomoč	in	
varstvo	svojega	očeta,	ki	bi	
ukoril	svojega	zeta.	V	glav-
nem	pa	to	ni	bilo	potreb-
no.	 Judovskim	 možem	

je	šlo	za	to,	da	bodo	njihove	žene	dobro	oblečene,	
ovešene	 z	 uhani,	 prstani	 in	 zapestnicami,	 in	 da	 se	
zve,	da	pri	njih	teče	v	obilju	pšenična	moka,	med	in	
olje;	tako	je	Jahve	postopal	s	svoji	nevesto,	izvoljenim	
ljudstvom	v	znanem	odlomku	preroka	Ezekiela	(Ezk	
16,10-12).	Spoštovanje,	ki	so	ga	otroci	dolgovali	star-
šem	seveda	vključuje	tudi	mater:	3.	Mojzesova	knjiga	
jo	navaja	v	prvi	svojih	zapovedo:	»Vsak	naj	spoštuje	
svojo	 mater	 in	 svojega	 očeta«	 (19,3).	 Čeprav	 je	 bil	
načelno	mož	edini	upravitelj	vseh	dobrin	gospodinj-
stva,	se	zdi,	da	ženi	ni	bilo	prepovedano	uporabiti	
po	 svojem	 okusu	 svojega	 lastnega	 zaslužka.	 Eden	
od	pregovorov	pravi	o	popolni	ženi:	»Ogleda	si	njivo	
in	jo	kupi,	z	zaslužkom	svojih	rok	zasadi	vinograd«	
(Prg	31,14).	Tiste,	ki	so	doma	predle	in	so	pridelale	
več,	 kot	 je	 potrebovalo	 gospodinjstvo,	 so	 hranile	
dobiček	od	prodaje.

Položaj	ženske	glede	verskega	življenja	je	dolo-
čalo	osnovno	načelo,	ki	ga	je	ohranil	Talmud:	»Žen-

ŽENA V IZRAELU
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ske	so	izvzete	od	dolžnosti,	ki	jih	našteva	Ti moraš,	
od	 vseh	 tistih,	 katerih	 izpolnjevanje	 je	 vezano	 na	
določen	čas.«	To	pomeni,	da	niso	bile	obvezane	mo-
liti	 Š’má,	 biti	 pri	 branju	 Postave,	 nositi	 molitvene	
jermene	in	široke	robove	na	obleki,	stanovati	pod	
šotori	na	šotorski	praznik…	Toda	vse	te	dolžnosti	jim	
niso	bile	prepovedane	in	rabini	so	navadno	rekli,	da	
»so	spričo	zapovedi	Postave	moški	in	ženske	na	isti	
ravni«.	Bilo	jim	je	celo	svetovano,	naj	dobro	poznajo	
Postavo,		zaradi	vzgoje	sinov…	in	zaradi	spodbujanja	
njihovih	mož,	naj	izpolnjujejo	svoje	verske	dolžnosti.

Samo	po	sebi	je	razumljivo,	da	je	bila	ženska	kra-
ljica	v	malem	kraljestvu,	ki	 je	domače	ognjišče.	 In	
tega	se	je,	kot	v	vseh	časih,	tudi	zavedala…	Njena	ma-
terialna	vloga	je	bila	veliko	bolj	upoštevanja	vredna	
kot	pri	večini	starih	narodov.	Kup	izdelkov,	ki	jih	mi	
kupujemo	izdelane	v	delavnicah	ali	tovarnah,	je	spa-
dal	v	družinsko	dejavnost:	na	primer	blago,	ki	je	bilo	
spredeno	in	stkano	doma.	Naloga	žene	je	bila	peči	
kruh:	 zmleti	 žito	 med	 dvema	 ploskima	 kamnoma	
majhnega	mlina,	ki	ga	je	imelo	vsako	gospodinjstvo,	
gnesti	testo	z	rokami,	nesti	na	glavi	vzhajano	testo	
v	 leseni	 posodi	 z	 zgoraj	 širšimi	 robovi	 in	 končno	
speči	bodisi	v	peči,	bodisi	sploščeno	testo	na	vroči	
kovinski	 plošči,	 ki	 je	 dalo	 ploščate	 mlince:	 vse	 to	
delo	 je	 zahtevalo	 tako	 spretnost	 kot	 telesno	 moč.	
Običajno	 je	 žena	 hodila	 tudi	 k	 studencu	 po	 vodo,	
saj	je	bil	prav	redek	prizor	srečati	na	ulici	moža,	ki	
je	nosil	vrč	z	vodo	(pred	pripravo	zadnje	večerje	je	
Jezus	rekel	učencema:	»Pojdita	v	mesto	in	naproti	
vama	 bo	 prišel	 moški,	 ki	 bo	 nosil	 vrč	 vode,«	 to	 je	
zadoščalo	kot	razpoznavno	znamenje	–	Mr	14,13).	
Prav	tako	je	bilo	na	ženi	preskrbeti	olje	–	v	tej	nava-
di	so	našli	simboličen	pomen	–	posebno	zelo	čisto	
olje,	ki	je	moralo	goreti	v	sobotni	svetilki,	v	kateri	je	
morala	žena	nadzorovati	plamen,	da	ni	ugasnil	ves	
sveti	dan.	Spis	Sabbat	celo	trdi,	da	bodo	tiste,	ki	bi	
pozabile	preskrbeti	olje	in	ne	bi	vzdrževale	plamena,	
umrle	na	porodu.

Žena	je	bila	torej	potrebna	izraelskemu	človeku	
tako,	kot	je	potrebna	vsem	možem	vseh	časov	in	vseh	
krajev.	In	kot	danes	in	povsod,	so	se	moški,	ker	so	bili	
na	toliko	načinov	vezani	na	šibki	spol	in	celo	odvisni	
od	njega,	maščevali	tako,	da	so	svoje	žene	obsipali	s	
tisoč	hudobijami.	Iz	Stare	zaveze	so	brez	težave	iz-
vlekli	célo	spodbudno	zbirko	zgledov	sovraštva	do	
žensk.	 Posebno	 preroki	 se	 odlikujejo	 s	 silovitostjo	
svojih	 izjav	 o	 ženskah:	 so	 smešno	 nečimrne,	 pravi	
Izaija,	 in	 dodaja,	 da	 so	 poželjive	 in	 sprijene;	 da	 so	
krute,	 pravi	 Amos;	 polne	 dvoličnosti,	 zaključujeta	
Jeremija	in	Ezekiel	(Iz	3,16.	47,1-8;	Am	4,1;	Jer	3,1;	
Exk	16,1).	Apokrifi	to	še	stopnjujejo:	Oporoka očakov	
v	njih	ne	prizna	drugega	kot	priliko	za	nečistovanje.	
Neštevilne	so	pogosto	neusmiljene	domislice	rabi-
nov	 o	 ženskah:	 »Ko	 je	 Gospod	 dal	 človeštvu	 deset	
mer	besed,	so	jih	ženske	pograbile	devet.«	–	Požrešne	
in	lene,	ljubosumne	in	opravljive:	takšne	so	ženske,	
potem	 pa	 še	 prisluškujejo	 za	 vrati.«	 –	 »Iz	 katerega	
dela	moškega	telesa	naj	naredim	žensko?	si	je	rekel	
Vsemogočni.	Iz	glave?	Preveč	ošabna	bo.	Iz	oči?	Pre-
več	radovedna	bo.	Iz	ušesa?	Prisluškovala	bo	za	vrati.	
Iz	ust?	Klepetulja	bo.	Iz	rok?	Zapravljiva	bo.	Končno	

je	vzel	zelo	neznan,	zelo	skrit	del	telesa	v	upanju,	da	
bo	skromna…«

Vsi	poznavalci	Postave	pa	niso	gojili	sovraštva	do	
žensk.	Enemu	najimenitnejših,	rabiju	Gamalielu,	ki	
je	bil	učitelj	svetega	Pavla,	so	pripisovali	tole	očar-
ljivo	 zgodbo:	 »Nek	 vladar	 je	 rekel	 Modremu:	 ‘Tvoj	
Bog	je	tat,	moral	je	ukrasti	spečemu	Adamu	rebro,	
da	je	ustvaril	žensko.’	Učeni	mož	je	bil	v	zadregi	za	
odgovor,	pa	mu	je	hčerka	rekla:	‘Pusti,	se	bom	jaz	po-
brigala	zanj.’	Šla	je	do	vladarja	in	rekla:	‘Pritožujemo	
se.’	–	‘Tako?	Zakaj	pa?’	–	‘Tatovi	so	se	priplazili	ponoči	
v	našo	hišo	in	ukradli	srebrn	vrč	za	vodo	in	namesto	
njega	pustili	zlatega.’	–	‘O,	da	bi	jaz	imel	tak	obisk	
vsako	noč!’	je	smeje	zaklical	vladar.	‘No,	tako	je	storil	
naš	Bog.	Vzel	je	prvemu	človeku	preprosto	rebro,	v	
zameno	pa	mu	je	dal	ženo!«	Drugi	rabini	so	hvalili	
prodorno	 razumnost	 žensk,	 njihovo	 gorečnost	 za	
trud,	 njihovo	 žilavost,	 njihovo	 dobro	 srce.	 Kaj	 ni	
prvi	človek	zaklical	spričo	prve	žene:	»To	je	končno	
kost	iz	mojih	kosti	in	meso	iz	mojega	mesa«	(1	Mz	
2,	23).	Ali	ne	pravi	Knjiga	pregovorov,	da	 je	dobra	
žena	 Gospodova	 milost?	 (prim.	 Prg	 18,22;	 19,14).	
Ali	 ni	 Modrost	 predstavljena	 pod	 podobo	 ženske?	
(prim.	Prg	7,4;	8,22-31).	Ali	ne	nudi	sveta	zgodovina	
številnih	zgledov	žensk,	čudovitih	zaradi	njihovega	
poguma,	 njihove	 velikodušnosti,	 njihovega	 duha	
žrtvovanja,	 njihove	 dušne	 veličine?	 Od	 Debóre	 do	
matere	 Makabejcev,	 od	 Rute	 do	 Judite	 in	 Estere:	
kakšen	 seznam	 bi	 lahko	 sestavili!	 In	 ali	 si	 ni	 bilo	
končno	mogoče	predstavljati	v	mesijanski	luči	nove	
Eve,	čiste	sionske	device,	ki	je	pomagala	izpolnitvi	
Božjih	načrtov,	ko	je	odkupila	krivdo	prve	Eve,	ki	je	
zapeljala	moža	v	skušnjavo?

Veliki	zgledi,	veličastne	podobe.	Te	so	pomagale	
zagotoviti	 izraelski	 ženi	 moralni	 položaj,	 ki	 je	 bil	
lepši	od	položaja	grške	ali	rimske	žene.	Plemenit	je	
bil	predloženi	ideal.	Treba	se	je	spomniti	Sirahovih	
besed,	posvečenih	ženi:	»Blagor	možu,	ki	ima	dobro	
ženo.	Število	njegovih	dni	se	bo	podvojilo.	Plemenita	
žena	razveseljuje	svojega	moža	in	v	miru	bo	izpolnil	
svoja	leta.	Dobra	žena	je	dober	delež,	daje	se	v	deležu	
tistih,	ki	se	bojijo	Gospoda«	(Sir	26,1-3).	In	pozneje:	
»Milina	žene	razveseljuje	njenega	moža,	njena	spret-
nost	poživlja	njegove	kosti.	Redkobesedna	žena	je	
Gospodov	dar,	nič	ne	odtehta	vzgojene	duše.	Milina	
čez	milino	je	sramežljiva	žena,	ni	uteži,	enakovredne	
duši,	ki	se	zna	obvladovati«	(Sir	26,13-15).	Poznali	so	
lirični	primerjavo,	ki	jo	v	svojem	zadnjem	poglavju	
daje	Knjiga	pregovorov	vrli	ženi:	»Njena	vrednost	je	
daleč	na	biseri.«	Ženi,	ki	izkazuje	dobroto	svojemu	
možu,	ki	zna	pridobiti	njegovo	srce,	ki	prede,	kuha,	
nadzoruje	svetilko,	dela	dan	in	noč,	se	izbrano	oblači	
in	pomaga	svojemu	možu	v	družbenih	odnosih.

Veličastna	slika:	to	je	lepota,	ki	jo	je	Izrael	spočel,	
ki	 jo	 je	predstavil	kot	vzor	ženam	svojega	naroda,	
čeprav	moramo	pripomniti,	da	je	bil	 ideal	postav-
ljen	 zaradi	 moža,	 za	 njegovo	 srečo,	 njegov	 upeh,	
za	potrebe	družine…	Eden	od	odločilnih	Jezusovih	
doprinosov	 bo	 povzdig	 žene,	 njen	 dvig	 na	 raven	
osebnosti,	ne	več	samo	kot	matere	ševilnih	otrok,	
odlične	gospodinje	in	moževe	pomočnice.	Ljubezen	
moža	do	žene	bo	postala	zakrament.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL SPREMINJANJA

papežev verouk
Benedikt XVI.

O POMENU POSTNEGA ČASA

Angeli	prihajajo	v	različnih	preoblekah.	Vešči	so	
umetnosti	 spreminjanja.	 Spremenijo	 se	 v	 kakega	
človeka,	 ki	 nas	 spremlja	 na	 poti.	 Spremenijo	 se	 v	

zdravnika,	 ki	 zaceli	 naše	 rane,	 v	
terapevta,	ki	nas	izvleče	iz	ujetosti	
v	 lastne	 nevrotične	 vzorce,	 v	 du-
hovnika,	 ki	 nas	 osvobodi	 očitkov	
krivde.	Angeli prihajajo nepričako-
vano,	poje	neka	moderna	popevka.	
Včasih	 ti	 prijatelj	 ali	 prijateljica	
rečeta	besedo,	ki	vse	obsije	z	novo	
lučjo.	Včasih	je	to	otrok,	ki	te	pogle-
da	in	ti	pokaže,	kako	nepomembni	
so	problemi,	s	katerimi	se	ubadaš.

Angeli	 so	 umetniki	 spreminja-
nja.	Angel	spreminjanja	pa	bi	te	rad	
uvedel	v	skrivnost	tvojega	spremi-
njanja.	Če	hočeš	ostati	živ,	se	moraš	
vedno	znova	spreminjati.	Kar	se	ne	
spreminja,	skrepeni.

C.	G.	Jung	je	nekoč	rekel,	da	je	
največji	 sovražnik	 spreminjanja	
uspešno	 življenje.	 Kajti	 tedaj	 je	
človek	prepričan,	da	je	vendar	vse	

dobro.	Da	se	mu	ni	treba	spremeniti.	In	takšni	ljudje	
tedaj	obtičijo	na	mestu	tako	v	svoji	notranjosti	kot	na	
zunaj.	Ponavljajo	vedno	iste	fraze,	ki	so	jih	govorili	že	
pred	dvajsetimi	leti.	Stavijo	na	enake	rešitve,	ki	so	se	
pač	vedno	obnesle.	Postanejo	dolgočasni.	Nikomur	
ni	dosti	do	tega,	da	bi	se	z	njimi	pogovarjal.	Njihovo	
govorjenje	in	mišljenje	je	kot	hladna	postana	jed,	ki	
nam	več	ne	prija.

Angel	spreminjanja	bi	te	rad	obvaroval	pred	tem,	
da	bi	trdo	ravnal	s	seboj.	Mnogi	menijo,	da	bi	se	mo-
rali	spremeniti.	Vendar	pa	v	spremembi	tiči	pogosto	
veliko	 trdote	 do	 sebe	 in	 zavračanje	 samega	 sebe.	
Spremeniti	 se	 moram.	 Kajti	 tak,	 kot	 sem,	 nisem	 v	
redu.	Končno	se	moram	znebiti	svojih	napak,	svoje	
občutljivosti,	svojega	strahu,	svoje	vzkipljivosti.	Že-
lja	po	takšni	spremembi	izvira	iz	gledanja,	da	so	vse	
moje	napake	in	slabosti	slabe.	Angel	spreminjanja	
pa	bi	ti	rad	sporočil,	da	je	vse	v	tebi	dobro,	da	sme	v	
tebi	biti	vse.	Vse,	kar	je	v	tebi,	ima	svoj	smisel.	Vendar	

je	 potrebno	 tudi	 spremembe.	 Tvoj	 strah	 je	 dober.	
Pogosto	ti	kaže,	da	imaš	napačno	temeljno	predpo-
stavko	o	svojem	življenju.	Morda	meniš,	da	moraš	vse	
narediti	brezhibno,	da	ne	smeš	delati	nobenih	napak.	
Tedaj	ti	tvoj	strah	pokaže,	da	s	takšnim	odnosom	do	
življenja	škoduješ	samemu	sebi.	Povabi	te,	da	stopiš	
na	bolj	človeško	pot,	na	kateri	boš	mogel	živeti.	Tvoj	
bes	je	dober.	Če	ga	dopustiš	in	si	ga	ogledaš,	če	mu	
prideš	 do	 dna,	 se	 tvoj	 bes	 lahko	 spremeni	 v	 novo	
živost.	 Morda	 ti	 bo	 tvoj	 bes	 tedaj	 pokazal,	 da	 si	 se	
dotlej	 ravnal	 le	 po	 drugih.	 Zdaj	 pa	 bi	 rad	 končno	
zaživel	sam.	Tako	se	tvoj	bes	lahko	spremeni	v	novo	
življenjsko	energijo.

Pravljice	poznajo	skrivnost	spreminjanja.	V	njih	
se	 ljudje	 spreminjajo	 v	 živali	 in	 živali	 v	 ljudi.	 To	 ti	
pove,	da	se	ti	ničesar	v	tebi	ni	treba	prestrašiti.	Tudi	v	
tebi	se	lahko	vse	spremeni.	Poznam	lepo	pravljico,	ki	
opisuje	skrivnost	spreminjanja.	To	je	pravljica	o	treh	
jezikih.	V	njej	se	mladenič	ne	nauči	tega,	kar	bi	želel	
njegov	oče.	Nauči	pa	se	jezika	lajajočih	psov,	jezika	
žab	in	jezika	ptičev.	Ko	na	svojem	popotovanju	pride	
na	grad,	mu	graščak	ponudi	za	prenočišče	le	stolp,	
kjer	domujejo	lajajoči	psi,	ki	so	že	marsikoga	požrli.	
A	njega	ni	strah,	saj	razume	njihov	jezik.	In	oni	mu	
povedo,	da	so	zato	tako	divji	in	besni,	ker	varujejo	
zaklad.	Pokažejo	mu	zaklad	in	mu	ga	pomagajo	iz-
kopati.	Tedaj	izginejo	in	v	deželi	zavlada	mir.

Zame	je	to	lepa	prispodoba:	tam,	kjer	je	tvoj	glav-
ni	 problem,	 tam,	 kjer	 najbolj	 trpiš	 zaradi	 samega	
sebe,	tam,	kjer	si	bolan,	tam	je	tudi	tvoj	zaklad.	Tam	
lahko	prideš	v	stik	s	svojim	pravim	jazom.	Pravljica	
ti	hoče	pokazati,	da	ima	vse	v	tebi	svoj	smisel.	Če	si	
nenehno	nezadovoljen	in	jezen,	sebe	zaradi	tega	ne	
smeš	zavračati.	Raje	se	vprašaj,	na	kateri	zaklad	te	
hočejo	opozoriti	ta	čustva.	Ko	boš	ta	zaklad	izkopal,	
ko	boš	našel	svoj	pravi	jaz,	se	bodo	spremenili	tudi	
tvoji	občutki.	Tedaj	boš	nenadoma	pomirjen	v	sebi.	
In	 hvaležen	 boš,	 da	 te	 je	 lajajoči	 pes	 opozoril	 na	
skriti	zaklad.

Angel	spreminjanja	bi	ti	rad	vlil	pogum,	da	si	vse,	
kar	je	v	tebi,	ogledaš	z	blagim	pogledom,	ker	je	vse	v	
tebi	gradivo,	ki	bi	se	rado	spremenilo,	dokler	se	skozi	
vse	ne	bo	zableščala	tvoja	nepopačena	podoba.

Z	bogoslužjem	pepelnične	srede	se	začenja	štiri-
desetdnevno	postno	potovanje,	ki	bo	pripeljalo	do	
svetega	tridnevja,	spomina	Gospodovega	trpljenja,	

smrti	in	vstajenja,	srca	skrivnosti	našega	odrešenje.	
To	je	pripraven	čas,	v	katerem	Cerkev	vabi	kristjane,	
naj	bi	se	bolj	živo	zavedeli	Kristusovega	odrešilne-
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ga	 dela	 in	 bolj	 globoko	 doživljali	 svoj	 krst.	 V	 tem	
bogoslužnem	 razdobju	 se	 Božje	 ljudstvo	 od	 prvih	
časov	dalje	hrani	z	obiljem	Božje	besede	in	ponovno	
prehodi	celotno	zgodovino	stvarstva,	da	bi	se	utrdilo	
v	veri.

V	 svojem	 štiridesetdnevnem	 trajanju	 ima	 post	
brez	dvoma	povabilno	moč.	Spomniti	hoče	namreč	
na	nekatere	dogodke,	ki	so	označevali	življenje	 in	
zgodovino	starega	Izraela.	Opozarja	nas	na	njihov	
pomen	predpodobe:	pomislimo	na	primer	na	štiri-
deset	dni	vesoljnega	potopa,	ki	pripelje	do	pogodbe	
zaveze,	ki	jo	Bog	sklene	z	Noetom	in	tako	s	člove-
štvom;	pa	na	štirideset	dni	Mojzesovega	bivanja	na	
gori	Sinaj,	ki	mu	je	sledil	dar	plošč	zapovedi.	Postni	
čas	 nas	 vabi	 predvsem,	 da	 bi	 obnovili	 z	 Jezusom	
štirideset	dni,	ki	jih	je	preživel	v	puščavi	v	molitvi	in	
postu,	preden	se	je	lotil	svojega	javnega	poslanstva.	
Tudi	mi	stopamo	v	teh	dneh	na	pot	razmišljanja	in	
molitve	skupaj	z	vsemi	kristjani	na	svetu,	da	bi	se	s	
premišljevanjem	osrednjih	skrivnosti	vere	duhovno	
usmerili	 proti	 Kalva-
riji.	Tako	se	bomo	po	
skrivnosti	 križa	 pri-
pravili	na	izkušnjo	ve-
likonočnega	veselja.

Na	pepelnično	sre-
do	 se	 v	 vseh	 cerkvah	
opravi	strog	in	simbo-
ličen	 obred:	 pepelje-
nje.	Spremljata	ga	dve	
obliki	 molitve,	 ki	 sta	
nujen	 poziv,	 naj	 pri-
znamo,	 da	 smo	 gre-
šniki	 in	 se	 vrnemo	 k	
Bogu.	Prva	oblika	pra-
vi:	»Pomni,	človek,	da	
si	prah	in	da	se	v	prah	povrneš«	(1	Mz	3,19).	Te	besede	
iz	Prve	Mojzesove	knjige	kličejo	v	spomin	človekovo	
stanje	v	znamenju	minljivosti	in	omejenosti	in	nas	
hočejo	 spodbuditi,	 da	 bi	 vse	 upanje	 položili	 samo	
v	 Boga.	 Druga	 oblika	 izhaja	 iz	 Jezusovih	 besed	 na	
začetku	njegove	popotne	službe:	»Spreobrnite	se	in	
verujte	evangeliju»	(Mr	1,15).	To	je	povabilo,	da	bi	
za	temelj	osebne	in	skupne	prenove	postavili	trdno	
in	zaupno	zvestobo	evangeliju.	Kristjanovo	življenje	
je	življenje	vere,	ki	temelji	na	Božji	besedi	in	se	z	njo	
hrani.	V	preizkušnjah	življenja	in	v	vsaki	skušnjavi	je	
skrivnost	zmage	v	poslušanju	besede	resnice	in	v	od-
ločnem	odklanjanju	laži	in	zla.	Resnični	in	osrednji	
program	postnega	časa	je:	poslušati	besedo	resnice,	
živeti,	 govoriti	 in	 izpolnjevati	 resnico,	 odklanjati	
laž,	ki	zastruplja	človeštvo	in	je	vrata	k	vsemu	zlu.	
Nujno	je	torej	znova	poslušati	v	teh	štiridesetih	dneh	
evangelij,	besedo	Gospoda,	besedo	resnice,	da	bi	si	
kristjan	v	vsakem	izmed	nas	utrdil	zavest	resnice,	ki	
nam	jo	je	on	dal,	da	bi	jo	živel	in	zanjo	pričeval.	Postni	

čas	nas	vabi,	da	bi	pustili,	naj	vstopi	v	naše	življenje	
Božja	beseda	in	da	bi	tako	spoznali	temeljno	resnico:	
kdo	smo,	od	kod	prihajamo,	kam	moramo	iti,	kate-
ro	pot	ubrati	v	življenju.	Tako	nam	postni	čas	daje	
asketično	in	bogoslužno	pot,	ki	nam	ob	odpiranju	
oči	za	lastno	slabost	odpira	srce	Kristusovi	usmiljeni	
ljubezni.

Postno	 potovanje	 nam	 s	 približevanjem	 Bogu	
omogoči,	 da	 z	 novimi	 očmi	 gledamo	 brate	 in	 nji-
hove	 potrebe.	 Kdor	 začenja	 opažati	 Boga,	 gledati	
Kristusovo	obličje,	vidi	z	drugačnimi	očmi	tudi	brata,	
odkrije	brata,	njegovo	dobro,	njegovo	zlo,	njegove	
potrebe.	 Zato	 je	 postni	 čas	 kot	 poslušanje	 resnice	
pravi	trenutek	za	spreobrnjenje	k	ljubezni,	saj	je	naj-
globlja	resnica,	Božja	resnica	istočasno	čas	ljubezni.	
Ljubezni,	 ki	 zna	 osvojiti	 obnašanje	 Gospodovega	
sočutja	 in	 usmiljenja,	 kot	 je	 poroča	 evangelij:	 »Ko	
je	[Jezus]	zagledal	množice,	so	se	mu	zasmilile«	(Mt	
9,36).	Cerkev	v	zavesti	svojega	poslanstva	v	svetu	ne	
neha	 oznanjati	 Kristusovo	 usmiljeno	 ljubezen,	 ki	

še	naprej	obrača	svoj	
ganjeni	pogled	na	lju-
di	in	ljudstva	vsakega	
časa.	 Spričo	 strašnih	
izzivov	 revščine	 tako	
velikega	 dela	 člove-
štva,	 se	 postavljata	
brezbrižnost	in	lastna	
sebičnost	 v	 nedopu-
stno	nasprotje	s	“Kri-
stusovim	pogledom”.	
Post	in	miloščina,	ki	ju	
skupaj	z	molitvijo	Cer-
kev	na	poseben	način	
priporoča	v	postnem	
času,	sta	 u	godna	 pri-

lika,	da	se	priličimo	temu	“pogledu”,	Kristusovemu	
pogledu,	in	vidimo	sebe,	človeštvo	in	vse	druge	s	temi	
očmi.	V	tem	duhu	vstopimo	v	strogo	in	molitveno	
ozračje	postnega	časa,	ki	je	pravo	okolje	za	ljubezen	
do	brata.

Naj	bodo	to	dnevi	razmišljanja	in	zavzete	molitve,	
v	katerih	se	bomo	pustili	voditi	Božji	besedi,	ki	nam	
jo	bogoslužje	obilno	nudi.	Postni	čas	naj	bo	poleg	
tega	čas	posta,	pokore	in	budnosti	nad	nami	samimi,	
ko	smo	prepričani,	da	se	borba	proti	grehu	ne	konča	
nikoli,	 zakaj	 skušnjave	 so	 resničnost	 vsakega	 dne,	
krhkost	in	slepilo	pa	vsi	izkušamo.	Postni	čas	naj	bo	z	
miloščino	tudi	čas	storiti	kaj	dobrega	drugim,	prilika	
za	iskreno	delitev	prejetih	darov	z	brati	in	pozorno-
sti	za	potrebe	revnih	in	zapuščenih.	Na	tej	spokorni	
poti	naj	nas	spremlja	Marija,	Odrešenikova	Mati,	ki	
je	učiteljica	poslušanja	in	zvestobe	Bogu.	Sveta	De-
vica	naj	nam	pomaga	priti	očiščeni	in	obnovljeni	v	
razumu	 in	 duhu	 do	 praznovanja	 vélike	 skrivnosti	
Kristusove	velike	noči.

Trije temelji so, na katerih stoji vera, se dviga pobožnost in sloni krepost:
molitev, post in usmiljenje.

Kar molitev prosi, doseže post, prejme usmiljenje.
sv. Peter Krizolog
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Potomec kralja Davida
V	 Drugi	 Samuelovi	 knjigi	 beremo,	 da	 je	 prerok	

Natan	 kralju	 Davidu	 na-
povedal,	 da	 bo	 Bog	 nje-
govemu	 potomcu	 utrdil	
prestol	 na	 veke	 »Jaz mu 
bom oče in on mi bo sin«	
(2	 Sam	 7,14).	 Na	 podla-
gi	 te	 preroške	 napovedi	
evangelista	Matej	in	Luka	
predstavita	 Jožefa	 kot	
po			tomca	 kralja	 Davida.	
Lu	ka,	 Marijin	 evangelist,	
po	roča	o	spočetju	in	rojst-
vu	 sina	 Device;	 Matej,	 ki	
piše	za	Hebrejce,	pa	govori	
o	 rojstvu	 Mesija,	 Jezusa,	
Da	vidovega	sina.	Zato	se	
nje		gov	 evangelij	 začenja	
z	 besedami:	 »Rodovnik 
Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega 
sina«;	 s	 tem	 dokazuje,	 da	 je	 Jezus	 Davidov	 sin	 po	
Jožefu,	»možu Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se 
imenuje Kristus«	(Mt	1,16).	Namen	tega	“rodovnika”	
je	vpeljati	Jezusa	v	zgodovino	človeštva:	Beseda,	ki	
je	bila	pri	Očetu,	je	postala	Adamov	sin,	človek,	kot	
mi	vsi,	po	Abrahamovem	rodu	in	Davidovi	rodbini.	
David	je	bil	doma	iz	Betlehema	(1	Sam	16),	zato	je	
ob	 popisu	 prebivalstva,	 ki	 ga	 je	 zapovedal	 rimski	
cesar	Avgust,	Jožef	skupaj	z	Marijo	odšel	v	kraj	svojih	
prednikov	in	tam	se	je	–	kot	je	bilo	napovedano	po	
preroku	Miheju	–	rodil	Kristus,	Odrešenik	sveta.

Marijin mož in Jezusov oče
Kakšno	 je	 bilo	 pravzaprav	 Jožefovo	 očetovstvo	

v	odnosu	do	Jezusa?	Pogosto	beremo,	da	je	bilo	to	
očetovstvo	 “pred	 postavo”,	 toda	 med	 Jožefom	 in	
Jezusom	ni	bila	samo	pravna	vez.	Prav	tako	je	neza-
dosten	izraz	“domnevni”	oče:	javno	mnenje	je	gleda-
lo	nanj	kot	na	Jezusovega	pravega	očeta.	»Jožefova	
navzočnost	ob	Mariji	priča	o	družinski	skupnosti,	v	
katere	središču	sta	iskanje	Božje	volje	in	pokorščina	
njegovim	zakonom,«	piše	znani	italijanski	biblicist	
Gianfranco	Ravasi.	»Jožef	je	pravi	družinski	pogla-

var,	ki	pa	noče	biti	tisti,	ki	ima	oblast,	temveč	hoče	
članom	njemu	zaupane	družine	pomagati	uresničiti	
njihovo	poslanstvo.	Zato	evangelist	Luka,	ki	dobro	

pozna	 nadnaravni	 izvor	
Marijinega	Sina,	ne	pomi-
šlja	 in	 o	 Jožefu	 dvakrat	
go	vori	 kot	 o	 'Jezusovem	
o	četu'.	Naloga	očeta	v	dru-
žini	 je	 bila	 vzgoja,	 tudi	
verska.	 Tako	 se	 je	 Jezus	
ob	 njem	 naučil	 njegove	
tesarske	 obrti,	 Jožef	 pa	
ga	je	uvajal	v	poznavanje	
Mojzesove	postave	in	ob	
sobotah	sta	skupaj	hodila	
v	 krajevno	 shodnico.	 Za	
Jožefa	 je	 še	 najbolj	 pri-
meren	izraz	“deviški	oče”,	
saj	ima	Jožef	vse	lastnosti	
človeškega	očetovstva,	ra-
zen	telesne	roditve.

Ali je bil sveti Jožef star mož?
»Tam	stoji	ob	strani	/	sveti	Jožef	stari,	/	lepo	sivo	

glavo	ima,«	se	glasi	začetek	tretje	kitice	naše	prilju-
bljene	božične	pesmi	Tam	stoji	pa	hlevček.	Poglavar-
ja	svete	družine	umetniki	navadno	upodabljajo	kot	
starega	moža,	najbrž	v	pobožni	želji,	da	bi	“zavaro-
vali”	njegovo	deviško	življenje	v	zakonu	z	Marijo.	To	
nalogo	je	uresničeval	z	Božjo	pomočjo,	katere	sad	
je	 bila	 njegova	 edinstvena	 svetost.	 »Kolikokrat	 so	
ga	predstavljali	kot	starca!«	piše	v	svoji	knjigi	Sveti	
Jožef	 belgijski	 teolog	 Jean	 Galot.	 »Če	 ga	 gledamo	
pod	bremenom	let	in	z	brado,	bi	ga	mogli	imeti	za	
Jezusovega	dedka.	Pa	tudi	Mariji	bi	bil	prej	oče	kakor	
mož…	Čeprav	nam	Sveto	pismo	ne	govori	o	njegovih	
letih,	ko	je	združil	svoje	življenje	z	Marijinim,	smemo	
sklepati,	da	je	bil	gotovo	v	starosti,	ko	se	mladi	ljudje	
poročajo.	Jožef	je	združil	svojo	mladost	z	mladostjo	
svoje	deviške	neveste.	Zato	moramo	sv.	Jožefa	slikati	
s	potezami	mladega	moža.«

V	Izraelu	so	se	poročali	zelo	mladi:	dekle	so	navad-
no	zaročili,	ko	ji	je	bilo	12-13	let,	poroka	pa	je	bila	
leto	kasneje,	tako	da	je	bila	nevesta	stara	13-14	let	
(verjetno	je	bila	približno	toliko	stara	Marija,	ko	je	

Silvester Čuk

SVETI JOŽEF
oče nazareške družine

Do druge svetovne vojske, ko je večina slovenskega prebivalstva živela na podeželju in so bile 
družine, tako bogatih kmetov kot kmečkega proletariata, praviloma številne, skoraj ni bilo hiše, v 
kateri ne bi bilo vsaj enega Jožefa; v marsikateri družini so bili kar trije: oče, sin (ponavadi prvoro-
jeni, ki je bil “določen” za naslednika) in hči Jožefa ali Pepca. Njihov nebeški zavetnik sv. Jožef, oče 
nazareške družine, je bil pri nas zelo češčen. O tem pričajo tudi številne njemu posvečene cerkve 
na naših tleh.

Sv. Jožef je patron slovenskih dežel, od leta 1870 tudi zavetnik vesoljne Cerkve, v novejšem času 
še posebej delavstva: na njegovo pobudo je papež Pij XII. leta 1955 uvedel praznik sv. Jožefa Delavca, 
ki ga obhajamo 1. maja. Že od leta 1621 pa je v bogoslužnem koledarju katoliške Cerkve 19. marca 
praznik sv. Jožefa, moža Device Marije.

V Jožefovi delavnici; Gerrit von Honthorst, 1620
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prišel	k	njej	angel).	Zaročenec	je	bil	ponavadi	star	
18-24	let	in	tudi	Jožef	je	bil	verjetno	toliko	star.

Skrit v življenju in češčenju
»Namen	 deviškega	 zakona	 med	 Marijo	 in	 Jože-

fom,«	razlaga	A.	Strle,	»je	bil	v	prvi	vrsti	ta,	da	ne	bi	
sodobniki	 imeli	 Jezusa	 za	 nezakonskega	 otroka.	
Jožef	je	bil	tako	rekoč	senca,	ki	je	zakrivala	Jezusa,	
dokler	ne	bi	bilo	Judje	in	pogani	z	velikimi	Jezuso-
vimi	čudeži,	posebno	z	vstajenjem	in	vnebohodom,	
pripravljeni	za	sprejem	resnice	o	skrivnostnem,	ču-
dežnem	prihodu	Božjega	sina	na	svet.	Od	tod	je	ra-
zumljivo,	da	je	ostal	Jožef	sam	skrit	in	neopažen	ves	
čas	svojega	življenja	na	zemlji;	ostal	pa	je	skrit	tudi	
še	po	svoji	smrti	skozi	stoletja	v	češčenju	Cerkve.«

Sledove	češčenja	sv.	Jožefa	odkrijemo	že	pri	neka-
terih	cerkvenih	očetih	(npr.	pri	sv.	Avguštinu),	njegov	
praznik	pa	so	začeli	obhajati	šele	v	14.	stoletju.	Češče-
nje	poglavarja	svete	Družine	se	je	vedno	bolj	širilo,	
zato	je	papež	Gregor	XV.	leta	1621	določil,	naj	se	god	
sv.	 Jožefa	 obhaja	 v	 vsej	 katoliški	 Cerkvi	 19.	 marca	
kot	zapovedan	praznik.	Papež	bl.	Pij	IX.	je	sv.	Jožefa	
8.	 decembra	 1870	 razglasil	 za	 zaveznika	 vesoljne	
Cerkve.	Spomin	“varstva	sv.	Jožefa”,	ki	se	je	obhajal	
na	tretjo	nedeljo	po	veliki	noči,	je	od	leta	1956	zdru-
žen	s	praznikom	19.	marca.	Papež	bl.	Janez	XXIII.	je	
z	 apostolskim	 pismom	 od	 dne	 19.	 marca	 1961	 sv.	
Jožefa	razglasil	za	zavetnika	drugega	vatikanskega	
koncila.	 Ob	 koncu	 njegovega	 prvega	 zasedanja,	 8.	

decembra	1962,	je	odločil,	da	se	v	prvem	mašnem	
kanonu	(evharistični	molitvi)	spominjamo	sv.	Jožefa	
takoj	za	njegovo	deviško	nevesto	Marijo.

Jožef Delavec –
zavetnik in vzornik delavcev
Poleg	slovesnega	praznika	sv.	Jožefa,	moža	Device	

Marije,	19.	marca,	ki	velja	kot	njegov	»rojstni	dan	za	
nebesa«,	od	leta	1955	obhajamo	1.	maja	praznik	sv.	
Jožefa	Delavca,	ki	“pokriva”	prvomajska	slavja.	Prvi	
maj	je	od	leta	1889	mednarodni	praznik	dela	in	de-
lavcev.	Razglasila	ga	je	Druga	internacionala,	med-
narodno	delavsko	združenje,	ki	je	bilo	proticerkveno	
usmerjeno.	Tudi	po	krivdi	Cerkve	same,	ki	se	je	v	19.	
stoletju,	stoletju	“industrijske	revolucije”,	premalo	
zavzela	za	njene	žrtve	–	delavstvo.	Leta	1891	se	je	v	
njegovo	obrambo	oglasil	papež	Leon	XIII.	z	okrožni-
co	Rerum	novarum	(O	novih	stvareh),	prvo	socialno	
listino	katoliške	Cerkve,	ki	je	nagovorila	krščanske	
delavce.	Na	njihovo	željo	je	papež	Pij	XII.	uvedel	pr-
vomajski	praznik	sv.	Jožefa	Delavca.	Postavitev	tega	

praznika	je	morda	bil	nekak	tih	uvod	v	spravo	med	
Cerkvijo	in	delavstvom.

Praznični	spomin	1.	maja	velja	čisto	določenemu	
delavcu	–	“tesarju”	iz	Nazareta,	ki	ima	prek	Kristusa	
globoko	zvezo	z	vsemi	delovnimi	ljudmi	zgodovine	
in	sveta.	Jožef	je	bil	med	nazareškimi	prebivalci	znan	
kot	tesar,	oblikovalec	lesa	(za	gradnjo	hiš,	za	kmečko	
orodje).	 »Veliko	 bolj	 bi	 razumeli,	 če	 bi	 bil	 Mesijev	
oče	izobraženec,	poznavalec	Svetega	pisma,	učitelj	
postave.	Zaradi	svojega	študija	bi	mogel	pripraviti	
sina	za	njegovo	učeniško	poslanstvo,«	razmišlja	Jean	
Galot.	V	Jožefu	je	izkazana	čast	vsakemu	človeškemu	
delu,	še	posebno	pa	nazareški	tesar	dviga	dostojan-
stvo	vseh	delavcev,	ki	delajo	s	svojimi	rokami.

Varuh in priprošnjik
Na	koncu	litanij	svetega	Jožefa,	ki	imajo	še	šest-

indvajset	vzklikov	v	njegovo	čast,	je	kratka	molitev,	
v	kateri	prosimo	Boga,	da	bi	nam	bil	sveti	Jožef,	ki	
ga	častimo	kot	“varuha	na	zemlji”,	tudi	“priprošnjik	
v	nebesih”.

K	 poglavarju	 svete	 nazareške	 Družine	 se	 verni	

Celjska škofija: Sv. Jožef v Celju

Koprska škofija: sv. Jožef na Vojskem

Ljubljanska nadškofija: sv. Jožef na Žalah v Kamniku
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in	podružničnih)	in	kapel	je	na	tleh	naše	domovine	
okoli	štirideset.	Njegova	cerkev	v	Ljubljani	je	narod-
no	 svetišče	 sv.	 Jožefa.	 Povezana	 je	 z	 naselitvijo	 in	
delovanjem	jezuitov	v	Ljubljani	ter	potresom,	ki	je	o	
veliki	noči	1895	močno	prizadel	naše	glavno	mesto.	
Graditi	 so	 jo	 začeli	 leta	 1914,	 med	 prvo	 svetovno	
vojsko	 so	 jo	 uporabljali	 za	 skladišče,	 po	 njej	 so	 jo	
dokončali	 po	 načrtih	 mojstra	 Plečnika.	 Po	 drugi	
svetovni	 vojski	 pa	 jo	 je	 “nova	 oblast”	 zaplenila	 in	
spremenila	v	filmski	studio.	Po	obisku	papeža	Janeza	
Pavla	II.	1996	je	bila	vrnjena	jezuitom.	Zdaj	je	žarišče	
duhovne	prenove.

Naštejmo	 zdaj	 cerkve	 in	 kapele	 sv.	 Jožefa	 po	
škofijah.	 Celjska škofija	 ima	 tri	 župnijske	 in	 dve	
podružnični	cerkvi	sv.	Jožefa:	v	knežjem	mestu	Celju	
na	razglednem	griču	župnijska	cerkev	sv.	Jožefa	in	ob	
njej	sodoben	dom	duhovnosti,	ki	ga	vodijo	lazaristi;	
v	 Frankolovem	 in	 v	 Ljubečni	 sta	 župnijski	 cerkvi	
posvečeni	 sv.	 Jožefu	 Delavcu;	 v	 župniji	 Velenje-Sv.	
Martin	ima	sv.	Jožef	podružnično	cerkev	v	Škalah,	
prav	tako	pa	tudi	v	Resi	(župnija	Videm-Krško).

Koprska škofija	premore	sedem	cerkva	sv.	Jože-
fa:	v	Idriji	župnijsko	cerkev	sv.	Jožefa	Delavca;	župnij-
ski	cerkvi	sv.	Jožefa	v	Soči	in	na	Vojskem	nad	Idrijo;	
ter	 podružnične	 cerkve	 v	 Novokračinah	 (župnija	
Jelšane)	Starod	(Podgrad),	Kuteževo	(Podgraje)	in	
Hruševica	(Štanjel).

V	ljubljanski nadškofiji	sta	sv.	Jožefu	posvečeni	
župnijski	 cerkvi	 v	 Ivančni	 Gorici	 (zgrajena	 v	 letih	
1991-92)	in	na	Velikih	Poljanah	pri	Velikih	Laščah	
ter	nova	cerkev	v	Viru	pri	Domžalah;	podružnične	
(nekatere	 zelo	 stare)	 pa	 so	 v	 župnijah	 Dobrepolje	
(Hočevje),	 Dolnji	 Logatec	 (Čevica),	 Kranj	 (Huje),	
Preserje	(Mlečnik),	Tržič	(nad	mestom);	obstaja	še	
nekaj	kapel.

Mariborska nadškofija	ima	sv.	Jožefu	posvečeno	
župnijsko	cerkev	v	Mariboru	(kapucini),	sv.	Jožefu	
Delavcu	sta	posvečeni	župnijski	cerkvi	v	Pesnici	in	
v	Račah,	podružnični	cerkvi	pa	sta	v	župniji	Ribnica	
na	Pohorju	(Josipdol)	ter	v	Slovenski	Bistrici	(nad	
mestom).

Murskosoboška škofija	premore	župnijsko	cer-
kev	sv.	Jožefa	na	Cankovi	ter	podružnično	cerkev	v	
Strehovcih	(župnija	Bogojina).

V	 novomeški škofiji	 je	 sv.	 Jožefu	 posvečena	
župnijska	 cerkev	 na	 Suhorju	 v	 Beli	 krajini	 ter	 po-

ljudje	radi	zatekajo	zlasti	v	težavnih	družinskih	za-
devah,	pa	tudi	v	gospodarskih	in	podobnih	stiskah,	
saj	je	bil	sv.	Jožef	nedvomno	skrben	gospodar.	Jean	
Galot	lepo	pove:	»Z	močjo	svojega	značaja	je	bil	Jožef	
Mariji	opora,	kot	mora	biti	mož	ženi.	Z	njeno	pomoč-
jo	je	vršil	tudi	oblast	očeta	in	vzgojitelja	deteta	Je-
zusa.«	Tako	je	sv.	Jožef	poseben	zavetnik	krščanskim	
očetom	v	njihovi	skrbi	za	družino.	Sv.	Jožefu	se	radi	
priporočajo	mladi	ljudje,	ki	se	pripravljajo	na	zakon.	
Dalje	je	sv.	Jožef	priprošnjik	vseh	tistih,	ki	morajo	s	
trdim	delom	služiti	vsakdanji	kruh	zase	in	za	svoje	
družine.	Po	starem	izročilu	Cerkve	(Sveto	pismo	tega	
ne	omenja,	pač	pa	najdemo	to	v	apokrifnih	spisih	
Jakobov	protoevangelij	in	Zgodba	Jožefa	Delavca)	je	
bil	Jožef	deležen	sreče,	da	sta	ob	njegovi	smrtni	po-
stelji	stala	Jezus	in	Marija,	zato	velja	za	priprošnjika	
za	srečno	zadnjo	uro.

Sveti Jožef na Slovenskem
Na	slovenskih	tleh	je	bilo	češčenje	sv.	Jožefa	znano	

že	pred	uvedno	njegovega	praznika	v	letu	1621.	Nje-
govo	čast	je	v	dobi	katoliške	prenove	po	reformaciji	
vneto	širil	ljubljanski	škof	Tomaž	Hren	(1597-1630).	
V	svojih	govorih	je	sv.	Jožefa	rad	slavil	Janez	Ludvik	
Schönleben;	 njegovo	 češčenje	 so	 pospeševali	 tudi	
redovniki,	najbolj	avguštinci.	V	tem	času	so	na	naših	
tleh	zrasle	prve	cerkve,	posvečene	sv.	Jožefu;	iz	tega	
časa	obstajajo	tudi	prvi	zapisi	osebnega	imena	Jožef	
pri	nas.

Svetemu	 Jožefu	 posvečenih	 cerkva	 (župnijskih	

Mariborska nadškofija: sv. Jožef v Mariboru-Studenci

Murskosoboška škofija: sv. Jožef v Cankovi

Novomeška škofija: sv. Jožef v Suhorju
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družnične	 cerkve	 ne	 Trški	 gori	 (župnija	 Krško),	 v	
Gorencih	(Semič)	in	v	Podklancu	(Vinica).

Ime Jožef med Slovenci “izumira”
Jožef	je	svetopisemsko	ime	in	pomeni	»Bog	doda/

pomnoži«	 –	 po	 svetopisemski	 pripovedi	 o	 rojstvu	
judovskega	 očaka	 (egiptovskega)	 Jožefa	 (1	 Mz	
30,	24).	 Njegova	 mati	 Rahela,	 ljubljena	 žena	 očaka	
Jakoba,	 ki	 je	 bila	 nerodovitna,	 je	 namreč	 ob	 sreči	
prvega	 materinstva	 vzkliknila	 »Dodaj mi, Gospod, 
še drugega sina!«	Ime	Jožef	je	bilo	Judom	zelo	ljubo.	
Med	kristjani	se	je	uveljavilo	potem,	ko	se	je	širilo	in	
poglabljalo	češčenje	sv.	Jožefa,	poglavarja	nazareške	
družine.	Znani	slovenski	imenoslovec	Janez	Keber	v	
svoji	knjigi	Leksikon imen	(MD,	Celje	1996)	piše,	da	
se	ime	Jožef	v	slovenskih	pisnih	virih	prvič	omenja	
leta	1621	v	neki	listini	iz	Bače	pri	Modreju	na	Tol-
minskem,	pogosteje	se	pojavlja	potem,	ko	je	god	sv.	
Jožefa	postal	zapovedan	praznik.

V	19.	stoletju	vse	do	sredine	20.	stoletja	je	bilo	ime	
Jožef	med	najbolj	pogostimi	imeni	pri	nas.	V	omenje-
ni	Kebrovi	knjigi	najdemo	pregledne	razpredelnice	
imen,	 ki	 so	 bila	 v	 določenem	 obdobju	 najbolj	 »v	
modi«.	Razpredelnice	so	povzete	po	referatu	Snježa-
ne	Štuhec	Moda imen v različnih časovnih obdobjih 
in	obsegajo	petnajst	mest.	Za	naj	je	zanimiva	zadnja,	

ki	prikazuje	“položaj”	Jožefov.	Leta	1939	je	bil	Jožef	
na	drugem	mestu	med	najbolj	pogostnimi	sloven-
skimi	imeni	(za	Francem),	1940	še	na	2.	mestu	(za	
Francem),	1950	na	3.	mestu	(za	Francem	in	Ivanom),	
1960	je	bil	na	2.	mestu	(za	Francem)	Jože,	Jožef	je	pa-
del	na	10.	mesto,	1970	je	bil	Jože	na	9.	mestu,	Jožef	pa	
je	izpadel	iz	lestvice,	1980,	1990	in	1994	ni	niti	Jožeta	
niti	Jožefa	med	petnajstimi	najbolj	pogostimi	imeni	
(na	prvih	treh	mestih	so	Luka,	Rok,	Jan).	Pri	tem	je	
zanimiv	podatek,	ki	ga	ponuja	Keber	in	je	nedvomno	
preverjen:	 leta	 1980	 so	 v	 Sloveniji	 našteli	 23.738	
Jožefov,	kar	je	pomenilo	10.	mesto	med	100	najbolj	
pogostnimi	slovenskimi	imeni	(vključno	ženskimi).	
Ženska	 oblika	 Jožefa	 je	 bila	 z	 21.911	 osebami	 na	
11.	mestu,	 izpeljanka	Jožica	pa	27	mestu	z	12.522	
osebami.	Najbolj	razširjena	pa	je	bila	različica	Jože,	
ki	je	bila	s	50.565	osebami	na	3.	mestu.	Potem	Keber	
našteje	še	več	oblik	imena	Jožef:	Jože,	Jožko,	Jožka,	
Jožek,	Josip,	Juš,	Južek,	Žef,	Pepe,	Pepek,	Pino,	Bepo,	
Pepič,	Pepček,	Pepa,	Pepca,	Zefa,	Zefka,	Žefa,	Žefka,	
Fefa,	 Fefka,	 Fefika,	 Fina,	 Josipina.	 Nekatere	 oblike	
so	narečne	in	so	doma	samo	v	nekaterih	slovenskih	
pokrajinah.	Nosilci	in	nosilke	teh	imen	povečini	niso	
prav	mladi;	če	bi	šli	pregledovat	krstne	knjige	zadnjih	
desetletij,	bomo	le	redko	naleteli	na	ime	Jožef/a	ali	
druge	oblike	tega	lepega	imena.

O	smrti	svetega	škofa	Ulrika	Augsburškega,	ki	je	
umrl	leta	973,	star	83	let	in	v	petdesetem	letu	svoje	
škofovske	službe,	piše	njegov	življenjepisec	Gebhard:	
»V	oni	noči,	še	pred	jutranjo	zarjo,	je	dal	v	obliki	križa	
posuti	pepel	na	tla,	križ	iz	pepela	je	dal	pokropiti	z	
blagoslovljeno	vodo	in	se	položiti	nanj.	Tako	je	ležal	
do	jutra,	in	ob	tisti	uri,	ko	so	kleriki	peli	litanije,	je	
izročil	Bogu	svojo	dušo.«

V	 mnogih	 religijah	 in	
kulturah	 je	 pepel	 zna-
menje,	 ki	 je	 povezano	 s	
krivdo	 in	 smrtjo.	 V	 sve-
topisemskem	 poročilu	 o	
prvem	 grehu	 pravi	 Bog	
Adamu:	 »V	 potu	 svojega	
obraza	 boš	 užival	 kruh,	
dokler	 se	 ne	 povrneš	 v	
zemljo,	 ker	 si	 vzet	 iz	 nje;	
zakaj	prah	si	in	v	prah	se	
povrneš«	(1	Mz	3,19).	Cer-
kvena	 liturgija	 ponavlja	
te	 besede	 vsako	 leto	 na	
pepelnično	sredo.	Duhovnik	jih	govori	pri	pepelje-
nju,	da	bi	kristjane	spomnil	na	smrt	in	na	prihodnjo	
božjo	sodbo.

Ta	 simbol	 pepela	 pa	 ni	 opomin	 na	 dokončno	
smrt,	temveč	opozorilo	na	spreobnjenje	kot	pogoj	
za	vstop	v	večno	življenje.	Zato	bi	se	spremne	besede	
pri	pepeljenju	v	svoji	polni	obliki	pravzaprav	morale	

glasiti:	»Spomni	se,	človek,	da	si	prah,	toda	določen	
za	vstajenje	 in	večno	življenje.«	Drugo	polovico	te	
resnice	oznanja	Cerkev	ob	koncu	postnega	časa,	ob	
veliki	noči.

S	pepelom	se	lahko	umažemo,	je	pa	pepel	lažji,	
manj	lepljiv	od	zemlje,	od	ilovice.	Pepel	je	v	ognju	oči-
ščena	zemeljska	snov.	Iz	pepela	se	dvigne	po	antični	

pripovedki	 ptič	 feniks	 v	
novo	 življenje.	 Za	 njim	
ostane	pepel.	Kristjan	pa	
veruje,	 da	 bo	 ob	 vstaje-
nju	 njegova	 zgodovina	
–	 zemlja,	 pepel	 –	 seveda	
očiščena	 v	 ognju	 sodbe,	
skupaj	 z	 njim	 sprejeta	 v	
večno	srečo	pri	Bogu.

Simbol	pepela	se	upo-
rablja	 tudi	 pri	 slovesni	
posvetitvi	 cerkve.	 Na	 tla	
se	 posuje	 pepel	 v	 obliki	
križa,	 in	 sicer	 tako,	 da	
stranice	 križa	 kažejo	 v	

smeri	kotov	cerkvenega	prostora.	Na	en	tram	križa	
napiše	škof	s	svojo	palico	grško	abecedo	od	alfe	do	
omege,	na	drugega	pa	latinsko	abecedo	od	A	do	Z.	
V	to,	kar	je	bežno,	kar	odnese	veter,	v	prah	se	zapiše	
perspektiva	večnosti.	Znamenje	navidezne	praznosti	
človeškega	 življenja	 in	 prizadevanja	 postane	 šifra	
transcendence.

Berta Golob

PEPEL
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Simbolika	pepela	je	neizprosna;	pomeni	ostanek	
in	 na	 skrajni	 meji	 izničenje.	 Od	 življenje	 utrujeni	
pesnik	pravi:	»Morda	pod	pepelom	še	iskra	tli;	ne	je	
buditi,	naj	dogori.«	Ko	kjer	koli	naletimo	na	pogo-
rišče,	nas	presune	pepel.	Kristjani	pa	kot	da	bi	se	z	
obredom	pepeljenja	naslajali	nad	minljivostjo?

»Pomni,	človek,	da	si	prah	in	da	se	v	prah	povr-
neš…	Spreobrnite	se	in	verujte	evangeliju.«

Pepelnica	s	pepeljenjem	in	postom	ohranja	svoj	
presežni	 pomen	 –	 klic	 k	 radostnemu	 novemu	 ži-
vljenju!	Pepel	daje	naravi	nekaj	moči	za	novo	rast,	v	

duhovnem	življenju	pa	riše	markacije	k	zakramentu	
sprave.	V	starih	mitologijah	so	s	pogorišča	vzletale	
ptice,	znamenja	novega	življenja.	Tak	je	prič	feniks.	
Pelikani	so	s	svojo	krvjo	ohranjali	pri	življenju	lačne	
mladiče.	Človek	se	preprosto	ne	zmore	sprijazniti	s	
popolno	minljivostjo	in	zato	na	vse	mogoče	načine	
išče	 poti	 do	 zvezd.	 Pa	 ima	 rešitev	 na	 dlani:	 Spreo-
brni	se	in	veruj	evangeliju!	Zato	pepel	v	liturgiji	ni	
nikakršno	 znamenje	 zamorjenosti	 in	 obupa.	 Kot	
ostanek	kipečega	življenjskega	žarenja	kaže	pot	iz	
minljivosti	v	večnost.

Postni	čas,	čas	premišljevanja,	je	čas	ponovnega	
poskusa,	da	bi	se	izmotali	iz	skrivališča	lastnega	jaza,	
kamor	se	skrivamo	v	težkih	trenutkih	v	strahu,	da	
bi	nas	zmagali	problemi,	ki	so	večji	od	nas.	Gledati	
brez	trepeta	na	to,	kar	je	okrog	nas	in	potruditi	se	
za	svoj	lastni	pogum	je	odločitev,	ki	mora	dozoreti	v	
tem	času	duhovne	rasti,	predigri	velike	velikonočne	
budnice.	Včasih	nas	ohromi	strah	pred	padcem,	ker	
se	ne	zavedamo,	da	gre	za	prefinjeno	obliko	nezaupa-
nja,	kar	je	znak	našega	egoizma.	Težko	ga	je	spoznati	
in	še	težje	izkoreniniti.	Postni	čas	nas	spodbuja,	da	
bi	se	razen	s	kruhom,	ki	prežene	lakoto,	pa	ne	nasi-
ti,	hranili	tudi	z	"drugim	kruhom",	ki	daje	moč	in	v	
zaupanju	 in	 pogumu	
pomaga	 odpreti	 vrata	
jaza.

Kakor	 na	 začetku,	
tako	 tudi	 danes	 v	 srcu	
zgodovine	zveni	ukazo-
valno	 vprašanje	 Boga:	
»Kje	 si,	 Adam?«	 To	 je	
vprašanje,	ki	ga	ni	mo-
goče	 preslišati,	 kot	 da	
je	 namenjeno	 drugim,	
ne	pa	vsakomur	izmed	
nas.	Ta	»kje	si«	zahteva,	
da	pridemo	ven	iz	skri-
vališča,	da	delamo	da	bi	
tisto,	kar	imamo	za	svet	
drugih,	postal	tudi	"naš	
svet".	Ni	mogoče	odgovarjati	kakor	Adam:	»Skril	sem	
se.«	Izhod	iz	skrivališča	je	v	tem,	da	znova	najdemo	v	
sebi	svoj	lastni	poklic	z	namenom,	da	bi	načrtovali	
svoje	življenje	kot	neprestano	pot	k	drugim.

Za	tem	splošnim	vprašanjem	Bog	postavlja	drugo,	
bolj	natančno	vprašanje:	»Kje	je	tvoj	brat?«	Je	pač	raz-
širjen	Kajnov	odgovor:	»Sem	mar	jaz	varuh	svojega	
brata?«	Prav	v	tem	posebnem	času	bogoslužnega	leta	
odmeva	odločni	Božji	poziv:	»Pojdi	iz	svoje	dežele.«	
To	je	ukaz	Abramu,	ki	se	ponavlja	vsakemu	od	nas.	
Treba	je	stopiti	na	pot	brez	obotavljanja,	da	naša	luč	
ne	bi	ostala	pod	mernikom,	ampak	bi	svetila	okrog	
nas.	Ni	lahko,	vendar	je	treba	raztrgati	verige	jaza,	ki	
je	zagledan	sam	vase,	ki	je	ujetnik	svojega	poželenja	

po	oblasti	in	žrtev	svoje	tesnobe.	Treba	se	je	zbuditi	
in	vprašati:	»Gospod,	kaj	hočeš,	da	naj	storim?«

Na	to	naše	vprašanje	Bog	odgovarja	samo,	če	je	
res	globoko	in	iskreno,	izrečeno	v	molitvi	in	podprto	
s	strahom,	da	bi	stopili	na	krivo	pot.	Bog	v	resnici	
pušča	 nam,	 da	 najdemo	 pot,	 saj	 zaupa	 ustvarjalni	
moči	naše	vere.	Ob	tem	cilju	pa	 je	treba	zastati	 in	
premišljevati:	postni	čas	 je	čas	rasti.	Neskončno	je	
število	možnih	poti	in	Bog	noče,	da	bi	mu	vsi	služili	
na	enak	način.	Skrivnost	človeka	je	izražena	v	ena-
kosti	in	različnosti,	pa	tudi	v	zbirki	mnogih	poti,	ki	so	
jih	ljudje	našli	in	prehodili,	pogosto	tudi	eden	proti	
drugemu,	pa	tudi	ne	vedno	ustvarjalno	in	včasih	celo	

razdiralno.
Spokorni	glas	posta	

nam	 ponavlja	 Jezuso-
ve	 besede:	 »Če	 mi	 kdo	
hoče	služiti,	naj	hodi	za	
menoj,	in	kjer	bom	jaz,	
tam	bo	tudi	moj	služab-
nik.«	Če	so	načini	oseb-
no	raz	lični,	je	smisel	poti	
označen	za	vse:	“služiti”.	
Grški	izraz	ni	“doulos”,	
kar	 pomeni	 “suženj”,	
ampak	“diakonos”,	kar	
vključuje	 dati	 samega	
sebe	na	razpolago	tudi	
drugim	–	to	je	resnično	
krščanska	oblika	altru-

izma	–	in	ne	zahtevati	od	drugih,	da	nam	služijo	–	kar	
je	prefrigana,	prav	poganska	oblika	egoizma.	To	pa	
je	potrjeno	z	omembo	časti,	ki	je	obljubljena:	»Če	mi	
kdo	služi,	ga	bo	počastil	moj	Oče.«	Kako	torej	služiti?	
Kako	izpolnjevati	“diakonijo”?

Tragedije,	ki	jih	povzroča	zlo	in	vse,	kar	je	nega-
tivnega	v	svetu	–	lakota,	bolezni,	begunstvo,	brezpo-
selnost. . .	–	vse	to	mora	biti	preoblikovano	v	dobro	s	
pomočjo	moralnega	prizadevanja	vsakogar.	Naš	Bog	
je	namreč	Bog	življenja	in	ne	smrti,	Bog	veselja	in	ne	
potrtosti.	Svetost	se	izraža	v	prizadevanju	za	odre-
šitev	sveta,	v	občestvu	z	Bogom	usmiljenja	in	miru.	
Ker	je	vsak	človek	“Božja	podoba”,	je	tudi	“podoba	
Boga	v	času”.	 »Bog	 je	neviden.	Dovolj	 je	pogledati	

P. Gianfranco Girotti
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človeka,	da	se	spomnimo	Boga,«	je	zapisal	Abraham	
Joshua	Heschel,	ki	dodaja:	»Področje	vere	je	ves	svet,	
zgodovina	v	celoti,	tako	neskončno	veliko,	kot	ne-
skončno	majhno,	tako	vse	kar	je	slavno,	kot	vse,	kar	
je	vsakdanje.«	Postni	klic	je	močan,	ker	nas	spodbuja,	
da	bi	se	vprašali,	če	se	mar	ne	nameravamo	ponašati	
tako,	da	bi	se	nas	Bog	sramoval	in	se	odločil	izbirsati	
"podobo	samega	sebe"	s	sveta,	ali	pa	hočemo	raje	biti	
taki,	da	bo	ponosen	na	nas,	da	ga	bo	mogoče	spoznati	
v	naših	dejanjih	in	besedah.	Današnja	zgodovina	nas	
postavlja	pred	izbire,	katerih	posledice	bodo	dolgo	
trajale.	To	kar	se	zdi	nepomembno,	morda	le	ni	in	
je	 podobno	 kamnu,	 ki	 ob	 padcu	 v	 vodo	 povzroča	
valove,	ki	sežejo	do	najbolj	oddaljenega	brega.

Čas	je	vedno	kot	nevihta	na	morju,	ki	jo	je	težko	
prebroditi.	 Vera	 nas	 podpira,	 ker	 nam	 zagotavlja,	
da	smo	na	ladji,	ki	se	sicer	ziblje,	vendar	je	valovi	ne	

zalijejo.	Res	je,	da	je	Kajnovo	sovraštvo	do	Abela	del	
naše	zgodovine,	res	pa	je	tudi,	da	je	skupaj	s	Kajnovim	
sovraštvom	 tudi	 použivajoča	 ljubezen	 Kristusa	 na	
križu,	ki	so	bo	hitro	razodela	na	Taboru	slave.	Zakaj	
se	ne	bi	prepustili	tem	plamenom,	ki	bodo	požgali	
skorjo	sovraštva,	ki	ga	nosimo	s	seboj?

Pripovedujejo,	da	je	nekega	dne	mlad	Jud	obiskal	
prvič	rabina.	Na	vprašanje,	kaj	da	je	naredil	v	svojem	
življenju,	je	odgovoril,	da	se	je	že	štirikrat	pretolkel	
skozi	stotine	knjig	Talmuda.	Rabin	pa	ga	je	vprašal:	
»In	kolikokrat	se	je	Talmud	pretolkel	skozi	tebe?«

Problem	torej	ni	branje	evangelija,	ampak	izpol-
njevanje.	 Treba	 je	 obnoviti	 navado	 srednjeveških	
menihov,	ki	so	prebrano	"premlevali	brez	počitka":	
pustili	 so,	 da	 jih	 je	 prevzela	 Beseda,	 da	 je	 na	 novo	
"meso	postala"	v	zgodovini	njihovega	lastnega	časa.

Unesco	poroča,	da	je	v	nevarnosti	vseh	6.000	jezi-
kov,	ki	so	zabeleženi	na	svetu.	Nekateri	znanstveniki	
predvidevajo,	da	bi	jih	v	teku	enega	stoletja	ostalo	
samo	 še	 20.	 Ali	 je	 pozitiven	 proces,	 ki	 bi	 končno	
poenostavil	stike	med	človeškimi	bitji	in	bi	ga	lahko	
razlagali	kot	“konec	Babilona”.	Ne,	odgovarjajo	spe-
cialisti,	to	bi	bile	neprecenljiva	izguba	iz	zgodovin-
skega,	ekološkega,	predvsem	pa	kulturnega	vidika.	
Celo	z	vidika	znanstvenega	napredka.

O	 tem	 nekaj	 ve	 Avstralija.	 Na	 severu	 te	 dežele	
je	 izbruhnila	 epidemija	 kožnih	 izpuščajev,	 ki	 se	 je	
upirala	vsem	zdravilom.	Edino	uspešno	zdravljenje	
je	bilo	opisano	v	nekem	tradicionalnem	jeziku,	ki	
ga	je	poznalo	le	malo	ljudi.	Domačini	so	opozorili	
neko	 bolničarko	 in	 ji	 pomagali	 prevesti	 recept	 in	
pripraviti	mažo	in	neke	zdravilne	rastline.	Prastaro	
zdravilo	 je	 pozdravilo	 izpuščaje	 in	 epidemija	 se	 je	
končala.	Primer	je	opisal	veliki	jezikoslovec	Stephen	
Wurm	(1922-2001)	iz	Australian	National	University	
in	služi	za	razumevanje,	zakaj	je	treba	rešiti	toliko	
jezikov	 sveta,	 ki	 jih	 skušajo	 pomesti	 angleščina	 in	
drugi	zmagoviti	jeziki,	ki	jih	vsiljuje	globalizacija.

Če	bi	korist	jezikov	presojali	po	številu	tistih,	ki	
ga	govore,	bi	morali	pustiti	izumreti	96%	jezikov	na	
svetu:	govori	jih	komaj	3%	ljudi	na	Zemlji.	Ali:	97%	
svetovnega	prebivalstva	govori	4%	jezikov.	Ostali	je-
ziki	ne	bi	imeli	nobenega	razloga	za	obstoj.	Predvsem	
ne	tistih	600	jezikov,	to	je	10%,	ki	je	znanih	po	tem,	
da	jih	razume	manj	kot	100	ljudi.	Toda	tudi	jeziki,	s	
katerimi	se	sporazumeva	komaj	nekaj	desetin	ljudi	
na	 dveh	 majčkenih	 otokih	 v	 Polineziji,	 so	 nosilci	
vrednot,	ki	bi	lahko	bile	koristne.

Kakor	tisti,	ki	se	ukvarjajo	z	okoljem,	ne	dovolju-
jejo	uničevanja	biološke	različnosti,	tako	se	jeziko-
slovci	upirajo	grozečemu	koncu	različnosti	jezikov.	
Upajo	 celo,	 da	 bodo	 bolj	 uspešni	 od	 biologov	 in	
botanikov:	 izumrlih	 vrst	 rastlin	 ni	 mogoče	 oživiti,	
jezike	pa	lahko.	Nekateri	so	se	vrnili	v	življenje	po	

stoletjih.	 Najbolj	 znan	 je	 primer	 hebrejščine,	 ki	 je	
postala	živ	jezik	v	Palestini	ob	koncu	19.	stoletja	po	
zaslugi	Eliezerja	ben	Yehuda	(1858-1922)	in	jo	danes	
govore	v	 Izraelu.	V	novejših	časih	 je	bil	obnovljen	
stari	 jezik	 angleške	 pokrajine	 Cornwall:	 leta	 1777	
je	umrl	zadnji	Anglež,	ki	ga	je	govoril,	danes	pa	ga	
govori	2.000	ljudi	in	ga	uče	svoje	otroke.	Tudi	kadar	
je	usoda	nekega	jezika	zapečatena,	se	je	vredno	po-
truditi	za	oživitev:	jezik	rama	v	Nikaragvi	še	ni	oživ-
ljen,	toda	mladi	poznajo	mnogo	njegovih	besed	in	
vedo,	da	je	resničen	jezik	ter	tako	ne	mislijo	več,	da	
so	bili	njihovi	predniki	primitivci.	V	Gvatemali	imajo	
ilustrirane	knjige,	ki	prevajajo	v	jezik	maya	prizore	
z	letališč.	Splošen	pojav	v	Latinski	Ameriki	je,	da	se	
otroci,	ki	so	se	naučili	kot	materinega	svojega	do-
mačega	jezika,	pozneje	veliko	laže	nauče	španščine.

Predajanje	jezika	od	staršev	otrokom	je	po	mne-
nju	 nekaterih	 jezikoslovcev	 resničen	 dokaz	 vital-
nosti	nekega	 jezika;	 to	 je	veliko	bolj	važno	kot	pa	
število	tistih,	ki	ga	govore.	Splača	se	reševeti	 jezik,	
tudi	če	ga	govori	en	sam	človek.	Tak	jezik	je	treba	
študirati	s	slovničnih	in	leksikalnih	vidikov.	Jeziko-
slovci	so	vztrajni	kot	entomologi	(tisti,	ki	se	ukvarjajo	
z	 žuželkami)	 tudi	 kadar	 je	 naporno	 delati	 na	 zelo	
razčlenjeni	 jezikovni	 šahovnici,	 kot	 je	 na	 primer	
otok	Malekula	v	Melaneziji,	kjer	se	na	površini	2.000	
kvadratnih	 kilometrov	 bahajo	 z	 navzočnostjo	 več	
kot	30	jezikov.	Kakor	rastlinske	in	živalske	vrste	se	
tudi	jeziki	rojevajo,	rastejo	(to	je,	se	širijo),	propadajo	
in	umirajo.	Veliko	je	zgodovinskih	razlogov.	Pogosto	
je	odločilno	nasilje,	ki	ga	izvajajo	nad	jezikovnimi	
manjšinami,	da	bi	jih	odvzeli	njihovo	narodno	isto-
vetnost	in	utopili	v	večini.

Poznamo	razvoj	jezikov,	ki	so	ga	izsilili	jezikovne	
večine,	ki	so	bile	na	oblasti.	V	19.	stoletju	so	v	Zdru-
ženih	 državah	 in	 Avstraliji	 kaznovali	 otroke,	 ki	 so	
govorili	svoj	materni	jezik.	Isto	je	bilo	v	angleškem	
Wellsu	in	na	Irskem,	kjer	so	preganjali	keltske	jezike.	

Luigi Dell'Angelo

KAKO ŽALOSTNO JE SLOVO OD BABILONA
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Ali	na	Kosovu,	kjer	je	beograjska	vlada	skušala	vsiliti	
srbščino	Albancem.	(Tu	bi	lahko	omenili	tudi	Italijo,	
ki	je	med	obema	vojskama	prepovedala	slovenščino	
na	Primorskem,	ali	Avstrijo,	kjer	se	je	podobno	do-
gajalo	s	slovenščino	na	Koroškem;	op. ur.).

So	zgodovinski	jeziki,	ki	so	mrtvi	že	tisočletja	in	
jih	ni	bilo	več	mogoče	razumeti.	To	je	primer	etrušči-
ne,	ki	so	jo	uničili	Rimljani,	ki	so	italijanski	polotok	
preplavili	z	latinščino.	Jezikoslovci	vedo	tudi,	kakšno	
težo	ima	ekonomija	s	svojo	manj	vidno,	pa	nezadrž-
no	nasilnostjo.	Prebivalcem	vzhodne	Afrike	je	bilo	
koristno	 opustiti	 lastne	 jezike	 in	 govoriti	 swahili,	

da	so	se	priključili	razvoju	in	se	vključili	v	širši	svet.	
Evropske	dežele	so	vedno	bolj	zaskrbljene	za	svoje	
jezike:	že	danes	je	edini	skupni	jezik	starega	konti-
nenta	angleščina.	Lahko	bi	nadomestila	tudi	druge,	
in	ne	samo	v	Evropi	(v	ekonomskih	transakcijah	se	
je	to	že	zgodilo).

Toda	svetovni	jezikovni	atlas	postavlja	angleščino	
že	na	drugo	mesto,	za	kitajščino.	In	kaj	se	bo	zgodilo	
čez	nekaj	desetletij,	ko	bodo	azijski	tigri	postali	bolj	
napadalni?	Glede	na	demografske	odnose,	bo	angle-
ščina	zdrsnila	na	četrto	mesto	za	kitajščino,	urduj-
ščino	in	arabščino,	pa	še	to	si	bo	delila	s	španščino.

»Jaz bi lahko mnogo dosegel,
ko bi imel dom in svojce«
»Prepričan	sem,	da	bi	jaz	lahko	mnogo	dosegel,	

da	bi	imel	dom	in	svojce.	Tako	me	pa	preganja	čut	
osamelosti	in	mi	izpodjeda	vse,«	je	v	pismu	prijatelju	
Ivu	Šorliju	z	Dunaja	leta	1898	izpovedal	Josip	Murn.	
Rodil	se	je	4.	marca	1879	kot	nezakonski	sin	Marije	
Murn,	ki	je	bila	doma	iz	Lahovč	pri	Cerkljah	na	Go-
renjskem	in	je	bila	služkinja	pri	veletrgovcu	Mayerju	
v	Ljubljani.	»Veste,	lepa	je	bila,	in	takim	je	težko,«	je	
njena	sestra	povedala	Ivanu	Prijatelju.	Očitno	so	jo	
gospodarji	imeli	radi,	kajti	trgovec	in	soproga	sta	šla	
za	krstna	botra	njenemu	otroku,	ki	bi	se	po	očetu	
pisal	Cankar:	njegov	oče	je	bil	Ignac	Cankar	z	Vrh-
nike,	hlapec	pri	Mayerjevih,	ki	pa	se	je	po	Josipovem	
rojstvu	poročil	z	drugo,	s	katero	je	tudi	imel	otroka.	
Kmalu	po	rojstvu	je	Marija	otroka	oddala	v	rejo	neki	
kmetici	v	Zadobrovi	pri	Polju,	sama	pa	je	šla	služit	
kruh	v	Trst,	kjer	jo	je	Josip	kasneje	obiskal.

S	tem	pa	se	je	zanj	začelo	pravo	brezdomstvo,	ki	je	
trajalo	vse	do	prerane	smrti	in	mu	v	življenju	jemalo	
potrebno	moralno	oporo.	Že	kot	otrok	se	je	bal	ljudi;	

pred	njimi	je	bežal	na	polje	in	se	skrival	v	visoki	travi.	
Polje	je	kmalu	vzljubil,	ker	je	bil	v	njem	varen.	Ko	mu	
je	bilo	štiri	leta,	ga	je	vzela	k	sebi	na	Poljansko	cesto	v	
Ljubljani	Polona	Kalanova,	rojakinja	njegove	matere,	
denarno	pa	ga	je	največ	podpirala	teta	Marijana.

Ljudsko	šolo	je	obiskoval	v	Ljubljani	kot	notranji	
gojenec	v	bližnjem	cerkvenem	zavodu	Marijanišče.	
Ko	je	začel	hoditi	v	gimnazijo,	se	je	spet	nastanil	pri	
svoji	krušni	materi	Poloni	Kalanovi;	po	ljubljanskem	
potresu	(1895),	ki	je	prizadel	tudi	njeno	stanovanje,	
se	je	morala	s	svojimi	dijaki	preseliti	v	staro	cukrarno.	
Sprva	 je	 to	 bilo	 tovarniško	 poslopje	 za	 rafiniranje	
sladkorja,	kasneje	pa	vojašnica.	Ob	potresu	 je	bila	
prazna,	zato	so	se	lahko	vanjo	vselili	ljudje,	ki	jim	je	
potres	uničil	prejšnja	domovanja.

»Jaz bi moral biti kmet
in čisto nič druzega…«
V	prvem	letniku	višje	gimnazije,	leta	1895,	se	je	

Murn	 spoprijateljil	 s	 Cankarjem	 in	 Župančičem,	 s	
Kettejem	sta	bila	menda	znana	že	od	prej.	Bil	je	spre-
jet	v	dijaško	literarno	društvo	Zadruga.	Najbolj	se	je	
zbližal	z	Župančičem	–	po	rusko	sta	drug	drugega	

naša kultura
Silvester Čuk

JOSIP MURN ALEKSANDROV
4. marca 1879 – 18. junija 1901

»Da sklenem: Aleksandrov je bil rojen lirik. V večini svojih pesmi 
se je še iskal, v svojih kmetiških se je našel. V njih je njegova pesniška 
fiziognomija… Polje!... Da, tu je doma njegova pesem kakor škrjančkov 
klic nove pomladi, ki bo prišla v naše kraje. Odmev življenja ljudi in 
prirode, kakor ga sliši človek z odprtim pesniškim srcem,« je zapisal 
Ivan Prijatelj, sošolec Josipa Murna, kasneje ugleden literarni zgodo-
vinar, ob koncu svojega človeško toplega uvoda v njegovo zbirko Pesmi 
in romance, ki jo je na željo svojega umirajočega prijatelja on uredil in 
je izšla leta 1903. V njem je prikazal bridko življenje tega najmlajšega 
člana slovenske moderne, osvetlil pa je tudi notranje silnice njegove 
umetnosti. Prezgodaj umrlemu pesniku je najlepši spomenik prija-
teljstva postavil Oton Župančič s ciklom Manom Josipa Murna Ale-
ksandrova. Pesniku, ki so ga celo mnogi njegovi prijatelji razumeli 
in cenili šele po njegovi smrti, je posvečen ta zapis.
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nagovarjala	z	“batjuško”.	Njegov	sošolec	je	bil	tudi	
Ivan	Prijatelj,	ki	je	Murna	uvedel	v	družino	pisatelja	
Ivana	Tavčarja;	njegova	soproga	Franja	je	bila	Mur-
nova	 dobrotnica.	 Med	 počitnicami	 je	 že	 od	 prvih	
gimnazijskih	let	zahajal	na	Gorenjsko	k	Poloninim	
sorodnikom,	kjer	se	je	njegova	duša	vsa	razživela	ob	
naravi	in	ljudstvu.	»Ko	sem	ga	med	počitnicami	1899	
obiskal,«	pripoveduje	Ivan	Prijatelj,	»sem	se	mu	čudil:	
sedel	je	med	kmetiškimi	fanti	v	krčmi,	pil	in	kadil	in	
bil	krepak	kakor	eden	izmed	njih.«

Ko	se	je	začela	oglašati	dedna	bolezen	–	jetika,	je	
nekjakrat	 šel	 iskat	 zdravja	 tudi	 v	 Vipavsko	 dolino.	
V	Podragi,	kjer	je	bil	prvič	leta	1895,	se	je	seznanil	s	
pesnikom	Franom	Žgurjem:	na	njegovem	domu	se	je	
reklo	Pri Aleksandrovih	in	po	tem	hišnem	vzdevku	si	
je	Murn	privzel	svoj	stalni	psevdonim	Aleksandrov.

Po	maturi	jeseni	1898	je	Murn	odšel	na	Dunaj	na	
eksportno	 akademijo	 s	 štipendijo,	 ki	 mu	 jo	 je	 pri-
skrbela	 Franja	 Tavčarjeva.	 S	 te	 šole	 je	 presedlal	 na	
pravo	in	izgubil	štipendijo	in	znašel	se	je	v	skrajnem	
pomanjkanju.	Februarja	1899	se	je	vrnil	v	Ljubljano	
in	se	spet	naselil	v	stari	cukrarni.	Naslednje	leto	je	
dobil	službo	stenografa	in	pisarja.	V	marcu	1901	je	
obležal.	Umrl	je	18.	junija	1901	na	isti	postelji,	kot	26.	
aprila	1899	Dargotin	Kette.	Malo	pred	smrtjo	je	pisal	
Prijatelju:	»Veš,	kadar	sem	mislil	na	svojo	bodočnost,	
nisem	 bil	 nikdar	 vesel.	 Kanclija,	 in	 nič	 druzega!. . .	
Jaz	bi	moral	biti	kmet	in	čisto	nič	druzega	–	tako	pa	
umrem	in	v	resnici	mi	ni	žal	zato.«

»Škrjančki, polja, cvet,
to bil je vaš poet«
Murn	 je	 začel	 pisati	 pesmi	 kot	 gimnazijec.	 Ra-

čunajo,	da	je	vsega	skupaj	napisal	okoli	430	pesmi,	
kar	je	veliko,	če	pomislimo,	da	se	je	prvič	oglasil	v	
javnosti	leta	1896,	utihnil	pa	leta	1901.	Pisal	je	tudi	
prozo,	ki	pa	je	manj	obsežna	in	manj	pomembna.	
Literarni	 zgodovinarji	 Murnovo	 poezijo	 delijo	 na	
ljubezensko,	kmečko,	razpoloženjsko	in	pripoved-
no.	 »Najpomembnejši	 in	 najbogatejši	 izmed	 njih	
sta	kmečka	in	razpoloženjska	lirika,	medtem	ko	so	
ljubezenska,	 razmišljujoča	 in	 pripovedna	 pesem	
šibkeje	zastopana«	(Joža	Mahnič).	Vsi	soglašajo,	da	
noben	slovenski	pesnik	ni	s	táko	ljubeznijo	in	tako	
nadrobno	 opisoval	 narave	 in	 kmečkega	 življenja	
kakor	Murn.	Kot	pesnik	se	je	razvijal	počasi,	tako	da	
sta	bila	celo	Cankar	in	Župančič	v	dvomu,	ali	je	“ba-
tjuška”	sploh	pravi	pesnik.	V	pismih	svojemu	bratu	
Karlu	je	Cankar	zapisal,	da	mu	Murnove	pesmi	niso	
ugajale.	»Vse	so	strarokopitne.«	Ko	mu	je	Župančič	
poslal	Murnove	pesmi	po	pesnikovi	smrti,	je	Cankar	
Zofki	Kvedrovi	priznal:	»V	rokah	imam	Murnove	pe-
smi,	nekaj	nenavadno	lepih	je	med	njimi,	posebno	iz	
zadnjega	časa.«	Svojemu	bratrancu	Izidorju	Cankarju	
pa	je	leta	1911	dejal:	»Ljudje	tega	velikega	lirika	pre-
malo	ljubijo	in	spoštujejo.	Izmed	tistih	nesrečnih	in	
visokih	duš	je,	ki	ji	kasni	časi	odkrivajo.«

Josip	Murn	Aleksandrov	je	mislil	na	samostojno	
zbirko	 že	 v	 zimi	 1898/99,	 resneje	 pa	 se	 je	 dela	 za	
zbirko	lotil	maja	1900,	vendar	je	dobil	odklonilen	
odgovor	založnika	Bamberga.	Tik	pred	smrtjo	je	ro-
kopis	izročil	Ivanu	Prijatelju,	ki	je	zbirko	razširil.	Pod	
naslovom	Pesmi in romance	z	obsežnim,	prisrčnim	
urednikovim	uvodom	je	zbirka	izšla	leta	1903.

Odločitev	 muslimanske	 univerze	 al-Azhar	 za	
pre	kinitev	dialoga	z	Vatikanom	je	za	mnoge	strela	
z	jasnega,	ki	grozi	pozročiti	spopad	med	kristjani	in	
muslimani	v	svetu.	Prijateljski	dialog	je	med	obema	
traja	že	od	devetdesetih	let	in	k	temu	je	bistveno	pri-
pomogla	osebnost	takratnega	imama	(predsednika	
univerze)	Muhammada	Sayyeda	Tantawija,	ki	je	umrl	
lani.	Njegov	naslednik	Mohamed	Ahmed	al-Tayyeb	
je	1.	 januarja	letos	kritiziral	Benedikta	XVI.,	ker	je	
izrazil	solidarnost	s	koptskimi	kristjani	in	ga	obtožil,	
da	se	“vmešava”	v	notranje	zadeve	Egipta.

V	resnici	pa	so	napetosti	starejšega	datuma.	Pred	
srečanjem,	ki	bi	moralo	biti	v	januarju	ali	februar-
ju,	 je	 islamska	 univerza	 zahtevala,	 da	 mora	 biti	 iz	
vatikanske	delegacije	izključen	p.	Khaled	Akasheh,	
Jordanec,	izvedenec	za	islam,	član	Papeškega	sveta	
za	medverski	dialog,	ki	je	do	zdaj	skrbel	za	odnose	z	
islamsko	univerzo.

Mons.	 Akasheh	 je	 med	 najbolj	 kvalificiranimi	
ljudi	za	dialog	z	islamom.	Sodeloval	je	na	Katoliško-

islamskem	forumu	leta	2008,	ki	mu	je	sledilo	znano	
pismo	 138	 muslimanskih	 znanstvenikov	 papežu.	
Deluje	pa	tudi	v	dialogu	s	kulturnimi	in	islamskimi	
organizacijami	v	Teheranu.

Vatikan	je	poudaril,	da	je	v	predhodnih	dogovo-
rih	za	ta	srečanja	zapisano,	da	ima	vsaka	delegacija	
pravico	svobodno	izbirati	svoje	člane.	Toda	al-Azhar	
je	vztrajal,	da	bodo	prekinili	dialog,	če	ime	Akasheha	
ne	bo	črtano.

Trenja	in	grožnja	s	prekinitvijo	dialoga	imajo	torej	
globlje	korenine.	Motiv,	zakaj	al-Azhar	noče	p.	Aka-
sheha	ni	jasen.	Verjetno	je,	da	nočejo	nekoga,	ki	zna	
dobro	arabsko,	ki	je	Arabec	in	ki	dobro	pozna	islam,	
da	bi	tako	bili	varni,	da	se	ne	bi	počutili	obsojane	ali	
celo	nadvladane	v	dialogu.

Vsekakor	kaže,	da	je	označevanje	kritike	papeža	
in	 njegove	 solidarnostne	 izjave	 koptski	 krščanski	
skupnosti	samo	sredstvo	za	prikrivanje	drugih,	vse-
kakor	prav	bednih	motivov.

Je	pa	treba	upoštevati	še	nekaj	drugega:	povezavo	

islam
P. Bernardo Cervellera

BEDA IN POLITIKA
al-Azhar proti Vatikanu
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univerze	al-Azhar	in	njeno	tradicionalno	podporo	
egiptovski	politiki.	Hosni	Mubarak	je	umirjen	islam-
ski	voditelj	in	želi,	da	bi	dežela	šla	v	smeri	laičnosti	
–	kar	je	tudi	zahteva	koptov,	ki	so	stalno	diskrimi-
nirani	na	zakonodajnem	in	socialnem	področju.	S	
tem	namenom	Mubarak	že	nekaj	časa	skuša	izriniti	
iz	politike	integraliste,	posebno	Muslimanske	brate.	
Ker	 bi	 rad	 prihodnje	 volitve	 obrnil	 sebi	 v	 prid,	 se	
Mubarak	boji	nezadovoljstva	muslimanskega	sveta.	
Kritika	Vatikana	ima	ta	cilj:	spopasti	se	s	krščanskim	
papežem	in	tako	podpirati	muslimanske	frustracije	
v	odnosu	do	tako	imenovanega	krščanskega	zapada.	
In	al-Azhar	se	je	spajdašil	s	tem	poskusom.

Koliko	bo	vredna	ta	odločitev	al-Azharja?	Je	mo-
goče,	 da	 bi	 ostali	 muslimanski	 svet	 sledil	 zgledu	

“bleščeče”	sunitske	univerze?	Po	našem	mnenju	to	
ni	verjetno.	Al-Azhar,	ki	jo	skoraj	v	celoti	financira	
Savdska	Arabija,	predstavlja	zelo	tradicionalen	islam	
in	 jo	 mnoge	 islamske	 ustanove	 vidijo	 kot	 “preveč	
zaprašeno”	in	nič	aktualno	Medtem	ko	se	v	Tunisu	
in	 v	 arabskem	 svetu	 borijo	 in	 trpijo	 za	 bodočnost	
bližnjevzhodnih	 družb	 in	 se	 soočajo	 s	 problemi,	
vezanimi	 na	 človekove	 pravice,	 demokracijo,	 de-
spotizem,	gospodarstvo	in	revščino,	je	al-Azhar	raje	
rekel	samo,	da	je	islam	nasproten	samomoru	in	tako	
na	nek	način	obsodil	tiste	nesrečneže,	ki	so	se	sami	
zažgali	zaradi	obupa,	ki	ga	je	povzročila	revščina	in	
krivica.	Pa	je	prav	žrtev	teh	ljudi	pripeljala	do	upora,	
ki	je	zrušil	Ben	Alija	v	Tunisu	in	pretresa	ves	Bližnji	
vzhod.

O	tem	številu	poroča	Evangelical	Fellowship	of	
India,	ki	združuje	protestantske	kristjane	različnih	
poimenovanj.	 Nasilje	 hindujskih	 ekstremističnih	
skupin	se	je	dogajalo	v	18	zveznih	državah,	največ	
v	državah	Karnataka,	Andra	Pradesh	(južna	Indija)	
Madhya	 Pradesh	 in	 Chattisgarh	 (srednja	 Indija).	
Prejšnja	 leta	 je	 bilo	 največ	 napadov	 v	 državi	 Oris-
sa.	 V	 tej	 državi	 je	 nasilje	 skoraj	 prenehalo	 zaradi	
po	zornosti	 in	 kronik	 mednarodnih	 medijev,	 ki	 je	
prisilila	k	posredovanju	krajevne	oblasti.	Na	ostalih	
področ	jih	 pa	 hindujske	 ekstremistične	 skupine	 še	
vedno	nemoteno	delujejo	v	splošnem	nezanimanju	
in	 brez	 kazni,	 delno	 tudi	 zato,	 ker	 civilne	 oblasti	

preganjanje kristjanov

INDIJA
149 protikrščanskih napadov leta 2010

pripadajo	 nacionalistični	 stranki	 Baratiya	 Janata	
Par	ty,	 ki	 podpira	 in	 brani	 ekstremistične	 skupine.	
Napadajo	kraje,	ljudi,	ustanove	in	tudi	cele	skupnosti,	
zbrane	pri	bogoslužju.	Posebno	v	državi	Karnataka	
je	dosti	spolnega	nasilja	nad	krščanskimi	ženskami,	
da	bi	jih	zastrašili	in	spreobrnili	k	hinduizmu.	To,	da	
za	napadalce	ni	kazni,	je	glavni	razlog,	da	se	napadi	
nadaljujejo.	 Poročila	 govore	 tui	 o	 protikrščanski	
pro		pagandi	medijev,	ki	podpihuje	versko	sovraštvo	
in	izziva	nasilje.	Krščanske	skupnosti	zahtevajo	od	
vladnih	oblasti	večjo	zaščito	za	versko	svobodo	in	
varovanje	neodtujljivih	pravic	vseh	indijskih	drža-
vljanov,	naj	pripadajo	katerikoli	veri.	Agencija Fides.

Polnoč	se	na	Japonskem	ne	spreminja,	ker	ima-
mo	na	teh	otokih	celo	leto	nespremenjeno	časovno	
cono.	Vreme	se	spreminja,	toda	tisto	noč	je	bilo	tudi	
med	 drevesi	 toplo.	 Mesečina	 se	 kar	 ni	 hotela	 pre-
makniti	od	gorske	koče,	kjer	sem	bil	v	gosteh.	To	še	
danes	vem,	ker	smo	v	tej	koči,	kakih	1.000	metrov	
visoko	pod	goro	Fudži,	šli	pozno	spat.	Je	pač	tako,	da	
v	prijetni	družbi	ne	postaneš	hitro	zaspan.	Ležišče	
v	japonski	gorski	koči	tudi	ni	komplicirano,	ker	so	
tla	po	navadi	pokrita	z	rogoznicami.	Ležišče	samo	
sestoji	–	po	naše	–	iz	ene	ali	dveh	odej	(“po	naše”	po-
meni:	v	skladu	z	našimi	slovenskimi	pojmi).	Preden	
s	uležemo,	se	prepričamo,	da	so	vrata	 in	podobne	
odprtine	varno	zaprte.	Spanje	v	gorah,	kjer	ni	vele-

mestne	vročine	–	recimo	kakih	35	stopinj	Celzija	do	
11.	ure	zvečer	–	je	tako	prijetno	globoko,	da	za	nekaj	
ur	nehaš	tako	rekoč	obstajati.

Kolikor	se	spominjam,	me	je	iz	praglobine	spanja	
zdramilo	nenehno	trkanje	na	okno.	Ne	vem,	če	 je	
gospodar	te	koče	sploh	že	legel	spat,	ker	me	je	na	
pol	oblečen	rahlo	tresel	in	ponavljal:

»Policija	vas	hoče!«
Vstanem,	in	ker	je	toplo,	si	nadenem	nekaj	bolj	

lahkega.	In	se	skušam	spomniti	preteklega	dne.	Ker	
nimam	 avtomobila	 ne	 motorja	 in	 ne	 kolesa…	 ga	
prometno	nisem	mogel	polomiti.	So	me	zamenjali	za	
koga	drugega?	Potipam	žep:	osebno	izkaznico	imam.

Gospodar	koče	mi	šepne:

misijoni
P. Valdimir Kos – Tokio

iz mojega zdelanega misijonskega cekarja

OKROG POLNOČI
DVAKRAT NA ISTEM KRAJU – DRUGAČE
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»Najbrž	vas	hočejo	za	tolmača.«
In	se	mi	nasmehne,	da	mi	da	vedeti,	da	sem	tokrat	

jaz	potreben	policiji,	ne	narobe.
In	res	me	pozdravijo	pred	vrati	koče	globoki	po-

kloni	treh	policistov,	ki	stoje	strumno	ob	policijskem	
avtu	z	žarečo,	a	tiho	sireno	na	strehi.	Opravičujejo	se,	
da	so	prišli	pome	ob	tej	uri	blizu	polnoči,	a	ni	bilo	
druge	izbire.	V	policijski	stražnici	da	imajo	ameriške-
ga	oficirja,	ki	se	je	bil	nekje	tako	napil,	da	se	nadvse	
ošabno	obnaša	in	zmeraj	nekaj	govori,	česar	nihče	
ne	razume.	In	tako	se	hitro	odpeljemo	k	stražnici,	
hitro	in	tiho,	ker	niso	hoteli	s	sireno	zbujati	odnosno	
vznemirjati	ljudi.

Stopim	 v	 stražnico.	 Mladi	 Amerikanec	 ima	 obe	
nogi	na	policijski	pisalni	mizi,	malce	rdeč	v	obraz	
kljubovalno	strmi	v	policista	na	drugi	strani	mize.	
Spomnim	se	Kristusovega	navodila,	naj	ljudi	najprej	
ljubeznivo	srečujemo.

»Dober	večer!«	pozdravim	oficirja	in	stegnem	roko.
Moj	 angleški	 pozdrav	 ga	 osupne.	 Gleda	 me	 kot	

da	sem	prikazen.	Zdi	se	mi,	da	za	spoznanje	pokima.
»Dragi	gospod	oficir,«	nadaljujem,	»več	boste	do-

segli	in	večjo	moč	boste	razodeli,	če	umaknete	noge	
z	mize.«

To	 takoj	 stori,	 skoraj	 smehljaje.	 In	 glej!	 Obrazi	
ostalih	policistov	se	razlezejo	v	nekaj,	kar	je	bilo	zelo	
blizu	prijetnemu	nasmešku.	Eden	od	policistov	me	
prosi,	naj	vprašam	oficirja,	kaj	pravzaprav	želi.

»Kak	(preklet	česar nisem prevedel)	lokal,	kjer	se	
da	piti	(peklensko	nisem prevedel)	dober	whisky!«

In	policist	se	še	bolj	nasmehne	in	nama	namigne:
»Tak	odličen	lokal	poznamo.	Vas	bomo	kar	peljali	

tja.«
In	so	njega	(in	mene,	za	vsak	primer)	lepo	s	po-

licijskim	avtom	odpeljali	v	kake	pol	ure	oddaljen	in	
močno	razsvetljen	lokal.	Poslovil	sem	se	od	njega,	on	
pa	je	nas	vse	pozabil	in	skoraj	tekel	proti	lokalu,	tako	
je	bil	žejen.	Policisti	so	me	spravili	domov,	ne	vem	več	
s	kolikimi	pokloni	hvaležnosti.	Gospodar	koče	me	
je	čakal.	A	ko	me	je	zagledal,	si	je	z	roko	pokril	usta,	
da	se	ne	bi	na	glas	zasmejal	in	še	koga	v	koči	zbudil.	
V	naglici	–	in	napol	zaspan	–	sem	z	obešalnika	na	

temni	 steni	 vzel	 pisano	 japonsko	 dekliško	 bluzo	
gospodarjeve	hčerke	(menda	je	bila	na	počitnicah	
v	Kanadi).	Ni	čudno,	da	me	je	amerikanski	oficir	de-
belo	gledal.	Rad	bi	ga	vprašal,	za	koga	me	je	imel…	–

Naslednji	 večer	 nam	 je	 gospoda	 koče	 naznanil	
prihod	še	enega	gosta,	zdravnika	dr.	K.	H.	In	res	nas	je	
obogatil	s	svojim	odkritosrčnim	smehljajem.	Njemu	
na	čast	smo	priredili	“barbecue”	na	vrtu,	ki	je	tako	
dišal,	najbrž	s	pomočjo	dima,	da	so	se	začeli	za	nas	
zanimati	komarji.	S	pivom	smo	razvezali	jezike.	Nad	
vrtom	je	bilo	odprto	nebo	z	milijardami	blestečih	
zvezd.	Vsi	smo	strmeli	vanje.	In	doktor	reče:

»Tole	 me	 spominja	 zvezdnate	 pacifiške	 noči	 na	
krovu	ladje,	ki	me	je	peljala	kot	vojnega	ujetnika	s	
pacifiškega	otoka	nazaj	na	Japonsko.«

Naenkrat	so	nehali	z	osebnimi	stavki	in	se	zazrli	v	
zdravnika.	Vesel	pozornosti	doktor	nadaljuje:

»Čeprav	sem	bil	vojni	ujetnik,	so	me,	zdravnika,	
Američani	na	ladji	spoštovali.	Smel	sem	se	sprehajati	
po	 krovu.	 Bil	 je	 24.	 december,	 praznično	 občuten	
med	ameriško	posadko.	Kot	nocoj	tukaj	sem	gledal	
zvezde	in	bil	vesel	življenja.	K	meni	stopi	ameriški	
stražar	z	besedami:	‘Pod	palubo,	doktor,	si	je	eden	od	
ujetnikov	samomorilsko	prerezal	žile.	Ga	pustimo	
umreti?’	–	‘Peljite	me	k	njemu,	prosim!’«

In	 zdaj	 se	 oglasi	 eden	 izmed	 naših	 gostov,	 ki	 je	
bil	delil	z	nami	kočo	kot	gospodarjev	sorodnik,	a	ni	
dosti	govoril:

»Gospod	doktor,	dovolite,	da	nadaljujem.	Jaz	sem	
tisti	ujetnik,	ki	mu	je	uspelo	prerezati	žile	na	zapestju.	
Vi	ste	prišli	k	meni	in	mi	začeli	zapirati	žile.	Jaz	sem	
protestiral,	vi	pa	ste	mi	rekli:	‘Bedak!	Ali	lahko	gradiš	
novo	Japonsko	–	mrtev?’	Jaz	sem	se	upiral:	‘Moji	do-
mači…	žena,	otroci…’	Vi	ste	pa	kar	naprej	obvezovali	
moje	rane.	Še	nekaj	ste	mi	rekli:	‘Lahko	spremenite	
svoje	 ime.	 Pomagal	 vam	 bom	 najti	 službo.	 Novo,	
boljšo	Japonsko	moramo	zgraditi.’	Še	enkrat	hvala,	
gospod	 doktor!	 Domači	 so	 me	 z	 veseljem	 sprejeli,	
posebno	moja	žena.«

Vsi	smo	zaploskali.	Nismo	opazili,	da	se	je	meso	
na	žaru	prismodilo.	Le	zvezde	se	niso	spremenile.	Ali	
pa:	lahko	rečem,	da	so	se	smehljale.

INDIJA
letno umre

700.000 nerojenih deklic
V	Indiji,	kjer	vlada	grozovita	diskriminacija	žensk	

v	nižjih	slojih,	starši	letno	umorijo	700	tisoč	nero-
jenih	deklic.	Diskriminacija	žensk	v	nižjih	slojih	je	
v	Indiji	vidna	povsod.	Na	delovnem	mestu,	doma	v	
obliki	 družinskega	 nasilja	 in	 pri	 sami	 nosečnosti.	
Težava	pri	nosečnici	nastane,	ko	ugotovi,	da	je	noseča	
z	deklico.	Če	ženskega	zarodka	matere	ne	splavijo,	
bodo	hčerko	najverjetneje	hranili	s	slabšo	hrano	kot	
sina,	ob	obolenju	bolezni	pa	bo	deležna	javne	zdrav-
stvene	oskrbe,	medtem	ko	bo	sin	deležen	zasebne.	
Zato	se	starši	raje	odločajo	za	umor	svojih	nerojenih	
deklic.	Samo	leta	2010	so	jih	umorili	700	tisoč.	Po-
dobno	kot	na	Kitajskem	tudi	v	Indiji	prihaja	do	težav	

pri	 sklepanju	 porok,	 saj	 primanjkuje	 žensk.	 Indija	
bo	sicer	po	napovedih	zadnje	raziskave	ameriškega	
urada	za	popis	prebivalstva	leta	2025	štela	slabe	1,4	
milijarde	 ljudi	 in	 s	 tem	 na	 lestvici	 najštevilčnejših	
držav	na	svetu	prehitela	Kitajsko.	Agencija Reuters.

LAOS
duhovniško posvečenje

po 40 letih
Prvo	duhovniško	posvečenje	po	40	letih	je	bilo	

29.	januarja	v	Takheku.	Novomašnik	Pierre	Buntha	
pripada	narodnosti	K’hmu’	kakor	tudi	škof,	ki	ga	je	
posvetil.	Njegova	rojstna	župnija	je	800	km	severno	
od	kraja	posvečenja,	njegova	družina	pa	spada	med	
tiste,	ki	so	sprejele	krščanstvo	med	leti	1960	in	1975.	
Škof	je	dobil	vsa	potrebna	dovoljenja	od	oblasti,	ki	
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pa	so	neuradno	dale	razumeti,	da	posvečenje	ne	sme	
postati	vaška	slovesnost.	V	letu	zadnjega	posvečenja	
1975	je	vlada	izgnala	vse	tuje	misijonarje	brez	mož-
nosti	 vrnitve	 v	 državo.	 Od	 takrat	 je	 ostal	 krajevni	
škof	sam	v	svoji	škofiji,	zato	je	veselje	ob	posvečenju	
novomašnika	toliko	večje.	V	Laosu	so	štirje	apostol-
ski	vikariati,	ni	pa	nobene	katedrale,	ampak	samo	po	
deželi	raztresene	kapele.	Katoličanov	je	nekaj	manj	
kot	40.000,	kar	je	0,65%	prebivalstva.	Kot	povsod	pod	
komunizmom	država	natančno	nadzoruje	življenje	
in	dejavnost	Cerkve	in	krščanskih	manjšin.	Agencija 
AsiaNews.

AFRIŠKI JUG
poplave kot še nikoli

Več	kot	100	mrtvih,	6.000	beguncev,	33	uničenih	
krajev,	tisoči	hektarjev	posejanih	polj	pod	vodo,	na	
stotine	uničenih	prebivališč:	to	je	zadnje	poročilo,	
ki	ga	je	izdala	vlada	v	Pretoriji	glede	dolgotrajnega	
slabega	vremena	in	poplav,	ki	že	tedne	pustošijo	po	
vzhodnih	provincah.	Reki	Orange	in	Vaal	sta	že	do	
kraja	 napolnili	 zajezeno	 umetno	 jezero.	 Če	 bodo	
morali	odpreti	zapornice	na	jezu	bo	to	povzročilo	
nove	poplave	vzdolž	obeh	rek.	Preplah	prihaja	tudi	
iz	bližnjega	Mozambika,	kjer		je	najmanj	13.000	ljudi	
izgubilo	svoja	bivališča,	nekatere	vasi	v	dolini	reke	
Limpopo	pa	so	popolnoma	odrezane	od	sveta.	Dve	
važni	reki	Južne	Afrike,	Zambezi	in	Okavango	imata	
že	dvakrat	višji	vodostaj	kot	je	srednja	vrednost	za	
ta	čas	v	letu.	Nevarnost	poplav	se	je	začela	širiti	tudi	
v	 Bocvano,	 Namibijo,	 Zimbabve,	 Zambijo	 in	 celo	
Madagaskar.	Agencija Misna.

INDIJA
zaprta dva kristjana

za varovanje hindujskega tatu
V	zvezni	državi	Orissa	sta	se	dva	mlada	kristjana,	

en	katoličan	in	en	protestant,	kregala	s	hindujcem	
enake	 starosti,	 ki	 je	 enemu	 od	 njiju	 ukradel	 zlato	
svetinjico	 z	 vrezanim	 križem.	 V	 svojo	 obrambo	 je	
hindujski	tat	pritegnil	pozornost	nekaterih	vaških	
in	policijskih	skrajnežev	kričeč,	da	sta	fanta	hotela	
spreobrniti	v	krščanstvo.	Policija	ju	je	zaprla	brez	vsa-
kega	dokaza.	Krajevni	škof	je	izjavil,	da	je	»dogodek	
jasno	znamenje	preganjanja	kristjanov	s	strani	poli-
cije	in	hindujcev«.	Nekateri	skrajneži	celo	zahtevajo,	
na	bi	kristjana	plačala	kazen	90	evrov	zaradi	poskusa	
spreobračanja.	Kot	poročajo	misijonarji	policija	ni-
koli	ne	ščiti	kristjanov,	ampak	odkrito	nastopa	proti	
njim	v	korist	hindujcev.	Agencija AsiaNews.

KITAJSKA
prepovedano govoriti
o socialnih problemih

V	Wuhanu	(Hubei)	se	 je	17.	 januarja	na	stotine	
delavcev	spopadlo	s	policijo,	ki	je	hotela	pomagati	
“pobegniti”	lastniku,	ki	je	delavcem	dolgoval	plače.	
Tovarno	je	zaprl	že	leta	2007	in	vrgel	na	cesto	pre-
ko	4.000	delavcev,	od	katerih	je	vsakemu	dolgoval	

med	 30.000	 in	 40.000	 yuanov.	 Medtem	 je	 Beijing	
prepovedal	medijem	govoriti	o	javnih	protestih	in	
o	vsakem	drugem	socialnem	problemu,	ki	bi	lahko	
povzročil	grdo	sliko	Kitajske.	Na	Kitajskem	je	vsako	
leto	več	kot	84.000	protestnih	demonstracij,	vendar	
osrednja	partijska	oblast	ni	sposobna	stopiti	na	pr-
ste	samovoljnosti	krajevnih	delodajalcev	in	oblasti,	
ampak	skuša	raje	vse	prikriti	z	molkom,	samo	da	bi	
njena	podoba	v	inozemstvu	ostala	neomadeževana.	
Tako	ne	smejo	poročati	o	zvišanju	cen,	o	korupciji,	
o	nasilnem	podiranju	stanovanjskih	hiš,	o	nasilnem	
preseljevanju	ljudi,	o	težavah	z	dovoljenjem	za	biva-
nje,	o	prometnih	problemih	ob	kitajskem	lunarnem	
novem	letu	(konec	januarja),	o	kakršni	koli	kritiki	
ali	 demonstraciji	 proti	 oblasti.	 Navodila	 so	 vedno	
dana	samo	ustno	na	sestankih,	kjer	je	prepovedano	
delati	 kakršne	 koli	 zapiske.	 Poleg	 ohranitve	 svoje	
podobe	 v	 inozemstvu	 skušajo	 s	 tem	 “prepričati”	
prebivalstvo,	 da	 gospodarska	 rast	 napreduje	 in	 da	
blaginja	raste.	Prav	tako	je	prepovedano	poročati	o	
velikih	naravnih	nesrečah	ali	nesrečah	v	tovarnah	in	
rudnikih.	Enako	skušajo	preprečiti,	da	bi	novinarji	
odgovarjali	na	vprašanja	tujcev.	Vse	to	kaže,	da	stoji	
ta	komunistični	imperij	na	kaj	trhlih	nogah.	Agencija 
AsiaNews.

BURUNDI
obogateni riž

proti podhranjenosti
Od	lanskega	aprila	se	Burundi	poslužuje	tehnolo-

gije,	ki	obogati	riž.	To	ni	samo	prvi	tak	poskus	v	Afriki,	
ampak	 bo	 pomagal	 tudi	 pri	 podhranjenosti	 otrok	
s	pomočjo	programov	šolske	prehrane.	Projekt,	ki	
sta	ga	predstavili	mednarodni	organizaciji	PATH	in	
World	 Vision	 predvideva	 delitev	 hrane	 na	 temelju	
moke	iz	riža,	obogatenega	z	minerali	za	okoli	15.000	
otrok.	Mednarodne	organizacije	skrbe	za	tehnično	
svetovanje	in	pouk,	pa	tudi	za	opremo	skladišč	in	za	
delitev	hrane.	Te	bo	deležno	20	šol	severovzhodne	
province	Muyinga,	kjer	je	podhranjenost	najhujša.	
Delitev	bo	trajala	do	septembra	2010.	Direktor	or-
ganizacije	PATH	je	prepričan,	da	bo	ta	projekt	služil	
tudi	kot	zgled	za	izboljšanje	prehrane	in	prehram-
beno	pomoč	na	temelju	riža.	Riž	sicer	v	Burundiju	
ni	osnovna	hrana	in	ga	v	nekaterih	vaseh	jedo	samo	
ob	posebnih	prilikah,	kot	je	to	božični	čas	in	drugi	
prazniki.	Agencija Fides.

KENIJA
150.000 ljudem grozi lakota

To	se	dogaja	na	severu	Kenije.	Po	poročilih	so	naj-
bolj	v	nevarnosti	otroci	pod	5.	letom	starosti,	noseče	
ženske	in	stari.	Medtem	ko	drugje	divjajo	poplave,	
tukaj	razsaja	suša.	Žetev	je	bila	temu	primerno	slaba,	
suša	je	pa	tudi	zdesetkala	črede	živine.	Pomanjkanje	
hrane	je	povzročilo	hude	podražitve	prehrambenih	
artiklov.	Kot	poroča	Rdeči	križ,	so	prebivalci	prisi-
ljeni	 piti	 nepitno	 vodo,	 ki	 jo	 dobe	 iz	 vodnjakov	 v	
Etiopiji.	Vodo	seveda	drago	prodajajo:	po	60	šilingov	
(US$0,75)	za	20-litrsko	posodo,	kar	je	za	tamkajšnje	
razmere	zelo	drago	in	si	večina	prebivalcev	ne	more	
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privoščiti.	Oblast	in	Svetovni	prehrambeni	program	
so	začeli	razdeljevati	krajvenemu	prebivalstvu	zasil-
ne	obroke.	Agencija Fides.

SIERRA LEONE
avtobus za pomoč

otrokom ceste
Salezijanci	so	v	Freetownu	organizirali	“Don	Bos-

co	Mobil”,	avtobus,	ki	daje	otrokom	ceste	zdravstve-
no	pomoč,	hrano,	obleko	in	vzgojne	dejavnosti.	V	
avtobusu	so	kompleti	za	prvo	pomoč,	igre	za	zabavo,	
pa	tudi	projektor	za	vzgojne	filme.	Sodelujejo	člani	
mladinske	 pastorale,	 bolničarji	 in	 pravni	 branilci	
otrok.	Avtobus	obišče	vsak	dan	pet	najbolj	zapušče-
nih	področij	mesta.	Celoten	projekt	ima	štiri	faze:	
osebna	 pomoč,	 skrb	 za	 družino,	 pastoralno	 delo	
in	delo	v	povezavi	z	drugimi	inštitucijami	(policija,	
bolnišnice	in	drugo).	Agencija Fides.

KITAJSKA
invalidi – sužnji v tovarni

V	provinci	Xinjiang	so	odkrili	tovarno	gradbene-
ga	materiala,	v	kateri	je	bilo	enajst	umsko	zaostalih	
prisiljenih	delati	kot	sužnji.	Morali	so	delati	ure	in	
ure	 brez	 odmora,	 jesti	 so	 dobili	 pasjo	 hrano,	 pre-
tepali	so	jih	za	najmanjšo	napako	ali	protest,	niso	
dobivali	nobene	plače.	Nekateri	med	njimi	so	bili	v	
tem	položaju	že	štiri	leta.	Kdor	je	hotel	oditi,	so	ga	
ulovili	in	mučili.	Lastnik	se	izgovarja,	da	so	vsi	imeli	
pravilno	pogodbo	in	da	jih	je	poslala	neka	agencija	
v	Sičuanu,	kateri	je	plačal	9.000	yuanov	za	pet	delav-
cev	in	dodatno	mesečno	300	yuanov	za	vsakega.	Zdi	
se,	da	policija	zdaj	išče	lastnika	te	agencije,	ki	pa	je	
izginil.	Ljudje	se	sprašujejo,	kako	je	to	mogoče,	ko	pa	

VIETNAM
katoličani in budisti

skupaj proti aidsu
V	Haifongu	so	katoliški	duhovniki	in	budistični	

menihi	ustanovili	“Komisijo	ljubezni	in	človečnosti”,	
v	kateri	skupaj	delajo	pri	varovanju	pred	aidsom	in	
zdravljenju.	Prvi	okuženi	 je	bil	v	mestu	registriran	
leta	 1993,	 do	 zdaj	 je	 bilo	 registriranih	 okuženih	
9.508,	od	katerih	jih	je	3.072	umrlo,	5.421	pa	jih	je	
v	zadnjem	stadiju	bolezni.	V	tem	združenju	sodelu-
jeta	tudi	krajevni	škof	in	vodja	Caritas,	duhovniki,	
redovnice,	laiki	in	budisti	iz	Chua	Ve	Pagode.	Eden	
od	njih	je	izjavil:	»Zelo	sem	vesel	tega	sodelovanje.	
Prvič	imam	neposredne	odnose	s	svojimi	katoliški-
mi	prijatelji.	Prej	nismo	bili	ravno	naklonjeni	eden	
drugemu,	 včasih	 so	 bili	 celo	 spopadi,	 zdaj	 smo	 pa	
pripravljeni	 delati	 skupaj	 in	 storiti	 kaj	 koristnega	
za	ljudi.«	Predstavnik	civilne	oblasti	v	mestu	je	prav	
tako	izrazil	svoje	zadovoljstvo	s	sodelovanjem	in	se	
zahvalil	 Socialni	 organizaciji	 norveške	 Cerkve,	 ki	
je	podprla	izvajanje	tega	projekta	in	s	tem	pomaga	
otrokom	 in	 odraslim,	 ki	 imajo	 aids,	 ter	 njihovim	
družinam.	Agencija AsiaNews.

vlada	stalno	razglaša	nove	uspehe	pri	preganjanju	te	
moderne	sužnosti.	Oblasti	priznavajo,	da	je	na	Kitaj-
skem	veliko	prekupčevanja	z	ljudmi:	med	aprilom	
2009	in	septembrom	2010	so	iz	suženjskega	stanja	
osvobodili	17.000	otrok	in	žensk	ter	zaprli	15.673	
osumljenih.	Od	januarja	do	julija	2010	je	bilo	1.238	
obsodb	na	smrt	ali	dosmrtno	ječo,	ali	zapor	več	kot	
5	let.	Zato	so	vedno	nova	odkritja	sužnjev	v	tovarnah	
toliko	bolj	čudna.	Že	leta	2007	so	odkrili,	da	je	bilo	na	
tisoče	otrok	in	najstnikov	ugrabljenih	in	prisiljenih	
delati	v	tovarnah	opeke	brez	rednega	počitka,	brez	
plače,	z	malo	hrane	 in	spanjem	v	mrzlih	barakah,	
nadzorniki	pa	so	jih	pretepali	za	vsako	malenkost.	
Istega	 leta	 so	 odkrili,	 da	 so	 v	 nekaterih	 tovarnah	
opeke	neposredno	zainteresirani	krajevni	politični	
voditelji.	Parlamentarna	preiskava	je	odkrila,	da	je	
samo	v	provinci	Shanxi	delalo	53.000	brezpravnih	
delavcev	v	več	kot	2.000	ilegalnih	tovarnah	opeke.	
Agencija AsiaNews.

TIBET – KITAJSKA
na tisoče Tibetancev pregnanih

iz lastnega kraja
Kitajska	hoče	nekoliko	nad	Lhaso	v	Tibetu	izvesti	

hidroelektrični	projekt,	zato	izganja	iz	tega	področja	
vse	tibetanske	prebivalce.	Do	septembra	2011	mora-
jo	oditi	vsi.	Kam	naj	gredo	in	od	česa	naj	žive,	kitaj-
skih	oblasti	ne	briga.	Vsak	družina	bo	dobila	10.000	
yuanov,	s	katerimi	si	mora	zgraditi	novo	hišo,	to	je	
pa	tudi	vse.	Kmete	so	prisilili,	da	so	prodali	živino,	
prepovedali	so	jim	namakati	polja	in	pospraviti	že-
tev.	Kitajci	sicer	trdijo,	da	se	borijo	samo	proti	tistim,	
ki	hočejo	odcepiti	Tibet	od	Kitajske,	v	resnici	pa	so	
Tibetanci	brez	osnovnih	pravic	in	nad	njimi	izvajajo	
pravi	genocid.	V	deželo	samo	naseljujejo	Kitajce,	ki	
imajo	vse	pravice	in	so	protežirani	na	vsakem	koraku.	
Pri	industrijskem	izkoriščanju	dežele	se	ne	brigajo	za	
občutljivo	naravno	ravnotežje	te	visoke	planote,	kar	
lahko	v	doglednem	času	povzroči	pravo	katastrofo.	
Agencija AsiaNews.

MADAGASKAR
pomanjkanje

osnovne hrane in higiene
Brez	dostopa	do	pitne	vode	je	10	milijonov	otrok,	

brez	osnovne	higiene	jih	je	5	milijonov,	nadaljnjih	
6	milijonov	pa	jih	je	zaostalo	v	rasti	zaradi	podhra-
njenosti.	To	so	uradni	podatki	UNICEF-a,	organiza-
cije	Združenih	narodov	za	otroke.	Večina	Malgašev	
je	stara	manj	kot	18	let,	rodnost	je	pa	zelo	visoka.	
Agencija Misna.

AFRIKA
nastaja kontinent velemest

Afrika	stopa	na	pot,	da	bo	postala	kontinent	vele-
mest	z	mestnim	prebivalstvom,	ki	se	bo	v	prihodnjih	
štiridesetih	letih	potrojilo.	To	predvidevanje	prihaja	
iz	urada	Združenih	narodov,	ki	se	s	tem	ukvarja.	Pre-
bivalstvo	afriških	mest	bo	iz	395	milijonov,	kolikor	
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MISIJONSKI POMENKI
Iz	 Čila,	 kjer	 deluje	 s.	 Andreja	 Šubelj,	 je	 prispelo	

pismo.	Sestra	misijonarka	piše:
»Dragi!	Vam	in	vsem	misijonskim	prijateljem	že-

lim	veliko	mero	blagoslova,	da	ga	boste	potem	delili	
s	tistimi,	ki	so	Vaši	prijatelji	in	dobrotniki.	Osrečuj-

jih	je	bilo	registriranih	leta	2009,	doseglo	milijardo	
in	230	milijonov	v	letu	2050,	kar	bo	bistveno	spre-
menilo	podobo	kontinenta,	posebno	s	poljedelskega	
vidika.	 Ta	 vrtoglavi	 porast	 zadeva	 predvsem	 70%	
manjših	mest,	ki	danes	štejejo	manj	kot	pol	milijona	
prebivalcev.	Združeni	narodi	opozarjajo,	da	je	treba	
že	zdaj	misliti	na	investiranje	v	gradbeništvo.	Pro-
blem	bodo	tudi	barakarska	naselja,	ki	jih	je	že	danes	
polno	na	obrobju	velemest,	kjer	milijoni	ljudi	žive	v	
zasilnih	bivališčih	iz	blata	in	pločevine,	kjer	razsajajo	
bolezni	in	lakota.	L’Osservatore Romano.

MJANMAR
kristjani za mir

in “spremembo”
Kristjani	v	Mjanmaru	molijo	za	mir	in	»za	spre-

membo	v	deželi«:	to	je	potrdila	mednarodna	dele-
gacija	vernikov	raznih	veroizpovedi	iz	Bangladeša,	
Kanade,	 Avstralije,	 Norveške	 in	 Anglije.	 Kristjani	
prosijo	tudi,	da	bi	drugi	molili	zanje.	Kristjanov	je	v	
Mjanmaru	8%	in	so	najrevnejši	med	revnimi,	kljub	
temu	pa	sodelujejo	v	borbi	proti	aidsu	predvsem	pri	
skupinah	žensk	in	otrok.	Ob	vsem	tem	so	res	živo	
pričevanje	za	svojo	vero.	Agencija Fides.

SIERRA LEONE
milijoni mrež proti komarjem
V	borbi	proti	malariji	 je	vlada	začela	z	delitvijo	

treh	 milijonov	 mrež	 proti	 komarjem.	 Malarija	 še	
vedno	 pomeni	 narodni	 alarm.	 Vsaka	 družina	 naj	
bi	dobila	od	ene	do	treh	mrež.	Posebno	pozornost	
izkazujejo	ženskam	in	otrokom.	Agencija Misna.

INDIJA
žito gnije,

ljudje pa umirajo od lakote
V	Indiji,	deželi,	ki	ima	eno	najvišjih	stopenj	rev-

ščine	 na	 svetu,	 je	 bilo	 več	 kot	 90%	 žita	 uničenega	
zaradi	zanikrnosti	zveznih	oblasti	pri	shranjevanju.	
V	skladiščih	Food Corporation of India	so	bile	vreče	
shranjene	na	odprtem,	brez	vsake	zaščite	pred	vre-
menskimi	 spremembami	 in	 nedavno	 monsunsko	
deževje	je	povzročilo	gnitje	žita,	tako	da	bo	dobro	
samo	še	za	gnoj.	Vlada	je	dosti	vložila	v	poljedelsko	
pridelavo,	ni	pa	niti	najmanj	poskrbela	za	shranje-

TIBET – KITAJSKA
Tibetanci v Indiji

za obrambo svojega jezika
Tibetanski	študentje	na	Kitajskem	demonstrirajo	

proti	odločitvi	Kitajske,	ki	hoče	v	Tibetu	tibetanski	
jezik	zamenjati	s	kitajskim.	Solidarno	so	se	jim	pri-
družili	tudi	študentje	v	Indiji,	ki	s	protestom	zahteva-
jo	spoštovanje	med	kulturami.	V	tibetanski	provinci	
Amdo	(kitajsko:	Qinghai)	je	šlo	na	ceste	okrog	6.000	
študentov.	Zanimivo	je,	da	so	proti	zamenjavi	jezikov	
celo	sami	Kitajci	prevladujoče	narodnosti	Han.	Julija	
je	kakih	8.000	Kitajcev	narodnosti	Han	protestiralo	
proti	uvedbi	mandarinske	kitajščine	v	pokrajinah,	
kjer	 je	v	rabi	kantonska	kitajščina.	V	tem	primeru	
se	je	centralna	vlada	celo	umaknila	in	prenehala	s	
svojim	načrtom.	Agencija AsiaNews.

ZIMBABVE
lakota grozi 1,3 milijonu ljudi
Po	uradnih	podatkih	bo	v	letu	2011	večk	kot	1,3	

milijona	 ljudi	v	Zimbabveju	potrebovalo	pomoč	v	
prehrani.	 Kljub	 ugodnim	 pogojem	 je	 poljedelstvo	
v	tej	državi	v	neprestani	krizi,	odkar	je	Mugabejeva	
vlada	 izgnala	 bele	 farmarje	 in	 zemljo	 razdelila	 po	
ključu	zvestobe	svojim	pristašem,	ki	je	ne	znajo	ob-
delovati.	Trenutno	si	vlada	prizadeva	za	spremembo	
načina	življenja	kakih	90.000	družin,	ki	jih	je	treba	
prevzgojiti	za	rabo	poljedelske	tehnike	in	metod	ži-
vinoreje.	Skratka,	treba	jih	je	naučiti	vsega,	kar	mora	
vedeti	vsak	uspešen	kmet.	Agencija Fides.

NIGERIJA
še vedno sužnje

Na	tisoče	mladih	nigerijskih	žensk	živi	kot	sužnje.	
Raziskava	je	razkrila	suženjska	taborišča,	naseljena	
z	nigerijskimi	ženskami	v	Maliju,	na	Slonokoščeni	
obali,	 v	 Burkini	 Faso,	 Nigru,	 Libiji,	 Maroku	 in	 Ka-
pverdskih	otokih.	Prav	tako	je	razkrila	obstoj	mno-
gih	javnih	hiš	v	Bamaku,	Moptiju	in	Kayesu	v	Maliju,	
in	to	predvsem	v	soseščini	rudarskih	področij.	V	njih	
so	predvsem	nigerijske	žrtve,	ki	jim	gospodarijo	ni-
gerijske	“madam”.	Dekleta	morajo	delati	proti	lastni	
volji	 in	 jih	 drže	 kot	 jetnice,	 podvržene	 spolnemu	
izkoriščanju	 in	 suženjstvu.	 “Madam”	 nadzorujejo	
vse,	tudi	njihov	zaslužek.	Agencija,	ki	je	to	razkrila,	se	
je	obrnila	na	Ekonomsko	skupnosti	držav	zahodne	
Afrike	z	zahtevo,	da	poseže	vmes.	Agencija Fides.

AFGANISTAN
5 milijonov otrok

ne more v šolo
5	 milijonov	 otrok	 v	 Afganistanu	 ne	 more	 obi-

skovati	 šole	 zaradi	 varnostnih	 problemov.	 Novico	
je	 povedal	 minister	 za	 šolstvo,	 pa	 tudi	 predsednik	
je	 potrdil,	 da	 so	 mnoge	 šole	 zaprte,	 ker	 so	 na	 po-
dročjih,	kjer	prihaja	pogosto	do	krvavih	spopadov	
med	mednarodno	koalicijo	in	talibani,	kar	spravlja	
v	 nevarnost	 civilno	 prebivalstvo,	 posebno	 otroke.	
L’Osservatore Romano.

vanje	zalog.	Tako	milijoni	ton	žita	in	drugih	poljskih	
pridelkov	gnijejo	na	prostem.	In	pri	vsem	tem	pri-
čakujejo	mednarodno	pomoč.	Agencija AsiaNews.
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Slovenija stopa v dvajsetletnico obstoja samostojne države. S (pre)
velikimi pričakovanji je bila sprejeta, zato je sedaj razočaranje nekaterih 
nad njo toliko večje. Res je, da je gospodarska kriza povzročila bistveno 
več škode, kot so pričakovali celo večni pesimisti, toda še bolj res je, da je 
dokončno razkrila nemoč starih političnih sil na gospodarskem področju. 
Čeprav se, ker so na vladi, trudijo premakniti voz iz blata, jim to vendar 
ne uspeva. Ne toliko zaradi neznanja kot zaradi nemorale, ki jih razjeda 
od znotraj. Javnomnenjska podpora je vladi padla na petino, prav tako 
nekatere njene stranke ne bi prišle v parlament, če bi bile danes volitve.

Ti podatko so zanimivi, ne gre pa jim povsem zaupati, ker zna levica 
vedno potegniti skupaj, četudi se na smrt sovraži. Trenutno jo najbolj 
veže strah pred največjo opozicijsko stranko, ki jo vodi Janez Janša. Novi 
Sloveniji, kot naslednici nekdanje Peterletove SKD, tudi ne kaže najbolj, 
toda upoštevati je treba, da ni v parlamentu in da bi se sedaj vanj skoraj 
gotovo uvrstila. Le nekaj več naporov bo še treba.

Ključni problem nastanka slovenske države je v dejstvu, da je bila 
osa mosvojitev tako velik cilj, da je zasenčil vse druge, zlasti zlom komu-
nizma. Njegovi nekdanji pristaši se odkrito trudijo, da bi ljudem dopo-
vedali, da zlom totalitarizma sploh ni bil cilj slovenske osamosvojitve. 

Da bi bili v tem bolj prepričljivi, uporabljajo zalo primitivno, vendar ne 
ne uspešno taktiko, da zamolčujejo, da je bila slovenska osamosvojitev 
mo goča zgolj zato, ker je padel evropski in v veliki meri svetovni ko-
munizem kot vladni sistem. Prav slednje bi morale opozicijske stranke, 
pa tudi Cerkev, bolj poudarjati. Ob nastanku slovenske države razen 
osamosvojitve in konca komunizma ni bilo podrobnejših, predvsem 
gospodarskih in socialnih načrtov, kako naprej. Kreatorji nove države 
so preveč pričakovali, da bosta demokracija in slovenska politična in 
vojaška integracija z zahodno Evropo kar sami po sebi prinesli nov go-
spodarski in družbeni red. Preveč so podcenjevali pravno-gospodarske 
vidike, kar se sedaj strahovito maščuje. Nekdanji komunisti in njihovi 
izvrševalci oblasti v gospodarstvo so izkoristili pravne nedorečenosti 
in si v veliki meri prilastili nekdanja podjetja. Strahotno so obogateli. 
Na nemoralen, vendar pravno, zaradi načrtno luknjaste zakonodaje 
in nestrokovnosti ter spolitiziranosti sodišč, skoraj nekazniv način. 
Stranke, ki so izšle iz slovenske osamosvojitve, so bile tudi preveč pod 
vplivom marksistične miselnosti, da tisti, ki obvladuje kapital, obvladuje 
tudi državo. Podcenjevale so moralno-socialno plat, kar se jim danes 
maščuje. Slovenski kapital, ki izhaja iz nekdanjega komunističnega 

Saj res, kaj so počeli od jeseni 2008, ko so prevzeli vlado, pa do januarja 2011? No, predvsem so se kregali med sabo, poskušali drug drugega izpod
riniti pri tem, kdo bo imel glavno besedo, posiljevali zakonodajo, kakor jim je pač trenutno koristilo, šarili na veliko s praznimi obljubami, od katerih 
niso nobene izpolnili, predvsem pa kradli in ropali kjer se je le še kaj dalo. Zadevo so zavozili tako daleč, da ni videti nobenega izhoda, zdaj pa, ko jim 
je začela tuliti alarmna sirena – so že preko polovice svoje vladavine, bližajo se nove volitve leta 2012, med ljudmi imajo pa minimalno podporo. Sicer 
je pa stanje po dvajsetih letih mlade države dobro orisal dr. Stane Granda v februarski številki revije Naša Luč pod naslovom “Se je začelo premikati?”

Predsedniki koalicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin 
so na današnjem srečanju na vladi dosegli soglasje o programskih 
prioritetah. Tudi glede medsebojnih razmerij naj bi dosegli napredek. 
Če je verjeti izjavam prvakom, je koalicija danes bolj enotna, kot je bila 
pred novim letom. Enotni so tako o tem, kaj so razvojne prioritete vlade, 
dogovorili so se glede zakona o nezdružljivosti poslanske in županske 
funkcije ter o spremembah volilne zakonodaje. Bližje so kompromisu 

glede zahteve Zares za odpoklic slovenskih vojakov iz Afganistana. O 
pogodbi s Patrio naj bi vlada odločala prihodnji teden. Srečanja so se 
sicer udeležili tudi nekateri ministri in vsi predsedniki koalicijskih strank, 
ki pa niso dajali izjav za medije.

Še to, meni osebno od vseh izjav najbolj v ušesih odzvanja 
ta, ki jo je dal Dušan Kumer: »Od jutri začnemo delati.« Kaj so 
pa počeli doslej?

Ta naslov sem pobral iz novice, ob kateri se človek zave vse intelektualne, etične in moralne pritlikavosti človeka, ki jo je izustil, kot tudi stranke in 
vlade, katere član je. Novica je bila objavljena 28. januarja na Radiu Ognjišče, kjer si je poročevalka Tanja Dominko na koncu privoščila strupeno, pa 
kar se da upravičeno pripombo. Sicer pa sodite sami!

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

»OD JUTRI ZAČNEMO DELATI!«

mo,	dokler	imamo	možnost.	Kar	storimo	bližnjemu,	
sprejme	 naš	 Prijatelj,	 da	 bo	 svet	 lepši,	 našel	 pot	 k	
sreči	in	miru.	Naj	vas	dobri	Bog	v	tem	letu	varuje	na	
duši	in	telesu.

Porabim	priliko,	da	se	zahvalim	vsem	za	pomoč,	
ki	ste	mi	jo	dali,	da	sem	lahko	osrečevala.	Naravne	
katastrofe	še	bolj	pomnožijo	trpljenje.	Vsaka	pomoč	
pa	 je	 božji	 blagoslov	 za	 trpeče.	 Leta	 2010	 smo	 se	
zelo	trudili,	da	bi	olajšali	trpljenje.	V	glavnem	smo	
pomagali	žrtvam	potresa,	ki	je	bil	strašen!	Bog	je	pa	

tudi	osrečeval	tiste,	ki	so	bili	velikodušni.	Molite	za	
nas,	da	bomo	velikodušni	in	čuteči	za	vsako	bolečino	
in	 potrebo.	 Upajmo,	 da	 bomo	 ob	 zadnji	 uri	 slišali	
Gospoda,	ki	nam	bo	govoril:	‘Kar	ste	storili	najmanj-
šemu,	ste	meni	storili!’

Naj	Vas	Marija	vedno	spremlja,	Vam	želi	hvaležna	
s.	Andreja	Šubelj.«

Prav	iskren	misijonski	pozdrav	od	nas	vseh,	ki	se	
trudimo	na	misijonskem	polju	v	zaledju.

Marica Lavriša
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Kljub dosedanjim slabim izkušnjam in nekaterim zares slabim napovedim upam, da bo Slovence, predvsem pa sedanje voditelje opozicije do volitev 
2012 srečala pamet. V tem oziru bi ponovil, kar je dal Plečnik zapisati na zvon na spomeniku padlim v Komendi: »Molimo za zdravo pamet!«

Sedanja vladna večina si je kljub svojim nerodnostim pridobila 
nesmrtne in trajne zasluge za dolgoročni razvoj demokracije. Že 
sorazmerno kmalu je s svojimi potezami (po mojem mnenju za zme-
raj) porušila enega najbolj trdoživih in za demokratično ravnotežje 
najnevarnejših slovenskih političnih mitov. Mit o tem, da so politiki 
tistega pola, ki ga po konvenciji označujemo za levega, zaradi svojih 
prirojenih sposobnosti bolj kvalificirani za vladanje od svojih kolegov 

z desnice. Dolga leta je moto, s katerim sedaj uspeva samo še županu 
Jankoviću, češ da so levičarji mogoče res namazani z vsemi mažami in 
so marsikaj pospravili v žep, a imajo zaradi dolgoletne prilepljenosti na 
stolčke veliko več prakse in so zato vredni večjega zaupanja, obvladoval 
slovensko sceno. Janši so volivci vladanje zaupali nekako za šalo, vse do 
Pahorjeve ekipe pa niso zares podvomili vanj.

30 pravnikov je izrazilo strokovno mnenje, da ti elektronski naslovi niso osebni podatki. Posledično torej pomeni, da je informacijski pooblaščenec s 
tem kršil veljavno zakonodajo v interesu vladajoče koalicije, ki ji prizadevanje Civilne iniciative za zaščito družine in pravice otrok pomeni oviro na poti 
uveljavljanja neetične in nemoralne zakonodaje in se pri tem ne ustavi pred nobenimi sredstvi.

Pri vsem tem pa je vsaj malo v tolažbo posmehljivi zapis publicista dr. Aleša Maverja v spletnem časopisu “časnik”:

V sredo (19. januarja) dopoldne se je zgodil eden najhujših homo-
fobnih napadov na svobodo izražanja v Evropi v zadnjih letih. Klemen 
Mišič, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, je namreč na 
pobudo za zdaj neznanih prijaviteljev izvedel cenzuro na spletni strani 
www.kul.si in prepovedal objavo javno dostopnih službenih elektron-
skih naslovov predsednika države, predsednika vlade, poslank in poslan-
cev, ministric in ministrov ter nekaterih drugih državnih uradnikov.

S tem je dejansko prepovedal zakonito ter doma in v tujini poznano 
civilnodružbeno pobudo Civilne iniciative za družino in pravice otrok, v 
kateri smo državljanke in državljane povabili, naj najvidnejšim državnim 
funkcionarjem in vplivnim posameznikom predstavijo svoje stališče do 
predloga Družinskega zakonika, ki mu nasprotuje velika večina dr  ža v  ljank 

in državljanov. Vendar je strahu pred ljudmi oz. “homofobije” v nekaterih 
vplivnih krogih v naši državi očitno preveč, zato so zlorabili svoj politični 
vpliv za zadušitev svobode izražanja v naši državi. Kaj nas še čaka?

Zelo zanimivo je, da predsednik vlade ter poslanke in poslanci na 
spletnih straneh Državnega zbora prosijo in vabijo ljudi, naj jim pišejo, 
zdaj pa državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov izvaja pritiske, 
da jim ljudje ne bi pisali. Ima državni nadzornik za varstvo osebnih 
podatkov res pravico kratiti predsedniku vlade in poslancem njihovo 
željo, da bi jim ljudje pisali, in željo velike množice ljudi, da bi pisali 
poslancem? Ta grobi poseg v svobodo izražanja razumemo tudi kot željo, 
da bi poslance izolirali od ljudi, ki so jih volili, in resničnih problemov, 
s katerimi se ljudje v življenju srečujejo.

Verjetno je dr. Granda zadel “žebljico na glavico” z vprašanjem, kdo bo ta nova, mlajša osebnost, ta “mesija”, ki bo sposoben izpeljati ta zablateni 
slovenski voz na pot poštenega gospodarstva, politiko pa iz ropanja in kraje v delo za dobro vseh državljanov. Bo sedanji vodja največje opozicijske 
stranke, Janez Janša, uvidel, da je njegov čas mimo, da je svojo nalogo v zgodovini slovenske politike izpolnil? Bo znal prepustiti svoje mesto nekomu 
s svežimi idejami, ki ni obremenjen s preteklostjo in z očitki, četudi neresničnimi? Zgodovina pozna prav malo takih primerov. Kar v slovensko bližnjo 
preteklost poglejte: še vedno se v politiki pojavljajo imena starih komunistov, najmlajši med njimi so že čez 70, pa še vedno ne odnehajo, čeprav je iz 
njihovih izjav večkrat posumiti, da jih je že pošteno načela skleroza ali altzheimerjeva bolezen. In če drugače na gre, pa vleči niti iz ozadja, v ospredje pa 
riniti svoje dvomljive figure, kot je dr. Granda dobro pokazal s Kučanom in Jankovićem. Bojim se, da je ta bolezen, imeti roke v kaši, kot pravijo Francozi, 
splošna bolezen vseh vodilnih, posebej pa še politikov.

Slabi dve leti je še časa, kar je zelo malo. Medtem si pa bodimo na jasnem, kaj se v Sloveniji dogaja. Da se sedanja vlada ne ustraši nobenega sred
stva, kadar hoče preriniti skozi parlament kak zakon, dobro kaže dogodek iz srede januarja, s katerim so poskušali utišati Civilno iniciativo za družino 
in pravice otrok in je bil objavljen na spletni strani 24kul.si.

režima, je najprej ideološki, potem šele deluje kot kapital. Premalo 
je bilo podpore novim podjetnikom, ki so začeli iz nič in so večinoma 
demokratično orientirani, predvsem pa bolj pošteni, saj upravljajo s 
svojim, ne pa z nakradenim ali prigoljufanim premoženjem.

V čem se Slovenija premika ali bolje spreminja? Bolj ali manj je vsem 
jas no, da tako ne gre več naprej. Od tu dalje pa so še razlike. Nekdanja 
ko mu nistična levica v osebi predsednika Zveze borcev in njihovega 
trobila časopisa Mladina pod patronatom predsednika države vidijo 
re šitev v vrnitvi nekdanjih komunistov na čelu z Milanom Kučanom ali 
vsaj njegovo podaljšano roko ljubljanskim županom Jankovićem. Trdijo, 

da je demokracija pri maloštevilnih Slovencih nemogoča. Za komunizem 
maloštevičnost ni pomembna, saj je to diktatura. Ostali so si enotni v 
tem, da mora najprej začeti delovati pravna država. Izvajati je teba že 
spre jete zakone, njihove pomanjkljivosti pa hitro odpravljati. Kadar to 
zahteva opozicija, njene voditelje kriminalizirajo, predvsem pa uspešno 
blatijo z nedokazanimi podtikanji o kriminalni dejavnosti. Čedalje bolj 
spolitizirana sta tožilstvo in policija, ki vladi zelo pomagata. Ker pa se 
nasprotovanje njej veča tako z leve kot desne strani, bi bil med njima 
potreben le nekak dogovor o skupnih vsebinah sprememb. Pojavlja se 
vrsta novih, izobraženih ljudi. Manjka le močna in verjetno nova oseb-
nosti, ki jih bo povezala. Zato se predsednik države boji novega “mesije”.
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in	sicer	s	tem,	da	so	odbrenčali	skozi	okna	v	“zlato	
prostost”,	in	ura	je	potem	potekla	mirno.

Naslednje	jutro	nas	je	Šega	trdo	pestil	zaradi	voj-
nega	pohoda	hroščev,	pa	se	nismo	vdali.	Sklicevali	
smo	 se	 na	 profesorja	 Matijo	 kot	 pričo,	 da	 so	 tudi	
med	slovenščino	prišli	hrošči	sami	od	sebe	v	razred.

In	dobri	Matija	je	res	pričal	nam	v	prilog.	Seveda	
pred	tako	spoštovanim	profesorjem	sta	pač	morala	

mlada	suplenta	kapitulirati,	čeprav	nista	verjela,	
da	je	taka	množica	hroščev	zašla	v	sobo	drugače	
kakor	v	dijaških	žepih.

Za	hrošči	so	prišle	na	vrsto	rožičeve	pečke.
Takoj	 naslednji	 teden	 je	 začelo	 neko	 do-

poldne	med	zgodovino	pokati	po	tabli.	V	zad-
njih	klopeh	so	jedli	rožiče,	pečka	pa	spuščali	

na	kateder.	Kar	venomer	je	delalo	pk-pk-pk,	
tu	in	tam	je	pa	pokalo	tudi	v	celih	salvah.

Pri	prvih	“strelih”	se	je	Ragazzi	ne-
koliko	zganil,	potem	je	pa	ves	čas	med	

“obstreljevanjem”	 sedel	 mirno	 za	
ka	tedrom	in	kazal	prav	stoično	rav-

nodušje.	Gotovo	se	je	še	o	pravem	
času	spomnil,	da	je	rezervni	čast-
nik	 in	 da	 mora	 kot	 tak	 ohraniti	
hladno	kri	tudi	v	“dežju	krogel”.

Navzlic	svoji	častniški	časti	nas	
je	pa	le	Šegi	“zašpecal”.

»Zvedel	 sem,	 da	 ste	 včeraj	 gospoda	 profesorja	
Ragazzija	bombardirali,«	je	začel	drugi	dan	razred-

nik	s	preiskavo,	ki	je	trajala	več	dni.	Dobili	so	kakih	
deset	krivcev.	Žal,	da	so	prišle	pri	razgovorih	v	razre-
du	in	v	konferenčni	sobi	na	vrsto	tudi	zadeve,	ki	niso	
bile	z	bombardiranjem	v	nikaki	zvezi.	Seveda	sem	bil	
nedolžna	žrtev	te	v	tem	oziru	nepravilne	preiskave	
jaz,	ki	sem	v	življenju	moral	že	marsikaj	snesti,	kar	
do	drugi	skuhali.«

V	soboto	po	končani	preiskavi	se	je	pričel	pri	gr-
ščini	uvod	k	justifikaciji.	Vsi	“zločinci”	so	bili	vprašani	
in	so	opravili	v	nekaj	minutah.	Nato	pa	se	obrne	Šega	
k	meni.

»Mlakar,	zdaj	pa	pridete	vi	na	vrsto.«
Jaz	vstanem	in	ga	začudeno	pogledam,	ker	sem	

imel	glede	bombardiranja	čisto	vest.
»No,	le	nikar	se	ne	delajte	tako	nevednega.	Kdo	

pa	meče	pri	slovenščini	pomaračne	olupke	po	sobi?«
To	vprašanje	me	je	docela	uničilo.
Bilo	je	še	v	marcu,	ko	sem	med	slovenščino	prid-

no	prepariral	grščino.	Nekje	za	menoj	so	lupili	po-
maranče	in	metali	name	olupke.	Nekaj	časa	sem	to	
mirno	prenašal,	potem	se	pa	obrnem	in	zakličem,	
naj	mi	dajo	mir.	Prav	isti	hip	pa	mi	vrže	nekdo	velik	
olupek	naravnost	v	oko.	To	me	pa	tako	razjezi,	da	
zgrabim	kup	olupkov,	ki	so	se	bili	nabrali	ob	moji	
klopi,	in	jih	zalučim	proti	zanjim	klopem.

Prav	 takrat	 je	 pa	 deklamator	 pustil	 “Ubežnega	
kra	lja”	pasti	v	prepad	in	profesor	Matija	se	je,	kakor	

Za	slovenščino	smo	imeli	zelo	dobrega	profesorja,	
ki	smo	ga	klicali	kar	po	krstnem	imenu.

Profesor	Matija	je	bil	sicer	že	nekoliko	prileten,	
toda	po	idejah	najmanj	trideset	let	pred	svojimi	ko-
legi.	Pri	njem	smo	uživali	vse	dobrote	svobodne	šole,	
o	kateri	kvasijo,	da	je	produkt	naše	moderne	dobe.

Takoj	prvo	uro	smo	vzeli	vajeti	v	roke	in	določili	
smer	pouka	v	slovenščini.	Najprej	smo	izločili	slov-
nico	in	“Šuman”	je	romal	za	peč.	Nato	smo	od-
ločili	večji	del	ure	za	deklamovanje	in	pro	sto	
zabavo,	ostali	čas	pa	za	branje	 leposlovnih	
spisov	v	Janežičevem	“Cvetniku”.

Deklamovat	 smo	 hodili	 kaj	 pridno.	 Ker	
takrat	še	ni	bil	vsak	deseti	razumnik	pesnik	
kakor	dandanes,	so	se	pesmi	zelo	ponavlja-
le.	Zato	se	ne	smemo	čuditi,	da	ni	bilo	
predmetu	 primerne	 pazljivosti	 ne	
pri	nas	ne	pri	profesorju.	Mi	smo	
se	 v	 klopeh	 pogovarjali	 ali	 učili	
druge	 predmete,	 Matija	 pa	 je	 za	
ka	tedrom	dremal.	Le	tu	in	tam	je	
dvignil	glavo	ter	pohvalil	deklama-
torja	z	običajno	opazko:	»Mož	ima	
precej	ognja.«

Samo	 enkrat	 je	 pokazal	 nekoliko	
svojo	 nejevoljo,	 in	 sicer	 takrat,	 ko	 je	
bila	Gregorčičeva	“Domovini”	približno	
petdesetič	“proizvajana”.

»Ne,	ni	tako	zapuščena,	kakor	pesnik	
toži,«	je	dejal	počasi.	»Saj	smo	jo	danes	
že	najmanj	petdesetič	slišali!«

Pri	profesorju	Matiji	je	bilo	torej,	ko	je	za-
rota	proti	Ragazziju	dozorela.	Takrat	je	bilo	hroščevo	
leto	in	neki	ukaželjen	zastopnik	teh	škodljivcev	je	
zašel	med	slovenščino	v	sobo.	To	je	bil	za	nas	zelo	
zabaven	intermezzo;	takoj	smo	se	spravili	na	lov.

»Pustite	 živalco	 živeti,«	 je	 rekel	 profesor,	 »da	 se	
vrne	v	zlato	prostost.«

Takoj	 nato	 je	 nekdo	 ujel	 “živalco”	 in	 jo	 spustil	
skozi	okno	v	“zlato	prostost”,	pa	tako,	da	se	je	tam	na	
semeniškem	zidu	kar	razmazala.	Pozneje	se	je	fant	
tega	čina	kesal;	kajti	prav	ta	ubogi	hrošč	je	pokazal	
zarotnikom	pot	do	tolikanj	zaželene	osvete.

Ko	sem	prišel	popoldne	v	šolo,	so	že	polagali	za	
Ragazzija	“mine”.	Na	mizo,	na	stol,	na	tablo,	zlasti	pa	
na	peč	–	povsod	so	nastavili	hrošče.	Najbolj	smo	se	
veselili	trenutka,	ki	bo	Ragazzi	sedel	nanje.	Toda	ve-
selili	smo	se	prezgodaj.	Ko	je	profesor	prišel	v	razred,	
so	se	že	vsi	hrošči	preselili	s	stola	na	tla.	Sicer	je	bil	pa	
tudi	zabavno	gledati,	kako	je	Ragazzi	skakal	s	stola	in	
pokončaval	hrošče,	ki	so	lezli	izpod	mize	na	kateder.

Pri	prvem	in	drugem	ni	še	nič	sumil.	Ko	pa	so	za-
čeli	korakati	v	kohortah	in	so	tisti,	ki	so	imeli	svoje	
pozicije	 na	 peči,	 dvignili	 krila	 ter	 jeli	 brenčati	 po	
razredu,	je	pa	le	začel	gledati	in	premišljevati,	od	kod	
ta	golazen.	Vso	zadevo	so	slednjič	poravnali	hrošči,	

Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
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Matija
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V	četrti	c	imajo	fiziko.
Šumi	kakor	v	panju,	v	katerem	roje	čebele.	Dijaki	

imajo	posto	zabavo,	kakor	da	je	odmor,	ne	pa	učna	ura.
Profesor	Draganovič	sedi	za	katedrom	in	lista	po	

razrednem	katalogu.
»Kunšič!«
»Kaj	pa	je,	gospod	profesor?«
»Kaj	je?	Ven	pridite,	da	vas	vprašam!«
»Mene?	Ni	mogoče,	gotovo	se	le	šalite.«
»Kaj	se	bom	šalil?	Nič	se	ne	šalim.	Takoj	k	tabli!«
»Saj	sem	bil	že	vprašan.	Vprašajte	druge,	ki	še	niso	

bili!«

»Kunšič,	pridite	ven	in	pokažitem,	da	znate	uboga-
ti.	Saj	vas	ne	bom	vprašal	za	red.	Ako	ne	boste	znali,	
vam	ne	bom	nič	zapisal.«

»Zapisal	ali	ne	zapisal,	to	me	nič	ne	briga.	Jaz	se	
ne	dam	vprašati,	pa	je;	nimam	časa.	Moram	brati	tole	
indijanerico.	Pravkar	sem	prišel	do	tja,	ko	se	priprav-
lja	hraber	‚hajptling‘	(Häuptling = poglavar),	da	bo	
škalpiral	 bojazljivega	 ‚blajhgesichta‘	 (Bleichgesicht 
= bledokožec),	pa	me	motite!«

Ta	predrzni	odgovor	je	Draganoviča	silno	razjezil.	
Ves	togoten	potegne	iz	katedra	razrednico	in	zapiše	
vanjo:	»Kunšič	benimmt	sich	wie	ein	Hausknecht«	

običajno,	zdramil	in	me	videl.
»Kaj	pa	je	to,	Mlakar?	Nisem	mislil,	da	znate	biti	

tako	surovi.«
Ko	pa	ves	čas	vame	olupke	mečejo,«	sem	se	kratko	

opravičil	in	se	vrnil	h	grški	prepraciji.
To	 zadevo	 sem	 bil	 že	 davno	 pozabil;	 zdaj	 je	 pa	

pri	šla	 nad	 me	 popolnoma	 nepričakovano	 kakor	
Samson	nad	Filistejce.	Opravičeval	se	Šegi	nisem.

»Če	je	tako	malo	pravice	na	svetu,«	sem	si	mislil,	
»da	bi	se	moral	človek	opravičevati	nekaj	dni	pred	
binkoštmi	zaradi	olupkov,	ki	 jih	 je	zagnal	v	postu,	
pa	še	v	silobranu,	v	zadnjo	klop,	potem	je	sploh	vsak	
zagovor	zaman.«	Nikakor	tudi	nisem	mogel	razumei,	
da	me	je	dobri	Matija	ovadil.	Sicer	pa	nisem	utegnil	
premišljevati.

»Heraus	zur	Tafel!«	(Ven	k	tabli!)	se	je	glasilo	strogo	
povelje.

Takoj	nato	sem	stal	pri	tabli	s	kredo	v	roki	in	s	trd-
nim	prepričanjem	v	srcu,	da	se	bom	prej	ali	pozneje	
vrnil	v	klop	za	trojko	bogatejši.	Vrnil	sem	se	prej. . .

»Aorist	von	epajneo!«	(Aorist	od	epajneo	=	hvalim;	
aorist je eden od preteklih časov grške slovnice)

Pokoren	osornemu	ukazu	zapišem	na	tablo	“epe-
neza”.

Pozabil	sem	pa	pod	eta	(grška črka, dolgi e)	pori-
niti	neko	majhno	stvarco,	ki	ji	pravijo	grški	slovničar-
ji	“jota	subscriptum”	(kako	so	jo	stari	Grki	imenovali,	
pa	sam	Bog	ve).	To	je	bilo	Šegi	že	dovolj.

»Marsch	hinein!«	(Marš	nazaj).
Upal	sem,	da	je	s	tem	moj	zločin	opran,	pa	ni	bil.	

Pro	fesor	 mi	 je	 namreč	 še	 naročil,	 naj	 pride	 oče	 k	
njemu.	To	je	bilo	hujše	kot	trojka.

Zvečer	sem	po	precejšnjem	uvodu	povedal	očetu,	
da	se	želi	Šega	nekaj	z	njim	pogovoriti.

»Ali	se	spomniš,	kaj	sem	ti	rekel,	ko	si	stopil	v	gim-
nazijo?	Ako	te	tudi	izključijo,	mene	gimnazija	ne	bo	
videla.	Hodil	sem	za	tvojega	brata	le	prevečkrat	to	
trnjevo	pot,	da	bi	jo	še	enkrat	poskusil.«

Rad	 bi	 bil	 rekel	 očetu,	 da	 ni	 treba,	 da	 bi	 njega	
gim	nazija	 videla,	 marveč	 da	 zadostuje,	 če	 on	 vidi	
gimnazijo,	pa	si	nisem	upal.	Prav	takrat	je	namreč	
sedel	pri	svojih	pisarijah	in	v	takem	položaju	ni	bil	
posebno	dovzeten	za	dovtipe,	zlasti	še	za	slabe.

Nekoliko	sem	upal,	da	bo	Šega	pozabil	na	svoje	
naročilo,	pa	ni.	Takoj	v	torek	me	je	prijel,	zakaj	ni	
bilo	očeta.

»Ni	imel	časa.«

»Dobro,	naj	pride	jutri.«
Zlagal	se	nisem,	saj	res	ni	imel	časa	za	šolo.
Popoldne	sem	se	posvetoval	z	bratom,	kako	bi	se	

izmotal	iz	zagate.	Slednjič	sva	sklenila,	da	pojde	on	k	
Šegi	in	mu	pove,	da	oče	ne	more	priti,	ker	je	prav	zdaj	
pred	birmo	zelo	zaposlen.	To	je	bilo	zelo	verjetno,	ker	
so	imeli	takrat	krojači	pred	binkoštmi	največ	dela.

Šega	 se	 je	 s	 tem	 odgovorom	 zadovoljil	 in	 bratu	
na	ročil,	naj	pove	očetu,	da	me	bo	vrgel	v	grščini	brez	
premestnega	ali	ponavljalnega	izpita,	če	mu	ne	bom	
vselej	prav	dobro	odgovoril.	Naročila	seveda	ni	izvr-
šil.	Čemu	bi	bila	pač	starše	vznemirjala,	ko	sem	pa	
vedel,	da	ne	morem	pasti.	Imenovan	nisem	bil	nikdar,	
naloge	sem	pa	tudi	pisal	še	precej	dobro.	In	res	sem	
imel	v	spričevalu	“povoljno”.

Šega	 je	pa	še	nekaj	ur	potem	neprestano	žugal:	
»Warts	Leute,	 ich	werde	euch	petschieren,«	(le	po-
čakajte,	 ljudje,	 jaz	vas	bom	že	pritisnil),	 in	metal	s	
katedra	osle,	vole	in	nosoroge	v	primernih	potencah.	
Grozil	je	“bombardirjem”	s	karcerjem	do	16	ur	in	z	
izključitvijo,	naposled	pa	je	cela	zadeva	padla	v	vodo.

Zaslugo	za	amnestijo	je	imel	Rozman,	ki	je	pred	
nekaj	leti	umrl	kot	župnik	nekje	na	Koroškem.	Neke-
ga	dne	je	namreč	izginil	iz	Ljubljane,	in	sicer,	kakor	
so	govorili,	iz	strahu	pred	kaznijo.	Bil	je	namreč	med	
“bombardirji”.

»Šel	je	v	Trst	za	‚šifsjunga‘,«	(mornarskega	vajenca),	
so	pripovedovali	njegovi	ožji	tovariši.

Iskali	 so	 ga	 v	 vseh	 krajih	 ob	 glavni	 cesti	 v	 Trst,	
in	da	bi	se	rajši	pustil	najti,	 so	v	šoli	razglasili	del-
no	 amnestijo	 za	 vso	 bombardirsko	 četo.	 Še	 danes	
sem	prepričan,	da	je	bil	za	milo	postopanje	s	krivci	
najbolj	Ragazzi,	ki	je	bil	zelo	dobrega	srca	in	ni	rad	
študentom	škodoval.

Rozman	je	nekaj	dni	potem,	ko	je	»odšel	za	šifs-
junga	v	Trst,«	priromal	nazaj,	to	pa	tem	laže,	ker	se	je	
ves	čas	skrival	na	Viču	pri	sošolcu	Cveku.

O	karcerju	ali	celo	izključitvi	pa	Šega	ni	več	govoril.
Kmalu	po	binkoštih	so	se	pričeli	premestni	izpi-

ti,	zelo	prijetni	časi	za	tiste,	ki	jih	nismo	imeli.	Pred	
klopmi	so	se	ubogi	fantje	v	dolgi	vrsti	borili	s	Šego	
na	življenje	in	smrt,	mi	smo	pa	za	tem	živim	plotom	
brali	indijanske	povesti.

Zares,	na	tretjo	se	z	veseljem	spominjam;	najprej	
kozave	 počitnice,	 nato	 Westrova	 nesreča,	 prijetne	
ure	v	pregnanstvu,	hrošči	in	tako	dalje,	samo	prijetni	
dogodljaji.

Anarhija in tiranija



(Kunšič	se	obnaša	kakor	hlapec).
Po	uri	lete	dijaki	h	katedru	in	prosijo	profesorja,	

naj	izbriše	grešnika.
»Ne,	je	preveč	predrzno	odgovarjal.«
»Saj	me	ni	treba	izbrisati;	nič	ne	prosim,«	se	oglasi	

Kunšič	v	klopi.
»No,	vidite	guncveta;	saj	sam	noče,	da	bi	ga	izbrisal.«
»Oh,	 gospod	 profesor,	 zaradi	 nas	 ga	 izbrišite”	

Razrednik	bo	strašno	hud	in	nam	bo	v	grščini	same	
trojke	dajal.«

»Naj	bo,	ga	pa	izbrišem	zaradi	vas,	da	ne	boste	po	
nedolžnem	trpeli.«

In	dobri	profesor	je	prevlekel	svojo	opombo	s	čr-
ni	lom	tako,	da	potem	Šega	ni	mogel	uganiti,	kaj	je	
bilo	zapisano.

Človek	bi	mislil,	da	je	to,	kar	sem	napisal,	le	zlobna	
satira	na	neko	vrsto	moderne	šole,	v	kateri	imajo	di-
jaki	prvo	besedo,	učitelj	pa	sploh	nobene;	pa	ni.	Ves	
dogodek	se	je	vršil	tako,	kakor	sem	ga	opisal.

Draganovič	je	šele	tisto	leto	prišel	na	našo	gimna-
zijo.	Prvo	uro	smo	ga	zelo	verno	poslušali.	V	svojm	
“nastopnem	 predavanju”	 je	 pohvalil	 ljubljansko	
gimnazijo	kot	najboljšo	in	slednjič	izrekel	upanje,	
da	bomo	z	njim	gotovo	zadovoljni.

To	upanje	ga	ni	varalo;	bili	smo	z	njim	zelo,	zelo	
zadovoljni.	Vsak	je	počenjal,	kar	je	hotel,	samo	pro-
fesor	ne,	kar	dokazuje	primer	s	Kunšičem.

Mene	je	imel	rad,	ker	mu	nisem	nagajal.	»Guncve-
ti,«	me	je	pri	neki	priliki	pohvalil,	»vi	nagajte,	Mlakar	
je	pa	priden	in	se	lepo	grščino	uči.«

Kadar	je	razlagal,	ga	sploh	nihče	ni	poslušal.	Pri	
poskusih	smo	pa	kazali	več	zanimanja.	Obkolili	smo	
ga	v	gosti	vrsti,	da	so	medtem	lahko	drugi	gledali	rede	
v	razrednem	katalogu.	Pri	tem	delu	smo	se	seveda	
menjavali.

Ko	nam	je	profesor	neku	uro	kazal	prosti	padec,	
se	je	nekdo	preveč	glasno	hudoval,	da	ga	je	Wester	
ogoljufal,	ker	mu	je	dal	nezadostno.	Tu	se	Draganovič	

hitro	ozre,	zgrabi	katalog	in	ga	zaklene	v	kateder.	Ker	
pa	je	pustil	ključ	v	miznici,	so	jo	fantje	odprli	in	šli	s	
katalogom	v	zadnjo	klop.	Profesor	je	zapazil	drzni	
vlom	šele	po	končanem	poskusu,	ko	je	hotel	vzeti	
katalog	iz	mize.

»Guncveti,«	je	hitel	v	zadnjo	klop,	»katalog	nazaj!«
»Takoj,	 gospod	 prefesar,«	 je	 dejal	 tisti,	 ki	 ga	 je	

pravkar	 držal	 v	 rokah.	 »Samo	 toliko	 še	 počakajte,	
da	pogledam,	če	me	niste	zadnjič	v	fiziki	goljufali. . .«

Poudariti	pa	moram,	da	smo	bili	prav	dobro	dis-
cipliniran	razred;	samo	profesor	nam	ne	bi	bil	smel	
pri	svojem	nastopu	izraziti	upanja,	da	bomo	z	njim	
zadovoljni.

Gerdinič,	na	primer,	je	začel	z	nemščino	brez	vsa-
kega	uvoda.	Sicer	je	dobil	takoj	prvi	mesec	priimek	
“Zakleti	 vitez”,	 zato	 smo	 pa	 sedeli	 pri	 njegovi	 uri	
kakor	vkopani,	čeprav	ni	nikdar	vpil	ali	grozil.

Sploh	 je	 bila	 v	 četrti	 zasedba	 zelo	 slaba.	 Ako	 bi	
ne	 bili	 za	 slovenščino	 ohranili	 Matije,	 za	 fiziko	 pa	
dobili	 Draganoviča,	 bi	 bilo	 naravnost	 obupno.	 Po	
dolgem	odmoru	sta	namreč	prišla	tudi	zemljepis	in	
zgodovina	med	predmete,	za	katere	smo	se	morali	
pripravljati.

Profesor	 Kaspret,	 ki	 je	 nadomestil	 Ragazzija	 in	
smo	ga	ohranili	potem	vso	višjo	gimnazijo,	je	bil	sicer	
dober	človek,	toda	učiti	smo	se	pa	le	morali,	ker	je	
hotel	biti	on	z	nami	zadovoljen.

Mene	je	imel	precej	“na	piki”,	ali	vsaj	delal	se	je	
tako,	kakor	da	bi	me	imel.	To	je	pa	prišlo	tako.

Nekega	 popoldneva	 sva	 se	 v	 odmoru	 pred	 zgo-
dovino	s	Kovačem	sporekla.	Ves	razdražen	zgrabim	
šestilo,	ga	zravnam	v	kopje	in	naskočim	nasprotnika	
kakor	na	turnirju.	V	tistem	hipu	se	odpro	vrata	in	na	
pragu	se	prikaže	profesor	Kaspret.	V	vročem	boju	sva	
preslišala,	da	je	že	zvonilo.	Hitela	sam	potem	tako	
jadrno	vsak	na	svoj	prostor,	da	sem	jaz	celo	šestilo	
vzel	s	seboj.	In	čudno,	Kaspret	se	za	Kovača	že	zmenil	
ni,	samo	mene	se	je	oprijel.

Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 v	 petek,	 14.	 januarja,	
sprejel	 prefekta	 Kongregacije	 za	 zadeve	 svetnikov	
kardinala	Angela	Amata	in	podpisal	devet	odlokov,	
s	katerimi	je	v	treh	primerih	potrdil	
čudežno	ozdravitev	na	priprošnjo	
kandidatov	za	blažene,	v	petih	pa	
priznal	 junaške	 kreposti	 in	 mu-
čeništvo.	 Med	 prvimi	 primeri	 je	
najodmevnejša	potrditev	čudežne	
ozdravitve	 francoske	 redovnice	
s.	 Marie	 Pierre-Simon	 po	 parkin-
sonovi	bolezni	(to	so	11.	januarja	
že	 soglasno	 potrdili	 kardinali	 in	
škofje	 pri	 Kongregaciji	 za	 zadeve	
svetnikov)	 na	 priprošnjo	 papeža	
Janeza	 Pavla	 II.,	 med	 drugimi	 pa	
priznanje	mučeniške	smrti	zaradi	
sovraštva	 ubijalcev	 do	 katoliške	
vere	 in	 Cerkve	 petih	 decembra	

JANEZ PAVEL II. MED BLAŽENIMI

1941	v	Bosni	umorjenih	redovnic,	tako	imenovanih	
drinskih	 mučenk	 iz	 reda	 hčera	 božje	 ljubezni.	 Od	
teh	sta	bili	tudi	dve	Slovenki	iz	sedanje	novomeške	

škofije:	 s.	 Marija	 Krizina	 (rojena	
Jožefa	Bojanc)	iz	župnije	Šmarjeta	
in	s.	Marija	Antonija	(rojena	Jožefa	
Fabjan)	 iz	 župnije	 Hinje,	 ostale	
tri	pa	s.	Marija	Julija	(rojena	Kata	
Ivanišević),	 s.	 Marija	 Bernadeta	
(rojena	Terezija	Banja)	in	s.	Marija	
Berchmana	(rojena	Carolina	Anna	
Leidenix).

Papež Janez Pavel II. bo raz-
glašen za blaženega 1. maja v 
Rimu. To	 bo	 druga	 velikonočna	
nedelja,	ki	je	nedelja	Božjega	usmi-
ljenja,	ki	jo	je	uvede	prav	Janez	Pa-
vel	II.	Razglasite	bo	opravil	njegov	
naslednik	Benedikt	XVI.



KRIŽEV POT v postnem času	bo	vsako	nedeljo	ob	1:30	popoldne	–	s	petjem	in	blagoslovom	z	Najsvetejšim.

NA CVETNO NEDELJO, 17. aprila,	blagoslov	zelenja	pred	kulturnim	centrom	in	procesija	ter	slovesno	
branje	pasijona	pri	enajsti	maši.

V MAJU - ŠMARNICE vsako nedeljo	ob	1:30	popoldne:	šmarnično	premišljevanje,	pete	litanije	Matere	božje	
in	blagoslov	z	Najsvetejšim.	Na	materinski dan, 8. maja	bodo	šmarnice	ob	ob	3:00	popoldne.

NEDELJA, 19. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje	in	očetovski dan.	Sv.	maša	ob	11:00,	pete	litanije	
Matere	Božje	takoj	po	maši	pri	lurški	votlini.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 26. JUNIJA – TELOVO:	procesija	z	blagoslovom	z	Najsvetejšim	pri	štirih	oltarjih	bo	ob	10:30	
dopoldne	pri	 lurški	votlini,	sledila	bo	sv.	maša	ob	11:00.	Slovenski športni klub	 iz	Lemonta	
organizira	tekmovanje	s	Slovenci	iz	Kanade	v	soboto	in	nedeljo.	Slovensko-ameriški dan	ob	
praznikih	neodvisnosti	Slovenije	in	Združenih	držav	Amerike.

NEDELJA, 17. JULIJA –	K	Mariji	Pomagaj	poromajo	članice Slovenske Ženske Zveze.	Romarska	maša	bo	
ob	11:00	dopoldne,	po	maši	pete	litanije	Matere	Božje.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 24. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170.	Romarska	maša	bo	ob	11:00	dopoldne.	Po	
maši	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom.	Nato	piknik	na	hribu.

SOBOTA, 13. IN NEDELJA, 14. AVGUSTA – upamo na Romanje članic Oltarnih društev in Slomškovega 
krožka iz Clevelanda.	Program:	v	soboto	ob	5:00	popoldne	križev	pot,	ob	7:30	zvečer	sv.	maša	
v	cerkvi	in	pete	litanije	Matere	Božje.	V	nedeljo	ob	7:00	jutranja	sv.	maša	romarjev	(angleška),	
ob	11:00	romarska	maša	in	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom	pri	lurški	votlini.	Po	kosilu	
v	romarskem	domu	v	cerkvi	“Slovo	od	Marije	Pomagaj”.	Poleg	tega	imajo	romarice	še	svoje	po-
božnosti;	čas	si	izberejo	same.

NEDELJA. 14. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra v 
Lemontu	s	sv.	mašo	ob	11:00	dopoldne.	Po	maši	in	petih	litanijah	bo	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 28. AVGUSTA – samostanski,“Medeni piknik”	Romarska	maša	ob	11:00	dopoldne,	po	maši	
pete	litanije	Matere	Božje,	oboje	pri	lurški	votlini.	Kosilo	v	kulturnem	domu,	prodaja	hrane	tudi	
na	hribu.	Žrebanje	dobitkov	bo	ob	4:00	popoldne.

ROŽNI VENEC – v oktobru	vsako	nedeljo	ob	10:30	dopoldne.

NEDELJA, 6. NOVEMBRA – Spomin naših rajnih, Verne duše.	Ob	2:30	sv.	maša	za	vse,	ki	počivajo	na	
našem	pokopališču,	za	rajne	sobrate,	sorodnike	in	dobrotnike.

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

Spremembe v programu bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2011

ZA SVETE MAŠE:	 $620:	C.	Grajciar;	$150:	M.	Krecic;	$80:	S.	Vid-
mar;	 $70:	 M.	 Koren,	 V.	 Omahen;	 $60:	 F.	 Kosir;	 $50:	 M.	 Cerer,	 M.	
Kocjan;	$30:	M.	Kosir,	I.	Matic,	A.	Plosinjak	(CAD);	$20:	B.	Modic,	
M.	Michals,	M.	Dular;	$10:	M.	Novak	(IL),	M.	Dolynka,	V.	Skof,	M.	
Suman,	M.	Kosir,	F.	Plut,	I.	Dimnik,	M.	Strukelj.

ZA CERKEV:	$100:	M.	Lacijan	$10:	M.	Dolynka,	C.	Grajciar,	R.	Pin-
tar,	M.	Menchak;	$5:	M.	Strukelj.

ZA SAMOSTAN:	$20:	C.	Grajciar,	A.	Plosinjak	(CAD).

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	 $20:	 M.	 Simrayh;	 $15:	 St.	
Stephen	Lodge	#1	KSKJ;	$10:	C.	Grajciar.

ZA LUČKE:	$15:	C.	Grajciar;	$10:	A.	Nemec;	$5:	M.	Novak	(IL),	I.	

Dimnik,	M.	Strukelj,	F.	Dimnik	(CAD);	$3:	M.	Michals.

ZA MISIJONE:	 $100:	 M.	 Michals;	 $65:	 V.	 Jursinic	 (CAD);	 $10:	 C.	
Grajciar.

ZA BARAGOVO ZVEZO:	$10:	C.	Grajciar.
DAR LISTU AM:	$65:	V.	Vogrincic;	$40:	M.	Ribic;	$20:	F.	Kosir,	M.	
Kosir,	M.	Dular,	J.	Grum	$18:	A.	Plosinjak	(CAD);	$10:	M.	Novak	
(IL),	S.	Vidmar,	R.	Pintar,	M.	Koncan,	V.	Skof,	M.	Menchak,	M.	Ko-
sir,	M.	Cendol;	$5:	C.	Grajciar.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI  JANUARJA


