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Romarska cerkev Božji grob na Humcu pri Pliberku na Koroškem je bila pozidana po požaru, ki je leta 1735 uničil 
Pliberk. Leta 1772 jo je posvetil ljubljanski knezoškof Karel Herberstein, saj je pliberška župnija od leta 1461 spadala pod 
ljubljansko škofijo. Cerkev z dvema zvonikoma in kupolo je na griču Humcu vidna daleč naokrog po podjunski ravnini. Je 
cilj številnih romanj vse leto, posebno pa na petke v postu.

Letošnja velika noč je zelo pozna, saj pade 24. april. Veliki teden se začne s cvetno nedeljo, 17. aprila in se nadaljuje z 
velikim četrtkom, velikim petkom in veliko soboto, ki jih imenujemo sveto tridnevje, in nas uvedejo v praznovanje Gospodo-
vega vstajenja na velikonočno nedeljo. Tej sledi še cela velikonočna osmina, ko praznik v bogoslužju nekako izzveneva. 
Ponovno je treba opozoriti, da je na veliki petek strogi post, kar pomeni zdržek od mesa (veže vse, ki so že pri pameti) in 
pritrganje, kar pomeni le en glavni obrok poleg dveh manjših (veže vse, ki so izpolnili 21. leto starosti in še niso začeli 60. 
leta). Obredi svetega tridnevja so vedno v večernih urah. Na veliki četrtek je dopoldne v stolnicah krizmena maša, ko škof 
posveti sveta olja, ki jih po vseh župnijah uporabljamo do naslednje velike noči, zvečer pa je v vsaki cerkvi slovesna maša, 
kjer po Slavi utihnejo orgle in zvonovi in se oglase šele ob vstajenju na veliko soboto. Po maši se sveto Rešnje telo prenese 
na stranski oltar v “ječo”, spomin, da je Kristus to noč preživel v ječi. Na veliki petek naj bi bili obredi ob 3 popoldne (ura 
Kristusove smrti), pa so iz praktičnih razlogov večinoma šele zvečer. To je edini dan v letu, ko ni maše. Po uvodnih prošnjah 
sta najprej dve berili, nato pa branje pasijona – poročila o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija. Slede slovesne 
prošnje za vse potrebe, razkrivanje in češčenje križa ter obhajilo. Po slovenski navadi Najsvetejše prenesemo v Božji grob, 
kjer ostane do naslednjega večera. Na veliko soboto so obredi zvečer: blagoslov ognja in velikonočne sveče, sprevod v 
cerkev, petje velikonočne hvalnice, branje beril, blagoslov krstne vode in krst posebno odraslih novokrščencev, obnovitev 
krstnih obljub ter slovesna maša, ko se pri Slavi spet oglasijo orgle in zvonovi. Naslednja nedelja ima staro ime bela nede-
lja, papež Janez Pavel II. pa jo je razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja. Še nekaj aprilskih godov: redovni ustanovitelj 
Frančišek Paolski (2.); škof in cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle (7.); krakovski škof 
in mučenec Stanislav (11.), ki ga je umoril poljski kralj Boleslav II.; redovnik in misijonar med gobavci na Havajih Damijan 
DeVeuster (15.); redovnica Bernardka Lurška (16.), ki se ji je leta 1858 prikazovala Marija v Lurdu; kapucinski brat Konrad iz 
Parzhama (21.); mučenec in zavetnik mesta Ljubljane Jurij ter tovariš sv. Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski mučenec v 
času protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski učenec in evangelist Marko (25.); cerkvena učiteljica Katarina 
Sienska (29.) in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo.
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Beseda je obraz naših misli. Kdor zmešano misli, tudi zmedeno govori.
Poprej modro premisli, preden spregovoriš.

bl. Anton Martin Slomšek

Če se aprila vreme smeje,
se bo kisalo kasneje.

Če sušca sneg kazi,
malega travna sneg gnoji.

Kadar murva brsti,
slane se več bati ni.

Slana v aprilu je bolj nevarna
kot poletna toča in suša soparna.

APRIL – MALI TRAVEN
		1	 P	 PRVI	PETEK;	Hugo	Grenobelski,	šk.;
		2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Frančišek	Paolski,	red.	ust.;

		3	 N	 4. POSTNA NEDELJA;	Sikst	I.,	pap.;
	4	 P	 Izidor	Seviljski,	šk.,	c.	uč.;	Benedikt	Niger,	

red.;	Zosim,	pušč.;	
		5	 T	 Vincenc	Ferreri,	duh.;
		6	 S	 Viljem,	op.;	Marcelin,	muč.;	Celestin	I.,	pap.;
		7	 Č	 Janez	Krstnik	de	la	Salle,	red.	ust.;
		8	 P	 Dionizij,	šk.;	Julija	Billiart,	red.	ust.;
		9	 S	 Marija	Kleopova,	svetopisemska	žena;	To

maž	Tolentinski,	muč.;	Valtruda,	red.;

	10	N	 5. POSTNA (TIHA) NEDELJA;	Ezekiel,	pre
rok;	Magdalena	Canossa,	red.;

	11	 P	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Gema	(Biserka)	Galgani,	
dev.;	Domnij,	šk.;	Helena	Guerra,	red.	ust.;

	12	 T	 Lazar	Tržaški,	šk.,	muč.;	Julij	I.,	pap.;	
	13	 S	 Martin	I.,	pap.,	muč.;	Hermenegild,	muč.;	

Karpos,	Papilos	in	Agatonika,	muč.;
	14	 Č	 Valerijan	in	tov.,	muč.;	Lidvina,	dev.;
	15	 P	 Damijan	DeVeuster,	red.,	misijonar;	
	16	 S	 Bernardka	Lurška,	red.;	Benedikt	J.	Labre,	

spok.;	Paternij,	šk.;	Fruktuoz,	šk.;

	17	N	 CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA
   TRPLJENJA;	Maks	Jožef	Metzger,	duh.;	
	18	 P	 Apolonij,	muč.;	Jakob	Oldi,	spok.;
	19	 T	 Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;	Dionizij,	muč.;
	20	 S	 Hilda,	dev.;	Teotim,	šk.;	Sulpicij,	muč.;
	21	 Č	 VELIKI	ČETRTEK;	Anzelm,	šk.,	c.	uč.;
	22	 P	 VELIKI	PETEK;	Leonid,	muč.;
	23	 S	 VELIKA	SOBOTA;	Jurij,	muč.;	

	24	N	 VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA;
	 	 	 	Fidelis	iz	Sigmaringena,	red.,	muč.;	
	25	 P	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.;
	26	 T	 Klet	in	Marcelin,	pap.;	Antonin,	muč.;
	27	 S	 Hozana	Kotorska,	dev.;	Cita,	dev.;
	28	 Č	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Vital,	muč.;
	29	 P	 Katarina	Sienska,	c.	uč.;	Hugo	Veliki,	op.;	
30	 S	 Pij	V.,	pap.;	Jožef	Cottolengo,	red.	ust.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELIMO VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

VESELO ALELUJO!

P. Bernardin

UREDNIK VAM
Ker	dobivate	AM	tam	okrog	prvega	v	mesecu	(vsaj	

upam!)	boste	dobili	to	številko,	ki	je	velikonočna,	ko	
bomo	komaj	sredi	postnega	časa.	Je	pač	tako,	da	se	ve
lika	noč	ravna	po	luni,	AM	pa	po	sončnem	koledarju.

Ob	katastrofalenm	potresu	11.	marca	na	Japon
skem	je	tolažljiva	vest,	da	se	našemu	priljubljenemu	
sodelavcu	p. Vladimirju Kosu	ni	zgodilo	nič	hudega.	
Tole	sporoča	njegov	redovni	sobrat	p.	Kejžar:

»Po	 telefonu	 sem	 poklical	 p.	 Vladimirja	 Kosa,	ki	
se	je	takoj	oglasil.	Njegov	odziv	je	bil	čil,	kot	ga	po
znamo.	Glede	potresa	in	cunamija	je	pripovedujoč	v	
splošnem	potrdil	to,	kar	vemo	iz	medijskih	poročil.	
Sam	je	bil	v	času	potresa	v	svoji	sobi	(1.	nadstropje),	ki	
se	je	precej	majala,	na	hodniku	pa	je	odpadal	omet	s	
stropa	in	so	nastale	precejšnje	razpoke.	V	njegovi	sobi	
ni	razpok.	Jezuiti	imajo	tam	dve	hiši,	novo	in	staro,	
p.	Kos	stanuje	v	stari	in	se	je	bilo	bati,	da	se	bo	prav	ta	
podrla,	vendar	je	dobro	vzdržala.	Potres	je	trajal	kar	
dolgo	in	na	vprašanje,	ali	se	je	kaj	bal,	je	odgovoril,	da	
ne,	se	ne	boji.	Tudi	kdo	drugi	od	jezuitov	ni	bil	poško
dovan.	Dejal	je	tudi,	da	se	je	prav	po	Previdnosti	potres	
zgodil	ob	3h	popoldne.	Ko	je	bil	pred	leti	velik	potres	
v	Kobeju,	se	je	zgodilo	zjutraj,	ko	so	ljudje	kuhali	(na	
plin)	in	so	nastali	požari.

Število	naročnikov	AM	je	zadnje	mesece	nekako	
stalno,	 je	 pa	 seveda	 daleč	 pod	 številom,	 ki	 bi	 bilo	
potrebno	za	ekonomsko	neodvisnost.	Če	ne	bi	bilo	
subvencije	naše	skupnosti	slovenskih	frančiškanov	
v	Ameriki,	bi	že	pred	letom	dni	morali	nehati	izha
jati.	 Tako	 pa	 še	 kar	 gre.	 Veliko	 je	 tem	 pripomogla	
premestitev	 tiskanja	 in	 razpošiljanja	 v	 Slovenijo.	
Nekaj	problemov	je	seveda	z	nizkim	tečajem	dolarje	
v	razmerju	z	evrom	in	človek	se	vprašuje,	kdaj	se	bo	
to	 uredilo.	 Banke	 in	 multinacionalke	 spet	 delajo	
ogromne	dobičke,	cene	vsakdanjega	življenja	pa	so	
vedno	višje.	Korupcija	je	na	višku,	saj	na	Wall	Streetu	
še	vedno	vedrijo	in	oblačijo	isti	ljudje,	ki	so	odgovorni	
za	svetovno	krizo.	Zato	se	niti	ni	čuditi,	da	sedanja	
slovenska	 vlada	 v	 malem	 počenja	 tisto,	 kar	 v	 večji	
meri	počno	vsi,	ki	so	pri	koritu:	tlačijo	in	bašejo	v	svoje	
žepe,	kar	se	le	da,	za	ljudi	jim	pa	tako	ni	mar.	Človek	
se	 vprašuje,	 če	 to	 ni	 pravo	 izzivanje	 revolucije.	 Ob	
pogledu	na	to,	kar	se	dogaja	na	Bližnjem	vzhodu,	bi	
se	morali	pač	zamisliti.

Rojstni dan	ima	aprila	župnik	pri	sv.	Cirilu	v	New	
Yorku	P. Krizolog Cimerman	(10.	aprila	1957).

Umrl	je	aprila	P. Klemen Lattyak	(11.	prila	1965).	
Gospod	mu	daj	večni	mir!
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TISTI, PRED KATERIM JE SMRT ZBEŽALA
sv. Peter Krizolog, škof (380-450)

Ko so se učenci pogovarjali, pravi evangelist, je Jezus stopil 
mednje in jim rekel: Mir vam bodi! Prav je bilo, da je dodal ta 
vam. Zemlja je namreč že mirovala, dan se je vrnil, sonce je 
spet vzšlo; vezi sveta so spet dobile nazaj svoj red. Učencem 
pa je še vedno ostajal boj, vanje je z vso silo udarjal spopad 
med vero in verolomnostjo. Bolj kot prej zemljo je srce učen-
cev pretresal vrtinec trpljenja; po njihovem duhu je zato s 
trdovratnim divjanjem pustošila vojska med zaupanjem in 
nezaupanjem. V misli so se jim vsiljevale množice predstav; 
sicer krepko telo je uničeval preplet upa in obupa. Občutke 
in misli učencev je nosilo med številnimi čudeži Kristusovih 
znamenj in različnimi vrstami njegovega trpljenja, med znaki 
božanskosti in slabotnostmi mesa, med izgubami smrti in 
darovi življenja. Zdaj se jim je duh vzpenjal k nebu, zdaj jim 
je duša treščila ob zemljo; ob divjanju takšnega viharja so 
celo v najgloblji notranjosti zaman iskali kako pristanišče 
počitka, kako sidrišče miru.

Ko je to videl Kristus, preiskovalec src, ki ukazuje vetro-
vom, zapoveduje viharjem in z enim samim gibom spremeni 
nevihto v spokojnost, jih je takoj utrdil s svojim mirom, z 
besedami: Mir vam bodi! Jaz sem, ne bojte se. Jaz sem tisti, ki je 
bil križan, umrl, bil v grob položen. Jaz sem Bog po sebi, člo-
vek zaradi vas. Jaz sem ne kak duh v telesni podobi, temveč 
utelešena resnica sama. Jaz sem. Jaz sem živ izmed mrtvih, 
jaz sem zgoraj, čeprav izmed tistih spodaj. Jaz sem tisti, pred 

katerim je 
smrt zbežala; podzemlje se je streslo, pekel se je prestrašil in priznal 
Boga. Ne bojte se – Peter, ker si zatajil, Janez, ker si pobegnil, vsi, ker 
ste me zapustili, ker ste me presojali s povsem nevernimi mislimi, ker 
še sedaj ne verujete, ko gledate vame. Ne bojte se, jaz sem, ki sem vas 
po milosti poklical, izbral po odpuščanju, podpiral z vdanostjo in nosil 
z ljubeznijo, zdaj pa vas sprejemam s samo dobroto. Ko oče sprejema 
sina, ko ljubezen sprejema svoje, takrat ne zna gledati na krivdo.

Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu dvigujejo misli? Res je, dvigu-
jejo se, ne pa spuščajo; človeške misli, ki jih stiska teža telesa, se skušajo 
dvigniti do vzvišene božje skrivnosti. Pri tem poskušanju se bodo 
zlomile, zrušile in padle na zemljo, če ne bo pomagal tisti, ki človeku 
podarja zmožnost razmišljanja o božjem. Kaj ste preplašeni in zakaj se 
vam v srcu dvigujejo misli? Glejte moje roke in noge. Glejte, to pomeni: 
Ostanite budni. Zakaj? Ker to, kar gledate, niso sanje. Poglejte moje 
roke in noge, saj s svojimi obteženimi očmi še vedno ne morete videti 
glave. Poglejte telesne rane, saj božjih del ne vidite. Opazujte sledove 
sovražnikov, saj doslej še niste opazili božjih znamenj. Potipljite, morda 
vam bo roka pomagala k veri, če je že oko, ki vidi, tako zaslepljeno. Oko 
ne vidi, naj vidi tip; naj vaši prsti prodrejo v sledove žebljev, vaše roke 
naj preiščejo globine rane. Predrite luknje na rokah, preiščite stran, 
znova odprite rane; saj vendar ne morem odreči učencem, ki iščejo 
vero, česar nisem odrekel sovražnikom, ki so v svojem divjanju hoteli 
kazen. Potipljite, potipljite, v svojem težavnem preiskovanju pojdite 
vse do kosti; vsaj kosti bodo potrdile, da je telo pravo, pregledane 
rane bodo pričale, da sem to res jaz.

P. Vladimir Kos – Tokio

EDEN OD MNOGIH RUDARJEV
Rudarji smo in  moramo ostati:
ljubezen kopljemo; in kar držé roké,
se mora od rudnine lesketati –
po takšnem lesku hrepeni srcé.

Priznam, da včasih ni dovolj svetlobe
in treba je iskati dolgo v noč.
In večkrat prve najdbe so pregrobe,
skušnjava šepne: Nehaj, pojdi proč.

Rudarji smo in iščemo ljubezen
Ko se naénkrat zaiskrí zaklad,
pozabim, da mi lesk srcé preveze
in zgrabim kramp in vem, da spet sem mlad.

Nad zemljo Božji Sin nadzira stroje,
vsak kop, vsak skip s Previdnostjo.
Srce Njegovo ve za trde sloje –
ne bom obupal, dalje grem v zemljó.
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NEDELJSKE MISLI
3. april
4. postna nedelja
DAVID MAZILJEN ZA KRALJA
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a

Bog	oblikuje	zgodovino	ne	glede	na	tiste,	ki	se	ba
ha	jo,	da	“imajo	oblast”.	V	stari	zvezi	se	je	to	večkrat	
iz	kazalo.	Pri	Abrahamu,	ko	je	za	legalnega	naslednika	
izbral	Izaka	in	ne	Izmaela.	Pri	Izakovih	sinovih	Ezavu	
in	Jakobu,	kjer	je	dopustil	celo	goljufijo	in	jo	obrnil	
v	izpolnitev	svojih	načrtov.	Enako	je	z	maziljenjem	
Davida	 za	 kralja.	 Samuel	 je	 sicer	 proti	 kraljstvu	 in	
stranpota	Savla,	prvega	kralja,	ga	v	tem	potrjujejo,	
vendar	v	pokorščini	Bogu	mazili	Davida	za	kralja.		V	
nedeljskem	berilu	je	poudarjeno,	da	je	bil	maziljen	
tisti,	 ki	 je	 bil	 po	 mnenju	 družine,	 pa	 tudi	 Samuela	
najmanj	 primeren,	 najmlajši,	 ki	 je	 komaj	 odrastel	
otroškim	letom.	In	vendar	je	prav	on	postal	kralj,	pod	
katerim	je	izvoljeno	ljudstvo	doseglo	svoj	politični	
in	ekonomski	vrh.	David	je	“šel	k	svojim	očetom”	na	
višku,	s	Salomonom	pa	se	je	kljub	njegovi	modrosti	in	
sijaju	na	koncu	že	začelo	malikovanje	in	z	njim	pro
pad.	Tako	je	vselej	v	zgodovini.	Posamezniki	iz	svoje	
žabje	perspektive	ne	moremo	vedno	dojeti,	kako	se	
vse	vključuje	v	izpolnjevanja	Božjega	odrešenjskega	
načrta.	Za	kristjana	je	važno,	da	dojame	svojo	nalogo	
v	tem	načrtu	in	jo	po	najboljših	močeh	izpolni.	Naj	
se	danes	po	svetu	dogaja	karkoli,	pa	je	treba	vedeti,	
da	se	bo	končno	izpolnila	le	Božja	volja	in	njegov	
odrešilni	načrt.

10. marec
5. postna (tiha) nedelja
BOŽJI DUH NAM DAJE ŽIVLJENJE
Ezk 37,12-14

Prerok	Ezekiel	je	bil	deležen	izgnanstva	skupaj	s	
svojim	ljudstvom	in	je	tam	dobil	poslanstvo	potrje
vati	 vero	 izseljencev,	 zato	 ga	 še	 danes	 imenujemo	
“glasnik	 ob	 Kebárju”,	 reki	 v	 Babiloniji,	 kjer	 so	 bili	
izgnanci	gosto	naseljeni.	S	svojimi	duhovnimi	očmi	
gleda	polje	mrličev,	ki	jih	Božji	duh	spet	oživi.	Iz	oko
liščin	je	razvidno,	da	gre	za	izvoljeno	ljudstvo,	ki	mu	
bo	Bog	dal	narodno	vstajenje,	ko	ga	bo	osvobodil	iz	
babilonskega	suženjstva.	Zato	je	razumljiva	podoba,	
da	 polje	 mrtvih	 kosti	 vstane	 k	 novemu	 življenju	 v	
okolju,	ker	so	ljudje	prej	bivali	–	to	je	bil	tudi	smisel	
Ezekielove	napovedi.	Eden	od	prerokovih	učencev	
je	dodal	dva	verza,	ki	prestavljata	narodno	vstajenje	
v	 konec	 časa,	 tako	 da	 se	 celoten	 odlomek	 nanaša	
na	 večno	 življenje.	 Ne	 gre	 več	 za	 vprašanje,	 ali	 bo	
vstajenje	ob	koncu	časa	v	istem	prostoru,	kjer	je	bilo	
življenje,	ampak	za	jasno	napoved,	da	je	dokončna	
izpolnitev	 Božje	 obljube	 prestavljena	 v	 čas,	 ko	 bo	
Bog	po	napovedih	prerokov	zavladal	vsem	narodom.	
Vstajenje	 kosti	 pa	 pomeni,	 da	 je	 človek	 enota,	 da	
bodo	v	večnem	življenu	imele	svoj	delež	tako	njegove	
telesne,	kot	tudi	duhovne	sposobnosti.	Zato	mora	
tudi	v	zemeljskem	življenju	živeti	v	zavesti,	da	je	telo	
namenjeno	poveličanju	in	temu	primerno	usmeriti	

tudi	svoje	telesne	sposobnosti	v	pridobivanja	zaslug	
za	večno	življenje.
17. april
cvetna nedelja Gospodovega trpljenja
SRAMOTENJU SE NI IZOGIBAL
Iz 50,4-7

Tretji	spev	Božjega	služabnika	je	iz	drugega	dela	
Izaijeve	knjige,	ki	jo	imenujemo	tudi	Knjigo	tolažbe,	
in	je	delo	neznanega	pisca	iz	časov	babilonskega	iz
gnanstva	(Izaija	sam	je	umrl	že	pred	izgnanstvom,	a	
njegova	šola	je	delo	nadaljevala).	Ta	spev	predstavlja	
Gospodovega	služabnika	deloma	osebno	s	potezami	
preroka	samega,	deloma	pa	je	podoba	celotnega	izra
elskega	naroda.	V	njem	so	proces	ponižanja	povezuje	
s	procesom	povišanja.	Čeprav	je	besedilo	prerokba,	
stara	zaveza	ni	mogla	vedeti,	v	kom	in	kako	se	bo	
izpolnila,	saj	ni	imela	pojma	o	Božjih	osebah	v	sveti	
Trojici	in	o	možnosti	učlovečenja,	na	kateri	počiva	
ves	Božji	odrešenjski	načrt.	Kristus	je	podobo	Božje
ga	služabnika	obrnil	nase:	on	je	pravični,	ki	zadoščuje	
za	 druge.	 Zato	 smrt	 za	 Kristusa	 ni	 tragičen	 konec	
ži	vljenja,	 ampak	 nujen	 del	 njegovega	 poslanstva.	
Če	naj	bo	naše	krščansko	življenje	sodelovanje	pri	
Božjem	delovanju,	ne	pa	zgolj	nekakšen	humanizem,	
ga	je	treba	povezati	s	Kristusom.	Tisti,	ki	so	deležni	
naših	dobrih	del,	morajo	vedeti,	da	ta	izhajajo	iz	naše	
vere,	ne	pa	iz	nekakšne	človeške	solidarnosti,	kar	bi	
naša	sodobna	“laična”	družba	sila	rada	videla,	saj	ji	
smrdi	vse,	kar	je	povezano	z	vero.	Tudi	v	misijonih	
je	socialno	delo	sicer	važno,	vendar	mora	izhajati	iz	
naših	krščanskih	načel,	da	tako	postane	pričevanje.
24. april
velika noč Gospodovega vstajenja
PO VSTAJENJU SO Z NJIM JEDLI IN PILI
Apd 10,34a.37-43

Odlomek	iz	Apostolskih	del	pri	dnevni	maši	na	
velikonočno	 nedeljo	 je	 iz	 Petrovega	 govora	 v	 hiši	
stotnika	Kornelija	v	Cezareji.	Čeprav	je	ta	govor	na
menjen	poganom,	je	bistveno	drugačen,	kot	so	ostali	
poganom	namenjeni	govori	v	Apostolskih	delih.	Na
mesto	da	bi	govoril	o	spreobrnjenju	k	živemu	Bogu	(v	
nasprotju	s	poganskimi	bogovi)	in	predstavil	Jezusa	
kot	sodnika,	razpravlja	o	tem,	kar	se	je	že	zgodilo,	
kar	 pa	 za	 pogane,	 ki	 niso	 poznali	 starozaveznega	
pričakovanja	Odrešenika,	ni	imelo	posebne	teže.	Na	
nek	način	je	to	potrdil	Bog	sam,	saj	je	ne	glede	na	po
manjkljivosti	Petrovega	govora	poslal	tudi	poganom	
Svetega	Duha	(kar	pa	ni	predmet	današnjega	berila).	
Vsekakor	pa	nam	ta	odlomek	Apostolskih	del	nazor
no	kaže,	kakšno	je	bilo	dokaj	preprosto	apostolsko	
oznanilo,	ki	je	postalo	bolj	teološko	poglobljeno	in	
komplicirano	 šele	 z	 nastopom	 apostola	 Pavla.	 To	
oznanilo	je	bila	kratka	sinteza	Kristusovega	javnega	
življenja,	trpljenja	in	vstajenja,	kar	je	pomembno	za	
vse	čase,	tudi	današnje.	O	Kristusovem	vstajenju	ni	
mogoče	govoriti	ločeno,	kakor	tudi	ne	o	njegovem	
oznanjevanju	in	trpljenju.	Vsi	trije	vidiki,	ki	so	si	v	
času	sledili,	so	med	seboj	bistveno	povezani,	ker	so	
deli	nujnega	razvoja	in	dopolnitve	Božjega	odrešenj
skega	načrta.	Tako	tudi	kristjani	vidimo	v	veliki	noči	
dan,	ko	se	je	razodel	Božji	poseg	v	našo	zgodovino.
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BRALI SMO...
LJUBLJANA —	V	torek,	15.	februarja,	je	bila	v	cerkvi	
Zavoda	sv.	Stanislava	v	Šentvidu	maša	v	spomin	na	
dr.	Valentina	Meršola,	ki	je	leta	1945	v	Vetrinju	re	šil	
vsaj	6.000	Slovencev	pred	vračanjem	v	smrt.	Ma	šo	
je	 daroval	 vizitator	 slovenske	 province	 lazaristov	
Pavle	 Novak,	 ki	 je	 dejal,	 da	 je	 o	 dr.	 Meršolu	 veliko	
slišal	iz	pripovedovanja	svojih	staršev	(rojen	je	bil	v	
Argentini	staršem,	ki	so	tudi	po	zaslugi	dr.	Meršola	
leta	1945	preživeli	vetrinjsko	tragedijo).	Po	maši	je	
Majda	Starman,	ki	živi	v	Spittalu,	obudila	spomine	
na	begunsko	življenje	od	leta	1945	naprej.
VATIKAN —	Po	Papeškem	letopisu	2011,	ki	prinaša	
podatke	 za	 leto	 2009	 (prvi	 izvod	 so	 19.	 februarja	
izročili	Benediktu	XVI.),	živi	na	svetu	1,18	milijarde	
ka	to	ličanov.	Skoraj	polovica	–	49,4%	–	na	ameriški	
ce	lini,	 v	 Evropi	 24%,	 v	 Aziji	 10,7%,	 v	 Afriki	 15,2%	
in	Oceaniji	0,8%.	Njihovo	število	se	je	med	letoma	
2008	in	2009	povečalo	za	15	milijonov.	Več	je	tudi	
katoliških	duhovnikov.	Leta	2009	jih	je	bilo	410.593,	
medtem	ko	jih	je	bilo	na	prehodu	tisočletja	405.178.	
Temu	povečanju	gre	pripisati	porast	števila	duhovni
kov	v	Afriki	in	Aziji,	manj	pa	jih	je	v	Evropi	in	Ame
riki.	Bogoslovcev	je	bilo	leta	2009	117.978,	leto	prej	
117.024.	Precej	manj	pa	je	bilo	redovnic:	leta	2008	
739.068,	leta	2009	pa	729.371.
LJUBLJANA —	Papež	Benedikt	XVI.	je	10.	februarja,	
za	novega	apostolskega	nuncija	v	Republiki	Sloveniji	
s	funkcijo	apostolskega	delegata	na	Kosovu	imenoval	
naslovnega	 nadškofa	 mesta	 Caorle	 mons.	 Juliusza	
Janusza.	Rodil	se	je	17.	marca	1944	v	Lyczani	na	Polj
skem.	V	duhovnika	je	bil	posvečen	19.	marca	1967.	
Služboval	je	na	papeških	nunciaturah	na	Tajskem,	
v	Skandinaviji,	Nemčiji,	Braziliji,	na	Nizozemskem	
in	Madžarskem.	Za	naslovnega	nadškofa	je	bil	ime
novan	 25.	 marca	 1995	 in	 je	 kot	 apostolski	 nuncij	
služboval	v	Ruandi,	Mozambiku	in		na	Madžarskem.	
Poleg	poljskega	jezika	govori	še	angleško,	francosko,	
italijansko,	kitajsko,	madžarsko,	nemško,	nizozem
sko,	portugalsko,	rusko	in	špansko.
SAN SALVADOR —	 V	 Salvadorju	 so	 ustanovili	 na
rodno	komisijo,	ki	bo	raziskala,	kaj	se	je	med	držav
ljansko	 vojsko	 v	 letih	 od	 1980	 do	 1991	 zgodilo	 z	
“izginulimi	otroki”.	Med	omenjeno	vojsko	je	bilo	v	
Salvadorju	ubitih	75.000	ljudi,	8.000	jih	pogrešajo.	
V	komisiji	je	tudi	pomožni	škof	iz	San	Salvadorja.
TRIPOLIS —	 Apostolska	 nunciatura	 v	 Tripolisu	 je	
26.	 februarja	 sporočila,	 da	 katoliška	 škofa,	 15	 du
hovnikov	in	članice	16	ženskih	redov	kljub	močno	
zaostrenemu	položaju	ostajajo	v	Libiji,	ker	želijo	biti	
blizu	trpečim	ljudem,	jim	pomagati,	jih	hrabriti	ter	
vlivati	upanje	okrog	100.000	katoličanom.
ATENE —	V	Grčiji	se	je	razcvetela	nezakonita	tr	go
vina	z	otroci	iz	Bolgarije,	ki	jih	prekupčevalci	proda
jajo	grškim	parom,	ki	ne	morejo	imeti	otrok.	Tako	
so	v	Grčiji	aretirali	tri	moške	in	žensko	iz	Grčije	in	
Bolgarije,	ki	so	poskušali	tri	dni	starega	novorojenč
ka	prodati	za	14.000	evrov.	Pri	nezakonitih	poslih	
naj	bi	sodelovali	tudi	zdravniki.

MANATENASOA —	Ljubljanski	nadškof	Stres	se	je	7.	
in	8.	februarja	med	svojim	obiskom	na	Madagaskarju	
ustavil	tudi	pri	misijonarju	Opeki	in	en	dan	preživel	
v	Akamasoi.	Njihovo	veselje	ob	obisku	pa	je	skalila	
smrt	9letnega	otroka	in	16letne	deklice.	Nenava
dno	 za	 Evropo,	 za	 Madagaskar	 pa	 ne,	 »kjer	 gresta	
veselje	in	žalost	skupaj«,	kot	pravi	Opeka.
VATIKAN —	Nemški	zgodovinar	Michael	Hesemann	
je	na	podlagi	pisma,	ki	ga	je	našel	v	vatikanskem	taj
nem	arhivu,	izjavil,	da	se	je	kardinal	Eugenio	Pacelli,	
poznejši	papež	Pij	XII.,	že	leta	1938	osebno	zavzel	
za	reševanje	Judov	v	Nemčiji.	Kot	državni	tajnik	je	
prosil	64	nadškofov	po	svetu,	naj	preskrbijo	vizume	
za	najmanj	200.000	ljudi	iz	Nemčije.
BOGOTA —	Radio	RCN	je	poročal,	da	so	v	južnem	
delu	kolumbijske	prestolnice	našli	trupli	dveh	ustre
ljenih	 katoliških	 duhovnikov.	 Vzrok	 zločinskega	
dejanja	še	ni	znan,	saj	duhovnikoma	ni	nihče	grozil	
s	smrtjo,	v	župnijah,	kjer	sta	delovala,	sta	bila	zelo	
priljubljena.	 Glavni	 tajnik	 kolumbijske	 škofovske	
konference	je	oblast	pozval,	naj	razišče	ozadje	umo
ra,	ter	povedal,	da	je	od	leta	1984	v	Kolumbiji	umrlo	
nasilne	smrti	več	kot	70	duhovnikov.
VATIKAN —	 Delovanje	 reda	 Kristusovih	 legionar
jev,	 in	 še	 posebej	 ustanovitelja,	 leta	 2008	 umrlega	
mehiškega	duhovnika	Marciala	Maciela	Degollada,	
bo	 preiskovala	 posebna	 komisija	 pod	 vodstvom	
kardinala	Velasia	De	Paolisa,	ki	ga	je	za	to	julija	2010	
določil	sam	papež	Benedikt	XVI.	Člani	komisije	bodo	
o	svojem	delu	poročali	voditelju,	ta	pa	papežu.
MADRID —	Voditelj	španske	ljudske	stranke	Maria		
no	Rajoy	je	izjavil,	da	bo	ta	stranka,	če	bo	zmagala	
na	volitvah	leta	2012	(po	zadnji	anketi	jo	podpira	
15	odstotkov	več	ljudi	kot	Zapaterovo	socialistično	
stranko	PSOE,	ki	je	na	oblasti),	takoj	spremenila	za
kon	o	splavu	(sedanji,	uvedla	ga	je	prav	PSOE,	je	eden	
najbolj	liberalnih	v	Evropi)	ter	namesto	državljanske	
vzgoje	vrnila	v	šole	verski	pouk.
ANKARA —	 Turški	 minister	 za	 kulturo	 je	 povedal,	
da	so	arheologi	s	sodobnimi	merilnimi	napravami	v	
antičnem	mestu	Laodiceja	v	Frigiji	(danes	Cürüksu	
Cayi	v	Turčiji)	našli	cerkev,	v	Janezovem	Razodetju	
omenjeno	 kot	 sedež	 sedme	 krščanske	 skupnosti.	
Stavba	je	ohranjena	v	prvotni	obliki.
LONDON —	Ustanova	za	pomoč	otrokom	Berna	do’s	
je	objavila,	da	so	lani	v	Veliki	Britaniji	istospolni	pari	
posvojili	120	od	vseh	3.200	posvojenih	otrok.	Dnev
nik	The	Guardian	je	ob	tem	zapisal,	da	cerkvene	usta
nove	od	leta	2007,	ko	je	bil	uveden	zakon,	da	imajo	
tudi	istospolni	pari	pravico	do	posvojitve	otroka,	ne	
smejo	več	posredovati	pri	posvojitvah	otrok,	ker	so	
nasprotovale	takšnim	posvojitvam.
PRAGA —	Češki	arheologi	domnevajo,	da	so	nale
teli	na	grob	sv.	Neže	Češke	(1211–1282),	ki	jo	je	za	
svetnico	12.	novembra	1989	razglasil	papež	Janez	
Pavel	II.	Grob	naj	bi	bil	pod	glavnim	oltarjem	praške	
cerkve	sv.	Kastula	v	bližini	samostana,	ki	ga	je	v	13.	
stoletju	ustanovila	ta	svetnica.
NIKOZIJA —	 Ciprska	 policija	 je	 zaradi	 nelegalnih	
iger	na	srečo	prijela	42	stark.	Gospe	so	prijeli	med	
racijo,	večinoma	pa	so	stare	med	75	in	85	let.	Hazar
derskim	 babicam	 grozi	 do	 šest	 let	 zapora.	 Policija	
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je	pri	raciji	zasegla	več	tisoč	evrov,	karte	in	žetone.	
Najstarejša	 prijeta	 hazarderka	 je	 stara	 95	 let.		Kar
tanje	 za	 denar	 in	 druge	 igre	 na	 srečo	 so	 na	 Cipru	
prepovedane,	razen	tistih,	ki	jih	organizira	država.
QUITO —	Ekvadorski	dnevnik	El	Comercio	poroča,	
da	je	požar	močno	poškodoval	zgodovinsko	pomem
ben	frančiškanski	samostan	San	Diego	iz	zgodnjega	
17.	stoletja	v	prestolnici	Quito.
BRUSELJ —	Kaldejskokatoliški	patriarhalni	vikar	za	
Turčijo	mons.	Francois	Yakan	je	v	Bruslju	potožil,	da	
države	EZ	nočejo	več	sprejemati	beguncev	iz	Iraka.	
Tudi	Komisija	škofovskih	konferenc	EZ	je	EZ	znova	
opozorila,	naj	sprejme	60.000	še	posebej	ogroženih	
beguncev	iz	Iraka.	Po	cerkvenih	podatkih	je	to	dr
žavo	od	začetka	vojske	zapustilo	4,5	milijona	ljudi.
HAAG —	Nizozemski	luteranski	pastor	Hans	Bou	ma	
je	svoje	romarske	izkušnje	v	Lurdu	popisal	v	knjigi	
“Lurški	 čudež”.	 Lurd	 je	 zanj	 »kraj,	 kjer	 se	 je	 nebo	
dotaknilo	zemlje«	in	kjer	»Bog	ni	naredil	tega,	kar	
želijo	ljudje,	marveč	so	ljudje	naredili	to,	kar	hoče	
Bog«.	»Pravi	čudež«	v	Lurdu	je	ljubezen	do	bližnjega.	
V	Lurdu	vsakdo	ozdravi;	če	ne	telesno,	pa	duhovno.
JERUZALEM —	Izraelski	znanstveniki	so	“ustvarili”	
najmanjšo	Biblijo	na	svetu.	Biblijo	v	hebrejskem	je
ziku	so	namreč	prenesli	na	pozlačen	silikonski	čip,	
ki	meri	manj	od	glave	bucike.
VATIKAN —	 Predsednik	 Svetovne	 zveze	 znanstve
nikov,	 Antonio	 Zichichi,	 je	 29.	 januarja	 na	 sedežu	
Papeške	akademije	znanosti	odlikoval	štiri	Nobelove	
nagrajence,	ki	so	se	posebej	izkazali	pri	podpiranju	
znanosti	v	službi	miru.	Odlikovanci	so:	predsednik	
Papeške	 akademije	 znanosti	 molekularni	 biolog	
Werner	Arber,	kemik	Yuan	Tseh	Lee	in	fizika	Gerard’t	
Hooft	in	Samuel	Ting.
BERLIN —	Nemška	katoliška	škofovska	konferen
ca	in	Svet	Evangeličanske	cerkve	sta	turške	oblasti	
pozvala,	 naj	 pravično	 razsodijo	 o	 1.600	 let	 starem	
sirskopravoslavnem	samostanu	Mor	Gabriel	v	Tür	
Abdinu	 v	 Turčiji,	 pa	 tudi	 spoštujejo	 svobodo	 vere	
in	 verskih	 dejavnosti,	 ko	 si	 prizadevajo	 za	 vstop	 v	
EZ.	Kasacijsko	sodišče	v	Ankari	je	namreč	velik	del	
samostana	prisodilo	turški	državi.
PRAGA —	Praški	nadškof	Dominik	Duka	je	k	maši	ob	
700.	obletnici	kronanja	Janeza	Luksemburškega	za	
kralja	Češke	7.	februarja	1311	povabil	člane	številnih	
plemiških	družin,	ki	so	v	sorodstvu	s	tem	kraljem	in	
njegovo	ženo	Elizabeto,	poleg	tega	pa	tudi	velepo
slanike	držav,	povezanih	s	tem	kraljevskim	parom.
BETLEHEM —	 Avtonomne	 palestinske	 oblasti	 so	
pri	Unescu	vložile	prošnjo,	da	bi	Jezusov	rojstni	kraj	
in	romarska	pot	v	Betlehemu	postala	del	svetovne	
kulturne	dediščine.	Prošnjo	so	utemeljile	z	obrazlo
žitvijo,	da	staro	mestno	jedro	in	cerkev	Kristusovega	
rojstva	 spadata	 k	 največjim	 in	 najpomembnejšim	
svetovnim	znamenitostim.
PARIZ —	Francoska	škofovska	konferenca	naspro
tuje	 poskusom	 na	 zarodkih,	 da	 bi	 se	 rojevali	 zgolj	
zdravi	otroci,	kakršne	si	želijo	starši.	Prav	tako	se	ne	
strinja,	da	bi	s	pomočjo	zdravih	zarodkov,	dobljenih	
pri	umetnih	oploditvah,	zdravili	bolne	otroke.
VATIKAN —	 Tiskovni	 predstavnik	 Svetega	 sedeža	
p.	 Federico	 Lombardi	 je	 potrdil,	 da	 v	 rimski	 kuriji	

pripravljajo	 spremembe	 na	 področju	 bogoslužja.	
To	je	že	novembra	lani	na	zasedanju	kardinalov	na
kazal	 prefekt	 Kongregacije	 za	 bogoslužje	 kardinal	
Antonio	Canizares	Llovera,	ko	je	govoril	o	»novem	
bogoslužnem	 gibanju«.	 Bogoslužja	 ne	 bi	 smeli	 kar	
tako	spreminjati,	prilagajati;	bogoslužne	spremembe	
so	 bile	 po	 drugem	 vatikanskem	 cerkvenem	 zboru	
prehitro	izvedene.	Verniki	in	župnije	se	morajo	bolj	
zavedati	in	skrbeti	za	svetost	bogoslužja.
VATIKAN —	Dne	12.	februarja,	je	minilo	80	let,	odkar	
je	papež	Pij	IX.	blagoslovil	radijsko	postajo	vatikan
ske	mestne	države	in	se	tudi	oglasil	po	njej,	za	tehnič
no	opremo	je	poskrbel	italijanski	fizik,	radiotehnik,	
izumitelj,	Nobelov	nagrajenec	Guglielmo	Marconi.	
Kot	»glas	Cerkve	v	podporo	zatiranim«	je	s	svojimi	
oddajami	 prinašal	 novice	 in	 sporočila	 o	 Cerkvi	 v	
Rimu	in	po	svetu	v	jezikih	tistih	držav,	ki	so	izgubile	
svojo	svobodo,	med	njimi	v	času	komunizma	tudi	
Slovencem	v	našem	jeziku,	kar	dela	še	danes.
VATIKAN —	 Tiskovni	 predstavnik	 Svetega	 sedeža	
p.	Federico	Lombardi	je	na	tiskovni	konferenci	po
vedal,	 da	 spoved	 ni	 mogoča	 s	 pomočjo	 digitalnih	
tehničnih	pripomočkov,	kakršen	je	“iPhone”	proi
zvajalca	“Little	iApps”.	Za	spoved	je	namreč	potreben	
spovednik,	saj	nobeno	tehnično	sredstvo	ne	more	
nadomestiti	 osebnega	 pogovora	 med	 skesanim	
grešnikom	in	spovednikom.	Le	spovednik	more	dati	
odvezo.	Verniki	pa	lahko	digitalne	tehnične	pripo
močke	uporabljajo	pri	duhovni	pripravi	na	spoved.
ARBIL —	Nadškof	te	iraške	nadškofije	Bashar	War	da	
je	za	Zenit	povedal,	da	nameravajo	v	istoimenskem	
mestu	na	severu	Iraka	sezidati	bolnišnico	in	univer
zo,	v	katerih	bi	našli	delo	kristjani	z	juga	države,	ki	
bežijo	pred	nasilnimi	muslimani.	Območne	oblasti	
so	nadškofiji	za	ta	namen	že	obljubile	dvoje	primer
nih	 zemljišč	 v	 predmestju	 Ankawa.	 Beguncev	 ne	
bo	težko	zaposliti,	saj	so	mnogi	kristjani,	ki	so	se	že	
zatekli	v	varnejše	severne	dele	države,	visoko	izobra
ženi	oziroma	imajo	potrebne	izkušnje	na	področju	
vzgoje	in	medicine..
VATIKAN —	 Radio	 Vatikan	 je	 2.	 februarja	 objavil	
novico,	da	je	papežev	osebni	tajnik	prelat	Georg	Gän
swein	nemškemu	zdravniku	Geru	Winkelmannu,	ki	
širi	novico,	da	ima	papež	Benedikt	XVI.	tudi	izkazni
co	darovalca	organov,	sporočil,	da	ta	izkaznica	ni	več	
veljavna.	Po	izvolitvi	za	papeža	ne	more	več	določati,	
kaj	naj	se	zgodi	z	njegovim	telesom	po	smrti.
VATIKAN —	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 17.	 februarja	
sprejel	ruskega	predsednika	Dimitrija	Medvedjeva	z	
ženo	in	desetčlanskim	spremstvom.	Pogovarjala	sta	
se	35	minut	v	papeževi	zasebni	knjižnici,	papež	pa	
je	obisk	prvega	moža	Ruske	federacije	že	na	začetku	
označil	za	»zelo	pomembno	srečanje«,	ob	izmenjavi	
daril	pa	menil,	da	se	mora	začeti	učiti	tudi	ruščino.
VARŠAVA —	Na	Poljskem	so	začeli	11.	marca	predva
jati	dokumentarni	film	o	papežu	Janezu	Pavlu	II.	Zanj	
so	posneli	doslej	še	neobjavljene	arhivske	posnetke,	
v	njem	pa	bodo	o	svojem	odnosu	do	velikega	Poljaka	
spregovorili	tudi	Dalajlama,	carigrajski	ekumenski	
patriarh	 Bartolomej	 I.	 in	 telavivski	 nadrabin	 Meir	
Lau.	Film	bodo	predvajali	v	dvanajstih	državah	na	
štirih	celinah.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
VIHAR NAD KARTUMSKO MISIJONSKO HIŠO

Klevetam	in	sovražnostim,	ki	jih	je	njemu	in	Vin
cu	povzročil	avstrijski	konzul	Reitz,	se	je	Knoblehar	
odtegnil	s	svojim	odhodom	v	Evropo.	Vinca	so	potem	
še	bolj	mučile,	ker	se	je	čutil	v	hiši	osamelega.	Zato	
je	sklenil,	da	za	nekaj	časa	tudi	on	odide.

V	drugo	se	je	odpeljal	12.	januarja	1851	z	dvema	
majhnima	ladjama	po	Belem	Nilu.	Hotel	je	v	tujini	
počakati,	 da	 se	 v	 Kartumu	 poleže	 sumničenje	 in	
sovraštvo	 zoper	 njega	 in	 da	 se	 vrne	 Knoblehar,	 ki	

Pa	pri	Knobleharju	in	Vincu	se	nikoli	ni	opazilo,	
da	bi	prejemala	denarne	deleže	od	kakšne	trgovske	
družbe,	saj	sta	v	kartumski	hiši	z	drugimi	vred	ubož
no	živela	in	v	uboštvu	tudi	potovala	iz	misijonskih	
namenov	po	Belem	Nilu.	Ako	bi	bil	imel	Knoblehar	
kakšne	 take	 dohodke,	 bi	 mu	 pač	 ne	 bilo	 treba	 po	
Evropi	 prosjačiti	 za	 denarno	 pomoč	 misijonu.	 In	
kar	 je	 še	 posebno	 močan	 protiven	 dokaz:	 rimska	
Kongregacija	za	širjenje	vere	mu	ni	 	nikoli	očitala	
takega	umazanega	iskanja	denarja	za	misijon;	nikoli	
se	mu	ni	bilo	treba	zaradi	tega	zagovarjati	pred	njo.	
Res	da	je	imel	misijon	velike	težave	in	je	bil	tudi	za	
nekaj	 časa	 ukinjen.	 Vzroki	 so	 pa	 bili	 popolnoma	
drugi,	kakor	pa	trdi	Massaia;	kmalu	jih	bomo	videli.

Po	 vsem	 tem	 lahko	 razumemo	 pismeno	 vlogo,	
ki	jo	je	Knoblehar	6.	dcembra	1850	sam	izročil	na	
Dunaju	 avstrijskemu	 zunanjemu	 ministrstvu.	 La
stnoročni	Knobleharjev	osnutek	te	vloge	je	shranjen	
v	ljubljanski	semeniški	knjižnici.	Napisal	ga	je	bil	v	
bogoslovnem	 semenišču	 v	 Ljubljani,	 kjer	 je	 začas
no	 stanoval.	 V	 vlogi	 so	 hud	 očitki	 zoper	 konzula	
Reitza,	ki	ga	pa	ne	imenuje.	Pravi,	da	je	za	to	službo	
neprimeren.	»Ta	domišljava	oseba	je	za	časa	svojega	
prejšnjega	 bivanja	 spravila	 misijonarje	 v	 smrtno	
nevarnost,	ker	je	nad	nekim	domačinom	zagrešila	
kaznivo	dejanje;	zaradi	njegovega	zlobnega	in	pod
lega	ravnanja	bi	bili	egiptovskosudanski	oblastniki	
misijonarje	kmalu	izgnali.	Ko	se	zdaj	za	nekaj	časa	
spet	 mudim	 v	 Avstriji,	 mi	 je	 prišlo	 na	 uho,	 kaj	 vse	
je	 konzul	 poročal	 raznim	 društvom	 o	 razmerah	 v	
osrednji	 Afriki	 in	 o	 svojih	 dolgih	 tamkajšnjih	 po
tovanjih	(po	Belem	Nilu).	Kot	duhovnik	in	prijatelj	
resnice	se	ne	pomišljam	odkrito	izjaviti,	da	je	en	del	
teh	poročil	pretiran,	drugi	pa	nepotrjen,	in	da	je	bilo	
vse	natančno	preračunano,	kako	bi	s	prevaro	dobil	
zaščito	javnega	činitelja	(to	je	cesarja	Franca	Jožefa)	
in	potem	izpeljal	vse	svoje	načrte,	ki	jih	kot	zasebnik	
zaradi	razniih	ovir	ni	mogel	izpeljati.«	–	Če	se	Kno
blehar	pri	vsej	svoji	dobroti	in	obzirnosti	tako	trdo	
izraža,	je	pač	moralo	iti	za	zelo	velike	in	hude	reči.

Kakor	bomo	videli,	je	bil	konzul	dr.	Reitz	po	Kno
bleharjevi	vrnitvi	iz	Evrope	uslužen	do	naših	misi
jonarjev.	Z	vso	odločnostjo	in	vztrajnostjo	svojega	

značaja	je	branil	njihove	pravice	in	koristi.	Avstrijska	
vlada	mu	je	to	ukazala.

Vemo	že,	da	kartumski	upravnik	Haled	paša	na
šim	misijonarjem	že	takoj	od	njihovega	prihoda	ni	
bil	naklonjen.	Massaii	je	pa	bil	že	zato,	ker	sta	imela	
o	naših	misijonarjih	enako	slabe	nazore.	Tudi	je	ve
del,	da	Massaia	ne	bo	iskal	stikov	ne	s	Kartumci	ne	s	
črnci,	ampak	bo	takoj	spet	odšel.	Massaia	pripomi
nja:	»O	tem	možu	so	se	govorile	razne	grozovitosti;	
nekateri	so	ka	slikali	v	črnih	barvah.	Kar	pa	mene	
zadeva,	 sem	 se	 ves	 čas	 svojega	 bivanja	 v	 Kartumu	
mogel	samo	pohvaliti	z	njim.	Večkrat	me	je	obiskal	
in	me	večkrat	povabil	na	večerjo.	Z	menoj	je	ravnal	
kar	najbolj	spoštljivo	in	mi	je	pred	odhodom	izkazal	
velike	usluge:	dal	mi	je	denarja,	kolikor	se	ga	prosil,	
pa	tudi	več	drugih	potrebnih	stvari.	Kolikor	sem	mo
gel	videti,	se	tudi	ljudstvo	ni	moglo	pritoževati	nad	
njegovim	 vladanjem.«	 Potem	 pa	 Massaia	 vendarle	
prizna	upravnikovo	nasilnost	in	omenja	eno	izmed	
njegovih	krutosti:	ko	se	je	eden	izmed	njegovih	suž
njev	pregrešil	nad	njegovo	sužnjo,	je	brez	sodnega	
postopka	dal	oba	zvezati	in	vreči	v	Nil.

l          l          l

V	letih	1847	do	1852	je	po	Egiptu,	Nubiji	in	Su
danu	 potoval	 slavni	 nemški	 naravoslovec	 Alfred	
Brehm.	Napisal	je	debele	knjige	o	vseh	vrstah	živali.	
Njegovo	„Živalstvo	v	slikah“	je	prevedeno	v	skrajšani	
izdaji	tudi	v	slovenščino.	Po	svojem	povratku	je	ob
javil	svoje	„Popotne	črtice	iz	severovzhodne	Afrika“	
(Reiseskitzen	aus	NordostAfrika),	13,	Jena	1855.	Na	
strani	33	se	spominja	Knobleharja,	ki	ga	je	spoznal	
na	potovanju	po	Nilu,	ko	misijon	še	ni	imel	lastne	
ladje.	Takole	ga	slavi:	 	»Duša	misijona	je	bil	slavno	
znani	Ignacij	Knoblehar	iz	Ljubljane.	Pozneje	sem	
imel	priliko	občudovati	tega	moža.	Bil	je	prav	tako	
ljubezniv	kakor	učen,	neutrudljiv	pri	svojem	delu,	
vesel	v	občevanju	s	sopotniki,	skromen	in	plemenit.	
Razen	naloge,	ki	so	mu	jo	poverili	predstojniki,	si	je	
prizadeval	samo	za	to,	kako	bi	svoja	dolga	potovanja	
znanstveno	izkoristil,	ne	gledajoč	na	kakšen	dobiček.	
Pisal	je	zares	izvrsten	znanstveni	dnevnik.	Njegova	
vztrajnost	je	bila	podobna	njegovim	drugim	lastno
stim:	bila	je	velikanska.

ANGEL VINCO MED BARIJCI
je	 pred	 pol	 leta	 odpotoval;	 on	 bo	 kot	 predstojnik	
s	 svojo	 odločno,	 pa	 ljubeznivo	 besedo	 napravil	 v	
hiši	slogo	in	red.	Hotel	je	dodobra	spoznati	deželo,	
mišljenje	in	življenje	Bárijcev,	med	katerimi	bo	stala	
njihova	prva	postaja,	se	naučiti	jezika	in	jih	previdno	
pripraiti,	da	bodo	misijonarje	radi	sprejeli.	Vzel	je	s	
seboj	precej	steklenih	biserov	in	drugih	darov,	da	ji	
bo	dajal	črncem.	Edini	njegovi	spremljevalci	so	bili	
bárijski	tolmač	in	ladjarji.
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Gorenjski	 naziv	 za	 cvetno	 butaro	 je	 v	 glavnem	
“begánica”;	 v	 Bohinju	 ji	 pravijo	 “hebánca”,	 okoli	
Besnice	“gbanca”.	Gornja	Savska	dolina	kaže,	kako	
je	zvezana	s	Koroško	–	tod	pravijo	butari	“prajtelj”.

Njega	dni	so	v	deželici	pod	Stolom	povijali	v	be
ganico	 mladike	 kolikor	 mogoče	 različnih	 dreves,	
»da	je	blagoslovljeno	vse	drevje	in	grmovje,	ki	nam	
daje	sladkega	sadja	ali	trdega	lesa	ali	pa	zdravilnega	
cvetja«.	F.	S.	Finžgar	se	spominja,	da	je	moralo	biti	v	
njej	sedmero	lesov.	To	da	je	pomenilo	sedem	zakra
mentov.	Lesovi	so	bili:	vrba	(beka),	leska,	cvetoč	dren,	
čmež,	hudales,	bršljan,	brinje;	za	okras	so	dodajali	
cvetočo	češnjo	–	natrgali	so	češnjeve	vejice	in	jih	na	
peči	umetno	silili	v	cvet.	Tudi	rdeče	resje	je	sodilo	v	
beganico,	 nikakor	 pa	 ne	 vrba	 iškarjotovka,	 tista	 z	
rdečim	ali	črnim	lubjem;	na	takšno	vrbo	se	je	baje	
obesil	Juda	Iškariot	in	take	se	po	ljudski	veri	»žegen	
ne	prime«.	Beganico	so	svoje	dni	opasali	z	vencem	

jabolk,	 na	 trto	 nabra
nih	–	za	vsakega	pri	hiši	
po	 eno	 jabolko.	 Cvet
nonedeljsko	 vzdušje	
v	 rodinski	 cerkvi,	 go
renjski	 prafari,	 nam	 je	
lepo	opisal	Janez	Jalen	
v	“Ovčarju	Marku”.	Ka
kor	še	marsikje	na	Slo
venskem	 so	 beganice	
tudi	 tukaj	 razodevale	
družbene	razlike	v	fari.	
Gruntarske	beganice	so	
bile	mogočne	in	košate,	
bajtarske	večinoma	slo
ke	in	tenke.	Poleg	ja	bolk	
so	imele	gruntarske	be
ganice	v	vrhu	še	toliko	

pomaranč,	kolikor	je	bilo	konj	pri	hiši.	Radi	so	delali	
več	manjših	beganic,	ali	pa	so	nekaj	manjših	beganic	
vdelali	 v	 vrh	 večje	 beganice.	 Tako	 so	 imeli	 potem	
posebno	beganico	za	hlev,	za	konjak,	za	ovčjak,	za	
čebelnjak,	včasih	–	pri	hišah,	kjer	so	vozili	v	Trst	ali	
na	Dunaj	–	še	za	parizar.	Posebno	beganico	so	nesli	
v	cerkev	tudi	za	planšarico,	da	jo	je	imela	potem	v	
planini.	Po	ljudski	veri	 je	beganica	varovala	njo	in	
pastirje,	da	škrat	ni	mogel	katerega	zvabiti	v	prepad.

V	 blejski	 okolici	 (Gorje)	 pravijo,	 da	 je	 treba	 za	
beganice	 devet	 vrst	 lesa:	 ravnih	 leskovih	 šib,	 da	 je	
ročaj	čim	daljši	in	se	krivi	prek	rame;	vrbovega	mačja,	
tistega	z	belimi	in	drobnimi	mačicami;	hudovitnih	
poganjkov,	ki	že	odganjajo	popke	in	so	na	las	podob
ne	šibam,	ki	so	vojaki	z	njimi	nekoč	šibali	Jezusa;	šop	
na	vrhu	pa	je	spleten	iz	bršljana,	zelenega	brinja	in	
bezga,	ki	poganja	zgodnje	liste.	Češnjeve	in	drenove	
veje	narežejo	že	sredi	posta	in	jih	grejejo	v	loncu	v	
hiši,	nosijo	na	sonce	in	slilijo,	da	bi	se	razcvetele	že	

za	cvetno	nedeljo.	Nazadnje	pa	je	treba	še	tise,	ki	jo	je	
najtežje	dobiti,	in	oljke,	ki	dá	beganici	šele	pravo	ve
ljavo;	če	je	ni,	pravijo	nekateri,	se	beganice	blagoslov	
sploh	ne	prime.	Na	cvetno	nedeljo	zarana	naveže	oče	
še	jabolka	na	beganico.	Čim	večjo	beganico	ima	kdo,	
bolj	se	postavi.	In	čim	več	beganic	nosiš,	tem	večjo	
veljavo	imaš.	Tako	si	fantiči	tudi	pridobe	pravico,	da	
prineso	na	veliko	soboto	k	hiši	blagoslovljen	ogenj,	
za	kar	se	jim	gospodinja	oddolži	z	denarje,	pa	tudi	s	
pirhi	in	štrukljem.

Ratečani	sestavijo	svoje	prajtlje	iz	smrlinja	(bri
nja)	 in	 mačic	 ter	 jih	 obilno	 ovesijo	 z	 jabolki,	 po
marančami,	 suhimi	 figami,	 prestami	 in	 posebnim	
pecivom,	ki	mu	pravijo	“féfernice”.	Dolgi	so	tudi	do	
dva	metra,	včasih	še	kaj	čez.

Niže	 doli	 na	 Gorenjskem,	 v	 “Storžičevi	 deželi”,	
okoli	Preddvora	morajo	biti	v	beganici	bršljan,	dren,	
pušpan,	 “Jezusovo	 drevce”	 in	 češnjeve	 veje,	 če	 so	
tisti	čas	že	v	cvetu.	V	Tržiču	so,	kakor	se	je	spominjal	
V.	Kragl,	zlasti	dolinski	in	šentanski	fantje	prinašali	
izredno	velike	in	pisano	okrašene	“bgance”	v	cerkev.	
Včasih	so	se	hoteli	postaviti	
s	 tako	 veliko	 bganco,	 da	
jo	 je	 moralo	 po	 troje	 čvr
stih	mladeničev	prinesti	k	
cerkvi.	Vsi	fantje	so	šli	tudi	
za	 procesijo	 okoli	 cerkve.	
Bgance	čimdalje	bolj	gine
jo,	namesto	njih	je	zmerom	
več	oljčnih	vejic…	Na	Jezer
skem	zvežejo	v	butaro	ne
kaj	šib	rumene	vrbe,	dodajo	
mačice,	tudi	kakšno	oljčno	
vejico,	vejico	pušpana	in	vi
tico	bršljana.	Navežejo	tudi	
nekaj	jabolk	in	pomarančo.	
Vse	skušaj	prevežejo	z	vrbo.	
Butari	 pravijo	 večinoma	
pre	senc,	 tudi	 (g)bánca.	

Niko Kuret

CVETNA NEDELJA
gorenjske butare
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Dol	ga	je	1	do	2	metra.	Po	blagoslovu	jo	spravijo	na	
podstrešje.	Iz	vrbovih	šib	narede	potem	križčke	in	
jih	odneso	na	polje.	Ob	hudi	uri	dado	koščke	blago
slovljenih	šib	na	ogenj.	Križčke	iz	takih	šib	polože	
tudi	v	krsto	k	mrliču.	Preden	jo	zapro,	jo	pokadijo	
z	blagoslovljenim	lesom.	Okoli	Škofje	Loke	(Sv.	Le
nart)	prevladujejo	v	butari	mačice.	Tudi	jabolka	na

vesijo	in	sicer	toliko,	
kolikor	je	družinskih	
članov	(Breznica	pri	
Škofji	 Loki).	 V	 Po
ljanski	 dolini	 mora	
biti	 v	 butari	 “bode
čje”.	Okoli	Kremeni
ka	 narede	 butaro	 iz	
samih	 šib	 bele	 vrbe	
–	tudi	tod	menijo,	da	
bi	se	črne	vrbe	žegen	
ne	prijel,	ker	da	se	je	
nanjo	 Judež	 obesil	
–,	 dodajo	 ji	 še	 nekaj	
pušpana,	 bršljana	 in	
pomaranč.	 Ker	 so	 te	
butare	 težke,	 nare
de	k	njim	iz	vrbovih	
šib	 naramnice,	 da	 si	
jih	 nalože	 na	 hrbet.	
Okoli	Homca	zvežejo	
butaro,	 “žegen”,	 iz	
leskovih	palic,	na	vrh	
dado	 vejico	 bršljana	

ali	oljke.	Na	butaro	radi	navežejo	jabolka	in	poma
ranče,	vse	skupaj	pa	prevežejo	s	pisanim	trakom.

Mali	Kroparčki	so	nabirali	za	“bigávnice”	že	ves	
post	šibe,	zadnja	dva	ali	tri	tedne	pa	tudi	bršljan	in	
brinje.	Ponos	vsake	bigavnice	je	bil	bršljan	v	cvetju.	
Da	bi	takega	dobili,	so	pretaknili	dosti	gozda	in	so	že	
med	letom	oprezovali,	kam	bodo	šli	ponj.	Bigavnice	
so	vezali	kar	v	vigenjcih	ali	pred	njimi.	Doma	so	jih	
ovesili	z	“žegnom”,	sadjem,	če	ga	je	bilo	kaj	pri	hiši.	
Jabolka	so	bila	že	redka.	Na	“placu”	je	sicer	vipavska	
branjevka	 prodajala	 fige,	 rožiče	 in	 “pomoránke”	
(pomaranče).	Kdor	je	zmogel,	je	kupil	vsaj	malen
kost	 in	 navesil	 na	 bigavnico.	 Imenitna	 je	 bila	 vsaj	
ena	 pomoranka	 pod	 vrhom.	 Vipavka	 je	 prodajala	
tudi	oljke.	Oljčna	vejica	v	vrhu	bigavnice	je	bila	po
sebno	veljavna.	Na	cvetno	nedeljo	so	pred	cerkvijo	
gledali	sprevod	in	ocenjevali	bigavnice.	Poželjivo	in	
hkrati	prezirljivo	so	obračali	oči	v	kmečke	bigavnice	
z	Jamnika	in	Podbele,	ki	so	se	močno	razlikovale	od	
kroparskih.	Bile	so	debelejše,	povezane	so	bile	bolj	
poredkoma,	sestavljene	iz	manj	skrbno	izbranih	šib,	
zato	so	se	pa	upogibale	pod	težo	lepih	jabolk.	Teh	na	
kmetih	ni	manjkalo.	Tako	se	je	tudi	pri	bigavnicah	
kazala	 razlika	 med	 kmečko	 okolico	 in	 žebljarsko	
revščino.

Še	med	obema	vojskama	so	na	Jamniku	nad	Kro
po	 blagoslovljeno	 “begávnico”	 privezali	 na	 drevo	
ob	hiši.	Tam	je	bila	do	velikega	četrtka.	Tedaj	pa	so	
zjutraj	na	vse	zgodaj	fantiči	pohiteli	po	hišah.	Vsak	
je	skušal	priti	prvi	do	kake	begavnice.	Tisti,	ki	je	pre
hitel	vse	druge,	je	begavnico	snel	in	jo	skrbno	razdrl.	

Različno	 zelenje	 je	 lepo	 razvrstil	 na	 kupčke	 in	 po	
vrsti	naložil	na	hišni	prag,	šibe	pa	pokonci	postavil	
ob	podbojih.	Domači	so	ga	seveda	začutili,	gospodar	
ga	je	prišel	pogledat.	Fantiča	je	za	njegov	trud	obdaril.

Proti	štajerski	strani,	okoli	Motnika,	morajo	biti	
v	butari	tri	leskove	šibe,	drenov	in	“božji“	les,	mači
ce,	drobutovina,	brinja,	bršljan,	križevavec	in	varuh	
(virh).	Včasih	so	bile	šibe	iz	drobutovine	po	več	me
trov	dolge	in	so	segale	v	cerkvi	do	stropa.	

Ni	povsod	mogoče,	da	bi	domač	človek	nesel	bu
taro	k	blagoslovu.	Če	so,	postavim,	v	Poljanski	doli
ni	kakega	fanta	za	to	najeli,	so	ga	plačali.	Tik	pred	
drugo	 svetovno	 vojsko	 je	 dobil	 za	 pot	 dva	 kovača	
(20	dinarjev)…

Po	raznih	krajih	Gorenjskega	od	Rateč	do	Moravč	
je	navada,	da	otroci	v	cerkvi	med	blagoslovom	in	med	
procesijo	z	butarami	na	moč	udarjajo	ob	tla,	da	bi	bila	
»letina	bolj	plenovita«,	da	bi	»pšenica	bolje	obrodila«,	
da	bi	»čim	več	zrnja	prišlo	v	kaščo«.	Očitno	se	je	pri	
tem	spet	del	kakega	predkrščanskega	obredja	rešil	
v	cvetnonedeljske	šege.

Ko	prineso	otroci	beganice	domov,	gredo	–	nad	
Kranjem,	okoli	Bašlja	pri	Preddvotu	–	z	njimi	nekaj
krat	okoli	hiše,	da	»preženejo	kače«.	Okoli	Šentvida	
ned	 Ljubljani	 (Stanežiče)	 so	 hišne	 duri	 takrat,	 ko	
prineso	butaro	iz	cerkve,	zaprte.	S	spodnjim	delom	
butare	je	treba	potrkati	nanje	in	zaklicati:	»Odprite,	
odprite,	bom	za	veliko	noč	vam	pleče	dal!«

Beganico	zelo	radi	postavijo	najprej	k	sadnemu	
drevju.	V	Besnici	jo	polože	na	drevo	blizu	hiše,	da	bi	
bilo	bolj	rodovitno	in	da	bi	odvračalo	točo.	Prav	tako	
narede	pri	Sv.	Lenartu	nad	Škofjo	Loko	in	v	Četeni	
ravni.	V	Kranjski	gori	vzamejo	iz	prajtlja	vejico	in	jo	
zataknejo	za	podobo	v	hiši,	prajtelj	sam	pa	postavijo	
na	 njivo	 sredi	 rži.	 V	
Bašlju	 navečejo	 be
ganico	 na	 “banger”	
nad	hlevskimi	vrati,	
v	Bohinju	pa	jo	dado	
na	 polico	 vrh	 sten
ske	 omarice.	 Okoli	
Šentvida	 nad	 Lju
bljano	pa	zvijejo	šibo	
iz	butare	med	late	na	
koncu	kozolca.

Okoli	Homca	po
stavijo	“žegen”	pred	
čebelnjak,	 na	 “fer
toh”,	da	bi	roji	ne	ušli	
na	 visoka	 drevesa.	
Pozneje	 ga	 spravijo	
pod	 streho,	 oljčno	
vejico	 pa	 zatakne
jo	 za	 razpelo	 ali	 za	
kakš	no	tablo	v	kotu.

Kjer	je	butara	ozaljšana	z	jabolki	ali	pomaranča
mi,	lete	seveda	snamejo,	ko	se	butara	vrne	domov.	
V	Bohinju	je	blagoslovljenega	sadja	deležna	ne	samo	
družina,	 ampak	 tudi	 živina;	 leta	 dobi	 pečke	 ali	
olupke,	da	bo	sreča	z	njo.	V	Mengšu	razdeli	gospodar	
jabolka	šele	na	veliko	noč,	dobi	jih	pa	vsa	družina.	V	
Breznici	pri	Škofji	Loki	dado	v	butaro	toliko	jabolk,	

Butara velikanka
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kolikor	je	družinskih	članov.	Vsakdo	dobi	jabolko,	
mora	ga	ob	blagoslovitvi	jedi	imeti	pri	seb	in	ga	na	
veliko	noč	na	tešče	pojesti.

Okoli	Šmarne	gore	butaro	po	blagoslovu	razve
žejo	in	iz	posameznih	palic	narede	več	“papeževih	
križcev”:	ena	palica	je	navpična,	dve	pa		počezni.	Te	
križe	potaknejo	po	vseh	gospodarskih	prostorih	za	
strešni	tram.	En	križ	dado	tudi	v	kozolec.	Po	ljudski	
veri	varujejo	ti	križi	ognja.	V	Mengšu	dado	križe	v	ko
zolce,	ko	so	polni	žita.	Menijo,	da	se	tem	obvarujejo	
kozolce	viharja	in	strele.	V	Gorjah	pri	Bledu	gospodar	
beganico	na	veliki	petek	na	drobno	seseka	in	pustil	
cel	samo	držaj.	Tega	ohrani	kot	blagoslovljen	les	za	
čez	leto.	Položi	ga	na	hlevski	prag,	kadar	odhaja	ži
vina	na	pašo	v	planino,	da	mora	stopiti	čezenj.	Okoli	
Škofje	Loke	(Breznica)	polože	blagoslovljeno	butaro	
pred	 hlevski	 prag,	 preden	 stopi	 na	 novo	 kupljeno	
živinče	 pod	 novo	 streho.	 Prek	 blagoslovljene	 šibe	
mora	stopiti	krava,	kadar	jo	ženejo	k	juncu.	S	tremi	

šibami	iz	butare	so	gnali	v	Motniku	živino	na	prvo	
pašo,	iste	šibe	so	rabile	tudi	še	ob	večjih	praznikih.

Ta	les	je	seveda	tudi	na	Gorenjskem	važno	kadilo.	
Okoli	 Škofje	 Loke	 (Sv.	 Lenart)	 osmučejo	 na	 veliki	
četrtek	mačice	z	butare	in	kadijo	z	njimi	po	hlevu,	
okoli	hiše	 in	po	vasi.	Nazadnje	so	 jih	poprej,	ko	je	
bila	 po	 starem	 še	 dopoldne	 služba	 božja,	 položili	
pod	kako	drevo,	da	se	je	kadilo.	Beganico	žgo	okoli	
Golnika	na	veliki	petek,	kadar	kuhajo	žegen,	pa	tudi	
o	božiču,	ko	kadijo	po	hiši	in	okoli	nje.	Tudi	okrog	
Škofje	Loke	mora	priti	pri	božičnem	kajenju	nekaj	
žegnanih	šib	na	žerjavico,	sicer	ogenj	ni	posvečen	
in	kajenje	ni	pravo!	Oljčno	vejico	–	kjer	jo	zatikajo	
v	beganico	–	so	svoje	dni	med	letom	radi	zažigali,	
če	je	kdo	dobil	uroke.	Požirati	je	moral	dim,	da	mu	
je	odleglo.

	Tudi	ob	hudi uri	ima	blagoslovljeni	les	svoj	po
men.	Okoli	Golnika	polože	beganico	kar	pred	hišni	
prag,	naj	odžene	neurje.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
II. poglavje

DRUŽINA »MOJIH KOSTI IN MOJEGA MESA«

Na	žalost	vse	žene	niso	bile	podobne	močni	ženi	
iz	Svetega	pisma!	Pa	tudi	vsi	možje	niso	bili	ljubezni
vi,	zvesti	in	velikodušni…	Kot	povsod	so	bile	tudi	v	
Izraelu	slabe	zakonske	skupnosti.	Ker	so	Sveto	pismo	
napisali	 in	 urejali	 moški,	 je	 naravno,	 da	 poudarja	
mnogo	bolj	ženske	napake	kot	pa	moške,	ki	so	kazile	
zakonsko	srečo.	Sirahova	knjiga	je	obzirno	spregle
dala	vse,	kar	bi	lahko	bil	slab	mož:	butast,	lakomen,	
nečimrn,	lažniv,	zakonolomski;	zato	pa		zelo	skrbno	
do	podrobnosti	našteva	kakšna	je	slaba	žena,	zaradi	
katere	»se	bo	njen	mož	zatekel	k	sosedom	in	nehote	
bridkoval	 in	tarnal«	(Sir	25,18).	 Je	Sirah	govoril	 iz	
izkušnje?	 Njegova	 prepričljivost	 daje	 misliti	 tako.	
»Vsako	hudobijo,	le	ženske	hudobije	ne!	Ni	hujšega	
strupa	od	kačjega,	ni	hujše	togote	od	togote	sovraž
nika.	 Rajši	 bom	 stanoval	 z	 levom	 in	 zmaje,	 kakor	
prebival	 pri	 hudobni	 ženski…	 Vsaka	 druga	 hudo
bija	je	majhna	v	primerjavi	s	hudobijo	ženske;	naj	
jo	 doleti	 delež	 grešnika«	 (Sir,	 25,1317.19).	 Ubogi	
mož!	Kako	lahko	je	razumeti,	da	ima	»potrto	srce,	
čemeren	obraz«	(Sir	25,23).	Rabini	so	govorili,	da	so	
med	možmi,	ki	ne	bodo	videli	gehene	(pekla),	tisti,	
ki	 so	 imeli	 na	 zemlji	 hudobno	 ženo:	 svoje	 vicanje	
naj	bi	opravili	že	vnaprej.	In	kadar	se	je	kdo	ženil,	so	
ga	smeje	spraševali:	»Ali	bo	matza	ali	motze?«	Zakaj	
če	Knjiga	pregovorov	pravi:	»Kdor	je	našel	–	matza		

–	ženo,	je	našel	nekaj	dobrega«	(Preg	18,22),	pravi	
Pridigar:	»Našel	sem	–	motze	–	grenkobo,	hujšo	od	
smrti,	žensko,	ki	je	kletka…«	(Prid	7,26).

Je	 bilo	 pa	 še	 nekaj	 hujšega	 kot	 prepirljiva	 žen
ska:	 zakonolomska	 ženska.	 Do	 nje	 je	 bila	 Postava,	
zaščitnica	 družine,	 skrajno	 stroga.	 Razumljivo,	 da	
bolj	kot	do	moških,	saj	je	to	zadevalo	načela,	na	ka
terih	je	temeljil	zakon	v	Izraelu.	Kar	zadeva	nauk	je	
bilo	vsako	zakonolomstvo	prepovedano.	Jahvejeva	
zapoved	je	bila	jasna:	»Ne	prešuštvuj!«	(2	Mz	20,14;	
5	Mz	5,18).	Rabini	so	ta	zločin	enačili	z	najhujšim	
zločinom,	z	brezboštvom,	ker,	kakor	je	zapisano	pri	
Jobu:	»Prešuštnikovo	oko	čaka	na	somrak	in	pravi:	
‘Nobeno	oko	me	ne	sme	videti’«	(Job	24,15),	medtem	
ko	Bog	vidi	vse.	Nekateri	med	njimi	so	celo	učili,	da	
je	 v	 borbi	 proti	 zakonolomstvu	 treba	 obsojati	 ne	
samo	 dejanja,	 ampak	 tudi	 poglede	 in	 zle	 namene,	
tisto	poželenje	v	srcu,	ki	ga	bo	tako	obsojal	Jezus.

Toda	 opredelitev	 zakonolomstva	 ni	 bila	 enaka	
za	moškega	in	za	žensko.	Vse	nezveste	žene	so	imeli	
za	prešuštnice,	saj	pravi	Sirah:	»Tako	je	tudi	z	ženo,	
ki	zapusti	svojega	moža	in	mu	podtakne	dediča	od	
drugega.	Najprej	ni	bila	pokorna	postavi	Najvišjega,	
potem	se	je	pregrešila	zoper	svojega	moža,	povrh	pa	
se	 je	še	omadeževala	s	prešuštvovanjem	in	domov	
prinesla	 otroke	 od	 drugega	 moškega«	 (Sir	 23,22

SLABOSTI IN POLOMIJE DRUŽINSKE SREČE
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23).	 Korist	 družine	 zahteva,	 da	 mora	 biti	 žensko	
zakonolomstvo	strogo	kaznovano.	Nasprotno	pa	na	
moževi	zvestobi	niso	vztrajali,	ker	da	njegovo	slabo	
ponašanje	ne	pomeni	napada	na	njegovo	družino.	
Zločin	stori	samo,	če	zapelje	poročeno	ali	zaročeno	
žensko,	saj	v	tem	primeru	napade	družino	drugega.

Ženska,	osumljena	prešuštva,	se	je	morala	podvre
či	enaki	preiskavi	kot	zaročenka:	preiskavi	z	grenko	
vodo.	Četrta	Mojzesova	knjiga	to	natančno	določa	
(5,1131).	Osumljenka	je	morala	piti	ogabno	meša
nico	iz	vode	in	prahu	iz	templja.	Če	jo	je	izbruhnila	
ali	je	od	nje	zbolela,	so	jo	imeli	za	nedvomno	krivo.	
Če	so	jo	pa	dobili	pri	samem	dejanju,	je	bila	obso
jena	 na	 smrt	 (3	 Mz	 20,10;	 5	 Mz	 22,22;	 Jn	 8,5).	 Za	
ovratnik	njene	srajce	so	jo	vlekli	pred	ljudstvo	in	jo	
ubili.	Kamnanje	 je	Peta	Mojzesova	knjiga	nalagala	
nezvestima	zaročencema;	pozneje	pa	so	za	prešuštvo	
v	pravem	pomenu	besede	uporabljali	smrt	z	zadu
šitvijo.	Zdi	se	pa,	vsaj	tako	sledi	iz	znanega	prizora	
o	prešuštnici	iz	Janezovega	evangelija,	da	so	tistem	
času	nezveste	žene	posuli	s	kamenjem,	ki	so	ga	nav
zoči	metali	nanjo.	Ali	so	izvajali	z	vso	strogostjo	tudi	
druge	kazni,	ki	jih	je	predvidevala	Postava:	preiskati	
otroke,	da	bi	ugotovili	njihovo	nezakonskost	in	jih	
izključili	iz	skupnosti	(Sir	23,2425)?	Sirah	je	ostal	
pri	 starem	 svetopisemskem	 pojmovanju	 skupne	
odgovornosti;	po	prerokih	Jeremiju	in	Ezekielu	pa	
so	priznavali	predvsem	osebno	odgovornost,	zato	je	
dvomno,	če	so	te	kazni	še	izvajali.

Kar	zadeva	moškega,	ki	so	ga	dobili	s	poročeno	
ali	zaročeno	žensko,	so	ga	pobili	skupaj	z	njo.	Če	je	
šlo	za	nasilje,	če	je	vlekel	svojo	žrtev	na	odmaknjen	
kraj,	kjer	je	bilo	vse	klicanje	na	pomoč	zaman,	je	umrl	
samo	on	(5	Mz	22,27).	Če	je	šlo	za	suženjsko	prilež
nico,	smrtne	kazni	niso	izvajali,	ampak	je	bilo	treba	
plačati	odškodnino	lastniku	 in	v	templju	darovati	
spravno	daritev	(3	Mz	19,20).	Kot	je	iz	tega	videti,	so	
bila	tu	predvsem	jamstva	za	varstvo	pravic	in	čistosti	
krvi.	To	je	pa	popolnoma	drug	vidik,	kakor	tisti,	ki	ga	
je	vpeljal	Jezus,	ki	je	bolj	kot	zaradi	koristi	družine	
obsojal	prešuštvo	kot	moralno	omadeževanje,	kot	
napad	na	notranje	življenje.

Zakonolom	je	bil	eden	od	primerov,	ko	se	je	za

konska	vez	pretrgala.	Vse	kaže,	da	vsi	izdani	možje	
žena	niso	poslali	v	smrt.	Ob	vrstici	iz	Pete	Mojzesove	
knjige,	kjer	je	rečeno,	da	mož	lahko	zavrže	ženo	»če	
ona	ne	najde	naklonjenosti	v	njegovih	očeh,	ker	je	
na	 njej	 našel	 kaj	 zoprnega«	 (5	 Mz	 24,1),	 je	 večina	
rabinov	učila,	da	je	treba	zavreči	žensko,	ki	je	zagre
šila	prešuštvo.	Nekateri	so	celo	trdili,	da	je	to	verska	
dolžnost.	Toda	daleč	od	tega,	da	bi	to	bil	edini	vzrok,	
da	so	odslovili	ženo.	Kakor	je	žena	–	kot	smo	videli	
–	zares	pripadala	možu,	se	je	je	ta	lahko	iznebil	brez	
vsakega	 procesa.	 Pismouki	 se	 kajpak	 niso	 strinjali	
glede	 razlogov,	 ki	 so	 pooblaščali	 odslovitev	 žene.	
Nekateri	so	razlagali	besedo	“zoprno”	iz	Pete	Mojze
sove	knjige	kot	nekaj	“odbijajočega”	ali	“zoprnega”,	
kar	je	šlo	precej	daleč.	Bolj	velikodušna	šola	je	učila,	
je	 to	to	treba	razumeti	samo	kot	nezvestobo;	spet	
druga	pa	je	bila	mnenja,	da	je	mogoče	ženo	imeti	za	
odbijajočo	in	zoprno,	če	 je	ponavadi	kaj	pogrešila	
pri	kuhi.	Rabi	Akiba	je	imel	celo	za	zadosten	razlog	
za	odslovitev	žene,	če	je	kdo	našel	lepšo.	Teba	pa	je	
pripomniti,	da	človek	ni	mogel	odsloviti	žene,	ki	jo	
je	bil	prisiljen	poročiti,	ker	jo	je	zapeljal	kot	devico,	
da	tudi	norost	ni	bila	vzrok	za	ločitev,	pač	pa	je	to	
bila	nerodovitnost,	ki	je	trajala	vsaj	deset	let.

Teoretično	žena	ni	imela	nobene	pravice	zahteva
ti	ločitev.	Edina	možnost	priti	do	nje	je	bila,	narediti	
se	tako	neznosno,	da	je	mož	sam	zahteval	prelom.	
Je	 pa	 rabinsko	 učenje	 priznavalo,	 da	 bi	 skupnost	
mogla	izvajati	močan	pritisk	na	moža,	naj	se	pobriga	
za	odslovitev	žene	v	določenih	primerih:	zanesljivo	
ugotovljena	impotenca;	odklanjanje	pravilnega	iz
polnjevanja	 zakonskih	 dolžnosti;	 trajna	 nasilnost;	
gnusna	neozdravljiva	bolezen,	na	primer	gobavost;	
sprememba	dela,	če	je	mož	sprejel	kako	zoprno	delo,	
kot	je	nabiranje	pasjih	odpadkov	za	strojarje;	ali	pa	
izselitev	iz	Palestine,	da	bi	šel	živet	daleč	proč.

Abraham odslovi Hagaro

Svetopisemsko kamnanje je še živo pri muslimanih

Za	ločitev	ni	bilo	treba	iti	na	sodišče.	Če	sodimo	
po	preroku	Ozeju,	je	moral	v	starih	časih	mož	zako
nolomski	ženo,	ki	se	je	hotel	znebiti,	obtožiti	pred	
svojimi	otroci	in	vpiti:	»Ta	ni	več	moja	žena,	jaz	ni
sem	več	njen	mož!«	In	če	se	je	upirala,	jo	je	slekel	in	
izpostavil	nago	kot	je	bila	na	dan	rojstva	(Oz	2,5).	
Te	zelo	krepke	metode	v	Kristusovem	času	niso	bile	
več	v	rabi.	Že	dolgo	prej	–	Izaija	in	Jeremija	sta	že	
to	rekla	–	je	moral	mož	ženi	dati	ločitveno	pismo,	
kakor	je	to	omenjeno	v	Matejevem	evangeliju;	nava
da,	ki	jo	je	uporaba	vrstice	in	Pete	Mojzesove	knjige	
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pravno	utemeljila	(prim.	Iz	9,1;	Jer	3,8;	Mt	5,31,	5	Mz	
24,1).	Več	talmudskih	spisov,	posebno	spis	Gittin	daje	
vzorec	takega	ločitvenega	pisma,	kjer	je	moral	mož	
uradno	izjaviti,	da	je	to	odslovitev	njegove	žene	izraz	
njegove	volje,	pa	tudi	nič	manj	uradno,	da	je	od	zdaj	
prosta	živeti	po	svojem	okusu	in	se	ponovno	poročiti.

Usoda	odpuščene	žene	ni	bila	zavidanja	vredna.	
Že	pri	Izaiju	je	zapisano,	da	je	običajno	živela	v	ža
losti	(Iz	54,6).	V	večini	primerov	se	je	morala	vrniti	
k	svojim	staršem.	Razen	če	je	bila	pregnana	zaradi	
nezvestobe,	je	morala	paziti	na	otroke:	na	fante	do	
šestega	leta	starosti	in	na	dekleta	do	njihove	poro
ke.	Mož	je	dolgoval	odškodnino	glede	na	doto,	ki	jo	
je	prejela	 in	na	stanje	
gospodinjstva.	 Rabini	
so	 spravili	 skupaj	 cel	
spisek	 okoliščin,	 za
radi	katerih	 je	ni	bilo	
treba	plačati,	še	vedno	
pa	 jih	 je	 bilo	 dovolj,	
da	so	uspešno	prepre
čevale	zlorabo	ločitev.	
Klasična	 šala	 je	 bila	
obr	niti	na	moža,	ki	 je	
bil	v	krempljih	neznos
ne	žene,	pa	ji	ni	mogel	
plačati,	 	vrstico	 iz	Ža
lostink:	»Gospod	me	je	
izročil	v	roke	takšnih,	
ki	 se	 jim	 ne	 morem	
upreti«	(Žal	1,14).

Iz	 tega	 razloga,	 pa	
tudi	iz	drugih,	ločitev	v	
Izraelu	ni	bila	tako	pogosta,	ko	bi	si	lahko	predstav
ljali.	Ločitvenega	pisma,	ki	ga	je	bilo	potem	treba	ura
dno	sporočiti	skupnosti,	nihče	ni	pisal	preprosto	v	
trenutku	jeze.	Prav	tako	ni	zbiral	sredstev	za	odškod
nino.	Po	drugi	strani	pa	je	bila	izgubljena	vsota,	ki	
je	bila	plačana	očetu	ob	zaroki,	in	to	je	bilo	vredno	
upoštevanja.	Poleg	tega	si	je	nakopal	jezo,	morda	celo	
maščevanje	družine	odpuščene	žene.	Zanimivo,	da	
Postava	ni	dovoljevala	pozneje	spremeniti	mnenja	
in	vzeti	nazaj	bivšo	ženo,	če	je	ta	postala	po	drugem	
zakonu	spet	svobodna	(prim.	5	Mz	24,34).

Predvsem	 pa	 javno	 mnenje	 ni	 bilo	 naklonjeno	
ločitvam,	kar	je	ravno	nasprotno	od	tistega,	kar	je	
bilo	videti	v	Rimu,	kjer	je	bila,	kot	pravi	zgodovinar	
Carcopino,	»prava	epidemija	zakonskih	ločitev	kljub	
Avgustovim	zakonom,	ali	celo	zaradi	njih«.	V	Izraelu	

niso	nikoli	»prezirali	dostojanstva	zakona«.	Ideal,	ki	
ga	 je	zastopala	Sveta	knjiga,	 je	bil	brez	dvoma	na
sproten	ločitvi:	ta	je	bila	sprejeta	le	kot	zadnji	izhod.	
Malahija,	zadnji	prerok,	katerega	glas	je	odmeval,	je	
posvetil	bleščeč	odlomek	obsodbi	tega	ravnanja,	ki	
ga	je	izenačil	z	izdajstvom	Boga:	»Gospod	je	bil	pri
ča	med	teboj	in	ženo	tvoje	mladosti,	proti	kateri	si	
nezvesto	ravnal,	čeprav	je	tvoja	družica	in	žena	tvoje	
zaveze«	(Mal	2,14).	Rabi	Šamai	je	učil	podobno:	»Sam	
oltar	toči	solze	zaradi	moža,	ki	zavrže	svojo	ženo.«

Spomnimo	se	znanega	pogovora,	o	katerem	po
roča	Matejev	evangelij	in	ga	potrjuje	drugi	sinoptik:	
»Prišli	so	k	njemu	[Jezusu]	farizeji	in	da	bi	ga	preiz

kušali,	so	mu	rekli:	‘Ali	
je	 dovoljeno	 možu	 iz	
katerega	 koli	 vzroka	
odsloviti	ženo?’	Odgo
voril	je:	’Ali	niste	brali,	
da	 ju	 je	 Stvarnik	 na	
začetku		in	rekel:		Tako	
nista	 več	 dva,	 ampak	
eno	meso.	Kar	je	torej	
Bog	 združil,	 tega	 naj	
človek	ne	ločuje.’	Rekli	
so	mu:	‘Zakaj	pa	je	po
tem	Mojzes	za	povedal	
dati	ločitveni	list	in	jo	
odsloviti?’	 Dejal	 jim	
je:	 ‘Zaradi	 vaše	 trdo
srčnosti	vam	je	Mojzes	
do	volil	ločiti	se	od	va
ših	ženam	od	začetka	
pa	ni	bilo	tako.	Jaz	pa	

vam	pravim:	Kdor	se	loči	od	svoje	žene,	razen	če	se	
zaradi	nečistovanja,	in	se	oženi	z	drugo,	prešuštvu
je.’«	(Mt	19,29;	Mr	10,212).	Tukaj	je	bil	storjen	nov,	
odločilen	korak.	Sveti	značaj	zakona	je	bil	razglašen	
močneje	kot	kdaj	koli	poprej	in	mala	izjema	–	»razen	
če	se	zaradi	nečistovanja«	–	je	doprinesla	k	potrditvi	
njegove	 nerazvezljivosti,	 saj	 spretno	 namiguje	 na	
zakonitost	ločitve	brez	ponovne	poroke.	To	bo	tudi	
krščansko	učenje	v	najodličnejšem	pomenu	besede,	
nov	nauk	o	zakonu,	ki	ga	bo	sveti	Pavel	še	natančneje	
izrazil	(1	Kor	7).	Stara	Mojzesova	zapoved	je	bila	pre
koračena,	presežena,	kot	so	morale	biti	tudi	druge	po	
Kristusovi	ljubezni,	celo	slavno	“povračilno	pravo”.	
Toda	ali	ni	mogoče	v	neki	določeni	meri	najti	izvir	
tega	nauka	v	tistem,	kar	je	bilo	najvišje	in	najčistejše:	
v	izraelski	družinski	tradiciji?

Jezus in prešuštnica

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL NAVDUŠENJA

Ljudje,	 ki	 se	 lahko	 za	 kaj	 navdušijo,	 me	 vedno	
poživijo.	 Utrne	 se	 jim	 navdušujoča	 zamisel,	 kako	
bodo	drugače	organizirali	svoje	delo.	Čisto	iz	sebe	
so	od	navdušenja,	da	so	prišli	na	to	idejo.	Ali	pa	so	na	

dopustu	in	navdušeno	občudujejo	čudovito	pokra
jino.	Navdušeni	so	nad	večerom,	ki	so	ga	preživeli	s	
prijatelji,	in	so	se	dobro	zabavali.	Navdušujejo	se	za	
nove	poti.	In	s	svojim	navdušenjem	zmorejo	za	sabo	
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papežev verouk
Benedikt XVI.

O POMENU SVETEGA TRIDNEVJA

potegniti	tudi	druge.	Vse,	kar	doživljajo,	doživljajo	
globoko.	Takšni	ljudje	drug	drugega	opozarjajo,	kako	
čudovito	sonce	sije	skozi	oblake,	kako	enkratno	se	
gora	dviga	nad	dolino.

Na	drugi	strani	pa	so	številni	ljudje,	ki	se	za	nič	
več	ne	morejo	navdušiti.	Na	dopust	se	vozijo	čedalje	
dlje.	Ko	pa	jih	vprašaš,	kako	je	bilo,	se	takoj	spomnijo,	
da	jim	hrana	ni	teknila	in	da	je	hotel	imel	veliko	po
manjkljivosti.	Potrebujejo	vedno	več	zunanjih	vtisov,	
da	 bi	 se	 sploh	 lahko	
čudili.	A	dlje	ko	odpo
tujejo,	več	ko	porabijo	
denarja	za	dopust,	tem	
manj	 doživijo,	 tem	
manj	 občutijo	 življe
nje.	Življenje	iščejo	zu
naj	sebe,	ker	v	njih	ni	
več	 življenja.	 Vendar	
tudi	tega,	kar	doživijo	
zunaj,	ne	spustijo	vase.	
Zato	ne	morejo	nikoli	
zares	v	polnosti	živeti.

Beseda	navdušenje	
izvira	iz	duh.	Namesto	
navdušiti	 bi	 torej	 lahko	 rekli	 poživiti, napolniti z 
duhom.	Ljudi,	ki	se	morejo	navdušiti,	lahko	prevza
me	ena	beseda,	en	pogled,	eno	srečanje,	gozd,	skozi	
katerega	se	sprehodijo,	gora,	na	katero	se	povzpnejo.	
Pogled	na	čudovito	pokrajino	jih	notranje	razvna
me.	Prepustijo	se	doživetju,	da	jih	iztrga	iz	njihove	
odmaknjenosti.	 Čisto	 iz	 sebe	 so	 in	 se	 popolnoma	
predajo	temu,	kar	trenutno	doživljajo.	Grki	pravijo	
temu	ekstaza:	biti	iz	sebe,	in	entuziazem:	biti	v	Bogu.	
Navdušiti	se	pomeni	torej	konec	koncev	pustiti	se	

potegniti	Vanj,	ki	ga	srečujemo	povsod,	v	stvarstvu,	
v	 človeku,	 v	 vsaki	 besedi,	 v	 glasbi,	 v	 umetnosti.	 In	
šele	v	Bogu	doživljam	vso	skrivnost	nekega	človeka,	
narave	in	umetnine.	Tedaj	se	mi	odpre	vsa	globina.	V	
vsem	se	navsezadnje	dotaknem	Njega.

Ljudje,	ki	se	zmorejo	navdušiti,	lahko	potegnejo	
za	seboj	tudi	druge.	Od	njih	se	širi	življenje.	Ti	ljudje	
ob	večerih	ne	čemijo	skupaj	in	ne	tarnajo	nad	bogve	
čem.	Kipijo	od	navdušenja.	Polni	so	idej	in	nas	ho

čejo	 navdušiti	 zanje.	
Navdušujoče	 pripo
vedujejo	o	tem,	kaj	so	
doživeli.	In	že	smo	pri
ča	živahnosti	in	sveži
ni.	 Tu	 se	 pogovor	 ne	
izgublja	kar	v	prazno.	
Tu	je	vedno	napeto.	Tu	
vedno	nastajajo	nove	
ideje,	 novi	 načrti.	 Tu	
se	v	nas	vzbudi	veselje	
do	 življenja.	 Nenado
ma	 nas	 zamika,	 da	 bi		
šli	prav	na	ta	koncert,	
prav	 na	 to	 razstavo,	

hodili	prav	po	tej	poti.	Takšni	ljudje	nas	poživljajo	
in	nam	napolnjujejo	duha.

Želim	ti,	da	bi	te	angel	navdušenja	usposobil,	da	se	
boš	navdušil,	da	te	bo	prevzelo,	kar	boš	srečal,	kar	boš	
doživel,	kar	si.	In	želim	ti,	da	bi	znal	druge	navdušiti,	
da	jih	boš	mogel	potegniti	za	seboj	za	svojo	zamisel,	
da	jih	boš	lahko	poživil	in	zmogel	napolniti	z	duhom.	
Tedaj	ti	bo	angel	navdušenja	podaril	veselje	do	življe
nja	in	tebe	samega	spremenil	v	angela	navdušenja	za	
ljudi,	ki	jih	srečuješ.

Višek	velikega	tedna	je	sveto	tridnevje.	Ob	pomoči	
obredov	 velikega	 četrtke,	 velikega	 petka	 in	 velike	
sobote	bomo	ponovno	doživeli	skrivnost	Gospodo
vega	trpljenja,	smrti	in	vstajenja.	Namen	teh	dni	je,	
da	v	nas	vzbudi	živo	željo	pridružiti	se	Kristusu	in	mu	
velikodušno	slediti	v	zavesti,	da	nas	je	ljubil	tako,	da	
je	dal	svoje	življenje	za	nas.	Ali	so	dogodki,	na	katere	
spominja	veliki	teden	kaj	drugega,	kot	vzvišen	zuna
nji	izraz	the	ljubezni	Boga	do	človeka?	Potrudimo	se	
torej	praznovati	sveto	tridnevje,	kakor	nas	spodbuja	
sveti	Avguštin:	»Zdaj	premišljuj	pozorno	tri	svete	dni	
Gospodovega	križanja,	pokopa	in	vstajenja!«

Sveto	 tridnevje	 se	 začne	 na	 veliki	 četrtek	 z	 ve
černo	mašo	“Gospodove	večerje”,	čeprav	je	zjutraj	
običajno	tudi	zelo	značilno	bogoslužno	slavje,	kriz
mena	maša,	med	katero	duhovniki	vse	škofije,	zbrani	
okrog	 škofa	 obnove	 duhovniško	 zaobljubo	 in	 se	
udeleže	 blagoslova	 olja	 katehumenov,	 bolniškega	
olja	in	krizme.	Poleg	ustanovitve	duhovništva	na	ta	
posvečeni	 dan	 obhajamo	 tudi	 spomin	 popolnega	

darovanja,	ki	ga	je	Kristus	storil,	ko	je	sebe	daroval	
človeštvu	v	evharističnem	zakramentu.	Prav	v	tisti	
noči,	ko	je	bil	izdan,	nam	je	po	pričevanju	Svetega	
pisma	zapustil	»novo	zapoved«	bratske	ljubezni,	ko	
je	opravil	ganljivo	dejanje	umivanja	nog,	ki	spominja	
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na	ponižno	služenje	sužnjev.	Ta	edinstveni	dan,	spo
min	vélikih	skrivnosti,	se	zaključuje	z	evharističnim	
češčenjem	v	spominu	Gospodovega	smrtnega	boja	
na	 vrtu	 Getsemani.	 Kot	 pripoveduje	 evangelij,	 je	
Jezus	v	veliki	stiski	prosil	svoje,	naj	vztrajajo	z	njim	
v	 molitvi:	 »Ostanite	 tukaj	 in	 bedite	 z	 menoj!«	 (Mt	
26,38),	toda	učenci	so	zaspali.	Tudi	danes	nam	Go
spod	pravi:	»Ostanite	in	bedite	z	menoj«.	Pa	vidimo,	
da	tudi	mi,	kakor	učenci,	pogosto	spimo.	Tista	ura	
je	bila	za	Jezusa	ura	zapuščenosti	in	samote,	kateri	
je	 sredi	 noči	 sledilo	 prijetje	 in	 boleč	 začetek	 hoje	
proti	Kalvariji.

Sredi	 velikega	 petka,	 dneva	 posta	 in	 pokore,	 je	
skrivnost	trpljenja,	ko	je	ves	dan	posvečen	gledanju	
Kristusa	 na	 križu.	 V	 cerkvah	 preberemo	 pasijon,	
pripoved	o	trpljenju,	tam	odmevajo	besede	preroka	
Zaharija:	»Gledali	bodo	vanj,	ki	so	ga	prebodli«	(Jn	
19,37).	Tudi	mi	hočemo	na	veliki	petek	obrniti	svoj	
pogled	na	prebodeno	srce	Odrešenika,	»v	katerem	
so	–	kot	piše	sveti	Pavel	–	skriti	vsi	zakladi	modrosti	
in	spoznanja«	(Kol	2,3);	še	več:	»V	njem	telesno	biva	
vsa	polnost	božanstva«	(Kol	2,9).	Zato	lahko	Apostol	
odločno	zatrdi,	da	noče	vedeti	drugega	»kakor	Jezusa	
Kristusa,	in	sicer	križanega«	(1	Kor	2,2).	Tako	je:	križ	
razodeva	širokost	in	dolgost,	visočino	in	globočino	–	
vesoljske	razsežnosti,	to	je	njihov	smisel	–	ljubezni,	
ki	presega	spoznanje	–	ljubezen	gre	preko	spozna
nja	–	in	nas	napolni	z	vso	Božjo	polnostjo	(prim.	Ef	
3,1819).	V	skrivnosti	Križanega	se	uresničuje	tisto	
obračanje	Boga	proti	samemu	sebi,	v	katerem	se	da
ruje,	da	bi	dvignil	človeka	in	ga	odrešil	–	ljubezen	v	
svoji	najbolj	temeljni	obliki.	Papež	sveti	Leon	Veliki	
je	v	5.	stoletju	zapisal,	da	je	Kristusov	križ	vir	vseh	
blagoslovov	in	vzrok	vseh	milosti.

Na	veliko	soboto	ostaja	Cerkev,	združena	v	duhu	z	
Marijo,	v	molitvi	pri	grobu,	kjer	telo	Božjega	Sina	leži	
negibno	kot	v	stanju	počivanja	po	ustvarjalnem	delu	

odrešenja,	 uresničenega	 z	 njegovo	 smrtjo.	 Ponoči	
se	začne	velikonočna	vigilija,	med	katero	se	v	vsaki	
cerkvi	radostna	pesem	Slava	in	velikončna	Aleluja	dvi
guje	iz	src	novokrščencev	in	vse	krščanske	skupnosti,	
ki	se	veseli,	da	je	Kristus	vstal	in	premagal	smrt.

Za	uspešno	praznovanje	velike	noči	Cerkev	zah
teva	od	vernikov,	da	pristopijo	v	teh	dneh	k	zakra
mentu	pokore,	ki	je	neka	vrsta	smrti	in	vstajenja	za	
vsakogar	izmed	nas.	V	stari	krščanski	skupnosti	 je	
bil	na	veliki	četrtek	obred	sprave	spokornikov,	ki	mu	
je	 predsedoval	 škof.	 Zgodovinske	 okoliščine	 so	 se	
seveda	spremenile,	toda	pripraviti	se	na	veliko	noč	z	
dobro	spovedjo	ostane	stvar,	ki	jo	je	treba	v	polnosti	
ovrednotiti,	ker	nam	daje	možnost,	da	znova	začne
mo	svoje	življenje	in	da	se	znova	začnemo	veseliti	
Vstalega	ob	odpuščanju,	ki	nam	ga	daje.	Zavedamo	
se,	da	smo	grešniki,	pa	zaupamo	božjemu	usmiljenju,	
zato	 se	 pustimi	 pobotati	 s	 Kristusom,	 da	 se	 bomo	
globlje	deležni	veselja,	ki	nam	ga	sporoča	s	svojim	
vstajenjem.	Odpuščanje,	ki	nam	ga	Kristus	daruje	v	
zakramentu	pokore,	je	vir	notranjega	in	zunanjega	
miru	 in	 nas	 naredi	 apostole	 miru	 v	 svetu,	 kjer	 je	
na	žalost	polno	razprtij,	trpljenja,	in	dram	krivice,	
sovraštva	in	nasilja,	nesposobnosti	spraviti	se,	da	bi	
začeli	na	novo	z	iskrenim	odpuščanjem.	Mi	pa	vemo,	
da	zlo	nima	zadnje	besede,	zakaj	zmagal	je	križani	
in	vstali	Kristus	in	njegovo	zmagoslavje	se	razodeva	
z	močjo	usmiljene	ljubezni.	Njegovo	vstajenje	nam	
daje	naslednjo	gotovost:	kljub	vsej	temi,	ki	je	na	sve
tu,	zlo	nima	zadnje	besede.	Ob	podpori	te	gotovosti	si	
bomo	lahko	bolj	pogumno	in	navdušeno	prizadevali	
za	rojstvo	pravičnejšega	sveta.

Iz	srca	vam	želim,	da	bi	se	z	vero	in	pobožnostjo	
pripravili	 na	 velikonočne	 praznike.	 Naj	 vas	 spre
mlja	 Marija,	 ki	 je	 sledila	 svojemu	 Božjemu	 Sinu	 v	
uri	trpljenja	in	križa,	pa	bila	z	njim	deležna	veselja	
njegovega	vstajenja.

Splošni:	Da	bi	Cerkev	z	verodostojnim	oznanilom	evangelija	znala	dati	novim	rodovom	vedno	nove	razloge	
za	življenje	in	upanje.

Misijonski:	Da	bi	misijonarji	znali	z	oznanjevanjem	evangelija	in	življenjskim	pričevanjem	prinesti	Kristusa	
tistim,	ki	ga	še	ne	poznajo.

MOLITVENI NAMENI
ZA APRIL
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Premišljevanje Kristusovih pogledov med njegovim 
trpljenjem nas vpelje v globino skrivnosti njegovega 
vstajenja. Oglejmo si, kakšen je Jezusov pogled na nas, 
na vsakega posameznika, preko Juda, Petra, njegove 
matere Marije, apostola Janeza, Marije Magdalene 
in desnega razbojnika. Pred njim smo spoštovani, 
okrepljeni, dvignjeni, ozdravljeni in rojeni za božje 
življenje.

Iz človekovega pogleda zaznavamo, kar se skriva 
v njegovem srcu. Pogled je edino okno med notra-
njostjo in zunanjostjo. Jezusov pogled je bil pogled 
Boga: »Kdor mene vidi, vidi Očeta,« je rekel Filipu. 
Zato je zelo dragoceno premišljevati njegov pogled, 
ki se je ustavil na ljudeh, ki jih je srečeval med svojim 
zemeljskim potovanjem.

Jezus ni nikdar z nikomer spregovoril, ne da bi 
nanj usmeril svoj globoki pogled, ki zaobjame vse 
razsežnosti bitja: telesno, duševno in duhovno. Božji 
Sin je zdravnik duš in teles. Sveti Irenej je trdil: »Slava 
božja je človek, ki živi, človekovo življenje pa je v 
gledanju Boga.«

Pogled ima nenavadno moč. Moč življenja ali smr-
ti. Lahko omejuje, izniči, ali pa je eshatološki in poln 
upanja. Lahko vodi v bivanje, ki je bolj resnično, večje 
in bolj občuteno. Lahko spremeni življenje, začne 
pogovor in pretrese usodo. Takšna je bila čudovita 
moč Jezusovega pogleda. Ustvarjalna moč. Daleč od 
tiste, ki je nadvladujoča in gledanega poniža v stvar. 
Jezus tistega, ki ga gleda, poveličuje.

Pogled je ogledalo, v katerem se lahko vsakdo vidi. 
Lep, grd ali nepomemben. Jezusov pogled je bil luč, lju-
bezen in resnica. Kdor je bil opažen, se ogleduje v tej 
luči, v tej ljubezni in v tej resnici. Da bi končno postal 
to, kar je, najboljše, kar lahko je. V njegovem pogledu 
vsakdo vidi hkrati svojo identiteto in neskončnost.

Jezusov pogled vprašuje in vodi. Vedno na oseben 
in edinstven način. Tudi odgovarja – presegajoč be-
sede. Ozdravlja in ustvarja za življenje.

Po teh posebnih Jezusovih pogledih, ki se razlikuje-
jo glede na osebo, prisluhnimo tankočutnemu sporo-
čilu, ki se nanaša na vsakega izmed nas. Po njegovih 
pogledih spoznajmo, kaj je ljubil in kaj ljubi, kaj je 
želel in kaj želi, kaj je odklanjal in kaj odklanja. Za-
radi Očetove ljubezni in zaradi ljubezni do nas vseh.

JUDA
obupan od žalosti

Znamenje	 izdajstva	 ljubezni	 in	 tudi	 znamenje	
po	polnega	 obupa.	 Kdo	 je	 bil	 Juda?	 Morda	 mož	 z	
mnogimi	 napakami,	 a	 vendar	 Jezusov	 prijatelj.	 Je	
predvsem	velika	skrivnost.	Zakaj	je	Jezusa	izdal?

Nekaj	je	gotovo:	Sina	človekovega	je	izročil	s	po
ljubom.	»Juda,	s	poljubom	izdajaš	Sina	človekovega!«	
Jezus	 se	 ne	 čudi	 nad	 izdajstvom,	 to	 je	 predvidel,	
temveč	nad	načinom	izdajstva.	Juda	nima	pravice	
prevzeti	znamenja	zaveze	in	ljubezni.	Zlu	je	prepo
vedana	takšna	preobleka.

Jeza	 in	 prezir,	 Juda	 bi	 lahko	 vse	 to	 premagal.	 A	
tega	ljubečega	in	začudenega	pogleda,	ki	se	je	uprl	
vanj,	nikakor	ne.	Njegovo	lastno	obžalovanje	ga	je	
peklo.	Nihče	ne	more	zatajiti	ljubezni,	ne	da	bi	ob	
tem	zatajil	samega	sebe,	in	nihče	ne	more	ljubezni	
hliniti,	ne	da	bi	postal	nor	in	obupan.	Vstopiti	v	laž	je	
psihološko	in	duhovno	tveganje.	Juda	je	težo	svojega	
prestopka	spoznal	v	Jezusovem	ljubečem	pogledu.

ŠEST
KRISTUSOVIH

POGLEDOV
Po knjigi br. Henrija Barriere

in Isabelle Pretre

“Les regards du Christ”
(“Kristusovi pogledi”)

priredil Luc Adrian
(Famille Chretienne)
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PETER
povrnjena moč

Peter	 pooseblja	 človeško	 ranljivost,	 vezano	 na	
zanesenost	ljubezni.	Kot	vsak	izmed	nas,	tudi	sam	ni	
vedel,	kdo	je	resnično	bil,	niti	kdo	bo	postal.

Jezusu	je	rekel,	da	mu	bo	sledil	na	konec	sveta,	
celo	v	smrt.	To,	kar	je	izrekel,	je	verjel.	Ni	lagal.	Vendar	
je	računal	na	svoje	lastne	moči	in	ljubil	s	svojo	lastno	
voljo.	Ni	vedel	. . .

Jezus	pa	ga	je	opozoril:	»Preden	bo	petelin	zapel,	
me	boš	trikrat	zatajil.«	In	petelin	je	zapel,	Peter	pa	
ga	 je	 iz	 strahu,	 iz	 bojazljivosti	 trikrat	 zatajil.	 Go
spod	se	je	obrnil	in	pogledal	Petra.	Brez	vsakršnega	
očitka,	brez	besede.	Nič.	Samo	ta	pogled	. . .	Kazen	je	
takojšnja.	Peter	je	videl	ljubezen,	samo	ljubezen	in	
Jezusovo	žalost.

Končno	se	je	spoznal.	Spoznal	je,	česa	je	zmožen.	
Solze	so	tekle.	Jezus	je	Petra	gledal	kot	človeka,	ki	je	
nesrečen,	ker	je	samo	to,	kar	je.	V	njegovih	očeh	je	
bilo	odpuščanje.	Brez	tega	pogleda	bi	Petra	očitek	
vesti	popolnoma	strl.

Peter	ni	bil	nikoli	več	takšen	kot	prej.	Pri	njem	je	
obdobje	pred	petelinjem	petjem	in	po	njem.	Samo	

ena	rešitev	ostane:	vse	potopiti	v	Kristusovo	ljubezen.	
Začeti	iz	nič.	Morda	je	bil	zlomljen,	a	po	Kristusovi	
moči	 je	bil	močan	kot	še	nikoli.	Petelin	je	bil	zna
menje	izdaje,	vendar	tudi	znamenje	novega	rojstva.

»Brez	mene	ne	morete	nič	storiti,«	je	rekel	Jezus.	
Peter	se	je	tega	naučil	za	ceno	svojih	solza.	Tudi	sami	
se	pogosto	tako	učimo.	Tisti,	ki	se	opira	sam	nase	slej	
ko	prej	pade.	V	žalosti	ali	grehu.	Peter	je	padel.	Tudi	
mi	padamo.	Ranljivi	Peter	je	postal	»skala«,	o	kateri	
govori	Jezus.	Je	isti	in	drugi.	Odslej	se	pozna.	Odslej	
bo	močan	po	Kristusovi	moči.	Samo	na	to	moč	bo	
stavil	svoje	življenje.

Kot	 Peter	 še	 vedno	 ne	 poznamo	 najslabšega	 in	
najboljšega	v	sebi.	Jezus	pa	pozna	tisto	najboljše.	In	
tu	nas	vodi!	Nikdar	ne	obupajmo	nad	seboj,	temveč	
se	postavimo	pod	njegov	pogled,	da	bi	tam	v	daljavi	
že	mogli	zaznati,	kaj	bomo	postali.	Jezusov	pogled	
je	pogled	odrešenja.

MARIJA
mučenka brezmadežnega srca

To	zavedanje	je	njegov	pekel.	Edini	možni	izhod	
je	videl	v	samomoru.	Da	bi	pozabil	sebe	in	vse.

Ne	upirajmo	v	Juda	sodniškega	prsta	kot	farizeji,	
da	bi	ga	obdolžili	izdajstva	zaradi	tistih	nekaj	srebrni
kov.	Sami	včasih	Ljubezen	izdamo	še	za	manj	kot	to	. . .

Prepoznajmo	v	njem	sami	sebe,	kadar	nas	greh	
ovira	v	naši	sreči.	In	kar	bomo	postali,	če	bo	nekega	
dne	obup	prevladal	nad	upanjem.

Ker	Juda	ni	znal	odpustiti	samemu	sebi,	ni	mogel	
čakati	na	božje	odpuščanje.	»Prepozno	. . .«	Ta	beseda	
je	odmevala	kot	zvon	v	njegovi	duši.	Napravil	je	ko
nec	svojemu	življenju.	Naša	dejanja	imajo	pogosto	
posledice,	ki	nas	presegajo.	Premišljujmo	Jezusov	po
gled,	uprt	v	nas,	kot	je	bil	uprt	v	Juda.	Vendar	drugače	
od	Juda	–	z	zavestjo,	da	je	Jezus	Bog,	ki	odpušča	in	
pozablja.	Poslušajmo	njegov	glas,	ki	pravi:	»Oče,	od
pusti	jim,	saj	ne	vedo,	kaj	delajo.«	Tisti,	ki	pozna	naše	
temne	plati,	nam	podarja	življenje	in	nedolžnost.

Prišla	 je	 ura.	 Ura	 teme.	 Ura,	 katere	 se	 je	 že	 od	
nekdaj	 bala.	 Odkar	 ji	 je	 Simon	 napovedal,	 da	 bo	
njeno	srce	prebodel	meč.	Ta	mož,	ki	je	pribit	na	križ,	
je	Božji	Sin.	To	je	vedela.	A	on	je	tudi	njen	otrok.	In	
mučeništvo,	 ki	 ga	 on	 prestaja,	 prestaja	 tudi	 sama.	
Mučeništvo	srca.

Njegov	pogled	ji	je	še	vedno	v	oporo.	Govorili	so,	
da	je	to	močna	ženska.	A	to	ni	tisto.	Njena	moč	je	
njeno	popolno	zaupanje.	S	takšnim	zaupanjem	je	vse	
premagala.	Biti	mati	Boga	je	privilegij	slave.	A	hkrati	
tudi	huda	bolečina.	Morala	je	biti	pripravljena	na	vse,	
vstopiti	v	božji	načrt,	ki	jo	je	neskončno	presegal	. . .	
Ne	razumeti.	Prepustiti	se.	Za	vedno	podariti	svoj	da.

Človeka	na	križu	je	dojila,	zibala,	previjala.	Svoje	
prve	korake	je	storil	ob	njeni	opori.	Opazovala	ga	je,	
kako	raste.	Kri	teče	po	njegovem	obrazu;	Jezus,	raz
četverjen	na	tem	strašnem	lesu,	še	vztraja	pri	»Oče
tovih	zadevah«,	kajti	»Očetove	zadeve«	pomenijo	iti	v	
ljubezni	do	konca.	Nič	več	ga	ni	spraševala:	»Zakaj	si	
nama	to	storil?«	Zavedala	se	je,	da	je	skrivnost	velika	
in	pregloboka.	Ko	ji	je	Jezusov	pogled	povrnil	moči	
in	luč,	je	Marijin	pogled	Jezusa	napolnil	z	njeno	lju
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JANEZ,
ljubljeni tolažnik

Janez	je	bil	privilegirana	priča	vseh	pomembnih	
in	svetih	dogodkov	človeka,	ki	je	bil	Bog.	Vedno	je	
bil	ob	njegovi	strani.	V	svatbi	v	Kani	in	pod	križem.	
Edini	 izmed	 dvanajsterih,	 ki	 ga	 ni	 nikdar	 zapustil.	
Edini,	ki	je	imel	ljubezen	večjo	kot	strah	ali	žalost.	
A	tudi	edini,	ki	ga	je	spoznal	že	ob	prvem	pogledu.

Da,	od	prvega	pogleda	dalje	je	Janez	vedel,	kdo	je	
Jezus.	Že	od	rojstva	je	bil	obdarjen	z	globokim	ume
vanjem.	In	ker	ni	postavil	nobene	ovire	ljubezni,	niti	
zaupanju,	ga	je	Jezus	povedel	v	višave.

Najbolj	blesteč	med	evangelisti	in	predvsem	mi
stik.	Ko	je	v	Jezusovem	pogledu	opazil	svetlobo,	ki	je	
prihajala	od	zgoraj,	se	nad	ničemer	več	ni	čudil.	Božje	
je	popolnoma	napolnilo	njegovo	srce.	Zadovoljil	se	
je	s	čudenjem,	občudovanjem	in	klečanjem.

Ni	 dvoma,	 da	 je	 bil	 Jezusu	 v	 tolažbo.	 Sinu	 člo
vekovemu	 ni	 bilo	 potrebno	 dokazovati	 njegovega	
božanstva;	prepoznan	v	trenutku	je	lahko	z	bitjem,	
ki	mu	je	bilo	blizu,	delil	trpljenje	človeka	in	Boga.

Janez	je	ob	trpečem	učlovečenem	Bogu,	ki	se	je	
soočal	 s	 človeškim	 nerazumevanjem,	 mnogo	 pre
trpel.	Eni	sami	stvari	se	je	čudil,	in	to	odmeva	skozi	
ves	evangelij.	Ni	se	čudil	nad	tem,	da	 je	Bog	prišel	
na	 zemljo	 ali	 da	 se	 je	 nadnaravno	 vpletlo	 v	 naše	
življenje.	Vse	to	se	mu	je	zdelo	naravno.	Čudil	se	je	
nad	človeškim	nerazumevanjem!	Videl	je	vse	te	ljudi,	

MARIJA MAGDALENA
grešnica, ki ji je odpuščeno

ki	so	odklonili	luč	in	se	oddaljili	od	tistega,	ki	je	bil	
njihova	sreča	in	njihova	večnost.

Janez	nam	želi	omogočiti,	da	bi	se	mi	dotaknili	
tistega,	katerega	so	se	dotikale	njegove	roke,	in	da	
bi	za	vedno	položili	svojo	glavo	na	srce	človeka,	ki	je	
Bog,	kakor	je	to	storil	sam	pri	zadnji	večerji.

Jezusa	 ljubiti,	 kot	 ga	 je	 ljubil	 Janez,	 to	 pomeni	
prepoznati	luč,	ki	je	prišla	na	zemljo	v	naši	noči.	To	
pomeni	 imeti	 oseben	 in	 intimen	 odnos,	 kot	 ga	 je	
imel	sam	s	Sinom	človekovim.	In	goreti	od	ognja,	ki	
ga	je	vžgal.

beznijo	in	ga	obdal	kot	takrat,	ko	je	bil	še	majhen.
Zemeljsko	 poslanstvo	 Sina	 človekovega	 se	 je	

dopolnilo.	Sprejela	je,	da	mu	mora	izpustiti	roko.	Ni	
jokala,	ne	kričala.	Čisto	tiho	stoji	pod	križem.	Njena	
edina	tolažba	je	zaupanje	vanj	in	v	Očeta.	Njuna	po
gleda	se	srečata.	Nosita	drug	drugega.	Oba	se	nosita.	
On	 je	 Sin,	 ona	 je	 Mati.	 Tu	 je	 neizmerno	 občestvo,	
presegajoče	 vse	 besede.	 Vedel	 je,	 da	 ona	 ve.	 On	 je	
Bog.	To	je	vedno	vedela.	To	skrivnost	sta	si	delila	in	
si	jo	delita	še	sedaj.

»Glej,	tvoja	mati,«	je	rekel	Janezu.	»Glej,	tvoj	sin,«	
je	 rekel	 Mariji.	 Janez,	 najljubši	 učenec,	 za	 vedno	
predstavlja	vse	učence	sveta.	Vsi	učenci	so	zaupani	
Mariji.	Jezus	ju	iz	ljubezni	zaupa	drug	drugemu,	to	je	
njegovo	zadnje	sporočilo.

Ni	kričala.	Ni	obtičala	pri	križu.	Otroku	njenega	
telesa	je	pustila	oditi	proti	njegovi	poti	slave.	Ona,	ki	
je	na	svatbi	v	Kani	rekla	»Kar	koli	vam	reče,	storite,«	
je	naredila	vse,	kar	je	on	rekel.	Za	vedno	bo	ostala	
naša	mati.

Marija	pooseblja	moč	tistih,	ki	v	življenju	hodijo	z	
roko	v	roki	z	Bogom.	Kadar	vidimo	ljubljeno	osebo	
trpeti	ali	umreti,	tudi	sami	trpimo	in	na	nek	način	
umremo	z	njo.	Takšna	nevidna	prebodenost	je	mu
čeništvo	srca.	Potrebno	je	videti	Jezusov	pogled,	uprt	
v	nas,	kot	je	bil	uprt	v	njegovo	mater	ob	križanju,	da	
bomo	lahko	črpali	moč,	da	ostanemo	pokonci.	Da	
bomo	kot	ona	ohranjali	neizmerno	zaupanje.	Nikdar	
se	ne	ustavljajmo	ob	zunanjostih,	če	so	še	tako	trpke.	
Vselej	glejmo	dlje	kot	le	korak	pred	seboj.

Naj	nas	spremlja	ena	sama	gotovost:	za	nočjo	bo	
prišel	dan.
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DESNI RAZBOJNIK
zaupanje v zadnjem trenutku

Zlo	je	prepoznalo	dobro,	greh	se	je	stopil	v	ljube
zni.	Zakaj	tega	grešnika,	hudodelca,	lahko	imenuje
mo	“dobri	hudodelec”?	Ker	je	za	razliko	od	drugega	

Razkošna	dišava,	s	katero	je	mazilila	njegove	noge.	
Enako	razkošna	je	bila	tudi	njena	ljubezen.	In	tisti,	
ki	je	bil	razkošje	ljubezni,	je	sam	od	sebe	vzljubil	Ma
rijo	Magdaleno,	ki	mu	je	bila	razen	v	grehu	nekoliko	
podobna.

Kdo	 je	 bila,	 preden	 je	 srečala	 Jezusov	 pogled?	
Neka	ognjena	duša,	toda	nesrečna	in	zgubljena,	ni	
poznala	smisla	svojega	življenja	in	je	svojo	žejo	po	
absolutnem	zatrla	v	moških	telesih.	V	njej	je	bilo	zlo,	
ki	je	v	vseh	tistih,	ki	živijo	življenje	pod	svojo	lastno	
vrednostjo.

Kaj	je	našla	v	Jezusovem	pogledu?	Izhod	iz	greha,	
predvsem	pa	iz	obupa.	In	navdušenje	za	življenje	in	
ljubezen.	Kakšna	je	bila	moč	božjega	pogleda?	Moč	
preobrazbe.	Marija	Magdalena	je	bila	čustvena,	ro
mantična,	strastna.	Lahko	bi	ji	spodletelo	zaradi	nje
nih	silnih,	neukročenih	moči,	če	jih	ne	bi	Jezus	zajezil	
v	svojo	ljubezen.	Njene	nagibe,	čustva	in	nezmernost	
je	oplemenitil,	vodil	in	usmeril	k	božanskemu	cilju.	
Presegajoče.	 Končal	 je	 razdvojenost	 med	 onim	 in	
nadjazom,	med	spolnim	nagonom	in	moralo,	med	
željami	 in	 skrupuloznostjo.	 Marija	 Magdalena	 je	
zamenjala	temelj.	Odslej	je	na	poti	ljubezni	napre
dovala	 svobodno.	 Jezus	 je	 izbrisal	 njen	 strah	 pred	
samo	seboj	in	pred	življenjem.

Kristusa	je	ljubila,	kot	si	je	sama	želela	biti	ljub
ljena.	Strastno.	Ni	mogla	živeti	daleč	od	njegovega	
pogleda.	 Na	 dan	 križanja	 se	 je	 držala	 ob	 njegovih	
nogah,	 neutolažljiva.	 Tekla	 je	 h	 grobu,	 da	 bi	 ga	 še	
zadnjič	videla.	Grob	je	bil	prazen.	»Žena,	zakaj	jokaš?«	
Angeli	in	nato	še	Jezus	ji	zastavijo	enako	vprašanje.	
To	je	dokaz,	do	katere	mere	so	solze	posvečene,	kajti	
žalost	solza	seže	v	božje	srce.

»Koga	iščeš?«	Njen	pogled	je	bil	gotovo	zamegljen	
od	solza,	zato	ga	ni	prepoznala.	Prevelika	bolečina	
pogosto	 skriva	 obraz	 Vstalega.	 Jezus	 ji	 ponovno	
zastavi	vprašanje,	na	katero	sam	pozna	odgovor.	A	
odgovor	 želi	 slišati	 iz	 njenih	 ust.	 In	 iz	 ust	 vsakega	
izmed	nas.	Sin	človekov	si	želi	edinstven	in	oseben	
odnos,	iz	oči	v	oči,	»ti	in	jaz«.

»Marija!«	Tančica	se	razgrne.	Prepozna	ga	po	glasu.	
Pokliče	jo	po	imenu,	kot	vedno	in	kot	vsakega	izmed	
nas,	kadar	njegov	glas	odzvanja	v	naših	srcih.	Rabuni	
. . .	Moj	dragi	učitelj	. . .	Marija	je	izrekla	besede,	ki	so	
privrele	iz	njene	neizmerne	ljubezni.	»Ne	oklepaj	se	
me!	Kajti	nisem	še	šel	gor	k	Očetu.«	Vstali	je	ne	odrine.	
Samo	prosi	jo,	naj	ga	ljubi	na	drugačen	način.

Nato	ji	zaupa	najbolj	sveto	poslanstvo:	naj	oznani	
njegovo	 vstajenje	 njegovim	 učencem.	 Kot	 naroča	
tudi	 danes,	 da	 oznanjamo	 svojim	 bratom	 njihovo	
večnost.

Slediti	Mariji	Magdaleni	pomeni	upati	proti	upa
nju,	preseči	videz	–	smrti,	zemlje	in	zla	–,	sneti	tan
čico,	da	bi	takoj	pred	seboj	odkrili	pogled	Vstalega	
in	se	mu	pustili	nežno	ogledovati.

razbojnika,	 upornika	 in	 ujetnika	 temnih	 sil,	 ostal	
prepusten	za	luč.	Dostopen	za	spreobrnjenje.

Pozno	spreobrnjenje	. . .	Saj	se	je	zgodilo	v	trenutku	
vrhunca,	v	smrtni	uri.	Desni	razbojnik	je,	pribit	na	
križ	poleg	Sina	človekovega,	delil	z	njim	poslednje	
trenutke	svojega	zemeljskega	življenja.	Čisto	nepri
čakovano	se	je	pojavil	pred	njim.	Ob	svoji	prošnji:	
»Jezus,	spomni	se	me,	ko	prideš	v	svoje	kraljestvo,«	
je	 zaslišal	 neverjetne	 besede:	 »Resnično,	 povem	 ti:	
Danes	boš	z	menoj	v	raju.«

Tem	besedam	je	verjel.	Jezus	je	bil	tolažba	umira
jočemu	človeku.	Tudi	ta	človek	je	bil	zadnja	tolažba	
Bogu,	ki	je	postal	človek,	saj	je	v	trenutku	spoznal,	
pred	kom	se	je	znašel.

Kaj	je	desni	razbojnik	videl	v	Jezusovem	pogledu?	
V	enem	samem	trenutku	je	njegovo	srce	in	njegovo	
življenje	preplavila	resnica,	ljubezen	in	luč.	Božji	po
gled	je	vse	raztopil.	Vse	napake	in	strahove.	Jezus	je	
življenje	in	desni	razbojnik	je	po	Jezusovem	pogledu,	
v	smrtni	uri	prejel	življenje:	krst	luči.

Desni	 razbojnik	 pooseblja	 popolno	 zaupanje	
in	 tudi	 bistroumnost	 srca	 tistih,	 ki	 za	 spoznanje	
Sina	človekovega	ne	potrebujejo	razgovorov.	Zato	
je,	četudi	v	bolečini,	zapustil	zemljo	z	neizmernim	
notranjim	mirom	tistih,	ki	vedo	. . .	Za	tistega,	ki	 je	
svoje	 zaupanje	 tako	 kot	 desni	 razbojnik	 položil	 v	
Sina	človekovega,	je	strah	pred	smrtjo	odveč.

Ker	je	desni	razbojnik	verjel,	ni	prejel	le	takojšnje
ga	odpuščanja,	temveč	tudi	obljubo	večnosti.	»Tvoja	
vera	te	je	rešila,«	je	pogosto	rekel	Jezus.	Za	verovanje	
ni	nikdar	prepozno.	Vera,	vera	zadnje	sekunde,	reši	
dušo.	Gotovo	jo	odreši	greha,	predvsem	pa	obupa.	
Prepozno	. . .	Ta	beseda,	ki	nas	uničuje,	za	Jezusa	ne	
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obstaja.	Obžalovanje,	tožbe,	vse	je	razkrojeno	v	enem	
samem	pogledu.

Desni	 razbojnik	 nas	 uči	 odtrgati	 se	 od	 svojega	
“jaza”,	 svojih	 grehov,	 svojih	 pretekih	 grozot	 . . .	 in	

najti	življenje	in	najglobljo	tolažbo	v	enem	samem	
Jezusovem	 pogledu,	 uprtem	 v	 nas.	 V	 pogledu,	 ki	
nam	podarja	nebeško	gotovost	in	nam	za	tisti	dan	
na	križu	zagotavlja:	»Še	danes	boš	z	menoj	v	raju«.

Psihološki čudež
Trditev	o	vstajenju	mrtvih	je	glede	na	čas,	v	kate

rem	se	je	pojavila,	nova.	Ta	misel	je	bila	v	grškemu	
svetu	tuja.	Ko	se	je	apostol	Pavel	okrog	leta	50	pojavil	
v	atenskem	areopagu	in	spregovoril	o	Kristusovem	
vstajenju,	se	mu	je	intelektualna	elita	prijazno	na
smehnila.	 Dokler	 je	 govoril	 o	 svojem	 pojmovanju	
Boga,	o	svojih	pogledih	
na	stvarjenje	sveta	in	o	
zgodovini	 judovkega	
naroda,	so	ga	poslušali	
z	zanimanjem.	Ko	pa	je	
spregovoril	o	vstajenju	
konkretnega	 človeka,	
so	se	iz	njega	norčeva
li:	 »O	 tem	 bi	 te	 poslu
šali	 kdaj	 drugič«	 (Apd	
17,32).

Liberalni	 zgodovi
narji	radi	poudarjajo,	da	
se	je	krščanstvo	zlahka	
in	 naglo	 širilo	 v	 rim
skem	 imperiju,	 ker	 je	
odgovarjalo	na	pričako
vanja	 tedanjega	 sveta,	
predvsem	z	naukom	o	svetovnem	bratstvu	in	temelj
ni	enakosti	vseh	ljudi.	Krščanstvo	je	bilo	privlačno	
posebej	za	sužnje,	ki	so	sestavljali	več	kot	polovico	
celotnega	prebivalstva.	To	bo	morda	res.

Toda	–	ti	zgodovinarji	bi	morali	vedeti,	da	je	v	jed
ru	krščanstva	nauk	o	vstajenju	in	da	je	bil	tak	nauk	v	
popolnem	nasprotju	s	tedanjim	mišljenjem.	Grško
rimski	svet	je	imel	izredno	pesimistično	gledanje	na	
telo.	Telo	zlorabljamo	in	ga	ponižujemo,	v	njem	je	
duša	kot	v	ječi.	Tako	nihče	še	mislil	ni,	da	bi	telo	imelo	
delež	pri	posmrtnem	življenju.	To	je	bilo	namenjeno	
samo	duši,	ki	se	je	končno	rešila	ječe	telesa.

Pravi	psihološki	čudež	torej	je,	da	je	tedanji	svet	
sprejel	vero	v	vstajenje	teles.

Jedro velikonočnega sporočila
Ko	je	angel	odvalil	kamen	od	Kristusovega	groba,	

se	je	človeška	ječa	v	temeljih	zamajala.	Razpoke	so	
takšne,	da	jih	nihče	več	ne	more	zadelati.	Nekdo	je	
pobegnil	iz	te	ječe,	ki	je	naše	življenje,	in	se	rešil	časa	
–	tega	»rablja	hudega«.	Odslej	je	prost	skrbi,	trpljenja	
in	obupa	–	teh	»hlapcev	zvestih«.	S	tem	je	radikalno	

spremenjen	smisel	našega	bivanja.	Ječa	je	odprta	in	
kdor	hoče,	lahko	iz	nje	pobegne.

Na	novem	ozemlju	svobode,	ki	se	človeku	bliža,	ni	
mesta	samo	za	dušo,	ampak	tudi	za	njegovo	telo.	Tudi	
telo	bo	imelo	delež	pri	neminljivem	življenju	v	Bogu.

Taka	je	vera	Cerkve.	»Ob	njegovem	[Gospodovem]	
prihodu	bodo	vstali	vsi	ljudje	s	svojim	telesom«,	trdi	

Atanazijeva	 veroizpo
ved	iz	5.	stoletja.	Vstali	
bomo	 »v	 tem	 telesu,	
v	 katerem	 sedaj	 živi
mo«,	 zagotavlja	 papež	
Damaz	stoletje	poprej.	
Cerkev	vedno	in	povsod	
izraža	trdno	in	nedvou
mno	 vero,	 da	 bo	 tudi	
naše	 telo	 imelo	 delež	
pri	 večnem	 življenju.	
Navedel	 bi	 lahko	 ne
šteto	 drugih	 pričevanj	
od	 apostolske	 vere	 do	
veroizpovedi	Pavla	VI.

A	glej!	To,	kar	je	naše	
prednike	 navdajalo	 z	
upanjem	 in	 jim	 dajalo	

poguma	v	življenju	in	smrti,	to	se	zdi	naši	malodušni	
dobi	prelepo,	da	bi	mogla	verjeti.	Kljub	poveličevanju	
telesa,	ga	sodobni	človek	ne	ljubi,	ga	ne	spoštuje,	saj	
misli,	da	je	nesposobno	za	nesmrtnost	in	za	večno	
življenje	v	neminljivi	božji	svetlobi.	Če	mislimo,	da	
je	to	nemogoče,	je	zato,	ker	je	sodobna	poplitvenost	
naredila	iz	nas	idejne	bojaz	ljivce,	miselne	pritlikavce	
brez	srčne	zahtevnosti	in	ponosa.	Miselnost	beračev!	
Večno	 življenje	 pri	 Bogu	 s	 poveličanim,	 sijajnim,	
čudovito	lepim	telesom	–	to	se	nam	zdi	prelepo,	da	
bi	bilo	res.	Ker	nam	manjka	junaštvo	duha,	raje	mi
slimo,	da	smo	narejeni	za	to,	da	plesnimo	in	gnijemu	
v	blatu,	odkoder	smo	vzeti.	Katoliška	vera	kot	veter	
pomete	s	tako	filozofijo	plazilcev	in	kaže:	ustvarjeni	
smo,	da	s	celotnim	svojim	bitjem,	z	dušo	in	telesom,	
večno	uživamo	Boga.

Poveličani Bog je z nami
v tem življenju
Krščanstvo	 ni	 samo	 obljuba	 prihodnje	 slave.	

Krščanstvo	je	radikalno	spremenjena	sedanjost.	Že	
sedaj	živimo	s	Kristusom	in	v	Kristusu.	Tako	namreč	

Franc Rode

NAŠE VELIKONOČNO IZKUSTVO

Sporočilo o Jezusovem vstajenju od mrtvih, ki so ga apostoli oznanili svetu in so zaradi njega sko-
raj vsi umrli mučeniške smrti, je jedro krščanske vere, njeno najgloblje bistvo in zadnji smisel.
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izražamo	svoj	temeljni	odnos	do	vstalega	Kristusa.	
Kristjan	 ve,	 da	 je	 sredi	 vseh	 njegovih	 dejavnosti	 z	
njim	Kristus,	da	je	njegovo	obličje	slave	in	njegovo	
poveličano	telo	tu,	blizu,	da	ga	njegov	ljubeči	pogled	
spremlja	vedno	in	povsod,	saj	je	Gospod	sam	obljubil:	
»Jaz	sem	z	vami	vse	dni	do	konca	sveta«	(Mt	28,20).

Ta	 navzočnosti	 postane	 preko	 zakramentov	 še	
bolj	 močna:	 »Kdor	 jé	 moje	 meso	 in	 pije	 mojo	 kri,	
ostane	v	meni	in	jaz	v	njem«	(Jn	6,56).

Življenje je v velikonočni luči radost
Tako	se	v	blesteči	luči	Gospodovega	vstajenja	spre

meni	naš	odnos	do	življenja	in	do	stvari.
Kako	dojemamo	stvari	okrog	sebe?
Kako	dojemamo	svoje	življenje?	Kot	bolečo	ugan

ko?	Kot	sovražno	usodo?	Kot	skrivnostno	breme?	Kot	
neustavljivo	bližanje	smrti?

Vse	to	je	bilo	že	občuteno,	vse	to	že	izrečeno.	Veliki	
pesniki	in	misleci	govorijo	o	tem,	velike	religije	kot	
hinduizem	in	budizem	nam	pričajo	o	tem	izkustvu.	
Celo	grška	misel,	na	prvi	pogled	tako	sončna	in	rado
živa,	je	polna	melanholije	in	obupa	nad	življenjem.

Véliko	sporočilo	velikonočnega	praznika	je:	življe

nje	je	radost,	stvari	so	veselje.
Stvari	so	veselje:	morje	buči	od	veselja,	polja	 in	

travniki	valovijo	od	veselja,	gozdovi	šumijo	od	veselja,	
živali	prekipevajo	od	veselja.. .

In	naše	življenje	je	v	svojem	najglobljem	dnu	fanta
stičen	naboj	veselja.	Zaradi		vstalega	Gospoda,	zaradi	
njegove	zmage	nad	smrtjo,	zaradi	svetlobe	njegovega	
poveličanega	telesa!	On,	Prvorojenec	vsega	stvarstva,	
s	svojo	navzočnostjo	prešinja	vsa	bitja	in	jih	prežarja	
s	svojo	svetlobo.	On	je	v	nas,	bolj	notranji	nam,	kot	
mi	sami.

Zato	 je	 naše	 življenje	 v	 bistvu	 veselje,	 odprto	 v	
brezkončno	radost,	brezmejno	svobodno	in	lepo.	Z	
gotovo	obljubo	še	večje	in	dokončne	radosti	in	svobo
de,	ko	bomo,	»ukoreninjeni	in	utemeljeni	v	ljubezni,	
mogli	z	vsemi	svetimi	doumeti,	kolikšna	je	širokost	in	
dolgost	in	visočina	in	globočina	vsakršno	spoznanja	
presegajoče	Kristusove	 ljubezni	 in	bomo	zaživeli	v	
vsej	božji	polnosti.	Njemu,	ki	more	po	moči,	katera	
deluje	v	nas,	v	vsem	napraviti	neznansko	več	od	tega,	
kar	moremo	prositi	ali	misliti,	Njemu	slava	v	Cerkvi	
in	v	Kristusu	Jezusu,	skozi	vse	rodove	in	vse	vekove.	
Amen«	(Ef	3,1821).

Brisanje zgodovine
Konec	 novembra	 1998	 je	 bilo	 odprtje	 razstave	

Temna	stran	meseca	kot	neke	vrste	odgovor	na	po
manjkljivo	stalno	razstavo	v	Muzeju	novejše	zgodo
vine	 Slovenci	 v	 20.	 stoletju,	 ki	 je	 prikrivala	 nasilje	
komunistične	oblasti	po	koncu	vojske	maja	1945.	
Kljub	obljubi	je	bila	temna	stran	slovenske	povojne	
zgodovine	šele	po	osmih	letih,	leta	2006,	vključena	
v	stalno	razstavo.	Razstava	Temna	stran	meseca	 je	
bila	prvi	poskus	celovitega	prikaza	komunističnega	
totalitarizma	na	Slovenskem.	Med	drugim	je	temati
zirala	nasilje	nad	Katoliško	cerkvijo,	npr.	s	fotografijo	
hudo	opečenega	ljubljanskega	škofa	Antona	Vovka	
po	atentatu	v	Novem	mestu	januarja	1952,	s	slikami	
požganih	in	porušenih	cerkva,	s	seznamom	zaprtih	
duhovnikov	mariborskolavantinske	škofije	in	po
dobnim.	Danes,	skoraj	deset	let	po	omenjeni	razstavi,	
je	naše	védenje	o	strukturi	represije	na	Slovenskem,	
tudi	o	nasilju	nad	Katoliško	cerkvijo,	veliko	večje.	Na	
eni	strani	je	čedalje	več	resnih	in	temeljitih	raziskav	
na	vseh	področjih,	hkrati	pa	odkrivamo	podatke	o	
gradivu,	ki	ga	ni	več.	Tako	je	bilo	veliko	arhivskega	
gradiva,	 ki	 se	 nanaša	 na	 Cerkev,	 uničenega	 ob	 t.	 i.	
izraelski	krizi	julija	1961.	Na	dolgem	seznamu	uni
čenega	gradiva	so	dosjeji	raznih	redovnih	skupnosti,	
številnih	dekanij,	podatki	o	verouku,	bogoslovnem	

naraščaju,	 o	 dejavnostih	 klera	 itd.	 Uničena	 je	 bila	
tudi	 korespondenca,	 zaplenjena	 pri	 škofu	 Maksi
milijanu	Držečniku,	korespondenca	med	škofoma	
Gregorijem	 Rožmanom	 in	 Ivanom	 Tomažičem	 pa	
tudi	poročilo	UDV	Novo	mesto	za	leto	1951	in	1952,	
iz	 katerega	 bi	 po	 vsej	 verjetnosti	 zvedeli	 kaj	 več	 o	
napadu	na	škofa	Vovka.	Iz	“Komisijskega	zapisnika	
o	selekciji	materiala	v	arhivu	klera”	pa	je	razvidno,	
da	so	bili	februarja	1962	med	drugim	uničeni	dosjeji	
o	 nunciaturi	 do	 leta	 1952,	 delno	 uničeni	 oziroma	
“prečiščeni”	 dosjeji	 moških	 in	 ženskih	 redovnih	
skupnosti	in	zbirne	mape	o	bogoslovcih.

Popolna brezpravnost
Razstava	 Boj	 proti	 veri	 in	 Cerkvi	 je	 bila	 prikaz	

nasilja	nad	Cerkvijo	od	leta	1945	pa	vse	do	Uredbe	
Izvršnega	sveta	Ljudske	skupščine	LRS	za	izvrševanje	
Zakona	o	pravnem	položaju	verskih	skupnosti	(14.	
julija	1961).	Omejevala	se	torej	na	obdobje	popol
ne	brezpravnosti	Cerkve	in	največjega	fizičnega	in	
psihičnega	obračunavanja	z	njenimi	predstavniki	v	
Sloveniji.	To	je	bil	čas,	ko	je	oblast	poskušala	zatreti	
vernost	 na	 Slovenskem,	 čeprav	 se	 je	 na	 ljudskem	
štetju	31.	marca	1953	opredelilo	za	katoličane	83,3	
odstotka	Slovencev.

Po	koncu	druge	svetovne	vojske	je	bil	pritisk	ko

Mitja Volčanšek

BOJ PROTI CERKVI (1)

Leta 2007 je bila v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani na ogled razstava Boj proti veri in Cerkvi (1945–
1961), ki jo je pripravila zgodovinarka dr. Tamara Griesser Pečar. Ob tej priložnosti je izšel tudi katalog (za-
ložba Družina), v katerem je avtorica razstave Tamara Griesser Pečar na podlagi svojih dolgoletnih raziskav 
povzela glavne značilnosti povojnega komunističnega boja proti slovenski tradiciji – proti veri in Cerkvi. Naj 
iz njega povzamemo njene poudarke.
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munistične	oblasti	na	Katoliško	cerkev	na	Sloven
skem	izredno	močan.	Za	novo	oblast	je	bila	Cerkev	
notranji	 sovražnik	 številka	 1,	 ker	 je	 ostala	 edina	
organizirana	 sila	 zunaj	 komunistične	 partije.	 Že	 v	
poročilu	 notranjega	 ministrstva	 novembra	 1945	
je	 označena	 kot	 »hrbtenica	 vsej	 reakciji«.	 Oblast	
se	 je	 čutila	 ogrožena	 od	 moči,	 kateri	 ni	 mogla	 do	
živega,	ker	je	imela	velik	vpliv	nad	pretežno	vernim	
prebivalstvom.	 Škof	 Vovk	 je	 na	 enem	 od	 zaslišanj	
leta	1949,	ko	je	bil	očitno	na	meji	svojih	moči,	dejal:	
»Cerkev	bo	ostala,	mene	in	vas	pa	ne	bo.«	Oblast	je	
hotela	Cerkev	najprej	zatreti,	podobno	kot	je	zatrla	
politično	 opozicijo.	 Kmalu	 pa	 je	 morala	 spoznati,	
da	ima	Cerkev	premočno	zaslombo	v	prebivalstvu,	
zato	je	spremenila	svojo	taktiko.	Cerkev	je	poskušala	
podjarmiti	 in	 njene	 predstavnike	 v	 očeh	 vernikov	
moralno	onemogočiti	–	in	s	tem	čim	bolj	zmanjšati	
njen	vpliv.	Pri	tem	so	ji	prišla	prav	vsa	sredstva,	pa	če	
so	bila	še	tako	moralno	vprašljiva.

Stalinistični procesi
Po	 prevzemu	 oblasti	 je	 “ljudska	 oblast”	 začela	

takoj	 ukrepati	 proti	
Cerkvi	 kot	 ustanovi	
ter	 posameznim	 du
hovnikom,	 redovni
kom	 in	 redovnicam	
in	vidnim	vernikom:	s	
hišnimi	 preiskavami,	
stanovanjskim	 utes
njevanjem,	 z	 brisa
njem	z	volilnih	sezna
mov,	 z	 omejevanjem	
verouka,	z	zapiranjem	
cerkvenih	šol,	z	agrar
no	 reformo	 in	 nacio
nalizacijo,	z	omejeva
njem	 verskega	 tiska,	
z	odpuščanjem	sester	
iz	šol	in	bolnišnic,	čeprav	zanje	ni	bilo	nadomestila,	
pa	z	množičnimi	aretacijami	in	s	sodnimi	procesi.	
V	časopisih,	na	političnih	mitingih,	v	radijskih	po
stajah	in	na	odru	se	je	takoj	začela	tudi	gonja	proti	
duhovnikom	in	Cerkvi.

Vzorec	za	povojske	montirane	procese	je	bil	ne
dvomno	prvi	komunistični	politični	proces	v	Kočev
ju	(od	9.	do	11.	oktobra	1943).	Slavili	so	ga	kot	prvi	
proces	proti	vojskim	zločincem	v	Evropi.	Za	kulisa
mi	tega	procesa	so	po	hitrem	postopku	ubili	nekaj	
sto	 ljudi.	 Višji	 državni	 tožilec	 major	 Jernej	 Stante	
je	na	tiskovni	konferenci	20.	julija	1945	napovedal	
udarec	Katoliški	cerkvi.	Poudaril	je,	da	mora	slediti	
proces	proti	tistim,	ki	so	»zlorabili	religijo«	v	škodo	
osvobodilnega	boja,	»kar	je	pri	nas	najtežji	primer	
sodelovanja	s	sovražnikom«.	Sledila	je	vrsta	procesov,	
na	 katerih	 so	 bili	 škofijski	 duhovniki	 in	 redovniki	
obsojeni	 na	 stroge	 kazni.	 Najpomembnejši	 je	 bil	
proces	proti	ljubljanskemu	škofu	Gregoriju	Rožma
nu	od	21.	do	30.	avgusta	1946.	Vojaško	sodišče	IV.	
Jugoslovanske	armade	ga	je	v	odsotnosti	obsodilo	na	

odvzem	prostosti	s	prisilnim	delom	za	dobo	18	let,	
izgubo	političnih	in	državljanskih	pravic	za	dobo	10	
let	po	prestani	kazni	in	zaplembo	celotne	lastnine.	
Po	pritožbi	mu	je	vrhovno	sodišče	odvzelo	še	držav
ljanstvo.	 Prvi	 večji	 skupinski	 proces,	 v	 katerega	 je	
bila	 vključena	 tudi	 Katoliška	 cerkev,	 je	 bil	 božični	
proces	(23.	decembra	1945),	na	katerem	so	sodili	34	
obtožencem,	med	njimi	petim	duhovnikom.

Umori duhovnikov
Od	 maja	 do	 konca	 leta	 1945	 je	 bilo	 v	 Sloveniji	

zaprtih	najmanj	95	svetnih	in	redovnih	duhovnikov,	
od	tega	12	Hrvatov	in	trije	tuji	duhovniki,	poleg	tega	
še	 20	 redovnih	 bratov	 in	 najmanj	 22	 redovnic	 ter	
večje	število	bogoslovcev.	Med	njimi	je	bilo	12	voj
nih	kuratov,	ki	so	jih	Angleži	skupaj	z	domobranci	
vrnili	 iz	 Vetrinja,	 dva,	 ki	 sta	 bila	 zajeta	 na	 poti	 na	
Koroško,	 in	 kurat	 Janez	 Jenko,	 ki	 je	 spremljal	 pri	
Lescah	zajeti	domobranski	sanitetni	vlak.	Končali	so	
na	enem	od	številnih	morišč	po	Sloveniji.	Genocid	
je	bil	prepovedan	šele	s	Konvencijo	o	preprečevanju	
in	kaznovanju	hudodelstva	genocida	leta	1948	–	v	

Sloveniji	in	Jugoslaviji	
je	 veljala	 od	 1951–	
in	 tudi	 takrat	 zaradi	
Stalinovega	 naspro
tovanja	 prepoved	 ni	
vsebovala	dejanj	proti	
kakšni	socialni	ali	po
litični	 skupini,	 ven
dar	tudi	v	letu	1945	ni	
bilo	pravne	praznine.	
Po	 takratnih	 mini
malnih	standardih	so	
omenjeni	 umori	 po	
mednarodnem	 pravu	
opredeljeni	 kot	 zlo
čini	proti	človeštvu.	V	
uvodu	 četrte	 Haaške	

konvencije	iz	leta	1907	je	tudi	Martensova	klavzula,	
pod	katero	so	civilisti	in	borci	v	vojski	v	primerih,	
ki	niso	bili	urejeni	s	pogodbenim	pravom,	pod	var
stvom	 mednarodnega	 prava	 kot	 rezultat	 običajev	
med	 civiliziranimi	 narodi,	 zakonov	 človečnosti	 in	
zahtev	javne	zavesti.

Sodni umor
Kar	štirje	duhovniki,	ki	so	bili	v	koncentracijskem	

taborišču	Dachau,	so	se	po	vrnitvi	junija	1945	znašli	
v	 komunističnem	 zaporu:	 salezijanski	 pomočnik	
Janko	 Božič,	 ki	 je	 bil	 leta	 1945	 obsojen	 na	 smrt	
zaradi	sodelovanja	z	okupatorjem	in	potem	pomi
loščen,	lavantinski	duhovnik	Franc	Hrastelj,	ki	je	bil	
tako	kot	frančiškan	Engelhard	Štucin	prej	zaprt	in	
avgusta	izpuščen,	ter	lavantinski	duhovnik	Henrik	
Goričan,	ki	je	bil	vključen	v	“božični	proces”	in	ob
sojen	na	15	let	odvzema	prostosti	s	prisilnim	delom	
zaradi	sodelovanja	z	okupatorjem.	Leta	1949	je	bil	
za	isto	dejanje	obsojen	na	smrt,	čeprav	po	veljavnem	
Zakonu	 o	 sodnem	 prestopku	 kazensko	 preganja
nje	za	isto	dejanje	ni	bilo	dovoljeno.	Tudi	Hrastelj,	



APRIL – AM – 2011 117

ki	 je	 bil	 sicer	 avgusta	 1945	 pomiloščen,	 je	 bil	 leta	
1948	na	Okrajnem	sodišču	v	Mariboru	obsojen	na	
10	 mesecev	 odvzema	 prostosti	 s	 prisilnim	 delom.	
Sestra	Akvina	Bojc	je	skusila	nemške	in	komunistič
ne	zapore.	Marca	1945	so	jo	zaprli	Nemci,	ker	je	iz	
Leonišča	ušel	politično	sumljiv	bolnik,	Ozna	pa	jo	
je	iz	neznanih	razlogov	za	nekaj	dni	zaprla	maja	in	
znova	septembra	1945.	Potem	je	delovala	na	raznih	
sestrskih	postojankah	v	Makedoniji	in	Srbiji.	Udba	ji	
je	povsod	sledila.	Končno	je	bila	junija	1948	v	Beo
gradu	aretirana.	Bila	je	vključena	v	proces	proti	že	
omenjenemu	duhovniku	Goričanu.	Sodišče	ji	je	med	
drugim	 očitalo	 pomoč	 »organizatorjem	 in	 pobu
dnikom	izdajstva	na	Slovenskem«	in	nasprotovanje	
»ljudski	oblasti«.	Obsojena	je	bila	na	13	let	odvzema	
prostosti	s	prisilnim	delom.	Umrla	je	6.	aprila	1951,	
dva	 dni	 po	 tem,	 ko	 so	 jo	 iz	 zapora	 na	 smrt	 bolno	
pripeljali	v	bolnišnico.

Sodstvo je partija
Sodišča	 niso	 bila	 neodvisna	 in	 nevtralna.	 V	 na

sprotju	 s	 pravnimi	 državami	 je	 bilo	 v	 Sloveniji	 in	
Jugoslaviji	 sodstvo	 v	 rokah	 vladajoče	 partije	 in	 je	
uresničevalo	samo	njene	cilje.	V	preiskavi,	med	pro
cesom	in	v	zaporu	so	bile	kršitve	človekovih	pravic	
na	dnevnem	redu.	V	jugoslovanski	ustavi	z	dne	31.	
januarja	1946	so	bile	sicer	zagotovljene	človekove	
pravice,	med	njimi	enakost	državljanov	ne	glede	na	
spol,	narodnost,	raso	in	religijo	pa	tudi	svoboda	vesti,	
svoboda	izvrševanja	veroizpovedi	na	podlagi	ločitve	
Cerkve	in	države,	svoboda	mišljenja,	tiska,	zbiranja	
in	demonstriranja	ter	nedotakljivost	osebe	in	stano
vanja,	vendar	je	bila	v	njej	tudi	odločba,	po	kateri	je	
oblast	te	pravice	lahko	omejila,	kadar	so	se	“zlora
bile”	za	spodkopavanje	ustavnega	reda	in	v	antide
mokratične	namene.	Praktično	je	to	bil	inštrument	
v	rokah	tajne	policije	in	drugih	varnostnih	organov,	
s	katerim	so	v	skladu	s	potrebami	komunistične	par
tije	vsak	čas	lahko	kršili	temeljne	človekove	pravice.	
Boris	Kraigher	je	jasno	dejal:	»Svobodo	more	uživati	
samo	tisti	človek,	ki	je	dozorel	za	tako	svobodo	in	ki	
je	vreden	take	svobode,	glede	večine	duhovnikov	pa	
ne	bi	upal	trditi,	da	so	jo	popolnoma	vredni.«

“Delo” Udbe
Ozna	si	je	takoj	po	vojski	prisvojila	trojno	nalo

go,	 obveščevalno,	 vlogo	 tajne	 policije	 in	 kazenske	
preiskave.	 Formalno	 je	 sicer	 bila	 v	 tej	 zadnji	 vlogi	
podrejena	 javnemu	 tožilstvu,	 v	 resnici	 pa	 je	 prav	
nasprotno	delovala	povsem	samostojno.	Aleksander	
Ranković	je	bil	dejanski	vrhovni	šef	javnega	tožilstva,	
organizacijski	sekretar	CK	KPJ	in	notranji	minister,	
pod	 čigar	 pristojnost	 je	 spadala	 Uprava	 državne	
varnosti	 (UDV	 oz.	 Udba)	 od	 marca	 1946.	 Udba	 je	
razvila	postopek,	katerega	cilj	je	bilo	obtoženčevo	
priznanje.	Da	je	dosegla	priznanje	domnevne	krivde,	
je	uporabila	različna	represivna	sredstva,	med	njimi	
samico,	temnico,	nočna	zasliševanja,	 lakoto,	kata

strofalne	higienske	razmere	itd.	Tožilstvo	je	dobilo	
vpogled	v	gradivo,	šele	ko	je	Udba	končala	preiskavo	
in	poslala	na	tožilstvo	predlog	o	postavitvi	pred	ob
tožbo.	Pred	tem	je	izvedla	selekcijo	gradiva	in	izločila	
vse,	kar	bi	lahko	razbremenilo	obtoženca,	po	potrebi	
pa	je	tudi	skonstruirala	lažne	obtožbe.	Za	primer	naj	
navedemo	Alojzija	Vrhnjaka,	župnika	v	Ribnici	na	
Pohorju.	Postopek	proti	njemu	je	bil	poskus	moralne	
diskreditacije	škofa	Držečnika.	Umrl	je	za	posledi
cami	 zapora	 v	 mariborskem	 zaporu	 marca	 1950.	
Po	letu	1951	se	je	preiskava	prenesla	v	pristojnost	
sodišč,	vendar	se	partija	ni	odrekla	vplivu	na	sodstvo,	
kar	se	kaže	že	v	tem,	da	je	sodnik	poleg	strokovnih	
kvalifikacij	moral	biti	»vdan	ljudstvu	in	stvari	socia
lizma«.	Za	Katoliško	cerkev,	ki	je	bila	v	očeh	partije	
glavni	ideološki	nasprotnik,	nekako	do	sredine	pet
desetih	let	ni	bilo	kakšnih	posebnih	sprememb.	Ne	
samo	da	so	potekali	številni	politični	procesi	proti	
duhovnikom,	 redovnikom	 in	 vernikom,	 prišlo	 je	
tudi	do	fizičnih	obračunavanj.	Najodmevnejši	je	bil	
zažig	ljubljanskega	pomožnega	škofa	Antona	Vovka	
20.	januarja	1952	v	Novem	mestu.

Uničevanje duhovnikov
Če	upoštevamo,	da	je	bilo	v	omenjenem	obdobju	

povprečno	nekaj	manj	kot	1.000	duhovnikov,	ter	to	
primerjamo	s	sodnimi	postopki	in	upravnimi	ukrepi,	
ugotovimo,	da	je	pretežna	večina	duhovnikov	imela	
težave	z	oblastjo.	Od	konca	vojske	do	leta	1961	se	je	
kar	429	duhovnikov	znašlo	na	zatožni	klopi,	še	več	
pa	je	bilo	aretiranih.	Od	teh	429	duhovnikov	jih	je	
bilo	339	kaznovanih	z	zaporno	kaznijo,	73	pa	z	de
narno.	Nekateri	so	bili	po	večkrat	obsojeni	na	zapor
ne	kazni,	npr.	škofov	tajnik	Božidar	Slapšak,	kanonik	
in	 poznejši	 ljubljanski	 nadškof	 Jožef	 Pogačnik	 ter	
Henrik	Goričan.	Denarno	kaznovanje	v	kazenskih	
postopkih	 se	 začne	 šele	 leta	 1951,	 kaznovanih	 pa	
jih	je	bilo	73.	Duhovniki	so	bili	obsojeni	na	nesoraz
merno	visoke	kazni,	medtem	ko	so	pravi	kriminalci	
za	 umore	 in	 rope	 dobili	 veliko	 nižje	 kazni.	 Devet	
duhovnikov	je	bilo	obsojenih	na	smrtno	kazen,	štirje	
so	bili	usmrčeni.	Peter	Križaj	in	Franc	Cerkovnik,	ki	
sta	bila	na	“božičnem	procesu”	obsojena	na	smrtno	
kazen,	sta	bila	justificirana	leta	1946.	Februarja	1949	
sta	bila	v	Črnomlju	na	smrtno	kazen	obsojena	tudi	
Alfonz	Jarc	in	Viljem	Savelli.	Medtem	ko	je	znano,	da	
je	bil	Savelli	usmrčen	leta	1949,	še	danes	ni	razčišče
no,	kdaj	je	bil	usmrčen	Jarc.	Na	smrt	so	bili	obsojeni	
tudi	salezijanec	Martin	Jurčak	 in	Leopold	Klančar	
leta	1946,	Henrik	Goričan	in	Jožko	Kragelj	leta	1949	
in	 žužemberški	 dekan	 Karel	 Gnidovec	 leta	 1952.	
Vseh	pet	pa	so	jih	pozneje	pomilostili.	Poleg	teh	so	
bili	na	smrt	obsojeni	in	amnestirani	še	salezijanski	
pomočnik	 Janko	 Božič,	 na	 Divizijskem	 vojaškem	
sodišču	 v	 Ljubljani	 hrvaški	 duhovnik	 Ivan	 Perhan	
in	na	Divizijskem	vojskem	sudu	v	Tuzli	usmiljenka	
s.	Eleuterija	(Marija)	Raspor.

nadaljevanje v prihodnji številki

Če si izgubil denar, si izgubil veliko; če si izgubil čas, si izgubil še več; če si izgubil Boga, si izgubil vse.
Ne verovati v bivanje Boga je isto kot skakati z zaprtimi očmi.
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Dediščina po materi čustvenost,
po očetu vedrina
»Vsi	 Kettejevi	 sodobniki	 poudarjajo,	 da	 je	 bil	

Kette	 človek	 izrednih	 lastnosti.	 Globok	 in	 bister	
um,	skromnost	in	prisrčnost	so	se	družili	z	mladeni
ško	možatostjo,«	piše	France	Koblar.	»Že	z	domačo	
vzgojo	je	dobil	precejšen	del	omike.	Njegova	velika	
čustvenost	je	bila	dediščina	po	zgodaj	umrli	materi,	
z	leti	je	prevladovala	očetova	zunanjost,	živahnost	
in	življenjska	širina.«

Njegov	oče	Filip,	po	rodu	Vrhničan,	je	bil	učitelj	in	
organist;	ko	je	služboval	na	Premu,	se	je	poročil	z	Ano	
Valenčičevo	iz	Ilirske	Bistrice	in	19.	januarja	1876	se	
jima	je	rodil	sin	Dragotin	(Karel).	Kot	štiriletnemu	
dečku	mu	je	leta	1880	umrla	mati	za	jetiko.	Oče	se	
je	še	isto	leto	vnovič	oženil	s	Frančiško	Fatur,	ki	je	za	
Dragotina	lepo	skrbela.	Družina	se	je	večkrat	selila.

V	Zagorju	na	Pivki	je	Dragotin	preživel	otroštvo	in	
pod	očetovim	vodstvom	končal	osnovno	šolo.	Oče	je	
bil	središče	društvenega	življenja	v	Zagorju	in	okolici	
in	sin	ga	je	kasneje	skušal	posnemati.	Leta	1888	je	
šel	v	Ljubljano	na	klasično	gimnazijo,	toda	po	kon
čanem	drugem	razredu	se	je	prepisal	na	učiteljišče,	
da	bi	čimprej	prišel	do	kruha,	kajti	oče	je	zbolel	za	
jetiko,	ki	ga	je	leta	1891	pobrala.	Za	Dragotina	se	je	
zavzel	trgovec	Janez	Valenčič,	materin	brat,	zato	se	je	
Dragotin	vrnil	na	gimnazijo,	skrbnik	je	namreč	hotel,	
da	bi	nečak	postal	duhovnik.	Mladi	dijak,	ki	se	je	že	
uveljevljal	kot	pesnik,	ni	ustregel	njegovim	načrtom.	
Kot	petošolec	je	napisal	pamflet	Naš	Mesija,	uperjen	
proti	ljubljanskemu	škofu	Missiu.	Dobil	je	neprimer
no	v	vedenju.	Sorodniki	so	mu	ustavili	podporo;	ker	
ni	mogel	plačati	šolnine,	so	ga	odslovili	z	gimnazije.	
Ob	podpori	prijateljev	je	mogel	nadaljevati	gimnazi
jo	v	Novem	mestu,	kjer	je	leta	1898	maturiral.

»Bodimo delavni,
ker delo je življenje«
»Njegov	duševni	razvoj	je	bil	tako	nagel,	krepak	

in	naturen,	kakor	drugega	nobenega,«	je	o	Ketteju	
povedal	Ivan	Cankar.	Živel	je	v	zelo	težkih	razmerah,	
preživljal	se	je	s	poučevanjem	in	pisanjem	v	razne	
liste,	ob	šolskem	delu	je	veliko	bral	in	študiral.	Nje
govi	zapiski	kažejo	njegovo	zgodnjo	zrelost.	»Bodimo	
delavni,	 ker	 delo	 je	 življenje…	 Ne	 delajmo	 le	 zase,	
ker	srečni	smo	le	z	drugimi,	a	delajmo	vztrajno,	ker	
kratko	je	življenje,	a	vendar	dosti	dolgo,	da	v	njem	
dosti	dobrega	storimo.«

Novo	mesto	je	Dragotina	pritegnilo	s	svojo	ljub
ko	 okolico	 in	 mu	 navdihnilo	 mnogo	 lepih	 pesmi.	
Maja	1897	se	je	zaljubil	v	Angelo	Smoletovo,	hčerko	
sodnega	svetnika.	To	idealno	in	neuslišano	ljubezen	
je	 izpovedoval	v	svojih	pesmih.	Sicer	pa	je	bil	tudi	
drugače	nesrečen:	leta	1897	je	bil	pri	vojaškem	na
boru	potrjen	za	triletno	vojaško	službo,	ki	so	mu	jo	
odložili	do	mature,	po	maturi	1998	pa	je	mora	v	Trst,	
da	odsluži	rok	kot	navaden	vojak.

Toda	 vojaško	 življenje	 ni	 prijalo	 ne	 njegovemu	
značaju	 ne	 njegovemu	 zdravju.	 Zbolel	 je	 za	 jetiko	
(kot	mati	in	oče!);	15.	marca	1899	so	ga	odpustili	iz	
vojske.	Odšel	je	v	Ljubljano	k	prijatelju	Josipu	Murnu	
v	staro	cukrarno	in	med	njenimi	mračnimi	zidovi	je	
ta	svetli	pesnik	26.	aprila	1899	umrl.	Umirajočemu	
Ketteju	 je	 Župančič	 v	 neodposlanem	 pismu	 izpo
vedal	o	sebi	in	Cankarju:	»Ti	nisi	tako	izzivajoč,	kot	
sva	midva,	a	ti	si	zato	vse	kaj	drugega!	Ne	misli,	da	ti	
hočem	laskati,	a	v	tebi	je	globina,	v	tebi	je	bistvo.	Mi	
tavamo,	iščemo	–	ti	hodiš	trdno	in	varno;		mi	se	mo
timo	–	ti	prerokuješ.«	Ob	prvi	obletnici	njegove	smrti	
je	Anton	Aškerc	uredil	prvo	izdajo	Kettejevih	poezij.

»Velikega pomena za nas
je narodna poezija«
Kette	je	začel	pesniti	zelo	zgodaj:	ko	mu	je	bilo	

osem	let,	je	napisal	prvo	pesem	za	očetov	god.	Nje
gov	pesniški	razvoj	obsega	tri	razdobja:	ljubljansko	
(zgodnje),	 novomeško	 (izredno	 plodno),	 čas	 pred	
odhodom	v	Trst.	Slovstveno	se	je	izobražela	sam	in	

naša kultura
Silvester Čuk

DRAGOTIN KETTE
19. januarja 1876 – 26. aprila 1899

Moderna je umetnostna smer ob koncu 19. stoletja, za katero je 
značilen zlasti subjetivizem. Slovensko moderno v literaturi pred-
stavlja znamenita četverica Kette, Murn, Cankar in Župančič, ki so 
bili »enega gnezda ptiči, pevci iste pomladi«.Najstarejši med njimi 
je bil Kette, ki je pri drugih treh užival velik ugled. »Najviše cenim 
Ketteja,« je dejal Oton Župančič. »On je bil sploh najbolj univerzalen 
človek med nami.« Še bolj ga je spoštoval Ivan Cankar: »V svojem 
stremljenju in mišljenju je bil med vso svojo družbo najgloblji in 
najvišji.« Žal pa je prav on prvi od četverice dal slovo lepotam tega 
sveta, ki so navdihovale njegove pesmi. O njem je Mimi Malenšek 
napisala biografski roman Pojoči labodi (1970; njegov rojak Silvo 
Fatur pa je Kettejevo življenje, predvsem mladost, živo predstavil v 
knjigi Oče in sin in Zagorski zvonovi (Libris, Koper 2005).
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sicer	tako,da	je	veliko	bral,	mnoga	dela	v	izvirniku,	
zato	 se	 je	 poleg	 ruščine	 naučil	 še	 francoščine,	 ita
lijanščine	 in	 nazadnje	 še	 angleščine.	 Vendar	 se	 je	
zavestno	odpovedal	vsakemu	posnemanju,	odklanjal	
je	tedaj	modno	zahodnjaško	dekadenco.	»Ugajala	sta	
mu	mir	in	ubranost	starih	mojstrov,	antike	in	Goe
theja…	 Poezije	 mu	 je	 morala	 biti	 čustveno	 pristna	
in	temperamentna,	a	hkrati	tudi	preprosto	zdrava,	
zato	je	črpal	zanjo	pobudo	ne	le	v	sebi,	ampak	tudi	
v	 naravi	 in	 pri	 ljudstvu«	 (Joža	 Mahnič).	 Zapisal	 je:	
»Velikega	pomena	za	nas	je	narodna	poezija.	Kajti	
mi	smo	kolikor	toliko	pokvarjeni,	narod	ne	še	tako;	
on	še	misli	in	čuti,	kakor	je	prav.«

Že	v	začetku	v	Kettejevi	poeziji	prevladujejo	ljube
zenski	motivi,	ki	dozorijo	v	novomeškem	obdobju,	

ko	ga	navdihuje	ljubezen	do	Angele.	Kettejeva	litika	
doseže	najlepši	razcvet	v	sonetnih	ciklih,	nastalih	v	
zadnjih	počitnicah	na	Notranjskem,	deloma	v	Trstu.	
V	treh	tednih	je	ustvaril	kar	sedem	ciklov	s	45	soneti.	
Cikel	Moj	Bog	razodeva	duševno	stanje	pesnika,	ki	
intuitivno	 spet	 išče	 Boga,	 »katerega	 je	 v	 mladosti	
doživljal	predvsem	v	stoterih	lepotah	narave	in	ne
uničljivih	energijah	vesolja«	(J.	Mahnič).

Kette	se	je	v	javnosti	oglasil	najprej	v	mladinskih	
listih	Angelček	in	Vrtec	s	svojo	prozo	za	otroke.	Zna
čilne	odlike	njegovih	del	te	vrste,	med	katerimi	 je	
zelo	znana	Pravljica	o	šivilji	in	škarjicah,	so	pravljična	
fantazija,	razgibana	zgodba,	tehtna	življenjska	mo
drost	in	prikupna	vzgoja.	Tako	zna	nagovoriti	otroke	
umetnik	z	otroškim	srcem,	kar	je	bil	Kette.

Antiamerikanizem
in borba proti Izraelu
Arabske	 dežele	 in	 muslimani	 iščejo	 pot,	 kako	

uveljaviti	 človekove	 pravice	 in	 dostojansto,	 pa	 se	
vedno	bolj	zapirajo	v	mohamedanstvo,	ki	oznanja	
šarijo	in	kalifat.	Podpora	ameriške	politike	Izraelu	
in	 skorumpiranost	 arabskih	 režimov	 podpihujejo	
fundamentalistične	težnje.	Muslimanski	svet	čaka,	
da	bi	mogel	povezati	svojo	vero	z	modernostjo.

V	arabskem	in	muslimanskem	svetu	je	videti	na	
vseh	 ravneh	 porast	 fundamentalizma,	 ki	 ga	 imajo	
za	 rešitev	 svojih	 problemov.	 Lanska	 raziskava	 je	
pokazala,	 da	 osem	 večinsko	 muslimanskih	 držav	
zavrača	alKaido	in	napade	na	civilno	prebivalstvo,	
istočasno	 pa	 zavračajo	 tudi	 ameriško	 politiko	 na	
Bližnjem	vzhodu	in	v	svetu.

Proti bombam in umorom
Raziskava	kaže,	da	»zelo	velika	večina,	med	67	in	

89%	obsoja	uporabo	bomb	in	umore	kot	sredstvo	za	
dosego	političnih	in	verskih	ciljev;	več	kot	70%	jih	je	
proti	napadom	na	civiliste	(posebno	Amerikance)«.

To	pomeni,	da	je	islamskem	svetu	še	vedno	nekaj	
zdrave	pameti.	 Istočasno	pa	 je	 to	slabo	znamenje:	
najmanj	30%	še	zdaj	podpira	bombe	in	umore	civil
nega	prebivalstva.

Proti ameriškim vojaškim bazam
Druga	 postavka	 kaže,	 da	 »velika	 večina	 podpi

ra	 cilj	 alKaide	 prisiliti	 Združene	 države,	 da	 bodo	
umaknile	ameriške	baze	in	svoje	vojaške	sile	iz	vseh	
muslimanskih	dežel«.	Takih	Egipčanov	je	87%,	Indo
nezijcev	64%	in	Pakistancev	60%.

To	 stališče	 muslimanskih	 dežel	 do	 Združenih	
držav	 je	 dokaj	 normalno:	 ni	 razumljivo,	 zakaj	 bi	
Amerika	morala	imeti	vojaške	baze	po	vsem	svetu.	
Tudi	jaz	tega	ne	razumem.	Nobena	druga	država,	ne	
Italija,	ne	Japonska,	ne	Anglija	nima	po	svetu	voja
ških	baz,	ki	so	deležne	posebnih	ozemeljskih	pravic.	

To	predpostavlja	domišljanje	Združenih	držav,	da	so	
“svetovni	žandar”,	da	bi	lahko	posegli	vmes	v	vsakem	
kotu	planeta.

To	 domišljanje	 prizadeva	 občutljivost	 vsakega	
naroda,	predvsem	87%	Egipčanov,	84%	Indonezijcev	
in	60%	Pakistancev.	Kdo	daje	Združenim	državam	to	
pravico?	Samo	njihova	moč.	To	je	eden	od	vzrokov,	da	
so	Američani	nezaželeni,	čeprav	oni	tega	ne	razumejo.

Šarija in kalifat
Zanimiva	točka	iste	raziskave	je,	da	65%	Egipča

nov,	 48%	 Indonezijcev,	 76%	 Pakistancev	 in	 prav	
toliko	Maročanov	podpira	»strogo	uvajanje	šarije	v	
vseh	islamskih	deželah	in	zedinjenje	vseh	islamskih	
narodov	v	eni	islamski	državi	ali	kalifatu«.

Ti	dve	točki	–	strogo	uvajanje	šarije	in	kalifata	–	
sta	usodni	in	kažeta	krizo,	ki	pretresa	islamski	svet.

Kalifat	je	bil	odpravljen	3.	marca	1924.	Od	takrat	
se	islamski	svet	počuti	brezdomen,	izgubljen,	in	išče	
nadomestilo,	ne	da	bi	ga	našel.

Toda	to	ni	rešitev.	Je	le	simbol,	ki	kaže	potrebo	po	
edinosti,	toda	treba	se	je	zavedati,	da	v	našem	času	
ni	 mogoče	 govoriti	 o	 eni	 edini	 islamski	 državi.	 To	
nima	več	nobenega	smisla.	Sveta	ne	vlada	vera.	Tudi	
v	najbolj	 islamiziranih	državah	so	različni	interesi.	
Znano	je,	da	sta	Savdska	Arabija	in	Egipt	zahtevala	
od	arabskih	držav,	da	vsi	skupaj	nastopijo	proti	iran
skemu	ekspanzionizmu	in	proti	vmešavanju	Irana	v	
palestinsko	vprašanje,	ki	da	je	“arabsko	vprašanje”.	
Savdski	minister	zahteva	skupen	politični	bojni	načrt	
kako	se	zoperstaviti	“iranskemu	izzivu”.	Na	ta	način	
nastaja	razlika	med	Arabcem	in	Irancem	in	moha
medanstvo	se	umakne	v	drugo	vrsto.	Seveda	je	tukaj	
lahko	tudi	nasprotstvo	med	suniti	in	šiiti,	toda	ostaja	
dejstvo,	da	sveta	ne	vlada	vera,	ali	samo	vera.	In	hoteti	
ustvariti	eno	samo	islamsko	državo,	je	nesmisel.

Tega	ne	pravim	samo	jaz,	ampak	dokazuje	zgodo
vina:	arabskim	državam	se	nikdar	ni	uspelo	združiti,	
niti	dvema	od	njih.	Egipt	je	poskušal	ustanoviti	Zdru

islam
P. Samir Khalil Samir
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ženo	 Arabsko	 Republiko	 najprej	 z	 Libijo,	 potem	 s	
Sirijo	in	Irakom,	pa	je	vse	skupaj	doživelo	brodolom.	
V	arabščini	je	pregovor,	ki	pravi:	»…	Ittafaqa	l	‘Arab	
‘ala	alla	yattafiqu«,	kar	pomeni:	»Arabci	se	strinjajo	v	
tem,	da	se	ne	strinjajo.«	Edini	trenutek	ko	se	strinjajo	
je,	ko	se	odločijo	iti	proti	tretjemu,	pa	še	to	pogosto	
propade	(kot	se	je	zgodilo	proti	Izraelu).

Iskanje izgubljenega dostojanstva
Želja	po	edinosti	med	muslimani	 je	pravzaprav	

nujna	potreba.	Zmota	pa	je,	da	je	edini	model,	ki	ga	
imajo,	model	države.	Treba	je	najti	kak	drug	model.

Res	je,	da	obstoja	Organizacija	islamskih	držav,	v	
kateri	je	57	držav,	ni	pa	kaj	uspešna.	Pot,	ki	jo	je	treba	
prehoditi,	bi	bila,	da	se	vsi	muslimani	dogovorijo	ne	
na	 političnem	 področju	 –	 kjer	 interesi	 niso	 isti	 –	
ampak	na	drugem	področju,	na	področju	načel	in	
obveznih	vrednot.

Kar	 zadeva	 strogo	 izvajanje	 šarije,	 so	 tudi	 to	 le	
sanje.	To	je	želja,	da	bi	spet	našli	neko	dostojanstvo	
v	mednarodnem	merilu,	ki	vključuje	tudi	vero.	Vse	
muslimanske	dežele	se	počutijo	zaničevane.	Gledajo	
jih	z	malo	spoštovanja:	so	med	njimi	sila	bogate	de
žele,	kjer	pa	korupcija	raste	do	neba;	so	diktatorske	
dežele,	dežele	nasilja…	Arabci	smo	ponosni	na	svoje	
dežele	 (pisec je Arabec, toda katoliški duhovnik in 
redovnik, op. ur.)	 in	 vsi	 iščemo	 nekaj,	 kar	 bi	 nam	
dovolili	dvigniti	glavo	in	ponosno	reči:	sem	Egipčan,	
sem	Savdijec,	sem	Libijec…

Izvajanje	šarije	se	zdi	rešitev,	ker	da	bi	potem	»bili	
pravi	 muslimani«.	 Ta	 usmerjenost	 se	 širi	 na	 veliko	
in	 ji	 pomagajo	 tudi	 zahodne	 vlade.	 V	 svetu	 se	 širi	
zamisel	dati	več	prostora	šariji	v	zameno	za	mir.	To	
je	opaziti	v	Pakistanu,	Afganistani,	Veliki	Britaniji	in	
Španiji,	celo	v	Italiji.

To	bo	pa	pomenilo	zapiranje	mnogih	šol	za	dekle
ta,	prepoved	mešanih	šol	tudi	za	otroke,	prepoved	
glasbe,	do	žensk	nepravično	zakonsko	pravo	in	tako	
dalje…	Šarija	se	vleze	v	vse	življenjske	vidike,	ampak	
nastala	je	v	nekem	drugem	času	in	v	drugačnih	raz
merah,	in	se	ne	briga	za	dosedanji	razvoj	mislenosti,	
kulture	in	etike.

Obstoja	torej	želja	po	izboljšanju	etike	in	načel,	za	
kar	se	zdi,	da	je	islam	rešitev.	Ko	pa	se	začne	izvajati	
šarija,	se	v	resnici	zavemo,	da	to	ni	rešitev.	To	so	ugo
tovili	ljudje	v	Iranu:	navdušenja	za	šarijo	že	lep	čas	
ni	več.	Ponovno	uvajati	šarijo	je	napačna	pot:	treba	
je	poudarjati	splošna	in	etična	načela	in	spoštovati	
muslimansko	 gledanje,	 toda	 ločiti	 ga	 od	 različnih	
kultur,	ki	o	navzoče	v	istem	muslimanskem	svetu.

Kako	 uskladiti	 edinost	 islama	 in	 različnost	 teh	
kultur,	različnost	politične	in	gospodarske	izbire	v	
muslimanskih	državah?	To	je	vprašanje,	na	katero	ne	
dajejo	odgovora,	ali	pa	dajejo	šepastega.

V	globini	ljudje	ne	sanjajo	o	kalifatu	ali	o	šariji,	
čeprav	se	zdi,	da	to	dvoje	jamči	za	kak	vidik	pravič
nosti,	poštenosti,	demokracije.	Ljudje	sanjajo	o	teh	
vrednotah,	ki	manjkajo	v	islamskih	deželah.

Zavračajo zapad in cenijo Bin Ladna
V	raziskavi	je	opaziti	močan	odpor	proti	“zaho

dnim	 vrednotam”,	 ki	 ima	 podporo	 88%	 v	 Egiptu,	
76%	v	Indoneziji,	60%	v	Pakistanu	in	64%	v	Maroku.	

Zanimivo,	da	hočejo	izključiti	vrednote,	ker	so	bile	
rojene	na	zahodu.

Vse	to	je	znamenje	slabega	počutja	v	vsem	islam
skem	svetu,	ki	išče	neko	posebno	istovetnost,	ki	ni	
podvržena	ali	 je	celo	neodvisna	(in	v	nasprotju)	z	
istovetnostjo	 drugih.	 Upam,	 da	 bi	 mogli	 iskati	 to	
istovetnost	ne	da	bi	nasprotovali	drugim,	kar	je	zna
menje	nedoraslosti	(treba	se	je	upirati	za	potrditev	
samega	sebe).	Toliko	časa,	toliko	desetletij	že	iščemo	
sami	sebe.

Treba	 je	 najti	 tisto,	 kar	 so	 naši	 predniki	 skušali	
narediti	 v	 začetku	 20.	 stoletja,	 ko	 so	 se	 odločili	
spre	jeti	od	zapada	vse,	kar	je	pozitivno:	ne	le	tehno
logijo	–	kot	to	delajo	danes	teroristi	–	ampak	tudi	
prizadevanje	za	človekove	pravice,	enakopravnost,	
demokracijo,	svobodo	mišljenja	in	besede.	Te	vred
note	so	rojene	na	zapadu,	vendar	so	vesoljne	in	ne	
zapadne.	Mislim	na	vélike	egiptovske	muslimanske	
mislece	kot	so	bili	 imam	Muhammad	 ‘Abdoh,	šejk	
Abd	alRazeq,	minister	Taha	Hussein	in	toliki	drugi.	
So	pa	tudi	splošne	vrednote,	ki	jih	zapad	skuša	pre
zirati:	moralne	vrednote,	spoštovanje,	 ljubezen	do	
revnega,	do	starega.	Treba	je	narediti	sintezo.

Kakšen položaj zavzeti
spričo Bin Ladna?
Odgovor	glede	“pozitivnih	občutkov”	ali	“nega

tivnih”	spričo	Bin	Ladna	kaže	v	Egiptu	podporo	44%,	
na	Palestinskem	ozemlju	56%,	v	drugih	deželah	pa	
“pozitivni	občutki”	do	njega	dosegajo	v	Indoneziji	
14%,	v	Pakistanu	25%,	v	Maroku	27%,	v	Jordaniji	27%,	
v	Turčiji	9%	in	v	Azerbajdžanu	4%.

Kaj	to	pomeni?	Pomeni,	da	je	za	ljudi	Bin	Laden	
“dober	musliman”,	prepričan	v	uvajanje	islama.	Na	
zapadu	 je	 pogosto	 slišati,	 da	 »Bin	 Laden	 nima	 nič	
opraviti	z	islamom,«	islamski	svet	pa	nasprotno	misli,	
da	je	on	človek,	ki	skuša	uvajati	islam	v	celostnem	
pomenu.	Bolj	kritični	so	do	njega	tisti,	ki	so	izkusili	
drugačne	načine	življenja,	kot	na	primer	turški	svet	
in	Azerbajdžan,	dve	močno	sekularizirani	deželi.

V	arabskih	deželah	so	tudi	“negativni	občutki”	(v	
Egiptu	17%,	na	Palestinskem	ozemlju	20%,	v	Maroku	
21%,	 v	 Jordaniji	 20%).	 So	 torej	 nasprotni	 občutki,	
ki	 se	 izenačujejo.	 To	 kaže	 važnost	 ključne	 osebe	
islamskega	fundamentalizma	in	terorizma.	To,	kar	
na	zahodu	vidijo	kot	svetovno	kugo,	mnogi	Arabci	
vidijo	kot	“branilca	islama.”

Politika Združenih držav in Izraela
Zadnja	točka	zadeva	Združene	države	in	njihova	

politika,	 ki	 naj	 bi	 podpirala	 širjenje	 Izraela.	 Tako	
misli	v	Egiptu	86%,	v	Turčiji	78%,	v	Maroku	64%,	v	Pa
kistanu	52%,	v	Indoneziji	47%,	v	Azerbajdžanu	43%.	
Palestinsko	ozemlje	pride	na	90%	in	celo	miroljubna	
Jordanija	na	84%.

Dejstvo	 je,	 da	 ameriška	 politika	 –	 tudi	 če	 tega	
noče	 –	 podpira	 širjenje	 Izraela.	 Ameriška	 državna	
administracija	bi	morala	to	upoštevati,	saj	to	pov
zroča	povečanje	zamere	do	Amerikancev	in	utrjuje	
protizapadni	terorizem.

Za	drugi	vidik,	po	katerem	naj	bi	ameriška	politika	
imela	namen	“ustvariti	neodvisno	in	gospodarsko	
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mogočo	Palestinsko	državo”,	so	Palestinci	glasovali	
59%	“da”.	Drugje	so	je	o	tem	pozitivno	izrazilo	samo	
kakih	30%.	Toda	to	je	dejstvo.	Zadnji	časi	Busheve	
administracije	in	sedanja	Obamova	administracija	
nadajujejo	z	zatrjevanjem,	da	 je	potrebna	politika	
“dveh	ljudstev,	dveh	držav”.

Toda	če	hočejo	dve	državi,	ju	je	treba	spraviti	na	
svet	zakonito	in	morata	biti	dve.	Širjenje	Izraela	na	
škodo	Palestincev	je	protizakonito.	Dokler	bo	trajalo	
to	širjenje,	se	Palestinska	država	ne	bo	mogla	roditi	
in	vojska	se	bo	nadaljevala	skozi	stoletja.

To	 dvolično	 obnašanje	 otežkoča	 prijateljstvo	 z	
Združenimi	državami.	Za	naše	dežele	so	zelo	privlač
ne,	so	pa	tudi	taki,	ki	jih	obsojajo.	Ameriška	admi
nistracija	ima	možnost	in	priložnost	da	razjasni	to	
dvoličnost,	to	svojo	ozko	povezanost	z	Izraelom,	ki	
jih	vodi	k	temu,	da	odrivajo	pravice	drugih.	Če	ne	bo	
prišlo	do	tega,	bo	slabo	za	vse:	proti	njim	se	bodo	bo
rili	in	mir	bo	še	bolj	oddaljen.	To	je	zaplet	arabskega	
in	islamskega	sveta.	Arabski	svet	ni	ravno	pripravljen	
dati	življenje	za	Palestino	ali	jo	braniti,	toda	to	je	kri
vica,	ki	jo	doživljajo	kot	nesprejemljivo.	Potrebna	je	
pogumna	odločitev,	pa	ne	v	korist	Arabcev,	ampak	v	
korist	miru	in	to	brez	dvojne	mere	in	vage.

Sklep: Za ozdravljenje ran
Na	 koncu	 ta	 raziskava	 odkriva	 rast	 islamskega	

fundamentalizma	na	vseh	ravneh	kot	reševanje	stisk	
arabskega	in	muslimanskega	sveta.	In	vendar	naše	
stiske	izhajajo	prav	iz	islamizma,	to	je	iz	islamske
ga	 fundamentalizma.	 Za	 to	 ni	 rešitve:	 problem	 je	
končati	 s	 fundamentalističnim	 islamom	 in	 začeti	
z	islamom,	odprtim	modernosti	in	demokraciji.	Na	
žalost	 naše	 vlade,	 tudi	 če	 nočejo	 biti	 islamistične,	
nimajo	modela,	na	katerega	bi	se	naslonile.	Morda	
je	kaka	novica	v	Dubaju:	tam	je	opaziti	resnično	pri
zadevanje	da	bi	ponudili	sliko,	ki	združuje	islam	in	
modernost,	vendar	je	to	le	premajhna	in	premlada	
država	z	večino	tujcev	in	nima	problemov	z	revščino.

Treba	pa	je	poudariti,	da	podatki	govore	o	vedno	
bolj	islamiziranem	Egiptu.	Dosedanji	voditelji	niso	
bili	islamisti,	so	pa	uvedli	režim,	ki	je	postal	nezno
sen.	Do	zdaj	je	bil	tudi	ena	redkih	držav,	ki	je	imela	
odnose	z	Izraelom,	vendar	je	hkrati	s	kritiko	abso
lutističnega	režima	rasel	tudi	fundamentalizem.	Kaj	
bo	prinesla	zadnja	revolucije,	je	še	odprto	vprašanje.

Islam	uporabljajo	kot	sredstvo	proti	ranam,	ki	jih	
dobivamo.	Toda	naše	rane	niso	nastale,	ker	“nismo	
muslimani”,	ampak	ker	ni	pravičnosti,	demokracije,	
spoštovanje	človekovih	pravic.	V	resnici	musliman
ski	svet	išče	človekove	pravice,	ne	vemo	pa,	kako	jih	
uresničiti.	In	medtem	ko	mislimo	nanje,	udejanjamo	
šarijo,	ki	je	vsaj	v	veliki	meri	njihovo	zanikanje.

Čas	je	razjasniti	to	dvoličnost.

Bogat musliman
mučil in umoril mladega kristjana
Imrana	Masiha,	mladega	kristjana	iz	Punjaba	je	

njegov	 delodajalec,	 bogat	 muslimanski	 zemljiški	
posestnik,	mučil	in	umoril.	To	je	eden	od	neštevilnih	
primerov	zlorabe	in	nasilja	nad	članom	krščanske	
skupnosti	 v	 Pakistanu	 tja	 do	 umora.	 “All	 Pakistan	
Minorities	 Alliance”,	 organizacija,	 ki	 si	 prizadeva	
z	varstvo	pravic	manjšin,	je	sprožila	preplah:	»Taki	
dogodki	se	vrste	v	okolju	socialne	in	verske	diskrimi
nacije,	ko	bogati	muslimani	mislijo,	da	lahko	razpo
lagajo	z	življenjem	kristjanov,	ki	so	na	dnu	družbene	
lestvice,	in	z	njimi	ravnajo	kot	s	predmeti,	tako	da	so	
nezaščitene	žrtve	nasilja.«	Primer	Imrana	Masiha	je	
značilen	in	odseva	družbeno	stanje,	ki	ga	ni	mogoče	
prenašati,	v	katerem	so	naznanjeni	primeri	nasilja	
samo	konica	ledene	gore.

24letni	Imran	Masih	iz	vasi	Nut	Kallan	je	bil	dve	
leti	 kot	 šofer	 v	 službi	 bogatega	 zemljiškega	 pose
stnika	Mohammada	Masooda.	Zaradi	bolezni	5.	fe
bruarja	letos	ni	prišel	na	delo.	Ko	je	prišel	naslednji	
dan,	ga	je	bogati	lastnik	pretepal	in	mučil	do	smrti.	
Nato	so	Masood	in	njegovi	sokrivci	Imranovo	truplo	
izročili	očetu	Lal	Masihu,	ki	je	prav	tako	v	službi	is
tega	delodajalca,	češ	da	je	sin	naredil	samomor.	Ker	
oče	tej	zgodbi	ni	verjel,	posebno	pa	zaradi	znakov	
udarcev	na	truplu,	je	umor	prijavil	na	policijski	po
staji.	Tam	so	ga	na	pritisk	vplivnega	Masooda	skušali	

prepričati,	naj	prekliče	prijavo.	Šele	po	posredovanju	
“All	Pakistan	Minorities	Alliance”	je	policija	uradno	
registrirala	formalno	prijavo	umora	po	krivdi	Mo
hammada	Masooda	in	dveh	sokrivcev.	Imran	Masih	
je	bil	ob	žalovanju	vse	krščanske	skupnosti	pokopan	
8.	februarja	v	svoji	rodni	vasi.	Viri	agencije	Fides,	ki	
o	 tem	 poroča,	 komentirajo:	 »V	 primerih	 kot	 je	 ta	
doživljamo	molk	vlade	in	civilnih	oblasti.	Počutimo	
se	kot	drugorazredni	državljani.	Naš	edini	zastopnik	
kot	sogovornik	vlade	je	zvezno	ministrstvo	za	verske	
manjšine.«	 Vlada	 je	 skušala	 to	 ministrstvo	 ukiniti,	
vendar	je	prišla	v	zadnjih	dneh	novica,	da	so	ga	na	
vztrajne	pritiske	ohranili.	Agencija Fides.

“Bogokletnik”, je vsakdo,
ki nasprotuje zakonu o bogokletju
V	 Pakistanu	 je	 v	 veljavi	 zakon	 o	 bogokletju,	 ki	

predpisuje	stroge	kazni,	tudi	smrtno	za	vse,	ki	zagreše	
“bogokletje“.	Muslimanski	skrajneži	so	stvar	pripe
ljali	tako	daleč,	da	obtožijo	“bogokletja”	vsakogar,	
ki	 se	 po	 njihovem	 mnenju	 o	 Mohamedu	 na	 izrazi	
dovolj	spoštljivo.	Dovolj	je	že,	če	se	dotakne	Kora
na	z	umazanimi	rokami.	Seveda	“bogokletje”	velja	
samo	za	muslimanske	verske	vrednote;	krščanskega	
Boga	lahko	preklinjajo,	kolikor	hočejo.	Muslimani	
ta	zakon	izrabljajo,	da	se	z	njegovo	pomočjo	znebe	
predvsem	kristjanov,	včasih	pa	celo	muslimanov,	ki	
so	jih	kakorkoli	napoti,	dovolj	je,	da	ovirajo	njihove	
kupčije	 in	 drugo	 pridobitnost.	 Niso	 redki	 primeri,	

preganjanje kristjanov

PAKISTAN
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da	musliman	obtoži	kristjana	“bogokletja”,	ker	hoče	
zastonj	priti	do	njegovega	imetja.	Zadnje	čase	je	veli
ko	prizadevanje,	da	bi	ta	zakon	odpravili,	vendar	se	
vlada	boji	muslimanskih	skrajnežev,	ki	so	prišli	tako	
daleč,	 da	 zdaj	 zahtevajo,	 da	 se	 kot	 “bogokletnika”	
kaznuje	s	smrtjo	vsakogar,	ki	nasprotuje	zakonu	o	
bogokletju.	Praktično	s	tem	vsakdo,	ki	ni	musliman,	

torej	 ne	 le	 kristjani,	 ampak	 tudi	 hindujci	 ali	 celo	
ateisti,	zapade	smrtni	kazni.	Že	dosedanje	zlorabe	
so	vnebovpijoče,	najhujše	pa	je,	da	država	nima	niti	
toliko	moči,	da	bi	ščitila	svoje	lastne	državljane	pred	
muslimanskimi	prenapeteži,	ki	so	2.	marca	umorili	
ministra	Shabaza	Bhattija,	katoličana,	ki	je	naspro
toval	zakonu	o	bogokletju.	Agencija AsiaNews

Tako	 me	 je	 resno	 vprašal,	 čeprav	 so	 z	 njegovih	
paličic	 viseli	 dolgi	 rezanci;	 iz	 najinih	 skledic	 se	 je	
dvigal	 gost	 dim,	 kot	 se	 to	 spodobi	 pri	 japonskem	
obedu	 pozimi.	 Med	 nama	 je	 bil	 ne	 le	 dim,	 ampak	
tudi	opoldanski	vrvež	restavracije,	in	njegova	debe
la	očala.	Pravzaprav	se	še	nisva	poznala.	Kot	 jaz	 je	
prišel	občudovat	rdeče	plameneče	japonske	javorje	
–	imenujemo	jih	mómidži,	po	naše	izgovorjeno	–	ki	
so	kar	pokrili	dobršen	del	planote	na	otoku	Kjúšu	
(spet	po	naše	izgovorjeno).	Ko	je	od	daleč	videl,	kako	
sem	enostavno	zatreskan	v	to	jesensko	lepoto,	se	mi	
je	približal:

»Oprostite	 –	 vidim,	 da	 kot	 tujec	 uživate	 našo	
japonsko	naravo.	Vas	smem	povabiti	na	skledo	re
zancev?«

»Z	veseljem,«	privolim	s	poklonom.
Po	koledarju	je	zima,	a	japonska	jesen	traja	po

navadi	tja	v	januar.
Rezanci	so	bili	v	prerezu	debeli	skoraj	en	centime

ter.	Japonske,	tudi	kitajske	paličice,	čeprav	bolj	obla
ste,	odlično	zgrabijo	rezance	in	jih	dovažajo	k	ustom	
–	saj	veste,	rezanci	se	radi	izmuznejo.	Kljub	temu,	da	
jim	naši	prebavni	organi	nudijo	višjo	preobrazbo.

Že	sem	se	mu	bil	predstavil	kot	katoliški	misijonar.
»Kako	to	mislite	z	izumrtjem?«	ga	vprašam,	pre

den	se	mi	posreču	zgrabiti	ubegli	rezanec.
Sogovornik	se	nasmehne:
»Ne	mislim	na	vas	osebno;	če	se	ne	motim,	nimate	

otrok,	ki	bi	vas	podedovali.	Mislim	na	krščanstvo,	ki	
ga	zastopate.«

Velikodušno	pokliče	natakarico	in	naroči	še	nekaj	
zelenorumenega,	in	kavo.	Ime	tistih	zelenorume
nih	zelišč	sem	pozabil.	V	takšnih	ljudskih	restavra
cijah	lahko	zmeraj	pokažeš	v	smer	sosednje	mize	in	
rečeš	 nekaj	 takega	 kot	 “Prosim,	 tudi	 tisto	 odlično	
stvar”;	ne	natakar	ne	natakarica	te	ne	bosta	mučila	
z	jezikovnimi	vprašanji.

»Zakaj	menite,	da	bo	krščanstvo	nekoč	izumrlo?«
Sogovorec	potegne	iz	majhne	rdeče	škatlice	zobo

trebec.	Hitro	uniči	med	zobmi	zadnje	sledi	rezancev.	
Natakarice	s	tisto	zelenorumeno	rečjo	in	s	kavo	še	
ni	iz	kuhinje.	Oči	za	debelimi	očali	se	razširijo:

»Ne	 vem,	 če	 je	 svet	 nastal	 iz	 nič.	 Nastal	 je	 in	 še	

zmeraj	nastaja	in	se	spreminja.	In	Darwin,	ki	ga	go
tovo	poznate,	je	dokazal,	da	se	vse	spreminja,	čisto	
vse.	Tega,	kar	je	zdaj,	nekoč	ne	bo	več.	Na	njegovem	
mestu	bo	nastalo	nekaj	drugega.	Nekaj	novega.«

Natakarica	dostavi	najprej	tisto	zelenorumeno	
zmes.	Sogovornika	vprašam:

»Ali	se	poklicno	ukvarjate	z	darwinizmom?«
Sogovornik	odkima:	»Sem	upokojen	novinar.	Na

ročen	sem	na	revijo,	ki	mi	skoraj	vsak	mesec	razlaga	
darwinizem	s	kakšnega	novega	izhodišča.	Kar	ljubka	
je,	ta	najina	natakarica,«	pristavi	z	očmi	na	njenem	
zardelem	obrazu,	 in	»Prosim,	račun,«	 in	 izprazni	v	
dostavljeno	kavo	sladkorni	prašek.

Jaz	pa:	»Veseli	me,	da	ste	kljub	upokojitvi	še	zme
raj	duhovno	odprti.	Dovolite	mi	samo	eno	opazko,	
preden	za	zmeraj	pokopljeva	krščanstvo.«

Radoveden	me	s	kavo	v	ustih	pogleda.
»Če	se	res	vse	spreminja,	potem	se	tudi	uvid,	da	se	

vse	spreminja	–	nekoč	spremeni.«
Žlička,	 s	 katero	 je	 menda	 hotel	 raztopiti	 ostali	

sladkor	v	kavi,	mu	obstane.
»Kako,	prosim«
»Če	se	vse	–	zares	vse	–	spreminja	v	nekaj	novega,	

potem	se	bo	to,	kar	imamo	zdaj	za	resničen	uvid,	za	
pravo	 resnico,	 nekoč	 spremenilo	 v	 nekaj	 drugega,	
kar	ne	bo	isto,	kar	je	danes,	sicer	se	vse	ne	spreimnja,	
kot	bi	se	po	vašem	darwinizmu	moralo	spreminjati	
in	spremeniti.«

Strmi	v	skodelico,	dvigne	glavo	in	natakarici	pri	
vratih	naroči	še	dve	kavi.

»Gospod	misijonar,	kar	pravite	je	čista	logika.«
In	potem	malce	v	zadregi:
»Nekaj	je	v	meni,	kar	se	tej	logiki	trenutno	upira.	

Tista	 misel,	 da	 se	 vse,	 prav	 vse,	 spreminja,	 je	 tako	
čudovito	 enostavna,	 tako	 nekomplicirana,	 tako	
vseobsegajoča.	A	vem,	da	me	bo	logika	premagala.«

Natakarica	prinese	dve	kavi,	dobi	znesek	za	najin	
obed	in	še	nekaj	napitnine;	ta	je	sicer	na	Japonskem	
prepovedana,	a	če	jo	takorekoč	vtakneš	v	natakari
čin	predpasnik,	se	na	dostojno	vljuden	način	ne	da	
ubraniti,	vsaj	po	japonski	etiketi	ne.

»Poznate	mestece	na	jugu	te	planote?«	me	vpraša.	
Pokimam.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega počasi razkrajajočega se misijonskega cekarja

»GOSPOD MISIJONAR,
ALI NE BOSTE NEKOČ IZUMRLI?«
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»Nekaj	kakor	kamen	je	zdrknilo	z	mojega	srca.	Na	
koncu	tega	mesteca	je	majhen	gozd	s	starimi	grobovi.	
Eden	teh	hrani	prah	moje	mame.	Po	dolgem	času	jo	
bom	spet	obiskal.«

Roke	si	stisneva	v	slovo.	Za	hip	se	njegov	prijem	
zadrži	ob	mojih	prstih.	Priklonim	se	mu.	Na	zapestni	
uri	vidim,	da	je	tri	popoldne.	Kako	je	tisti	zelenoru
meni	stvari	ime?	Bom	vprašal	prijazno	natakarico.	
Ozrem	se	proti	vratom	restavracije	–	in	natakarica	
in	moj	sogovornik	sta	v	tako	prijetnem	pogovoru,	
da	ju	ne	smem	motiti.	Zdi	se	mi,	da	moj	sogovornik	
ni	več	prepričan,	da	se	vse	spreminja.

Iz	planote	se	spuščam	–	se	pravi,	previdno	hodim	
po	spolzki	poti	–	proti	mestecu	ob	vznožju	planote.	
Od	 tam	 je	 dobra	 povezava	 po	 železnici	 z	 glavnim	

otoškim	 mestom	 Fukuóka.	 Ne	 vem,	 kaj	 me	 zmoti,	
da	pozabim,	da	imam	pred	seboj	del	poti,	ki	se	od	
včerajšnjega	 dežja	 ni	 spremenil.	 Kar	 naenkrat	 se
dim	v	luži.	Iz	takšne	luže	ni	mogoče	hitro	vstati.	Ah,	
ko	bi	se	lastnosti	te	luže	vsaj	za	danes	spremenile!	
Skobacam	se	ven,	do	neke	mere	očistim,	a	na	vlaku	
so	se	oči	izletniških	potnikov	vedno	znova	vračale	k	
mojim	na	sprednji	strani	mokrim	hlačam.	Posebno	
otroci	so	me	–	recimo	–	požirali	z	očmi.	Ne,	otroška	
radovedno	se	še	dolgo	ne	bo	spremenila.	Zanimalo	
jih	je,	odkod	imam	tiste	rumene	lise	na	hlačah…

Upal	sem,	da	so	sanjali	o	novem	vodnem	športu,	
še	 neznanem	 na	 Japonskem,	 ki	 pušča	 jasno	 vidne	
rumene	lise	na	mokrih	hlačah	–	znamenje	neusah
ljivega	športnega	poguma.

SEVERNA KOREJA
skrajna lakota:

ljudje jedo travo in prst
Ideologija	 samozadostnosti,	 ki	 jo	 je	 v	 petdese

tih	 letih	 uvedel	 diktator	 Kim	 Ilsung,	 uničuje	 vso	
Severno	 Korejo:	 ljudje	 so	 tako	 sestradani,	 da	 jedo	
surovo	travo,	kadar	jo	najdejo,	ali	pa	umirajo.	Obstaja	
nevarnost	ljudske	vstaje,	ki	bi	se	lahko	zaključila	z	
množičnim	begom	v	Južno	Korejo.	Položaj	je	zaple
ten:	pomoč	dveh	največjih	darovalcev,	Južne	Koreje	
in	Združenih	držav	je	bila	prekinjena	po	vojaškem	
izzivanju,	ki	ga	je	ukazal	Pjongjang	zadnje	mesece.	
Potopitev	južnokorejske	korvete	Cheonan,	na	kateri	
je	umrlo	46	mornarjev	in	bombardiranje	otoka,	ki	
pripada	Južni	Koreji,	je	do	kraja	razjezilo	južnokorej
sko	vlado.	Predsednik	je	izjavil,	da	»ne	bo	več	pomoči,	
dokler	se	severnokorejska	vlada	uradno	ne	opraviči«.	
Združene	države	pa	so	ustavile	pomoč,	ker	se	boje,	da	
ta	ne	bo	prišla	do	ljudi,	pač	pa	jo	bo	pokradla	vojska	
in	vladajoča	klika.	“Ljubljeni	vodja”	je	namreč	vedno	
prepovedal	vsak	mednarodni	nadzor	nad	delitvijo	
pomoči	 in	 zahteva,	 da	 jo	 je	 treba	 dostaviti	 v	 roke	
vojske.	 Prekinitev	 pomoči,	 noro	 gospodarsko	 na
črtovanje	in	uničevalna	denarna	reforma	so	uničili	
zadnje	 iskrice	 samozadostnosti.	 Južnokorejski	 vir	
pripoveduje:	»Vse	to	drži.	Ljudje	nimajo	več	kaj	jesti,	
videl	sem	odrasle	in	otroke	jesti	prst	(zemljo).	Če	bo	
prišlo	do	vstaje,	bi	ljudje	znali	prebiti	mejo	z	Jugom	
in	uiti,	toda	Seul	ne	more	prenesti	tako	številnega	
vdora	in	bi	se	lahko	odločil,	da	jih	bo	poslal	nazaj.«	
Agencija AsiaNews.

OSREDNJA AZIJA
izginjajo šole, ceste, bolnišnice

in električne centrale
V	bivših	republikah	Sovjetske	zveze	Kirgizistan,	

Uzbekistan,	Turkmenistan	in	Tadžikistan	počasi	iz
ginjajo	ceste,	električna	napeljava,	bolnišnice	in	šole.	
Če	ne	bo	več	skrbi	in	vlaganja	vanje,	te	države	v	teku	
ene	generacije	ne	bodo	imele	več	ne	teh	struktur,	pa	
tudi	zdravnikov	in	učiteljev	ne.	Najslabše	je	v	Krigizi
stanu	in	Tadžikistanu,	kjer	 je	ta	doba	skrajšana	že	
na	510	let.	Večina	vseh	struktur	je	še	iz	sovjetskega	
časa,	ki	jih	že	20	let	nihče	ne	vzdržuje,	kje	le,	da	bi	

naredili	kaj	novega.		Že	zdaj	v	Tadžikistanu	ostajajo	
vsak	dan	brez	elektrike	po	12	ur,	včasih	pa	tudi	več.	
Podobno	je	stanje	v	Uzbekistanu	in	Turkmenistanu.	
V	tem	zadnjem	kaže,	da	se	oblast	briga	samo	za	glav
no	mesto	Ašhabad.	Uradnih	podatkov	seveda	ni,	ker	
je	ta	sramota	državna	tajnost.	Celo	Kazahstan,	ki	je	
še	najboljši	v	tem	območju,	je	zanemaril	vzdrževanje	
infrastruktur,	predvsem	za	transport	in	vzgojo	novih	
tehnikov,	čeprav	vlada	za	visoko	ceno	prodaja	uran	
in	druga	rudna	bogastva.	Vse	to	povzroča	narašča
nje	revščine,	posledica	pa	so	upori,	kot	tisti,	ki	je	bil	
v	 Kirgizistanu	 aprila	 2010	 in	 je	 vrgel	 predsednika	
Kurmanek	Bakyjeva.	Isto	se	zna	začeti	dogajati	tudi	
v	drugih	državah.	Poleg	tega	pa	izginjanje	temeljnih	
družbenih	služb	daje	večjo	moč	islamskim	radikal
nim	skupinam,	kar	še	povečuje	nevarnost	neredov	
ne	le	doma,	ampak	tudi	v	sosednjih	državah. Agencija 
AsiaNews.

INDIJA
protesti zaradi draginje

V	 znamenje	 protesta	 proti	 splošni	 podražitvi,	
posebno	pa	živil,	 je	 februarja	manifestiralo	v	New	
Delhiju	 okrog	 100.000	 ljudi.	 V	 Indiji	 je	 še	 vedno	
navzoča	neverjetna	revščina.	Od	1,2	milijarde	prebi
valcev	Indije	jih	okrog	450	milijonov	živi	z	manj	kot	
dvema	dolarjema	na	dan.	Agencija Misna.

MISIJONSKI POMENKI
Dobili	 smo	 sporočilo,	 da	 je	 odšel	 misijonar	 sa

lezijanski	 brat	 Ludvik Zabret	 po	 svoje	 plačilo	 v	
večnost.	 Z	 obdelovanjem	 je	 spreminjal	 plevelnato	
zemljo	v	Indiji	v	lepe	kmetije,	kjer	so	bile	zaposlene	
cele	družine	in	skrbel	za	vzgojo	mladih	fantov,	da	so	
prišli	do	svojih	poklicev.

Septembra	 so	 pokopali	 tudi	 g. Pepija Giderja,	
ki	 je	bil	pet	 let	misijonar	na	Madagaskarju.	Dobro	
si	je	zapomnil	težko	delo	misijonarjev,	ki	se	morajo	
prilagajati	ljudem,	vremenu	in	raznim	bolenznim	in	
vedno	iskati	blagor	duš,	ki	so	jim	zaupane.	Ko	se	je	
vrnil	v	Slovenijo	in	postal	župnik,	je	želel	skrbeti	za	
reveže.	Bil	je	dober,	skrben	pastir	svojim	ovčicam	v	
Ločah	pri	Poljčanah	do	odhoda	v	večnost.

Ohranimo	vse	naše	misijonarje	v	lepem	spominu	
in	jih	priporočimo	nebeškemu	Očetu,	naj	jih	sprejme	
v	večna	bivališča.	Niso	iskali	sebičnosti,	ne	material
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Mafijski skesanec Maurizio Prestieri je v pogovoru s pisateljem 
Robertom Savianom, avtorjem odmevne knjige Gomorra, Slovenijo 
označil kot raj za mafijo.

V pogovoru, ki jih v teh dneh v več delih objavlja časnik La Repub
blica, Prestieri pravi, da v Sloveniji ni protimafijske kulture, zato se lahko 
mafijci po državi gibljejo neovirano.

Prestieri pravi, da so lahko v Sloveniji počeli vse, kar so si želeli, saj ni 
nobenih pravil. Obiskovali so kazine, se dobivali z ženskami in prijatelji 
z vseh koncev sveta.

Neprekinjeno so v Sloveniji ostajali tudi po devet mesecev, tudi za 
novo leto. »V Sloveniji smo bili povsem varni, zato smo uporabljali svoja 
prava imena,« je dejal Prestieri in dodal, da niso uporabljali ponarejenih 

Profesor filozofije na ljubljanski Teološki fakulteti dr. Janez Juhant je januarja letos v goriškem Novem glasu objavil članek z naslovom “Bomo očistili 
državo?”, v katerem se sprašuje, kakšne so sploh možnosti, da bi Slovenijo očistili političnega in gospodarskega kriminala, pa ne tistega, ki bi ga utegnil 
zagrešiti “profanum vulgus”, (slovensko bi temu izrazu bil še najbližji “butasta množica”) kot so rimski patriciji zaničljivo govorili o preprostem ljudstvu, 
ampak tisti, ki se je razpasel v najvišjih plasteh slovenskega gospodarskega in političnega življenja, v tako imenovani “eliti”, ki se obnaša in dela tako, 
kakor da zanjo ne velja noben zakon. Tako kroži v Sloveniji strupena ugotovitev, ki povsem odgovarja resnici, da so namreč preganjani in obsojeni kurji 
tatovi, tisti pa, ki so pokradli ali zapravili milijone, včasih tudi milijarde evrov, pa so nekakšni “gospodarski in politični heroji”. Sicer pa na svetu ni nič 
novega. Že v evangeliju je zapisan Kristusov očitek in obsodba: »Slepi vodniki! Precejate komarje, kamelo pa požirate« (Mt 23,24).

Da je politika najbolj svinjska kuhinja na svetu, sem že večkrat zapisal. Doslej so se take in podobne reči dogajale v okviru političnih strank; menda ni 
mogoče izvzeti nobene. Če ni bilo gospodarskih in finančnih malverzacij, so bila pa osebna prerivanja in komolčarjenje ter rinjenje na oblastne naslonjače, 
ker je z etičnega in moralnega vidika oboje enako zavrženo, saj bi morala biti politika v službi ljudi. Toda sodu je izbilo dno, da se je v tej druščini znašel 
tudi del katoliške Cerkve na Slovenskem. Ni še popolnoma jasno, kaj se je pravzaprav že kar dve desetletji dogajalo v mariborski nadškofiji, dejstvo pa je, 
da je prišlo do razkritja strahotnih finančnih obveznosti, ki ji niso kos. Najbolj se mi – pa ne samo meni – čudno zdi, gre gre priznavanje teh zadolžitev 
le po kapljicah v javnost. Ko je italijanski novinar Fittipaldi razkril kar 800 milijonov evrov obveznosti, ki jim niso kos, so na škofiji zanikali in priznali 
“samo” okrog 17 milijonov (kakor da bi to bil le mačji kašelj). Počasi pa prihaja na dan vedno več in še ni jasno, kje se bo končalo.

Niti na kraj pameti mi ne pride, da bi odgovorne za ta finančni polom v mariborski nadškofiji skušal opravičiti. Tudi odstop nadškofa Krambergerja, 
ki sicer trdi, da nima nobene zveze s tem finančnim škandalom, pa mu nihče ne verjame, saj ga je papež sprejel pred terminom in to “s svetlobno hitrost
jo” (kakor se je izrazil nek komentator), še ne pomeni neke rešitve. Dejstvo je, da še do danes niso prišla na dan imena odgovornih, čeprav so tistim, ki 
te kroge bolje poznajo prav dobro znana. Sicer jih pa ni težko ugotoviti, saj se njihova imena pojavljajo v vseh korporacijah, ki so nastale pod nekim 
okriljem nadškofije bodisi kot direktorji ali pa člani nadzornih svetov. Res pa je, da je za jasno predstavitev tega gospodarskega poloma še prezgodaj, 
saj zadeve prihajajo v javnost le počasi.

Tako se je del katoliške Cerkve na Slovenskem uvrstil med tiste, ki ne le jemljejo naši mladi državi mednarodni ugled, ampak tudi povzročajo hudo 
škodo prav tistim ljudem, ki so jim zaupali in katerim bi morali biti zgled etike in morale tudi v poslovnih zadevah.

Jasno je, da so mediji mariborsko zadeva kar se da razpihnili, saj je v interesu sedanje vlade in tistih, ki v senci za njo vedrijo in oblačijo, da se 
pozornost od njihovih malverzacij obrne kam drugam. Recimo, da ljudje ne bodo pozorni na to, kako je italijanski spokorjeni mafijec ocenil slovensko 
državo (o tem je poročal MMCRTV):

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KO SE KOPIČI ŠKANDAL NA ŠKANDAL

nih	stvari,	razdajali	so	se	na	duhovnem	področju	in	
pomagali,	 kolikor	 jim	 je	 bilo	 mogoče.	 Hvala	 vam,	
misijonarji.

Misijonar	p. Martin Kmetec	se	je	oglasil	Celesti
novi	z	novim	naslovom,	kamor	se	je	preselil,	in	piše:

»Spoštovana!	Za	božične	praznike	je	bil	čas	selitve,	
zato	 sem	 nisem	 nič	 oglasil.	 Iz	 Izmira	 sem	 prišel	 v	
Iskenderun.	Bil	sem	postavljen	za	predstojnika	skup
nosti	v	samostanu,	kjer	 je	sedež	Anatolske	škofije.	
Lani	poleti	je	bil	tu	umorjen	škof	Luigi	Padovese.	Bil	
je	velik	človek	in	me	veliko	spominja	nanj,	ker	sem	
bil	poprej	skoro	leto	dni	ob	njem.

Smo	samo	trije	bratjeminoriti,	eden	je	iz	Romu
nije,	eden	iz	Poljske	in	jaz.	Skušano	skupaj	živeti	in	
moliti.	Vse	osebje,	ki	je	bilo	tukaj	zaposleno,	je	odpu

ščeno,	tako	da	moramo	sami	skrbeti	za	vse:	cerkev,	
velik	vrt,	okolje.	Veliko	je	dela,	ker	je	bilo	marsikaj	v	
zapuščenem	stanju.

Iz	zakristije	smo	naredili	kapelo	za	dnevne	svete	
maše	za	čez	teden.	Slovenski	kipar	Franc	Purg	nam	
je	naredil	lep	tabernakelj.	Urediti	je	bilo	treba	elek
triko,	 zidove	 in	 bo	 lepa	 kapela.	 Veliko	 je	 težav	 in	
problemov.	 V	 hiši	 imamo	 tudi	 policijsko	 varstvo,	
kar	so	odločili	naši	predstojniki	in	se	moramo	temu	
pokoravati.

Tako	je	zdaj	zopet	novi	naslov.	Želim	Vam	zdravje	
in	vse	dobro.	Vas	in	vse	dobrotnike	in	prijatelje	mi
sijonov	prav	iskreno	pozdravlja	p.	Martin	Kmetec.«

Prav	lep	misijonski	pozdrav	od	vseh	sodelujočih	in
Marice Lavriša
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Sandra Bašič Hrvatin je strokovnjakinja za medije s Fakultete za 
humanistiko Univerze v Mariboru. Njeno mnenje o stanju slovenske 
narodne Radiotelevizije (RTVS) je porazno: RTVS je že politično priva
tizirana. Perverznost te privatizacije pa je, da državljani za to plačujejo 
prispevek. Vdanost v usodo, da je RTVS vedno plen vladajoče politike, je 
napačna. V času medijske krize so Slovenci še vedno globoko zakopani v 
preteklost, namesto da bi razmišljali o prihodnosti. Zakon o RTVS se je 
spreminjal že petkrat in vsakič je bilo na dnevnem redu javne razprave 
eno in isto vprašanje: Kdo bo obvladoval ta medij v naslednjem man
datu? Politična nekultura je del problema in nikakor ne more biti del 
rešitve. Verjetno bo v prihodnosti več politikov, kot uporabnikov javnega 
servisa. Za politike so mediji predvsem orodje za oblikovanje javnega 
mnenja, toda zakaj se novinarji niso temu uprli? V primeru zakona o 

RTVS se je pokazalo, da so zaposleni poklicali politike na pomoč, da 
rešujejo njihove službe, namesto da bi v koaliciji z državljani pritisnili na 
politike, naj se umaknejo iz javnega servisa. Politiki bi sicer radi vladali 
brez odgovornosti, saj so državljani v zadnjem času poklicani, da na 
referendumu odločajo o številnih vprašanjih, referendum o RTVS bo pa 
govoril o vsem drugem, najmanj pa o prihodnosti javne radiotelevizije. 
Referendum leta 2005 razen merjenja politične moči med pozicijo in 
opozicijo ni prinesel ničesar. Ne nižje naročnine, ne boljšega programa. 
Ni nobene realne nevarnosti privatizacije RTVS, saj sta trenutno dva 
pomembna časopisa naprodaj, pa razen »blebetanja o nacionalnem 
interesu ni pravega kupca, ki bi te časopise upravljal«. Novinarstva 
praktično ni več. Obstaja majhno število novinarjev, tistih zavezanih 
javnemu interesu in standardom svojega poklica, ki še vztraja, vendar pa 

V zvezi z mediji je zanimivo mnenje Sandre Bašič Hrvatin, strokovnjakinje za medije s Fakultete za humanistiko Univerze v Mariboru o stanju 
slovenske narodne Radiotelevizije (RTVS), ki je bilo objavljenjo na Siol že lani novembra. Njeno mnenje je porazno.

Po mnenju Združenja Novinarjev in Publicistov največje težave 
na področju svobode medijev v Sloveniji povzročajo postopki zoper 
novinarje, ki jih državno tožilstvo vodi na zahtevo državnih in občinskih 
funkcionarjev.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) v svojem poročilu o 
svobodi tiska v Sloveniji za leto 2010 opozarjajo na čedalje večje pritiske 
vladajoče politike na slovenske medije. ZNP med drugim opozarja, da 
je policija tik pred koncem lanskega leta na zahtevo ljubljanskega žu
pana Zorana Jankovića zaslišala odgovornega urednika revije Reporter 
Silvestra Šurlo. 

Janković proti Tavčarju, Urbasu in Mustru
Takoj po novem letu pa je državno tožilstvo prav tako na zahtevo 

župana Jankovića vložilo obtožni predlog zoper novinarja Dela Boruta 
Tavčarja, ki se je šaljivo izražal o odnosih med mestno upravo in hol
dingom javnih podjetij v lasti mestne občine Ljubljana, je zapisano v 
poročilu.

Ljubljanski župan je zahteval kazenski pregon tudi zoper karikaturi
sta Mikija Mustra in urednika Financ Uroša Urbasa, vendar ga je državno 
tožilstvo zavrnilo. Nekaj mesecev pred tem so v ZNPju obsodili tudi 
kazenski pregon novinarjev več časopisnih hiš, ki so kritično pisali o delu 
sodnice Mojce Kocjančič Zalar, žene pravosodnega ministra Aleša Zalarja.

Zastraševanje novinarjev in spodbujanje samocenzure?
V združenju še opozarjajo, da po sedanjem kazenskem zakoniku 
novinarjem in odgovornim urednikom zaradi razžalitve državnega ali 
lokalnega funkcionarja grozi denarna kazen ali zapor do šestih mese
cev. Po njihovem mnenju so takšni postopki države proti novinarjem 
namenjeni zastraševanju in spodbujanju samocenzure. 

»Državni in lokalni funkcionarji na ta način skušajo s pomočjo represiv
nih organov zatreti vsako kritiko svojega dela, kar ni le napad na svobodo 
javne besede, ampak tudi na temeljne vrednote demokracije,« so zapisali.

ZNP proti zaslišanju novinarjev
Po njihovem mnenju je problematična tudi napoved zaslišanja 

novinarjev, ki so pisali za brezplačnika Slovenski tednik in Ekspres. 
Menijo, da je preiskovalna komisija DZja, ki je napovedala zaslišanja, 
po zakonu pristojna samo za preiskovanje javnih funkcionarjev, ne pa 
tudi novinarjev. Združenje nasprotuje, da bi se morali novinarji zaradi 
svojega pisanja zagovarjati pred politiki, »ker je namenjeno javnemu 
linču novinarjev, ki niso naklonjeni sedanji vladajoči koaliciji«.

V ZNPju so sicer decembra lani predstavili vmesno poročilo o 
svobodi tiska in opozorili na čedalje večje pritiske vladajoče politike 
na medije, pri čemer so izpostavili pritiske stranke Zares in njegovega 
predsednika Gregorja Golobiča ter “omrežje okoli Katarine Kresal”.

Seveda je novica naletela na užaljeno in žolčno zanikanje, češ da je Slovenija najbolj varna država, da se nihče ne boji iti ponoči na cesto in podobno. 
Kakor da bi to bilo bistveno. Če že pustimo ob strani zaenkrat gospodarski kriminal, ki sem ga v uvodu omenil dovolj na široko, si poglejmo tole novico, 
ki je bila prav tako objavljena na MMCRTV:

dokumentov.
Poleg tega, dodaja Prestieri, so ustanove v Sloveniji na plačilnih 

listah različnih mafij: ruske, srbske, italijanskih, turške, vseh. Italija je 
obdana z državami, kjer je po mnenju italijanskih mafijskih organizacij 
enostavno poslovati, saj so državne institucije zelo šibke in ne obstaja 
protimafijska kultura. Poleg Slovenije je Prestieri omenil še Albanijo, 
Grčijo, Hrvaško in Črno goro.

V teh državah naj bi mafija tudi veliko vlagala v lokalne posle. Izpo

stavil je Grčijo in njene obale, kjer je mafija gradila turistične komplekse, 
od hotelov do restavracij, vlagala pa je tudi v industrijo. »Ne spoznam 
se na gospodarsko krizo, vendar mislim, da bi pri njenem razumevanju 
morali upoštevati tudi ta dejstva,« je še dejal Prestieri.

Prestieri je bil sicer pomočnik vodje neapeljske mafijske organizacije 
Camorra, Paola Di Laura. Tožilci ga obtožujejo, da je umoril 30 ljudi, zdaj 
pa sodeluje s sodniki. V pogovoru s slavnim pisateljem Savianom opisuje 
svojo življenjsko zgodbo.
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Ko berem novice o krvavih uporih in rušenju samopašnih režimov v Tuniziji, Egiptu, Libiji, Jemnu in še kje, se vprašujem, kdaj bo zavrelo Slovencem. 
Ne bi želel, da bi bila Ljubljana in druga slovenska meste krvava kot je bil Tunis, Kairo, Tripolis, Sana in še katero, upam pa, da jih bo pamet srečala vsaj 
do volitev 2012, da bodo tem grobarjem slovenskega gospodarstva pokazali pot na politično pokopališče. Najbrž pa za to politično opcijo ne bo dovolj 
samo zasuti jo v politični grob, ampak jo bo treba še s kolom prebosti kot so nekoč vampirje – saj drugega niso kot vampirji, ki se redijo na tujih žuljih.

Zvišanje cen živil in drugih izdatkov, ki se jim ne moremo izogniti, 
nam v gornjih odstotkih odzvanja v glavi v drugi polovici letošnjega 
januarja. Kar naenkrat so številni ugotovili, da z dosedanjimi cenami 
ne morejo pokriti pridelovalnih stroškov. Med vzroki za to navajajo cene 
nafte, ki se nesramno draži, žit in druge živalske krme, plače zaposlenih 
... Zvišanje cen opravičujejo celo s poplavami v Avstraliji.

Navajanje plač kot vzroka za dražitev bi še nekako sprejeli, saj so 
plače v kmetijstvu in prehrambeni industriji, kolikor jih sploh dobivajo, 
resnično nizke. Toda pridelovalci in proizvajalci hrane nam dokazujejo, 
da bodo imeli poglavitni del ali celo ves dobiček veletrgovci, ki trgujejo 
s surovinami, ali prodajalci. In smo spet pri lastnikih kapitala. Ker so 
se pri bankah opekli, so začeli posegati na prehrambeni trg in našli v 
zalogah živil in sredstvih za njihovo proizvodnjo nov vir bogatenja. Glede 
na zatrjevanje enega izmed njihovih eksponentov, da hrana nikoli več 
ne bo tako poceni, kot je bila doslej, se očitno niso pripravljeni izogniti 
niti povzročanju lakote.

Cene žit dokazujejo, da gre v veliki meri za mednarodne špekulacije. 
Obstaja pa pomembna razlika. Zvišanje pri nas bo vsaj še enkrat višje kot 
drugod. Očitno pri nas številni ne izpustijo take priložnosti. Požrtnost 
nekaterih veletrgovcev je resnično neverjetna. Spominjam se pred 
leti podatkov pekov in pridelovalcev drugih vrst hrane, kako jih stiska 

Mercator. Njegovo ravnanje je postalo vzorec še za druge. Opustili so 
vrsto manjših trgovin po podeželju in ljudi prisilili, da kupujejo le v 
marketih, ki prinašajo velike dobičke. Ljudje, zlasti starejši, ki do njih 
ne morejo, jih ne zanimajo.

Namesto da bi državljani egoistično in nečloveško trgovanje ob
sodili, so iz nekdanjega direktorja omenjenega veletrgovca naredili 
vsenarodnega heroja. Mnogi v njem vidijo celo rešitelja Slovenije. Zaradi 
bleščečih veletrgovin in nove športne dvorane v Ljubljani. Resnica in 
celo lastna nesreča jih ne zanimata, mami jih tuj blišč.

Kot zgodovinar pogosto primerjam sodobnost s preteklostjo. Naši 
predniki so imeli zelo izdelan socialni čut. Ropanje revežev je bilo 
zanje nekaj najbolj nizkotnega. Ne bi rad spominjal na kmečke upore 
ter nekaj stoletij pozneje na velike stavke in druge izraze socialnega 
nezadovoljstva. Takih neumnosti, kot smo jim priča danes, resnično ne 
najdem v preteklosti. Ljudje po božje častijo svoje izkoriščevalce, ki jim 
dan za dnem znižujejo kakovost življenja. Da se le pokažejo v svojem 
blišču, s hinavskim nasmehom, da se do njih obnašajo očetovsko ali 
voditeljsko, pa so naši ljudje pripravljeni jesti lastno ... Nobene odgo
vornosti do lastnega položaja ali prihodnosti. Še sindikate, ki kljub svoji 
“rdeči” preteklosti edini delajo zanje, gledajo sumničavo in postrani! 
Zakaj in doklej?

Ob vsem tem se brez oklevanja pridružujem mnenju dr. Staneta Grande, da nas imajo za norca, kot je to zapisal v Družini pod naslovom “2% – 16% 
ali nekdo nas ima za norca”.

Strinjam se, da je prav da o določenih zadevah, ki bodo močno 
posegle v življenje posameznika, državljan odloča sam. Vendar se takoj 
postavi vprašanje, ali smo res pozvani na referendum da odločamo 
ali pa si politika z našo zaradi pogoste izigranosti in iz referenduma v 
referendum nižjo udeležbo umiva roke? Vlade, ki brezglavo sprejema 
neusklajene tudi med sabo nedogovorjene zakone ne brigajo stroški 
referendumov. Namesto, da bi se res usedla s socialnimi partnerji in z 
drugimi političnimi strankami ter tako našla skupni jezik pri kočljivih 
zakonih pač drvi naprej, kot bi rekel predsednik vlade proti svojim “raz
vojnim ciljem”. Ti so zgleda prej povezani z lastno všečnostjo kot pa z 
iska njem socialnega blagostanja. Nenehno govorjenje predsednika vla
de, ki šele po več kot polovici mandata razmišlja in predlaga reforme, te 
so že danes obsojene na propad, se sedaj poleg enormnega zadolževanja 

pojavlja še en dolg, ki ga bomo plačevali davkoplačevalci. Potem, ko si je 
vladajoča koalicija sprejela zakon po katerem lahko vlada sodeluje v re
ferendumski kampanji, seveda na naše stroške, je vpijoč glas – povežimo 
referendume, ki so pred nami skupaj in naj bodo na en dan – preslišan. 
Karavana gre naprej, pred nami pa kopica referendumov, ki bodo samo 
eno nedeljo odnesli pol milijarde evrov – in če bodo trije, štirje, poleg 
pa še vsoto, ki nam jo bo naprtila vlada s svojo kampanjo – to ni malo 
denarja. Predsednik vlade ve, da je težko preživeti s tri tisoč evri plače. 
Škoda, da je samo nekaj takšnih, ki bi jim tisti referendumski milijoni 
prišli prav. In tako vlada hiti s svojimi razvojnimi cilji preko vseh, roke 
pa si bo tam, kjer ji to paše, umila z referendumi, seveda le tistimi, ki so 
njej po volji, ostale bo poskušala z ustavnim sodiščem preprečiti. Živelo 
ljudstvo, lahko noč demokracija.

Včasih se zdi človeku prav neverjetno, kaj vse si privošči vladajoča koalicija. Da ji gredo referendumi v nos, je razumljivo, saj pri neumnostih, ki 
jih počne, ne more nobenega dobiti v svoj prid. Ampak da si pri tem z zakonom privošči krasti denar davkoplačevalem za svojo lastno reklamo proti 
referendumu, je pa višek. In prav to si je privoščila, kot je na Radiu Ognjišče zapisal Alen Salihovič.

očitno nimajo moči, da bi različnim grabežljivcem medijskega prostora 
jasno odpovedali svojo pokornost. RTVS ni več kazalnik in postavljalec 
standardov resnega in profesionalnega novinarstva, vendar pa tega ne 

počne praktično noben medij več. Raziskovalnega novinarstva praktično 
ni več. Ostalo je preiskovalno novinarstvo, kjer novinarji preiskujejo 
zgodbe, ki bi jih že zdavnaj morali preiskovati policija in sodstvo.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

➧

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	sva	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.

»Mmm,	Mlakar,	ali	ste	se	tepeli?	To	pa	ni	lepo,	da	
ste	se	tepeli.	 Jaz	sem	mislil,	da	 je	to	krotek,	miren	
fantek,	pa	se	je	tepel.	Mmm,	se	bodete	še	tepeli?«

Od	takrat	nisem	celo	leto	imel	miru	pred	tistim	
njegovim	 “tepeli”.	 Pri	 vsaki	 priliki	 je	 zopet	 začel:	
»Mmm,	Mlakar,	mmmm...«	je	mrmral	in	pol	hudo
mušno	 pol	 jezno	 pogledoval	 izpod	 čela	 ter	 slinil	
svinčnik,	 kakor	 da	 bi	 komaj	 čakal,	 kdaj	 mi	 zapiše	
dvojko.	Navzlic	temu	navideznemu	nasprotstvu	sva	
se	pa	le	dobro	razumela.	Pri	maturi	sem	dobil	celo	
hvalno,	to	pa	skoraj	bolj	po	njegovi,	kakor	po	svoji	
zaslugi.

Najbolj	sta	nas	pritiskala	v	četrti	Šega	in	Wester.	
Raznovrstna	pravila	in	izjeme	v	grščini,	katere	nam	
je	profesor	v	spremstvu	svojih	ljubljencev	iz	žival
st	va	vbijal	v	glavo,	so	nam	delale	precejšnje	težave.	
Še	danes	ga	 imam	pred	očmi,	kako	si	 je	bil	po	de
belih	stegnih	takt	in	kričal:	»Die	Verba	des	Hoffens,	
Schwö	rens,	Versprechens	und	Drohens	verlangen.. .«	
(Glagoli	 upanja,	 priseganja,	 obetanja	 in	 žuganja	
zahtevajo. . .).

Kaj	 zahtevajo	 ti	 glagoli,	 ne	 vem	 več.	 Tega	 se	 pa	
še	dobro	spominjam,	da	se	je	ono	pravilo	končalo	
navadno	 s	 “Quadratesel”	 ali	 “Kubikochs”	 ali	 pa	 z	
“Rinozeros	zur	hunderten	Potenz”.

Najhujša	pa	je	bila	okoliščina,	da	nisi	bil	pred	Šego	
nikdar	varen,	niti	takrat	ne,	ko	je	vsa	vrsta	stala	pred	
klopmi.	Kakor	skobec	na	pišče,	tako	je	planil	profe
sor	na	nič	hudega	slutečega	fanta	v	klopi,	ki	je	dobil	
dvojko,	še	preden	se	je	utegnil	zavedeti,	da	je	vprašan.	
Včasih	so	preparacije	frčale	po	zraku	kakor	v	tretji	
pri	Ragazziju	hrošči.	Šega	je	bil	zelo	postrežljiv	in	je	
preparacijo	poslal	kar	po	zračni	pošti,	da	je	bila	na	
cilju,	preden	je	prišel	njen	lastnik	v	klop.

Zato	so	se	mi	zdele	grške	ure	kakor	vroči	soparni	
dnevi,	ko	gledaš	s	skrbjo	v	temnosive	oblake	in	priča
kuješ,	kdaj	bo	začelo	grmeti	in	se	usipati	ledeno	zrnje.

Vse	drugače	 je	bilo	pri	Westru.	V	matematičnih	
urah	je	bila	toča	brez	grmenja	in	črnih	grozečih	ob
lakov.	Profesor	je	delil	svoje	“dritte”	z	najprijaznejšim	
obrazom,	ne	da	bi	klical	kake	zastopnike	iz	živalstva	
na	pomoč.	Samo	tudi	in	tam	je	primerjal	znanje	kake	
“žrtve”	z	znanjem	svojega	osla,	kar	pa	je	bilo	po	nje
govem	mnenju	veliko	razžaljenje	–	za	osla.	Včasih	se	
je	tudi	zgodilo,	da	je	komu	ponujal	mesto	kravjega	
pastirja	na	svoji	pristavi	pod	Golovcem.

Neko	uro	je	dobil	to	malo	častno	ponudbo	tudi	
Kunšič.	Fant	se	je	pa	čutil	užaljenega	in	namesto	da	
bi	bil	položil	kredo	lepo	na	stol,	ko	je	šel	v	klop,	jo	je	
zagnal	v	skledo	z	vodo.	Wester	je	mirno	vzel	razred
nico	in	zapisal	vanjo:	»Kunšič	benimmt	sich	rabiat«	
(Kunšič	 se	 obnaša	 nasilno).	 Vsaka	 beseda	 je	 fanta	
stala	pet	goldinarjev.	Dobil	je	namreč	v	vedenju	manj	
lepo	in	–	Draganovič	je	bil	maščevan.

Naše	 slabo	 razmerje	 s	 profesorji	 sta	 še	 bolj	 po
ostrila	dva	činitelj:	“Činkole”	in	ključ	od	katedra.

Nekateri	moji	sošolci	so	že	“krokali”.	Nekega	ve
čera	so	pa	imeli	veliko	smolo.	Sedeli	so	v	gostilni	pri	
Činkoletu	in	peli	in	pili.	Naenkrat	se	odpro	vrata	in	
na	pragu	se	pokaže	Šega.	Ura	je	bila	že	blizu	polnoči.	
Seveda	so	jo	“krokarji”	urno	pobrali,	pa	 jim	ni	nič	
pomagalo.	 Naslednji	 dan	 so	 frčale	 preparacije	 po	
sobi	kot	lastovke	o	Malem	Šmarnu,	ko	se	vadijo	za	
polet	na	jug.

Komaj	se	je	ta	zadeva	nekoliko	pozabila,	je	prišla	
druga.	Prejšnje	leto	so	uvedli	razredne	kataloge.	To	
so	bili	prav	neznatni,	mehko	vezani	zvezki,	ki	so	jih	
shranjevali	v	katedru.	Zato	se	pač	ne	moremo	čuditi,	
dasi	je	marsikdo	želel	ključ	od	katedra,	da	bi	lahko	
pasel	svojo	radovednost.	V	osmi	so	ga	imeli	in	strogo	
nadzirali	profesorje,	če	jih	pravično	redujejo.	Ključ	
jim	je	naredil	nek	ključavničarski	pomočnik	po	vo
ščenem	odtisu.	Mi	smo	pa	prišli	še	po	krajšem	potu	
do	njega	–	do	ključa,	ne	do	pomočnika.

Nekega	 dopoldneva	 gre	 Šega	 iz	 sobe.	 Tu	 plane	
Košar	kakor	blisk	za	kateder	in	potegne	iz	miznice	
ključ,	ki	ga	je	bil	profesor	pozabil.	Šega	je	prišel	sicer	
takoj	nazaj	po	ključ,	pa	ga	ni	dobil.	Nihče	od	nas	ni	
hotel	vedeti,	kje	je.

Od	Košarjeve	predrznosti	smo	si	mnogo	obetali.	
Toda	lakomnik	je	že	čez	teden	dni	prodal	ključ	neke
mu	šestošolcu,	kar	se	je	maščevalo	nad	nami,	najbolj	
pa	 nad	 njim	 samim.	 Nekaj	 dni	 pozneje	 je	 namreč	
prišla	vsa	zadeva	s	ključi	na	dan.

Fantje	se	niso	zadovoljili	s	tem,	da	so	gledali	rede,	
marveč	so	si	jih,	vsaj	nekateri,	celo	vpisovali.	To	jih	je	
pa	izdalo.	Pričela	se	je	stroga	preiskava	in	dobili	so	
vse	posestnike	ključev.

Ker	je	oni	šestošolec	izblebetal,	kje	je	dobil	ključ,	
smo	prišli	tudi	mi	s	Košarjem	vred	v	velike	sitnosti.	
Šega	nam	je	hudo	zameril,	ker	smo	se	delali	nevedne	
in	nismo	fanta	izdali.

Zrak	 se	 potem	 ni	 razčistil	 noter	 do	 konca	 leta.	
Kaj	se	je	s	Košarjem	zgodilo,	ne	vem	več.	Nas	je	Šega	
“pečiral”,	 da	 je	 bilo	 joj,	 drugi	 profesorji	 so	 mu	 pa	
pomagali.	Na	srečo	smo	si	pri	Draganoviču	in	Matiji	
lahko	oddahnili,	sicer	bi	bil	poraz	konec	leta	narav
nost	katastrofalen	in	tiranija	bi	bila	triumfirala	na	
vsej	črti.	Pa	še	tako	jih	je	padlo	od	33	osem,	in	sicer	
samo	dva	s	ponavljalnim	izpitom.	Eden	je	dobil	celo	
tretji	red.

ANARHIJA IN TIRANIJA
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V	življenju	se	včasih	zgodi,	da	spoznamo	pravo	
vrednost	kakega	človeka	šele	takrat,	ko	ga	izgubimo.	
Nam	četrtošolcem	se	je	tako	godilo	pri	profesorju	
Marnu.

Ob	mojem	času	so	bili	na	gimnaziji	trije	kateheti.	
Na	višji	je	poučeval	verouk	dr.	Svetina,	na	nižji	je	pa	
imel	Zupan	nemške	razrede,	Marn	pa	slovenske.

O	Zupanu	vem	iz	dijaških	let	razen	tega,	kar	so	o	
njem	Alojzniki	pripovedovali,	še	to,	da	je	bil	v	modi	
najmanj	 pol	 stoletja	 pred	 svojimi	 kolegi.	 Nosil	 je	
namreč	 izmed	 vseh	 profesorjev	 samo	 on	 rokavice	
–	odpete.

Marnu	smo	pravili	“Palec”	(izgovori	“Pavc“).	S	tem	
pa	nismo	mislili	nič	hudega.	Bili	smo	tega	imena	tako	
navajeni,	da	bi	bil	pri	neki	priliki	skoraj	rekel	Šegi,	
da	je	razredni	katalog	»gospod	profesor	Palec«	vzel	
s	seboj.	Svoj	priimek	je	dobil	Marn,	ker	je	pri	razlagi	
držal	desno	roko	stisnjeno	v	pest	nekako	tako,	kakor	
smo	na	Grabnu	prosili	ven.	Pri	tem	se	 je	večkrat	s	
palcem	podrgnil	po	nosu	ali	pa	po	bradi.

Z	Marnom	smo	si	ostali	nekam	tuji	do	zadnje	ure.	
Nikdar	se	nismo	z	njim	kaj	po	domače	pomenili.	Kaj	
takega	nam	niti	na	misel	ni	prišlo.	In	vendar	sem	jaz	
v	svojem	delovanju	kot	katehet	večkrat	nanj	mislil.	
Primerjal	 sem	 namreč	 včasih	 kateheta	 Mlakarja	 s	
katehetom	Marnom.	Primera	je	pa	vselej	izpadla	v	
Mlakarjevo	škodo.

Večkrat	 je	 prišla	 kaka	 majhna	 kratkokrilka	 za	
menoj,	ko	sem	šel	iz	šole	domov	ali	po	opravkih.

»Kam	pa	greste,	gospod	profesor?«
In	šla	je	potem	z	menoj	in	kramljala,	kakor	bi	bil	

njena	součenka.
Druge,	večje,	ki	so	hotele	biti	olikane,	so	me	na

vadno	 vprašale,	 če	 me	 smejo	 spremiti.	 Dovoljenja	
seveda	niso	čakale,	marveč	so	si	ga	kar	vzele.

In	profesor	Marn?
Kdo	izmed	nas	bi	si	bil	upal	ga	vprašati,	kam	gre,	

ali	če	sme	z	njim?	Že	vsaka	taka	misel	bi	se	mi	zdela	
naravnost	smešna.	Kadar	sem	ga	srečal,	sem	se	pet	
korakov	pred	njim	odkril,	in	bil	sem	zadovoljen,	da	
mi	je	odzdravil,	nekam	resno,	kakor	je	imel	navado.

Večkrat	 sem	 primerjanje	 svojega	 postopanja	 z	
Marnovim	končal	s	sklepom,	da	se	bom	ravnal	po	
njegovem	zgledu	in,	če	bo	treba,	tudi	z	osorno	besedo	
zavrnil	vsak	poskus	domačega	občevanja	z	menoj;	
ostalo	je	pa	navadno	pri	sklepu.

Nekoč	sem	ga	držal	vse	dopoldne,	ker	ni	bilo	pri
like,	da	bi	ga	bil	prelomil.	Popoldne	pa	je	že	splaval	
po	vodi.

Šel	 sem	 po	 Frančiškanski	 ulici	 s	 prekrižanimi	
rokami	 na	 hrbtu.	 Kar	 naenkrat	 začutim,	 da	 me	 je	
nekdo	potegnil	za	gumb	na	rokavu.	Hitro	se	obrnem	
in	pred	menoj	stoji	mala	Danica,	najživahnejša	pa	
tudi	najboljša	učenka	drugega	liceja.

»Ali	ste	se	kaj	ustrašili?«	je	rekla	in	oči	so	se	ji	kar	
svetile	od	veselja,	da	me	je	presenetila.

»No,	Mlakar,	zdaj	pa	zarohni	nad	otrokom	in	mu	
prepovej	 tako	 domače	 občevanje	 s	 teboj!«	 sem	 si	
ukazal,	pa	nisem	ubogal.	Ko	sva	prišla	v	prijateljskem	
pogovoru	do	Uniona,	sta	bila	Marn	in	njegov	zgled	

že	pozabljena.
Priznam,	da	sem	morda	grešil	proti	pedagogičnim	

načelom	toda	tako	izvenšolsko	občevanje	z	mladi
no	gotovo	ni	brez	koristi.	Včasih	sem	iz	enega	“do
mačega”	pogovora	gojenko	bolje	spoznal	kakor	iz	
celoletnega	poučevanja.	Otroci	so	bili	namreč	proti	
meni	precej	odkriti,	da,	včasih	celo	prav	neprijetno	
odkritosrčni,	kakor	na	primer	Nežičeva	Milka,	zelo	
pobožna	in	nedolžna	deklica,	ki	je	prišla	z	vadnice	
na	licej.

Ko	 sem	 šel	 nekega	 dne	 iz	 šole	 domov,	 je	 že	 od	
glavne	pošte	ves	čas	nekaj	za	menoj	drobilo.	Bila	je	
“nedolžnost”	z	vadnice.

»No,	Milka,	kako	ti	ugaja	na	liceju?«	jo	nagovorim.	
(Na	Marna	takrat	nisem	mislil.)

»Prav	nič!«
»Zakaj	pa	ne?«
»Zato	ker	ni	na	vsej	šoli	nihče	pobožem.«
»Nihče?«
»Prav	nobeden,«	zatrdi	Milka	zopet	prav	energično.
»Zapomni	si,	Mlakar,«	sem	si	mislil,	»tudi	licejski	

katehet	ni	pobožen.«
»Ali	 je	 na	 vadnici	 kdo	 pobožen?«	 povprašam	

Milko.
»Je.	Vi	ne	veste,	kako	je	gospodična	Prašek	pobož

na,	in	gospod	katehet,	ta	je	šele	pobožen!	Strašno	ga	
imam	rada.«

Tu	se	je	pa	menda	zbala,	da	bi	 ji	 jaz	ne	zameril;	
zato	je	hitro	pristavila:	»Saj	imam	tudi	vas	rada;	toda	
gospoda	kateheta	z	vadnice	imam	še	rajši.«

»Kajne,	ker	je	tako	zelo	pobožen,	jaz	pa	nisem?«
»Da,	zato,«	je	rekla	nedolžno	in	se	poslovila.	Prišla	

sva	namreč	medtem	do	Zmajskega	mostu,	kjer	sta	se	
najini	poti	ločili.

Ta	pogovor	z	Milko	mi	je	dal	več	opraviti	kakor	še	
tako	ostra	pridiga	pri	duhovnih	vajah.	Dolgo	mi	je	
šlo	po	glavi,	kako	me	je	mogel	otrok	v	nekaj	tednih,	
kar	sem	ga	poučeval,	obsoditi,	da	nisem	pobožen.. .

Pa	kam	sem	zašel?	Saj	ne	pišem	spominov	iz	svo
jega	katehetskega	delovanja!	–

Marn	je	imel	izvrstno	disciplino,	čeprav	nas	ni	ne	
ošteval	ne	kaznoval.	Samo	takrat	je	bil	osoren,	če	kdo	
ni	prav	nič	znal.	Ostro	ga	je	pogledal	in	mu	ukazal,	
naj	se	“pobere”	v	klop.

Nekoliko	nerodno	se	nam	je	zdelo,	ker	je	dosled
no	vsako	prvo	uro	po	nedelji	ali	prazniku	spraševal	
pridigo.	Na	ta	način	so	bili	tisti,	ki	so	prišli	šele	drugo	
uro	na	vrsto,	očitno	na	boljšem.

Višja	gimnazija	je	imela	nedeljsko	šolsko	mašo	v	
Križankah,	mi	pa	pri	uršulinkah.	Naša	kateheta	sta	
opravljala	božjo	službo	izmenoma.	Nista	bila	poseb
no	dobra	govornika	oziroma	bralca.	Takrat	namreč	
katehetje	niso	prosto	govorili	kakor	dandanes,	mar
več	so	na	prižnici	udobno	sedeli	in	pridigo	brali.	Ta	
navada	je	ostala	menda	še	iz	jožefinskih	časov,	ko	je	
državna	oblast	cerkvene	govore	cenzurirala.

Marn	ni	imel	pravega	glasu	za	govornika.	Tomo	
Zupan	je	pa		zadnje	zloge	“požiral”	in	nam	je	privo
ščil	navadno	samo	dve	tretjini	besede.	Poleg	tega	je	
pa	v	uršulinski	cerkvi	sploh	težko	govoriti.	Ako	se	k	
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vsemu	temu	še	prišteje	okoliščina,	da	so	bile	pridige	
nemške,	je	razumljivo,	da	sta	gospoda	brala	bolj	klo
pem	kakor	študentom.	Jaz	sem	šel	večkrat	prav	pod	
prižnico,	da	sem	ujel	kak	stavek,	zlati	 tedaj,	kadar	
sem	 pričakoval,	 da	 bom	 vprašan	 verouk.	 Nekateri	
so	pridigo	celo	pisali	in	jo	potem	prodajali,	stavek	
po	krajcarju.

Pomagali	smo	si	torej,	kakor	smo	vedeli	in	znali,	
da	se	nam	ni	bilo	treba	“pobirati”	v	klop.

Marn	je	razlagal	zelo	lepo,	čeprav	s	knjigo	v	roki,	
kakor	je	bilo	takrat	sploh	navada.	Ko	nam	je	v	četrti	
opisoval	Jezusovo	trpljenje,	so	mu	prišle	kar	solze	v	
oči.	Ganil	nas	pa	ni.	In	kako	tudi,	ko	so	bili	naši	vzor
niki	 brezčutni	 indijanski	 poglavarji	 kakor	 “Velika	
kača”,	“Krvava	sekira”	in	drugi.

Poleg	nedeljske	službe	božje	smo	imeli	v	toplih	
mesecih	tudi	ob	torkih	in	petkih	šolsko	mašo,	in	si
cer	v	stolnici,	vsa	gimnazija	skupno.	Nekateri	so	pri	
tem	služili	bolj	Šegi	kakor	Bogu,	ker	so	imeli	v	rokah	
namesto	molitvenika	preparacijo	in	se	učili	grške	ali	
pa	latinske	besede.

K	šolskim	mašam	smo	hodili	predej	redno.	Vsaka	
neopravičena	 opustitev	 je	 imela	 za	 posledico	 slab	
red	v	nravnosti	ali	pa	celo	karcer.	Oproščeni	so	bili	
samo	Alojzniki	in	Marijaniščniki.	V	cerkvah	je	vladal	
na	splošno	red,	zlasti	v	Križankah.	Dr.	Svetina	je	bil	
namreč	v	tem	oziru	zelo	natančen,	da,	skoraj	pedan
tičen.	Tako	so	morali	na	primer	petošolci	stati	pred	
oltarjem	v	določenem	redu,	da	je	profesor	že	s	prižni
ce	lahko	zapazil	vsako	vrzel	in	spoznal,	kdo	manjka.

Pridigo	je	bral	glasno	in	počasi,	da	smo	ga	lahko	
vsi	slišali	in	razumeli.	Meni	je	posebno	ugajalo,	da	je	
v	svojih	nemških	“ekshortah”	(spodbudnih	nagovo
rih)	rad	citiral	slovenske	pesnike.	Menda	je	to	vzrok,	
da	sem	si	od	vseh	pridig	na	višji	gimnaziji	zapomnil	
samo	te	verze:

»Gradove svitle zida si v oblake,
zelene trate stavi si v puščave.
Povsod vesele lučice peržiga
ji up goljfivi, k njim iz stisk ji miga.«

(Prešeren, Slovo od mladosti)
V	nižji	gimnaziji	nismo	slišali	s	prižnice	niti	bese

dice	v	materinem	jeziku.	Profesor	Marn	je	težko,	a	
potrpežljivo	čakal,	kdaj	bo	smel	slovensko	pridigo
vati.	Želja	se	mu	je	spolnila,	ko	se	je	leta	1890	odprla	
nova	nižja	gimnazija	s	slovenskimi	razredi.	Za	nas	
je	bilo	to	prepozno,	kajti	takrat	smo	bili	že	v	sedmi.

Zadnjo	uro	v	četrti	se	nam	je	Marn	silno	prikupil.	
Šele	tedaj	smo	spoznali	njegovo	dobro	in	za	dijake	
toplo	čuteče	srce.	V	svojem	poslovilnem	govoru	je	
namreč	 odločno	 obsodil	 tiranijo,	 ki	 je	 zahtevala	
toliko	žrtev.

»Grdo	so	naredili,	da	so	jih	toliko	vrgli	in	to	v	zad
njem	razredu	nižje	gimnazije.«

Nam	pa	je	obsodba	seveda	silno	dobro	dela.	Da	bi	
bil	Marn	anarhijo,	ki	je	vladala	pri	fiziki	in	slovenšči
ni,	še	ostreje	obsodil,	na	to	seveda	nismo	mislili. . .

Mladina	je	pač	občutljiva	za	krivice,	resnične	ali	
namišljene,	ki	se	njej	gode;	za	krivico,	ki	jo	sama	dela	
drugim,	ima	pa	zelo	trdo	kožo.. .

Zaradi	 varnostnih	 ukrepov,	 ki	 so	 jih	 po	 terori
stičnih	grožnjah	decembra	uvedle	ameriške	oblasti,	
prihaja	do	daljših	zamud	pri	dostavi	pošte	v	ZDA,	je	
sporočila	Pošta	Slovenije.

Pošiljke,	poslane	s	prednostnostno	storitvijo	na	
naslove	v	ZDA,	tako	prispejo	šele	po	treh	tednih	(prej	
v	petih	dneh),	saj	jih	mora	pošta	namesto	z	letalom	
pošiljati	z	ladjo.	Razlog	za	zamudo	je	strožji	nadzor	
nad	poštnimi	pošiljkami,	ki	ga	je	v	začetku	decembra	
lani	uvedla	ameriška	uprava	za	varnost	v	prometu.

Prevoz	 z	 letali	 sicer	 ni	 omejen,	 vendar	 morajo	
letalski	prevozniki,	ki	prevažajo	pošto,	skenirati	vse	
paketke,	ki	so	težji	od	pol	kilograma.	To	povzroča	
velike	težave,	zato	se	je	večina	evropskih	pošt	odlo

čila,	da	pošto	v	ZDA	raje	dostavijo	z	ladjo.	Te	pošiljke	
tovorijo	iz	Hamburga	v	New	York,	kar	traja	dlje,	kot	
če	bi	uporabili	letala.

Pošiljke,	 poslane	 s	 hitro	 pošto	 v	 ZDA,	 še	 vedno	
potujejo	z	letali	in	so	dostavljene	brez	zamud,	prav	
tako	ni	težav	pri	dostavi	pisemskih	pošiljk,	ki	jih	na	
zahodni	 obali	 ZDA	 še	 vedno	 vročijo	 najpozneje	 v	
petih	dneh.	Tako	pravijo.	Kako	je	v	resnici,	smo	pa	
videli	pri	januarski	številki	AM

Ukrepi	veljajo	do	10.	marca,	a	se	mesečno	podalj
šujejo,	zato	na	Pošti	Slovenije	ne	vedo,	kdaj	bo	poštni	
promet	s	paketi	spet	normalno	stekel.	Težave	niso	
omejene	le	na	Slovenijo,	saj	se	z	njimi	spopadajo	vse	
pošte	v	Evropski	uniji.

NOVA POGRUNTACIJA AMERIŠKE POŠTE

Na	cestah	na	svetu	letno	umre	približno	1,3	mi
lijona	ljudi,	20	do	50	milijonov	pa	se	jih	poškoduje.	
Najbolj	nevarne	ceste	na	svetu	so	v	vzhodnoafriški	
Eritreji.	Tam	zabeležijo	približno	48	smrti	na	100.000	
prebivalcev	vsako	leto.	Na	Cookovih	otokih	na	jugu	
Tihega	oceana,	kjer	so	zabeležili	45	smrti	na	100.000	
prebivalcev.	V	Egiptu	beležijo	41,6	smrti	na	100.000	
prebivalcev,	v	Libiji	pa	40,5.	Najbolj	varne	ceste	so	
na	otočjih	v	Mikroneziji.	V	razvitem	svetu	so	ceste	
najbolj	varne	v	Veliki	Britaniji,	kjer	so	zabeležili	5,4	

smrti	na	100.000	prebivalcev.	V	Nemčiji	so	zabeležili	
6,	v	Franciji	pa	7,5.	V	ZDA,	ki	imajo	največ	registrira
nih	vozil	–	251	milijonov	–	pa	je	statistika	pri	13,9	
smrtnih	žrtvah	na	100.000	prebivalcev.	V	Sloveniji	
kaže	po	podatkih	policije	iz	leta	2007	statistika	14,3	
smrti	na	100.000	prebivalcev,	za	lani	pa	10,4	smrti.	
Najbolj	pogosti	vzroki	za	prometne	nesreče	s	smrt
nim	izidom	so	prehitra	vožnja,	vožnja	pod	vplivom	
alkohola	ali	mamil,	neuporaba	varnostnih	pasov	in	
pogovarjanje	po	mobitelu	med	vožnjo.	

SMRTNE NESREČE NA CESTAH
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DAROVI V FEBRUARJU 2011
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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:	$200:	K.	Stok;	$80:	F.	Markosek,	K.	Dreu;	$70:	S.	
Intihar,	S.	Mramor;	$50:	M.	Martincic,	M.	Holjevac,	V.	Globocnik;	
$40:	I.	Antolin;	$20:	M.	Simcic,	M.	Wylie,	S.	Habjanic,	M.	Grdadol
nik,	A.	Selak;	$15	CAD:	J.	Kastelic;	$10:	M.	Jakomin.

ZA CERKEV:	 $50:	 S.	 Intihar,	 S.	 Mramor;	 $35:	 M.	 Simcic;	 $20:	 K.	
Dreu,	M.	Gradolnik;	$10:	T.	Pristov.

ZA SAMOSTAN:	$50:	S.	Mramor;	$20:	F.	Markosek,	M.	Grdadolnik;

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	 $100:	 G.	 Adams;	 $10:	 J.	 &	 L.	
Pfeiffer,	J.	Zdanawicz.

ZA LUČKE:	$15:	M.	Simcic;	$2:	M.	Grdadolnik.

ZA MISIJONE:	$40:	S.	Mramor;	$20:	N.	Puc.

ZA BARAGOVO ZVEZO:	$50:	S.	Mramor.

DAR LISTU AM:	$50:	S.	Mramor,	M.	Jakomin;	$30:	M.	Grdadolnik;	

$20:	F.	Markosek,	S.	Oven,	N.	Lodewyck,	N.	Puc,	$13:	M.	Komlja
nec	(CAD);	$10:	S.	Intihar,	T.	Pristov,	J.	Kastelic	(CAD);	$5:	A.	Sir
celj	(CAD).

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!


