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Kubed leži ob glavni cesti med Koprom in Sočergo. Vas je v pisanih virih prvič omenjena leta 1067, arheološke 
najdbe pa dokazujejo, da je bilo to območje naseljeno že v železni dobi. Kubed je bil važna obrambna točka v vojskah 
med Avstrijo in Benetkami in med turškimi vpadi; odtod kubedska obzidja. Kdaj je bila ustanovljena župnija, ni znano, 
je pa zelo stara. Cerkev sv. Florijana je iz leta 1688, v njej pa so Venturinijeve slike iz leta 1598. Vaško pokopališče je 
iz 11. stoletja. Kubed je poznan po narodnem gibanju “kubedski tabor” leta 1879, ko je okoli 4.000 Istranov zahtevalo 
Zedinjeno Slovenijo in uvedbo slovenskega jezika v šolah, znižanje davkov in ustanovitev slovenske glavne šole v 
Kopru. Kubed je tudi rojstni kraj istrskega duhovnika in pesnika Alojza Kocjančiča (1913-1991).

Mariji posvečujemo dva meseca v letu, enega spomladi, enega jeseni: maj in oktober. Oktober je v glavnem po-
svečen molitvi rožnega venca, maj pa praznujemo s šmarnicami. To pobožnost sestavljata govor ali premišljevanje 
povezano z Marijo, pa litanije Matere Božje z blagoslovom. Seveda so ob nedeljah in praznikih te litanije pete. Kjer 
so ljudje naseljeni okoli svoje župnijske cerkve, so šmarnice vsak dan, pri nas v Lemontu bodo pa samo ob nedeljah ob 
2:30 (na materinski dan 8. maja ob 3:00), saj naši verniki prihajajo od daleč in bi dnevni obisk šmarnic bil komaj mogoč. 
Zanimivo je, da so v Sloveniji imeli v tistih vaseh, ki so bile daleč od cerkve, šmarnice kar sami: zbrali so se pri kapelici ali 
znamenju, brez katerega skoraj ni bilo vasi, tam molili in peli. Ta navada je bila seveda za časa komunizma preganjana 
in prepovedana, in kolikor vem, je nikjer niso uvedli nazaj. V tem mesecu obhajamo god Marije Pomočnice (24.), ki se 
pokriva s praznikom Marije, Matere Cerkve. Marija Pomagaj je zavetnica naše lemontske cerkve, na predvečer njenega 
godu pa se Slovenci doma in po svetu zberemo ob goreči sveči v molitvi in posvetitvi na čast naši vseslovenski zavetnici. 
Ne pozabimo tudi na materinski dan, ki je na drugo nedeljo v maju (8.). Med godovi praznujemo maja: Jožef Delavec 
(1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in zavetnik proti požarom Florijan (Cvetko) 
(4.); gimnazijec in mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec Pankracij (12.) ter škofa Servacij (13.) in 
Bonifacij (14.); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po tradiciji “mokra”, torej 
deževna; dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in poljski jezuit Andrej Bobola (oba 16.); frančiškanski brat in 
velik častilec sv. Rešnjega telesa Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); žrtev komunizma 
mučenec Lojze Grozde (27.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). 
Marijini godovi v maju pa so: Marija Mati Cerkve in Marija Pomagaj, (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.).
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Da bodo naše čednosti kakor cvetlice v božjih očeh, pa tudi v očeh božje Matere Marije,
potrebujejo isto kakor cvetlice na vrtu: luči, toplote, rose in zraka.

Luč prihaja od Očeta Luči, mi pa smo otroci Luči, kakor so cvetlice otroci sonca.
Toplota prihaja iz Srca Jezusovega. Roso izprosijo naše molitve in naše pesmi,

zrak pa nam izčisti majniško premišljevanje o Mariji.
bl. Anton Martin Slomšek

Majnika dosti dežja,
obeta jeseni dosti vsega.

Slana v začetku maja
zoritvi sadja jako nagaja.

Velikega travna če pogosto grmi,
se kmet dobre letine veseli.

Velikega travna mokrota,
malega srpana suhota.

MAJ – VELIKI TRAVEN
			1	 N	 2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA,
   NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA;
	 	 	 	JOŽEF	DELAVEC;	Jeremija,	prerok.;	
			2	 P	 Atanazij,	šk.,	c.	uč.;	Boris	in	Gleb,	muč.;
			3	 T	 Filip	in	Jakob	ml.,	ap.;	Teodozij	Kijevski,	red.;
			4	 S	 Florijan	(Cvetko),	muč.;
			5	 Ć	 Angel,	muč.;	Silvan,	muč.;	Gothard,	šk.;
			6	 P	 PRVI	PETEK;	Dominik	Savio,	dijak;
			7	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	iz	Beverleya,	šk.;

			8	 N	 3. VELIKONOČNA NEDELJA; 
			9	 P	 Katarina	iz	Bologne,	red.;	Pahomij,	op.;
	10	 T	 Antonin	Pierozzi,	šk.;
	11	 S	 Sigismund	(Žiga),	kralj.;	Mamert,	šk.;
	12	 Č	 Pankracij,	muč.;	Leopold	Mandić,	red.;
	13	 P	 Servacij,	šk.;	Janez	Molčavec,	šk.;
	14	 S	 Matija,	apostol	(izven Slovenije);
	 	 	 Bonifacij,	muč.;	Peter	Regalat,	red.	ust.;

	15	N	 4. VELIKONOČNA NEDELJA;	Izidor,	kmet;
	16	 P	 Janez	Nepomuk,	duh.,	muč.;
	17	 T	 Pashal	Baylon,	red.;	Bruno	Kölnski,	šk.;
	18	 S	 Feliks	Kantališki,	red.;	Janez	I.,	pap.,	muč.;
	19	 Č	 Peter	Celestin	V.,	pap.;	Alkuin,	op.;
	20	 P	 Bernardin	Sienski,	red.;	Akvila,	muč.;
	21	 S	 Krišpin,	red.;	Hospicij,	pušč.;	Valens,	šk.;

	22	N	 5. VELIKONOČNA NEDELJA;	Renata,	spok.;
	23	 P	 Marija	Mati	Cerkve;	Posvetitev	bazilike
	 	 	 sv.	Frančiška	v	Assisiju;	Jernej	Pucci,	red.;
	24	 T	 Marija	Pomočnica;	Socerb	Tržaški,	muč.;
	25	 S	 Beda	Častitljivi,	duh.,	c.	uč.;	Urban	I.,	pap.;
	26	 Č	 Filip	Neri,	duh.;	Lambert	de	Vence,	šk.;
	27	 P	 Lojze	Grozde,	muč.;	Julij,	muč.;	
	28	 S	 Marija	Ana	de	Paredes,	dev.;	

	29	N	 6. VELIKONOČNA NEDELJA;
	30	 P	 Ivana	Orleanska,	dev.;
	31	 T	 Obiskanje	Device	Marije.

UREDNIK VAM
Kot	kaže	smo	več	ali	manj	srečno	pretolkli	še	eno	

zimo.	Zanimivo,	kar	ne	ugotavljam	samo	jaz:	zadnja	
leta	skoraj	ni	pomladi.	Mraz	ali	vsaj	hlad	se	drži	prav	
do	zadnjega,	nato	pa	temperature	v	enem	tednu	po
skočijo	na	poletne,	tako	da	je	med	kurjavo	in	hlaje
njem	prostorov	komaj	kakšen	teden.	Tudi	pri	rožah	
se	to	pozna.	Prve	podleske	semv	bližini	lurške	votline	
opazil	šele	8.	aprila,	čeprav	so	včasih	cveteli	že	marca.	
Enako	je	s	šmarnicami,	ki	tudi	zamujejo.	Lani	so	za
cvetele	šele	zadnji	teden	v	maju.	Vse	naravne	nesreče,	
ki	se	vrstijo	zadnja	leta,	kažejo,	da	se	narava	krčevito	
brani	 človekovega	 nasilja	 nad	 njo,	 kjer	 pohlep	 po	
denarju	ne	spoštuje	niti	osnovih	pravil	varstva	narave	
več,	da	o	tem,	kaj	bodo	dobili	in	s	čim	se	bodo	morali	
otepati	naši	potomci,	niti	ne	govorimo.

V	Lemontu	kakih	posebnih	dogodkov	in	obiskov	
nismo	zabeležili.	Zimo	smo	preživeli	brez	kakih	huj
ših	 bolezni	 in	 težav,	 običajni	 prehladi,	 kašljanje	 in	
smrkanje	pa	tako	spadajo	v	redno	zimsko	“admini
stracijo”.	Pogoltneži,	ki	vladajo	na	naftnem	tržišču,	
so	spet	nesramno	dvignili	cene	bencina;	to	pot	jim	
je	bil	vzrok	potres	na	Japonskem	(čeprav	Japonska	
nima	nič	svoje	nafte)	in	državljanska	vojska	v	Libiji.	Za	
dviganje	cene	je	vsak	vzrok	dober,	pa	če	ga	tudi	pes	na	
repu	prinese.	Slovenija	je	pa	tako	ne	samo	gospodar
sko	in	politično,	ampak	tudi	moralno	popolnoma	na	
dnu	–	nekaj	dokazov	o	tem	lahko	preberete	v	običajni	
rubriki	“za	narodov	blagor”.

Dobro	bi	bilo,	da	vsakokrat	preverite svoje na-
slove na AM in me na napake takoj opozorite.	
Nedavno	se	je	zgodilo,	da	je	bilo	nekaj	številk	vrnjenih	
v	Ljubljano.	Raziskava	je	pokazala,	da	je	lastnik	naslo
va	v	svojem	zadnjem	dopisu	navedel	napačno	hišno	
številko	–	napisal	je	eno	ničlo	premalo.	V	dobri	veri,	
da	popravlja	naslov,	sem	ga	spremenil	in	posledice	so	
bile	tu.	Najhuje	je,	da	se	nekateri	ne	morejo	odločiti	za	
pravi	naslov.	Na	ovojnici	je	eden,	na	priloženem	listu	
je	nekoliko	drugačen,	na	čeku	pa	spet	tretji.	Zdaj	pa	
vedi,	kateri	je	pravi.

Rojstni dan	praznuje	v	maju	P. Metod Ogorevc (9.	
maja	1965).

Godujeta maja:	P. Atanazij Lovrenčič	(2.	maja)	in	
P. Bernardin Sušnik	(20.	maja).

Umrli so maja:	P. Tadej Trpin	(7.	maja	1989);	P. 
Kornelij Petrič	 (8.	 maja	 1925);	 P. Benigen Snoj	 (10.	
maja	1942);	P. Janez Kapistran Ferlin	(11.	maja	1954);	
P. Rafael Stragisher	(11.	maja	1998);	P. Salezij Glavnik	
(25.	maja	1966	pri	Sv.	Trojici	v	Slovenskih	goricah);	Br. 
Timotej Daničič	(26.	maja	1995)	in	Br. Viktorin Perc	
(26.	maja	1919).	Gospod	jim	daj	večni	mir!

P. Bernardin
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MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA
sv. Beda Častitljivi, duhovnik (672/73-735)

Razlaga Lukovega evangelija, 1. knj., 46–55
Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje 

v Bogu, mojem zveličarju.
Povzdignil me je, pravi Marija, v tako veliko in vzvišeno službo, 

da je z nobeno besedo ne morem izraziti, ampak komaj dojemam v 
najglobljih čustvih srca. Zato vse duševne sile posvetim proslavljanju 
milosti, z vsem svojim življenjem, čutenjem in mišljenjem hvaležno 
premišljujem veličino tistega, ki nima meje, kajti moj duh se veseli 
večnega božanstva prav tistega Odrešenika Jezusa, ki ga je moje telo 
v času spočelo in ga nosi.

Velike reči mi je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto.
V začetku pesmi je rečeno: Moja duša poveličuje Gospoda. Samo 

tista duša, ki ji Bog sklene storiti velike reči, ga namreč lahko pove-
ličuje v dostojnem slavospevu in le takim, ki so deležni iste božje 
obljube in sklepa, more ohrabrujoče reči Poveličujte z menoj Gospoda 
in skupaj slavimo njegovo ime. Tisti, ki bo Gospoda spoznal, pa ga po 
svojih močeh ne bo poveličeval in njegovega imena ne bo častil, bo 
najmanjši v božjem kraljestvu. Njegovo ime se pa imenuje sveto, ker 
po svoji izjemni vrhunski moči presega vsako ustvarjeno bitje in ker 
se neskončno razlikuje od vseh stvari, ki jih je naredil.

Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja.
Izraela lepo imenuje Gospodovega služabnika, ker ga je poklical 

na delo za odrešenje; imenuje ga namreč ubogljivega in ponižnega, 
prav kakor pravi Ozej: Izrael je moj služabnik, ki sem ga ljubil.

Tistega namreč, ki ne prenese ponižanja, ni mogoče rešiti in tak ne 
more reči s prerokom: Glej, Gospod mi pomaga in Gospod podpira mojo 
dušo. Kdor pa se bo ponižal kakor otrok, ta bo velik v nebeškem kraljestvu.

Kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega rodu na 
veke.

Abrahamov rod ne pomeni te-
lesni ampak duhovni rod, ne le 
njegovih telesnih potomcev, ampak 
obrezane in neobrezane vernike, ki 
bodo šli po njegovih stopinjah. Saj 
je bil sicer tudi Abraham obrezan, a 
v pravičnost se mu je štelo to, da je 
veroval.

Prihod Odrešenika je torej za vse 
čase obljubljen Abrahamu in njego-
vemu rodu, dedičem obljube, ki jim 
veljajo besede: Če pa ste bi Kristusovi, 
ste torej Abrahamov zarod, po obljubi 
dediči.

Prav je, da sta tako Gospodov 
kot Janezov nastop prehiteli materi 
s prerokovanjem, da se, kakor se je 
začelo zlo po ženi, začne po ženi 
tudi dobro, – da bi dve (ženi) v tek-
mujočem prerokovanju sveta vrnili 
življenje, ki je umrlo, ker se je dala 
ena zapeljati.

P. Vladimir Kos – Tokyo

TRI VINJETE IZ SLOVENIJE
v japonskem tánka-slogu, se pravi v 5, 7, 5, 7 in 7 zlogih

I.
Neznana trava,
kaj se mi s potí smehljaš?
Kako zaznavaš,
da sem letos spet doma?
Nazdravljaš z rose čašo.

II.
O, grad na hribu –
v golf strmiš okrog zidov,
v zamah, ki v hipu
vrže žogico pred rov,
ki skriva ječo s kipom.

III.
Kako si bajna
v vigredi, Slovenija!
Cvetoča gmajna
si, in cvet je cerkvica.
Nedelji mir pozvanja.
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NEDELJSKE MISLI
1. maj
2. velikonočna (bela) nedelja
IMELI SO VSE SKUPNO
Apd 2,42-47

Prvi	opis	že	popolnoma	razvite	krščanske	skup
nosti	 apostolskega	 časa	 je	 povezan	 s	 pripovedjo	
o	 binkoštih.	 Povezava	 obeh	 poročil	 pove,	 da	 je	
ena	izmed	bistvenih	posledic	daru	Duha	obstoj	 in	
življenjsko	 pričevanje	 prvotne	 skupnosti.	 Poleg	
tega	pa	opozarja,	da	edino	Sveti	Duh	omogoča	kr
ščansko	življenje	in	tudi	obstoj	Cerkve.	Pripoved	je	
seveda	 idealizirana,	 pisec	 ne	 poroča	 o	 podrobno
stih,	 ampak	 poudarja	 temeljne	 postavke	 življenja	
krščanske	skupnosti:	vztrajanje	v	nauku	apostolov,	
bratska	 skupnost,	 lomljenje	 kruha	 in	 molitev.	 Ti	
temeljni	elementi	veljajo	za	Cerkev	v	vsakem	času.	
Za	vztrajanje	v	nauku	apostolov	ni	težav,	saj	za	to	
skrbi	 cerkveno	 učiteljstvo	 in	 razvoj	 bogoslovnega	
nauka.	Bratska	skupnost	je	sloga	med	posamezniki,	
pa	tudi	pravična	razdelitev	dobrin.	Lomljenje	kruha	
je	začetek	vsakega	skupnega	obeda,	lahko	pa	pomeni	
tudi	evharistijo.	Molitev	pa	so	hvalnice	in	zahvala.	Te	
elemente	bi	morala	imeti	vsaka	naša	skupnost	–	in	
če	jih	nima,	bi	se	morala	vprašati,	kaj	je	z	njo	narobe.
8. maj
3. velikonočna nedelja
SMRT NAD JEZUSOM NIMA OBLASTI
Apd 2,14.22-33

Odlomek	 je	 iz	 Petrovega	 govora	 na	 binkoštni	
praznik	in	se	usmerja	v	oznanilo	Kristusove	smrti	in	
njegovega	vstajenja.	Način	kako	pisec	poroča	o	tem	
delu	Petrovega	govora,	nam	pove,	da	za	krščansko	
pridigo	ni	dovolj	samo	oznaniti	sporočilo	o	Kristusu,	
ampak	ga	je	treba	tudi	podpreti	z	razlogi.	Ljudem,	
ki	poslušajo,	velja	opomin,	da	bi	bili	lahko	tudi	oni	
priče	Jezusovega	zemeljskega	delovanja	in	bi	tako	
spoznali,	da	je	v	njem	deloval	Bog.	Se	pa	razlogi	za	
Kristusovo	vstajenje	srečujejo	s	težavami.	Za	Juda	ti
stega	časa,	ki	je	veroval	v	Sveto	pismo,	je	bila	razlaga,	
ki	se	je	nanašala	na	Kristusa,	napačna.	Za	današnjega	
poslušalca	pa	je	zatekanje	k	Svetemu	pismu	pogosto	
problematično,	ker	marsikdo	Svetemu	pismu	ne	ver
jame	bodisi	zaradi	neznanja	ali	zaradi	propagande.	
Tako	se	spet	srečujemo	z	dejstvom,	da	verskih	resnic	
ni	 mogoče	 dokazovati	 z	 matematično	 gotovostjo,	
saj	je	kljub	razlogom,	ki	se	nam,	kristjanom,	zde	pre
pričljivi,	potrebna	tudi	vera,	zanjo	pa	je	treba	moliti:	
zase,	da	bi	jo	obdržali,	za	druge,	da	bi	jo	prejeli.
15. maj
4. velikonočna nedelja
JEZUS JE GOSPOD IN MESIJA
Apd 2,14a.36-41

Ob	koncu	svojega	govora	Peter	Jude	kliče	k	po
kori	in	spreobrnjenju.	Pokorijo	naj	se,	saj	so	v	prvi	
vrsti	odgovorni	za	Jezusovo	smrt	in	tako	krivi	pred	
Bogom.	Hkrati	Peter,	ko	govori	o	krstu	v	Jezusovem	
imenu,	že	oznanja	Božje	usmiljenje	in	dobroto.	Bog,	

ki	 je	 gospodar	 in	 sodnik	 vsega,	 ne	 obsoja,	 temveč	
odpušča.	Pogoj	odpuščanja	pa	je	spreobrnjenje,	me
tánoia	–	predrugačenje	mišljenja	in	življenja.	Misel,	
ki	jo	kristjani	poznamo	že	vso	zgodovino,	je:	ne	le	
izdajstvo	 in	 razočaranje	 Judov,	 ampak	 vsak	 greh,	
vsako	svobodno	izbrano	zlo	je	med	vzroki	Kristuso
vega	trpljenja	in	smrti.	Grešnost	je	naše	življenjsko	
izkustvo.	 Zastaviti	 si	 moramo	 vprašanje:	 »Bratje,	
kaj	 naj	 storimo?«	 Če	 ob	 tem	 nedeljskem	 odlomku	
upoštevamo	njegovo	mesto	v	velikonočnem	okolju,	
potem	vidimo,	kakšen	je	odgovor	na	to	vprašanje:	
življenje	mora	biti	takšno,	da	je	vredno	odrešenja,	ki	
temelji	na	Kristusovem	vstajenju.	Ker	je	Jezus	človek,	
Bog	in	Odrešenik,	nismo	prepuščeni	obupu.
22. maj
5. velikonočna nedelja
PRVI DIAKONI, POLNI DUHA IN MODROSTI
Apd 6,1-7

Pripoved	 o	 izvolitvi	 sedmerih	 diakonov	 je	 del	
zgodovine	prvotne	Cerkve	in	je	za	nas	posebno	za
nimivo,	ker	dogodkov	in	oseb,	o	katerih	govori,	 iz	
drugih	virov	ne	poznamo.	Judje	v	Kristusovem	času	
so	se	glede	na	življenjske	navade	delili	v	dve	veliki	
skupini.	Hebrejci	so	bili	palestinski	Judje,	do	kraja	
zvesti	izročilom.	Helenisti	pa	so	živeli	raztreseni	med	
Grki	 in	Rimljani	v	tedaj	znanem	svetu.	Bili	so	bolj	
odprti	in	so	tudi	v	bogoslužju	uporabljali	grški	jezik.	
Kristjani	 so	 postajali	 oboji,	 s	 seboj	 pa	 so	 prinašali	
dediščino,	ki	jih	je	vsaj	nekoliko	razdvajala.	Tako	je	v	
prvi	občini	izbruhnila	razdeljenost,	saj	je	šlo	za	odnos	
do	judovske	tradicije.	Šele	apostol	Peter	je	s	svojim	
spoznanjem,	da	Božje	delo	odrešenja	ni	uklenjeno	
v	Postavo,	temveč	svobodno,	rešil	nastalo	vprašanje	
tako,	da	je	krščanstvo	neovirano	prodrlo	tudi	med	
pogane.	Pa	še	nekaj:	skupnost	ne	raste	po	človeških	
merilih,	saj	se	je	iz	začetnega	nevarnega	položaja	–	
medsebojni	prepiri	–	razvilo	nekaj,	kar	vodi	k	uspe
hu.	Različna	mnenja	torej	niso	nekaj	slabega.
29. maj
6. velikonočna nedelja
VERNI PREJEMAJO SVETEGA DUHA
Apd 8,5-8.14-17

Odlomek	označujeta	dve	imeni:	Filip	in	Samari
ja.	Filip	je	eden	od	prvih	diakonov.	Mučeniška	smrt	
njegovega	diakonskega	tovariša	Štefana	je	pomenila	
začetek	preganjanja	kristjanov	v	Jeruzalemu,	zato	so	
vsi	razen	apostolov	bežali.	Beg,	tudi	Filipov	v	Samari
jo,	postane	priložnost	za	novo	oznanjevanje	Kristu
sovega	vstajenja.	Njegovo	oznanjevanje	je	uspešno.	
Ozdravljenja,	 o	 katerih	 poročajo	 Apostolska	 dela,	
so	bila	storjena	nekako	“mimogrede”,	kot	Jezusova	
v	evangeliju,	in	ne	pomenijo	dokaza,	ampak	samo	
vodijo	 k	 veri,	 saj	 jih	 je	 spremljala	 beseda,	 ki	 jih	 je	
razlagala	kot	Božje	delo.	Čudeži	so	torej	znamenja	
dejstva,	da	je	Bog	svojo	obljubo	odrešenja	tudi	ures
ničil.	Tako	oznanjevalec	Filip	kot	apostola	Peter	in	
Jakob,	ki	sta	prišla,	da	bi	oznanjevanje	potrdila,	niso	
imeli	 od	 tega	 nobene	 materialne	 koristi.	 Gradnja	
prve	Cerkve	je	potekala	v	trudu	in	naporu	ter	borbi	z	
nasprotovanjem	in	zlom	in	je	večkrat	zgledala	brez
uspešna.	Tako	je	v	Cerkvi	tudi	danes	in	z	borbo	proti	
zlu	kristjani	nadaljujemo	Kristusovo	delo.
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BRALI SMO...
BRATISLAVA —	 Slovaki	 so	 se	 13.	 februarja	 spomi
njali	 90.	 obletnice	 posvečenja	 prvih	 treh	 škofov	
(Karol	 Kmetko	 za	 škofijo	 Nitra,	 Marian	 Blaha	 za	
škofijo	 Banska	 Bystrica	 in	 Jan	 Vojtašak	 za	 škofijo	
Špis)	 v	 cerkvi	 redovnikov	 piaristov	 v	 Nitri,	 potem	
ko	se	je	Slovaška	leta	1921	odcepila	od	Madžarske.
MINSK —	 V	 glavnem	 mestu	 Belorusije	 so	 odprli	
bolnišnico	za	zdravljenje	otrok,	ki	so	zboleli	za	ra
kom.	Ker	je	zdravljenje	dolgotrajno,	starši	pa	nima
jo	denarja	za	najem	sobe	v	mestu,	je	minška	Karitas	
ustanovila	 Center	 sv.	 Luka,	 v	 katerem	 lahko	 med	
zdravljenjem	bivajo	njihovi	starši	z	otroki.
BOLOGNA —	 Predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	 kul
turo,	kardinal	Gianfranco	Ravasi,	je	v	predavanju	o	
novi	ustanovi	Svetega	sedeža	za	dialog	z	neverujo
čimi	—	ustanova	se	imenuje	“Preddvor	narodov”	—	
povabil	k	resnemu	in	spoštljivemu	dialogu	z	ateisti.	
Posvaril	je	pred	»površnostjo«,	ki	bi	vero	zvodenela	
na	»nedoločno	duhovnost«,	ateizem	pa	na	»plehko	
in	zajedljivo	zanikanje«.	Dialog	lahko	obogati	obo
je:	katoličane	in	neverujoče.
PISTOIA —	 Škof	 škofije	 Pistoia,	 mons.	 Mansueto	
Bian	chi,	 je	 razrešil	 duhovniških	 dolžnosti	 na	 žup
niji	48letnega	župnika	Luciana	Vitija	zaradi	“ufolo
škega”	razlaganja	Svetega	pisma	v	njegovem	učenju	
in	dušnopastirski	praksi	ter	“čudodelnega	zdravlje
nja”.	V	pismu	prizadetim	župljanom	je	pojasnil,	da	
je	moral	seči	po	tem	ukrepu,	ker	ga	župnik	ni	hotel	
poslušati	in	se	mu	pokoriti.
DUNAJ —	 Katoliška	 Cerkev	 v	 Avstriji	 in	 evangeli
čanska	 verska	 skupnost	 sta	 tudi	 letos	 na	 začetku	
postnega	časa	povabili	prebivalce	Avstrije,	naj	se	v	
postu	 manj	 vozijo	 z	 avtomobilom.	 Priporočili	 sta	
jim,	 naj	 več	 hodijo	 peš,	 sicer	 pa	 več	 vozijo	 s	 kole
som	in	javnimi	prevoznimi	sredstvi.	Kadar	sedejo	v	
avto,	naj	se	 jih	pelje	več	skupaj,	ne	en	sam	voznik	
oziroma	 vsak	 s	 svojim	 avtomobilom.	 Lanskoletna	
tovrstna	akcija	je	bila	zelo	uspešna,	saj	so	prebivalci	
Avstrije	prevozili	4,6	milijona	kilometrov	manj	in	v	
zrak	spustili	700	ton	oglikovega	dioksida	manj.
PRAGA —	Na	višehradskem	pokopališču	so	5.	mar
ca	 pokopali	 Ota	 Madra,	 enega	 najpomembnejših	
čeških	teologov	pred	žametno	revolucijo	in	po	njej.	
Umrl	je	27.	februarja,	star	94	let.	Med	drugim	je	pre
vedel	vse	dokumente	drugega	vatikanskega	cerkve
nega	zbora,	skrivaj	širil	in	izdajal	misli	tujih	teolo
gov,	sodeloval	z	gibanjem	Listina	77’.
MANAGUA —	Pomožni	škof	Silvio	Baez	Ortega	je	za	
televizijsko	postajo	Canal	12	izjavil,	da	je	vnovična	
kandidatura	 sandinističnega	 predsednika	 Daniela	
Ortega	 za	 predsednika	 Nikaragve	 »nezakonita	 in	
protiustavna«.
VATIKAN —	 Slepe	 in	 gluhe	 bodo	 po	 Vatikanskih	
muzejih	vodili	za	to	posebej	usposobljeni	vodniki.
MÜNCHEN —	 Na	 Bavarskem	 je	 lani	 iz	 katoliške	
Cerkve	izstopilo	več	kot	60.000	članov,	največ	spo
mladi,	ko	se	je	začela	“afera”	z	augsburškim	škofom	
Walterjem	Mixo,	iz	evangeličanske	pa	okrog	20.000.

DUNAJ —	Kathpress	poroča,	da	se	je	voditeljici	ne
odvisne	komisije	za	zaščito	žrtev	spolnih	zlorab	do
slej	 javilo	več	kot	800	oseb;	odškodnine	jih	bo	za
enkrat	dobilo	167.	Prijave	bodo	zbirali	do	31.	maja.
BAGDAD —	V	Iraku	je	po	vojski	z	Iranom	med	le
toma	 1980	 in	 1988,	 Zalivski	 vojski	 v	 letih	 1990	 in	
1991	 ter	 po	 ameriški	 invaziji	 na	 Irak	 leta	 2003	 iz
ginilo	 več	 deset	 tisoč	 ljudi.	 Ljudje	 posledice	 vojne	
čutijo	še	več	let	in	celo	desetletij	po	tem,	ko	orožje	
utihne,	 številni	 pa	 še	 vedno	 upajo,	 da	 bodo	 dobili	
novice	o	bližnjih,	ki	so	izginili	v	spopadih.
MARIA ZELL —	Pod	geslom	“Skupaj	namesto	nara
zen”	je	v	osrednjem	avstrijskem	Marijinem	svetišču	
Mariazell	referat	za	etnične	skupine	v	škofiji	Žele
zno	(Eisenstadt)	z	romskimi	organizacijami	pripra
vil	že	15.	tradicionalno	romanje	Romov.	Maši,	ki	jo	
je	daroval	apostolski	administrator	škofije	Železno,	
škof	 Paul	 Iby,	 je	 sledil	 kulturnorazvedrilni	 pro
gram.	 Romanja	 so	 se	 poleg	 Romov	 iz	 škofije	 Žele
zno	udeležili	tudi	Romi	iz	Nemčije.
NEW DELHI —	 Indijska	 škofovska	 konferenca	 je	
objavila	 novico,	 da	 bo	 največja	 indijska	 univerza	
Indire	 Gandhi	 dobila	 inštitut	 matere	 Terezije.	 Na	
njem	 se	 bodo	 študenti	 izobraževali	 o	 socialnem	
delu	ter	sodelovali	v	raziskovalnih	projektih,	kako	
pomagati	 obolelim	 za	 aidsom,	 beguncem,	 izgna
nim,	otrokom	z	ulice	in	drugim	ljudem	na	družbe
nem	robu.	Podeljeval	bo	tudi	priznanja	za	zasluge	
na	 področju	 socialnega	 dela,	 se	 zavzel	 za	 to,	 da	 bi	
rojstni	 dan	 matere	 Terezije,	 26.	 avgust,	 praznovali	
kot	“narodni	dan	ljubezni	med	ljudmi”.
TUNIS —	Italijanska	agencija	SIR	poroča,	da	so	tu
nizijski	 policisti	 prijeli	 domnevnega	 morilca	 polj
skega	 salezijanca	 Mareka	 Rybinskega	 Šokrija	 El
Mestirija.	Škof	Maroun	Elias	Lahham	je	povedal,	da	
je	Rybinski	temu	Tunizijcu	posodil	večjo	vsoto	de
narja,	ta	pa	ga	je	namesto	za	popravilo	šole,	kot	je	
obljubil,	porabil	za	druge	namene.	Ko	je	duhovnik	
zahteval,	da	mu	denar	vrne,	je	osumljenega	zagra
bila	panika	in	naj	bi	poljskega	salezijanca	umoril.
KÖLN —	Kardinal	Joachim	Meisner	je	22.	februarja	
posvetil	v	duhovnika	profesorja	zgodovine	Harma	
Kluetinga,	ki	je	leta	2004	kot	evangeličanski	duhov
nik	prestopil	v	katoliško	Cerkev.	Oskrboval	 	naj	bi	
študente	na	kölnski	univerzi,	kjer	 je	doslej	pouče
val	zgodovino	zgodnjega	novega	veka	ter	cerkveno	
zgodovino	srednjega	in	novega	veka;	njegova	žena	
je	prav	tako	strokovnjakinja	za	zgodovino	srednje
ga	 veka	 in	 redove	 ter	 članica	 svetne	 veje	 karmeli
čanskega	reda.	Imata	dva	odrasla	otroka.
RIM —	V	Italiji	je	lani	verski	pouk	na	šolah	obisko
valo	6,11	milijona	učencev	in	dijakov.	To	je	90	od
stotkov	vseh	učencev	 in	dijakov.	Obisk	se	 je	v	pri
merjavi	 s	 prejšnimi	 leti	 malo	 zmanjšal:	 leta	 1998	
je	verski	pouk	obiskovalo	91	odstotkov	učencev	in	
dijakov,	 v	 šolskem	 letu	 1994/95	 pa	 94	 odstotkov.	
Obisk	verskega	pouka	je	prostovoljen.
VATIKAN —	Osservatore	Romano	je	objavil	ugoto
vitev	 znanstvenika	 s	 harvardske	 univerze	 Daniela	
Halperina,	da	se	je	zaradi	ozaveščanja	po	javnih	ob
čilih	in	prizadevanje	Cerkve	število	obolelih	za	aid
som	v	Zimbabveju	v	letih	od	1997	do	2007	zmanj
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šalo	z	29	na	16	odstotkov.	Znanstvenik	je	dal	prav	
papežu	Benediktu	XVI.,	ki	je	leta	2009	ob	obisku	na	
črni	celini	poudaril,	da	zgolj	razdeljevanje	kondo
mov	ne	bo	rešilo	vprašanja	aidsa.
BEIJING —	Na	Kitajskem	so	20.	februarja	pokopali	
90letnega	škofa	Augustina	Hua	Dagua,	ki	je	zaradi	
zvestobe	papežu	desetletja	prebil	v	zaporih	in	pre
vzgojnih	taboriščih	in	podjetjih.
VATIKAN —	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 23.	 februarja	
pred	 splošno	 avdienco	 blagoslovil	 kip	 sv.	 Marona,	
meniha	iz	5.	stoletja,	v	zadnji	še	prazni	niši	na	ba
ziliki	 sv.	 Petra	 v	 Rimu.	 Z	 njim	 je	 hotela	 maronit
ska	Cerkev	–	vzhodna	katoliška	Cerkev,	razširjena	
predvsem	 v	 Libanonu	 –	 počastiti	 1600.	 obletnico	
smrti	 svojega	 zavetnika.	 Kip	 je	 v	 kararskem	 mar
morju	izdelal	španski	kipar	Augusto	Duenas.
MOSKVA —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	edinost	
kristjanov,	 kardinal	 Kurt	 Koch,	 je	 12.	 marca	 začel	
ekumenski	večdnevni	obisk	ruske	pravoslavne	Cer
kve,	 spremlja	 ga	 jezuit	 p.	 dr.	 Milan	 Žust.	 Kardinal	
Koch	je	pred	obiskom	povedal,	da	je	ta	v	prvi	vrsti	
namenjen	stiku	z	moskovskim	patriarhatom,	to	je	
srečanju	 z	 ruskim	 pravoslavnim	 patriarhom	 Kiri
lom	in	voditeljem	oddelka	za	zunanje	cerkvene	od
nose	 pri	 moskovskem	 patriarhatu	 metropolitom	
Hilarionom	Alfejevim.	
TRIPOLIS —	Škof	Giovanni	Innocenzo	Martinelli	je	
za	Fides	povedal,	da	si	katoliška	Cerkev	v	tem	mestu	
predvsem	prizadeva	pomagati	številnim	ljudem,	ki	
bi	radi	odšli	iz	Libije,	pa	tudi	tistim,	ki	nimajo	kam.	
Med	 njimi	 so	 predvsem	 številni	 Afričani.	 Njihove	
moči	so	omejene,	saj,	kot	 je	poudaril	škof,	»nismo	
komisariat	za	begunce	ZN«.
FILADELFIJA —	 Nadškof	 kardinal	 Justin	 Rigali	 je	
zaradi	suma	spolne	zlorabe	začasno	suspendiral	21	
duhovnikov	iz	te	nadškofije,	obenem	pa	obžaloval	
gorje,	 ki	 so	 ga	 doživele	 in	 pretrpele	 žrtve	 spolnih	
zlorab.	 Dodal	 je	 tudi,	 da	 njegovo	 dejanje	 ni	 sodbe	
nad	osumničenimi,	marveč	začasen	ukrep.
KAIRO —	Aleksandrijski	koptski	patriarh	kardinal	
Antonios	 Naguib	 meni,	 da	 zadnja	 nasilna	 dejanja	
proti	 Koptom	 niso	 izraz	 načrtne	 islamske	 strate
gije,	 za	 katero	 se	 skriva	 izgon	 koptskih	 kristjanov,	
marveč	osebna	zadeva,	ki	se	je	razširila	na	vso	kopt
sko	skupnost.	Prepričan	je,	da	večina	Egipčanov	ne	
podpira	fundamentalistične	egiptovske	države.	
QUITO —	Ekvadorski	predsednik	Rafael	Correa,	ki	
se	ima	za	katoličana,	grozi,	da	bo	dal	veto	na	imeno
vanje	novega	škofa	v	Ekvadorju,	ker	naj	bi	vodstvo	
Cerkve	v	tej	državi	ravnalo	proti	volji	ljudstva.	Pra
vico	veta	naj	bi	mu	dajalo	veljavno	državno	pravo,	
se	sklicuje	predsednik.	Enega	od	vzrokov	za	pred
sednikovo	nezadovoljstvo	s	Cerkvijo	v	tej	državi	je	
mogoče	najti	v	njenih	kritičnih	besedah	na	račun	
državnega	razdeljevanja	kondomov	mladim.	
VATIKAN —	Papež	Benedikt	XVI.	je	nedavno	zaradi	
bolezni	 sprejel	 odstop	 velikega	 mojstra	 reda	 vite
zov	božjega	groba	kardinala	Johna	Foleyja.	Do	ime
novanja	novega	velikega	mojstra	vodi	red	nadškof	
Giuseppe	de	Andrea.	
ZAGREB —	Kardinal	Josip	Bozanić	je	obsodil	pro
tivladne	proteste	in	izgrede	na	Hrvaškem,	saj	ti	»ne	

prinašajo	 nič	 dobrega«.	 Katoličane	 je	 posvaril,	 naj	
ne	nasedajo	netilcem	protestov,	marveč	si	prizade
vajo	za	dialog	in	sodelovanje.
ZÜRICH —	Gospodarska	škoda	zaradi	katastrof	je	
v	 lanskem	 letu	 dosegla	 218	 milijard	 dolarjev,	 po
tem	ko	je	bila	predlani	68	milijard,	ugotavlja	druga	
največja	pozavarovalnica	na	svetu,	švicarska	Swiss	
Re.	Naravne	katastrofe	in	velike	nesreče,	za	kateri
mi	 je	 človeški	 dejavnik,	 so	 lani	 zahtevala	 304.000	
smrtnih	žrtev,	kar	je	največ	od	leta	1976	in	kar	dvaj
setkratnik	številke	v	letu	2009.	Največ	žrtev	je	lani	
zahteval	potres	na	Haitiju	(222.000),	skoraj	56.000	
jih	je	umrlo	zaradi	suše	in	vročine	v	Rusiji,	poplave	
na	Kitajskem	in	v	Pakistanu	pa	so	odnesle	več	kot	
6.200	 življenj.	 Največj	 škode	 je	 lani	 povzročil	 uni
čujoči	potres	v	Čilu	(osem	milijard	dolarjev).	Sledil	
je	 potres	 v	 novozelandskem	 Christchurchu	 (4,4	
milijarde	 dolarjev),	 za	 njim	 pa	 se	 je	 uvrstilo	 neur
je	Xynthia,	ki	je	februarja	prizadelo	zahodno	Evro
po	in	terjalo	58	smrtnih	žrtev.	Škoda	decembrskih	
poplav	v	avstralskem	Queenslandu	je	ocenjena	na	
2,05	milijarde	dolarjev,	nesreča	v	Mehiškem	zalivu	
pa	na	milijardo	dolarjev.	Po	delih	sveta	so	zavaro
valnice	 največ	 stale	 nesreče	 v	 ZDA	 (15	 milijard	
evrov),	predvsem	zaradi	številnih	viharjev	in	torna
dov.		Skoraj	 tretjino	 od	 skupne	 vsote	 218	 milijard	
dolarjev	so	povzročili	potresi.	Najbolj	prizadeta	re
gija	je	sicer	Azija	(75	milijard	dolarjev).	Leto	2010	
so	 poleg	 uničujočih	 potresov	 zaznamovali	 tudi	
skrajni	 vremenski	 pojavi,	 kot	 so	 velike	 poplave	 in	
viharji.	Ti	so	prizadeli	predvsem	razvijajoče	se	drža
ve,	ki	so	na	take	dogodke	slabo	pripravljene	in	kjer	
večina	lastnine	ni	zavarovana.
ISLAMABAD —	V	zaporu	je	15.	marca	umrl	katoli
čan	Qamar	David,	ki	naj	bi	dozdevno	žalil	preroka	
Mohameda.	Zaprli	so	ga	že	leta	2006,	sodišče	pa	ga	
je	 februarja	 letos	 obsodilo	 na	 dosmrtno	 zaporno	
kazen.	Znano	je,	da	so	ga	v	zaporu	mučili,	zato	so	
borci	za	človekove	pravice	zahtevali	obdukcijo	tru
pla.	Nadškof	Rufin	Anthony	(Islamabad)	 je	 izjavil,	
da	je	bil	David	obsojen	po	krivem,	ter	zahteval	od
pravo	zakona	o	bogokletju.
MADRID —	 Organizatorji	 svetovnega	 dneva	 mla
dih	od	16.	do	21.	avgusta	v	španskem	glavnem	me
stu	 so	 prejeli	 že	 29.000	 prijav.	 Računajo,	 da	 se	 bo	
papeževe	 maše	 ob	 sklepu	 dneva	 udeležilo	 milijon	
mladih	z	vsega	sveta.
CIUDAD DE MEXICO —	Mehiški	škofje	so	pred	pr
vim	latinskoameriškim	obiskom	ameriškega	pred
sednika	Obame	(v	Braziliji,	Čilu	in	Salvadorju)	ZDA	
očitale,	da	so	sokrive	smrti	več	kot	30.000	Mehiča
nov	v	zadnjih	štirih	letih,	ker	so	dopustile,	da	je	na	
skrivaj	prihajalo	v	Mehiko	orožje,	ki	je	bilo	upora
bljeno	v	obračunavanjih	mamilarskih	tolpa,	v	boju	
proti	njim	in	na	druge	načine.	Med	žrtvami	so	tudi	
nedolžni	otroci	in	civilisti,	ki	nimajo	nič	opraviti	z	
bojem	proti	prodaji	in	razpečavanju	mamil.
SOLUN —	 Agencija	 ANA	 poroča,	 da	 so	 arheologi	
pod	ostanki	zgodnjekrščanske	bazilike	naleteli	na	
kapelo	 iz	 četrtega	 stoletja,	 domnevno	 najstarejšo	
krščansko	 stavbo	 v	 tem	 mestu.	 Oba	 bogoslužna	
prostora	so	odkrili	ob	gradnji	podzemne	železnice.	
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ANGEL VINCO MED BARIJCI

Po	dolgi	vožnji	so	se	ustavili	pri	Nuércih.	Vaščani	
so	od	strahu	zbežali;	imeli	so	jih	za	turške	trgovce.	
Vinco	in	ladjarji	so	jih	priklicali	nazaj	in	si	s	prijaz
nostjo	 in	 s	 steklenimi	 biseri	 kmal	 dobili	 njihovo	
naklonjenost.

Od	njih	so	se	peljali	k	rodu	Kječ.	Njegov	poglavar	
je	še	vedno	nosil	Marijino	svetinjico,	ki	mu	jo	je	dal	
Knoblehar.	Bárijski	tolmač	je	tu	ukradel	Vincu	velik	
del	steklenih	biserov	in	pobegnil	z	njimi.

Dne	 24.	 februarja	 1851se	 je	 Vinco	 pripeljal	 k	
Bárijcem	v	vas	Marču	ali	Ulibari,	ki	leži	na	desni	obali	
Belega	 Nila.	 Barijski	 jezik	 je	 že	 nekoliko	 razumel.	
Nastanil	se	je	pri	dežárju	Djubeku;	dal	mu	je	razna	
darila,	za	kar	ga	je	potem	dežár	pri	ljudeh	hvalil	in	
priporočal.	Prišel	je	Nigíla	s	svojo	materjo.	Tudi	njiju	
je	obdaril.	Nigíla	mu	pa	spet	ni	dovolil	stanovati	ob	

reki,	v	Marču,	ampak	šest	ur	proč	pod	Belenjanom.	
Samo	štirje	izmed	ladjarjev	si	je	upalo	Vinca	sprem
ljati	do	tja;	drugi	so	ostali	na	ladjah	Ko	je	Vinco	prišel	
pod	Belenjan,	je	dal	nekolikokrat	ustreliti	s	puško.	
Črnci	kaj	takega	še	niso	videli	in	slišali;	dobili	so	veli
ko	spoštovanje	do	njega.	Bil	je	hudo	truden	in	lačen,	
pa	 je	morel	ves	dan	poslušati	njihove	pozdrave	 in	
dolgovezne	nagovore.	Zvečer	je	na	zasilno	posteljo	
kar	omahnil.	Zjutraj	so	prihajali	in	mu	nosili	pivo,	
meso,	med	in	praženi	sezam,	seveda	v	upanju,	da	jih	
bo	še	bolj	obdaril.	Delil	jim	je	steklene	bisere.	Tretji	
dan	je	moral	obiskovati	črne	veljake,	ki	so	mu	potem	
obisk	vračali.	Ladji	je	poslal	nazaj	v	daljni	Kartum,	
tovor	 je	 pa	 dal	 shraniti	 pri	 družinah,	 ki	 so	 se	 mu	
zdele	zanesljive.	Učil	se	je	barijskega	jezika.	Kmalu	
je	postal	domač	med	njimi;	hodili	so	ga	spraševal	za	
svet	v	zasebnih	zadevah.	Vzdeli	so	mu	ime	nekega	
božanstva,	češ	da	se	je	v	njem	naselilo.	Ko	pa	devet	
dni	ni	bilo	dežja	in	je	dura	začela	veneti,	so	kričali,	
da	ga	bodo	umorili,	ker	je	on	kriv	nesreče.	Poklicali	
so	ga	na	zborovanje,	da	se	zagovarja.	Po	njihovi	šegi	
je	vzel	v	roke	palico,	ki	se	je	zgoraj	končavala	v	vilice	

in	 jim	 je	 govoril	 o	 Stvarniku,	 ki	 je	 vse	 ustvaril,	 vse	
vlada	in	daje	tudi	dež,	ako	so	ga	ljudje	vredni.	Naj	se	
torej	nehajo	sovražiti,	moriti,	krasti,	nesramno	živeti,	
pa	jim	bo	spet	dober.	Molče	so	ga	poslušali,	mu	dali	
prav	in	pustili,	da	se	je		vrnil	v	svoje	stanovanje.	Ko	
jih	 je	sosednji	rod	Beri	hotel	napasti,	 je	šel	k	njim	
in	 jih	 	 pomiril.	 Zato	 so	 ga	 Bárijci	 imenovali	 očeta.	
Na	 kresni	 dan	 se	 je	 z	 Nigílo	 in	 nekaterimi	 možmi	
odpavil	k	Berijcem,	da	bi	se	zmenili	o	medsebojnem	
trgovanju.	 Šli	 so	 po	 poti,	 ki	 so	 jo	 bili	 med	 visoko	
travo	izhodili	sloni.	Spremljevalci	so	nosili	na	glavi	
Vincovo	obleko,	vrečice	s	steklenimi	biseri,	kruh	iz	
dure	in	drugo.	Žgala	je	silna	pripeka,	vode	pa	nikjer.	
Vinco	je	bil	na	tem,	da	umrje	od	žeje;	tedaj	 je	pa	s	
skoraj	jasnega	neba	padel	blagodejen	dež.	Srkali	so	
vodo,	ki	se	je	bila	nastregla	na	žlebičastih	kamnih.	
Ko	so	nadaljevali	pot,	mu	je	trnje	raztrgalo	obleko	in	
jo	je	moral	šivati	s	travnimi	bilkami.	Zvečer	se	je	po	
neprevidnosti	enega	njegovih	spremljevalcev	vnel	
gozd.	Posušena	trava	je	prasketala,	plamen	je	visoko	
švigal	drevesa	so	pokala,	zveri	so	tulile	od	groze.	Vol,	
ki	so	ga	gnali	s	seboj	za	zakol,	jim	je	ušel;	na	nadaljnji	
poti	jim	je	bila	edina	hrana	posušen	kruh.	Drugi	dan	
so	prišli	na	visoko	planoto,	ki	so	se	v	njeni	dva	metra	
visoki	travi	pasli	sloni,	žirafe,	gazele	in	divja	goveda.	
Zvečer	jih	je	nevihta	premočila	do	kože.	Drugi	dan	
je	 bila	 planjava	 vsa	 močvirnata;	 morali	 so	 iti	 bosi,	
trni	so	se	jim	zadirali,	po	očeh	so	jih	udarjala	travna	
stebla.	 Četrti	 dan	 opoldne	 so	 prišli	 do	 reke	 Sobat.	
Ker	Vinco	ni	znal	plavati,	so	mu	navezali	dve	prazni	
buči,	ki	sta	ga	držali	na	vodi,	spreten	črn	plavač	ga	je	
pa	porival	proti	drugemu	bregu.

Ko	so	Barijci	zvedeli	o	njihovem	prihodu,	so	jih	šli	
trije	poglavarji	pozdravit.	Prinesli	so	jim	meso,	tibo,	
pivo	in	tobak.	Vincu	so	dali	za	stanovanje	veliko	kočo	
in	mu	zaklali	troje	jagnjet.	Sedež	so	mu	pregrnili	z	
levjimi	 in	 govejimi	 kožami.	 Potem	 so	 pokleknili	
petnajst	korakov	od	njega,	se	mu	na	kolenih	bližali,	
mu	prijemali	 in	dvigali	roko	in	se	po	kolenih	spet	
oddaljevali	od	njega.	Peljali	so	ga	v	kočo	sredi	hriba,	
kjer	se	je	v	svežem	zraku	dobro	odpočil.	Ženske,	oble
čene	v	ovčje	ali	gazeline	kože,	so	mu	nosile	v	okra
šenih	bučah	toplo	vodo,	pečene	ribe	in	pivo.	Možje	
so	ga	peljali	vrh	hriba.	Odprl	se	mu	je	širen	razgled.	
Pokazali	so	mu	goro,	češ	da	na	njej	izvirajo	tri	reke.

Od	Barijcev	je	šel	v	spremstvu	ladjarjev	še	k	neka
terim	sosednjim	rodovom.	Sredi	septembra	se	je	pa	
vrnil	k	Berijcem,	ker	ga	je	zagrabila	in	kuhala	huda	
mrzlica.	Berijci	so	se	odpravljali	na	vojsko	zoper	rod	
Karakra,	zato	je	šel	od	njih,	čeravno	se	je	bliskalo,	gr
melo	in	lilo	kakor	iz	škafa.	Z	bučami	je	spet	preplaval	
Sobat.	Na	drugem	bregu	je	pa	moral	zaradi	mrzlice	
leči	ves	premočen	na	gola	tla.	Bil	je	zelo	malodušen,	
ker	je	vedel,	da	bo	moral	še	zelo	daleč	potovati	peš	
po	neobljudenih	krajih;	bil	je	pa	brez	moči.

Sobat
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Sveti	Florjan	je	eden	izmed	tistih	svetnikov,	ki	so	
bili	našemu	kmečkemu	človeku	zmerom	najbolj	pri	
srcu.	Kako	tudi	ne!	Na	neštetih	podobah,	v	neštetih	
kipih	je	stal	pred	njim	kot	mogočen	zavetnik	z	goli
do	v	rokah,	ko	gasi	gorečo	hišo	pod	seboj.	Kmetič	je	
videl	pri	tem	svojo	borno,	s	slamo	krito	domačijo,	
hram	 in	 hlev	 in	 kozolec,	 pa	 molil,	 da	 bi	 se	 slavni	
svetnik	tudi	pri	njem	izkazal,	ko	bi	ga	kdaj	–	Bog	ne	
zadeni	–	doletela	nesreča.

Na	Koroškem	in	Štajerskem	je	na	Florjanovo	raz
širjena	šega,	ki	v	njej	slutimo	neko	predkrščansko	

obredno	dejanje.	V	Meži
ški	dolini	nadeva	namreč	
gospodinja	 zvečer	 pred	
Florjanovim	 v	 klobuk	
jaj	ca,	vzame	izpod	strehe	
nekaj	 blagoslovljenega	
lesa	 in	 “snopa”,	 prinese	
iz	kašte	nekaj	suhih	klo
bas	in	natoči	vrč	“mošta”	
(sadjevca).	Vse	to	postavi	
v	 kuhinji	 na	 zid	 ali	 na	
ognjišče.	 Ponoči	 pride	
kak	 sosednji	 fant	 in	 se	
tiho	 zmuzne	 v	 kuhinjo.	

Poišče	nastavljene	reči,	krepko	potegne	iz	vrča,	jajca	
in	klobase	pa	spusti	v	žep.	Njegova	dolžnost	je,	da	na	
ugaslem	ognjišču	s	pripravljenim	lesom	zaneti	ogenj.	
Ko	ogenj	veselo	plapola,	je	njegova	naloga	opravlje
na.	Iz	blagoslovljenega	lesa	naredi	še	majhen	križček	
in	ga	vtakne	v	zid.	Nato	izgine.	Za	njim	prihajajo	še	
drugi	fantje,	stopajo	prav	tako	oprezno	po	“lopi”	(ve
ži)	in	se	namerijo	v	kuhinjo.	Ko	pa	zagledajo	v	njej	
svetlobo,	se	nejevolj
no	odpravijo	naprej,	
ker	jim	je	že	prednik	
odnesel	 darove.	 Ta	
dan	se	zbero	potem	
vsi	fantje	pri	kakem	
kmetu,	kjer	si	pripra
vijo	“čvrčarijo”:	pije
jo	 mošt,	 jedo	 cvrtje	
iz	 nabranih	 jajc	 in	
pospravijo	 klobase.	
Fantovske	 pojedine	
na	 Florjanovo	 so	 v	
navadi	 tudi	 v	 Pod
juni	 in	 na	 Selih	 pod	 Košuto;	 tam	 pomenijo	 sklep	
florjanovskega	 koledovanja.	 Navada	 je	 znana	 tudi	
severno	od	Drave.	Na	Rudi	na	Koroškem	pospravi
jo	 gospodinje	 zvečer	 pred	 sv.	 Florjanom	 ogenj	 na	
ognjišču	in	v	“slamnjači”	(peharju)	nastavijo	jajca.	
Ponoči	pridejo	fantje	k	hiši	 in	zanetijo	gospodinji	
“žegnan	ogenj”.

V	 tej	 navadi,	 ki	 ji	 bomo	 sledili	 še	 na	 Štajersko,	

upravičeno	domnevamo	nek	obred,	ki	so	ga	morali	
opraviti	mladeniči	prvotnega	rodu.	Njihova	svečeni
ška	naloga	je	bila,	da	
so	na	ugaslem	ognji
šču	zakurili,	zakaj	sa
mo	ogenj	iz	njihovih	
rok	 očitno	 ni	 žalil	
vod	nega	božanstva.	V	
Zdolah	na	Spodnjem	
Štajerskem	 »na	 Flor
janovo	ne	sme	ženska	
v	 peči	 zakuriti,	 nego	
moški,	 sicer	 bo	 hiša	
pogorela«.	Navada,	ki	
smo	 jo	 spoznali	 na	
Koroškem,	je	izrazito	
ohranjena	tja	do	Po
murja.

Okoli	 Središča	 in	 Ljutomera	 hodijo	 “dečki”	 že	
zjutraj	 ob	 treh	 po	 vasi	 sosedam	 v	 peč	 kurit.	 Za	 to	
dobijo	od	hišne	gospodinje	cvrtje.	V	Noršincih	pri	
Ljutomeru	mora	na	“Frjanovo”	zarana	pri	vsaki	hiši	
moški	 zakuriti	 v	 peči.	 Zato	 so	 šli	 navadno	 po	 trije	
fantje	zelo	zgodaj	po	vsej	vasi	in	so	v	vsaki	hiši	malo	
“odkürili”.	Pri	hiši,	kjer	so	bile	“puce”	doma,	so	jim	
pripravili	jajca	in	zabelo,	da	so	si	pražili	cvrtje.	V	ne
primerno	popolnejši	obliki	je	bil	starodavni	obred	
ohranjen	še	pod	konec	prejšnjega	stoletja	v	Babincih	
pri	Ljutomeru.	Na	večer	pred	Florjanovim	se	se	zbrali	
vsi	večji	fantje	pod	staro	košato	vaško	lipo,	kjer	so	
se	navadno	shajali.	To	so	najprej	zapeli,	se	nekoliko	
pogovorili,	nato	pa	so	odšli	na	nekoliko	vzvišen	kraj	
brez	drevja	v	bližini,	kamor	so	bili	že	prej	nanosili	
dračje	 in	 drugačno	 “smodje”.	 Ta	 kres	 so	 zažgali	 in	
so	 nato	 ob	 njem	 veseli	 prepevali,	 da	 je	 odmevalo	
na	vse	strani.	Kres	je	gorel	in	petje	se	je	razlegalo	do	
polnoči.	Ko	pa	je	ura	odbila	dvanajst,	so	se	vrnili	v	
vas.	Razen	štirih	so	odšli	vsi	domov	spat.	Štirje	pa	so	
začeli	 obhod	 po	 hišah.	 V	 vsaki	 so	 morali	 zakuriti.	
Staro	pravilo	namreč	tudi	tukaj	veleva,	da	mora	na	
Florjanovo	pri	vsakem	hramu	najprej	moški	zakuriti,	
češ	da	bo	tako	hiši	»sv.	Florjan	bolje	varoval	ognja«.	
Za	svoj	trud	so	dobili	jajca	in	zabelo.	S	seboj	pa	so	
vzeli	le	toliko,	kolikor	so	potrebovali	zase,	da	so	si	pri	
zadnji	hiši	spražili	cvrtje.	S	tem	se	jim	je	služba	za	ta	
dan	nehala,	če	je	bilo	Florjanovo	na	delavnik.	Pravo	
praznovanje	je	bilo	šele	naslednjo	nedeljo.	Tedaj	so	
sprejemali	fante	novince	v	svojo	sredo.

Obredna	služba	prižiganja	ognja	na	Florjanovo	je	
bila,	se	zdi,	razširjena	povsod,	a	se	je	drugod	zgodaj	
opustila,	tako	da	so	ostali	od	nje	le	drobci.	V	Halozah	
se	je	omejil	nekdanji	obred	na	zgolj	navado,	da	mora	
na	Florjanovo	moški	zakuriti	pri	hiši	in	si	sam	spraži
ti	cvrtje.	Zakuriti	mora	z	blagoslovljenim	lesom,	»da	
ne	bo	strela	imela	moči«.	Ko		bi	vsega	tega	ne	vedeli,	

Niko Kuret

FLORJANOVO
4. maj
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bi	ostal	nerazumljiv	rek	iz	Motnika	na	Gorenjskem:	
»Ta	 dan	 morajo	 moški	 creti«.	 Plačilo	 za	 obredno	
služ	bo	 je	 bilo	 jajce,	 praznik	 pa	 je	 obhajala	 mlada	
moška	skupnost	s	skupno	pojedino,	kjer	je	bilo	cvr
tje	obredna	jed.	Odmev	takih	“florjanovskih”	gostij	
je	bilo	nemara	svoj	čas	jako	razširjeno	popivanje	po	
gostilnah	na	god	sv.	Florjana,	proti	čemur	so	ostro	
nastopile,	postavim,	“Novice”	leta	1846.	Spomin	na	
“florjanovske”	gostije	pa	živi	morda	tudi	v	navadi,	da	
speče	v	celjski	okolici	ta	dan	gospodinja	“pečenjak”	
iz	jajc,	ker	da	je	baje	svetnikova	zasluga,	da	kokoši	

spomladi	 neso	 jajca…	
V	 Mežiški	 dolini	 mora	
speči	 gospodinja	 na	
čast	sv.	Florjanu	“rume
ne	šnite”,	ki	morajo	biti	
prav	 take	 barve	 ka	kor	
žerjavica,	ali	pa	jedo	zju
traj	povsod	vsaj	cvrtje,	
”čvrčo”.

Tudi	 na	 Jezerskem	
so	svojčas	jedli	za	zajtrk	

“cvrčo”,	stepena	jajca	na	maslu,	posuta	s	sladkorjem.
Z	vem	tem	se	nekako	ujema	navada,	da	si	na	Bov

škem	za	Florjanovo	dajejo	pirhe	v	dar.	Dobivajo	jih	
otroci,	fantje	jih	podarjajo	dekletom.	Pirhi	so	barvani,	

pa	jih	prej	odneso	
v	 mravljišče,	 da	
jim	mravlje	barvo	
nekoliko	 objedo	
in	 so	 potem	 bolj	
pisani…

V	zbledeli	obli
ki	stopa	stara	šega	
pred	nas	v	Zgornji	
Savinjski	 dolini	
(Ljubno).	 Nedelj
ska	domača	zabava,	gávda	(pač	iz	latinskega	gaudi
um	=	veselje),	namenjena	mladini,	je	dobila	svoje	dni	
na	Florjanovo	poseben	značaj.	V	noči	od	sobote	na	
Florjanovo	nedeljo	so	ostala	vsa	hišna	vrata	odprta.	
Fantje	 so	 imeli	 to	 noč	 posebno	 pravico.	 V	 vsako	
hišo	so	smeli	vstopiti	 in	po	vseh	kuhinjah	pobrati	
vsa	jajca,	kolikor	so	jih	našli.	Zato	so	jih	gospodinje	
skrivale.	 Če	 niso	 našli	 ničesar,	 so	 se	 maščevali:	 v	
kuhinjo	so	zvlekli	vsake	vrste	kramo,	orodje	in	celó	
voziček.	Kar	pa	so	jajc	nabrali,	so	si	iz	njih	pri	zabavi,	
“gavdi”,	naslednji	dan	spekli	“jajčnec”,	v	jajcih	spečen	
kruh.	Florjanovska	gavda	je	bila	posebno	imenitna.	
Jedlo,	pilo	in	plesalo	se	je	kakor	ne	prej	ne	pozneje.	
Pri	 gavdah	 se	 je	 spletla	 marsikatera	 ljubezen,	 pri	
florjanovski	pa	še	posebno.

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
III. poglavje

VELIKI IN MALI, REVNI IN BOGATI

Ali	 je	 bila	 družinska	 celica	 vključena	 v	 kakšno	
širšo	skupnost?	V	starih	časih	je	bilo	tako.	Poznali	
so	 skupine	 družin,	 pravo	 razširjeno	 družino,	 ki	 se	
je	imenovala	hiša	–	v	bistvu	je	to	bil	klan	–	ki	so	ga	
označevali	 z	 imenom	 resničnega	 ali	 domnevnega	
ustanovitelja.	Sveto	besedilo	jih	večkrat	omenja,	na	
primer,	ko	pokaže	Elkanája,	očeta	svetega	navdih
njenca	Samuela,	ki	je	»hodil	leto	za	letom	iz	svojega	
mesta	 molit	 in	 darovat	 Gospodu	 nad	 vojskami	 v	
Šilu«	(1	Sam	1,3).	Poznali	so	predvsem	rod,	značilno	
obliko	nomadskega	časa,	skupnost	klanov,	ki	jih	je	
teoretično	združevalo	krvno	sorodstvo.	Zgodovin
sko	 ju	 je	 vezalo	 bolj	 ali	 manj	 legendarno	 izročilo,	
mistično	obredi,	skupni	obroki	in	mešanje	krvi,	vo
jaško	in	upravno	pa	pokorščina	istemu	gospodarju.	
Iz	Jakobovega	blagoslova	dvanajsterih	sinov	izhaja	
znamenita	delitev	Izraela	na	dvanajst	rodov:	seznam,	
ki	ga	je	vsak	Izraelec	znal	na	pamet:	Ruben,	Simeon,	
Levi,	Juda,	Zábulon,	Isahár,	Dan,	Gad,	Aser,	Neftáli,	

Jožef,	Benjamin.	Priznano	je,	da	je	ta	razdelitev	po	
organizacijskem	 delu	 vélikega	 Mojzesa	 služila	 kot	
upravni	temelj	izvoljenega	ljudstva,	je	pa	skoraj	ne
mogoče	obnoviti	v	Svetem	pismu	zgodovino	vsakega	
rodu;	 ne	 da	 se	 dokazati	 niti,	 da	 je	 bila	 to	 sočasna	
uradna	razdelitev	dvanajsterih	rodov.

Te	stare	oblike	v	Jezusovem	času	niso	bile	važne,	
skorajda	jih	ni	bilo.	Še	so	govorili	o	“hiši”,	kadar	je	
šlo	za	kako	odlično	potomstvo:	evangelist	ni	opu
stil	poudarka,	da	je	Jezus	pripadal	“Davidovi	hiši”.	
V	 družinah	 so	 hranili	 rodoslovne	 sezname,	 ki	 so	
segali	daleč	nazaj,	nekateri	tja	do	Abrahama…	Pri
padnost	rodu	pa	je	bila	pomembna	samo	za	Levijev	
rod,	katerega	pripadniki	so	imeli	privilegij,	da	so	iz	
njih	 izhajali	služabniki	 templja,	 leviti.	Pomembno	
je	bilo	tudi	sklicevati	se	na	pripadnost	Judovemu	ali	
Benjaminovemu	rodu,	saj	sta	ta	dva	po	izgnanstvu	
spet	naselila	deželo,	ki	je	bila	sveta	resničnim	ver
nikom.	Izven	tega	pa	je	bilo	govorjenje	o	“ljudstvu	

OD RODOV DO DRUŽBENIH RAZREDOV
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dvanajsterih	 rodov”	 bolj	 nekakšno	 sklicevanje	 na	
zgodovino,	ali	pa	misel	na	konec	časov,	na	veličast
ni	dan	»zaradi	upanja	v	obljubo«,	kot	je	rekel	sveti	
Pavel	kralju	Herodu	Agripi	(Apd	26,6),	ali,	ko	se	bo,	
kot	 pravi	 Razodetje,	 ob	 strašnem	 zvoku	 sedmerih	
trobent	začelo	preštevanje	izvoljenih	(prim.	Raz,7).

Vodoravna	delitev	(na	rodove)	je	izginila,	na	do
me	stila	jo	je	–	če	ni	že	sploh	vedno	obstajala	–	nav
pična:	delitev	v	družbene	plasti.	Ta	pa	ni	imela	nič	
skupnega	s	tem,	kar	je	videti	v	Rimu,	kjer	je	bila	de
litev	odvisna	od	denarja.	Tam	so	bili	humiliores, mali	
ljudje	brez	pošteno	pridobljenega	in	računovodsko	
dokazljivega	 kapitala;	 honestiores, meščani,	 ki	 jim	
je	imetje	5.000	sestercev	omogočalo	neko	spoštova

nje;	dva	plemiška	stanova,	konjeniški	in	senatorski,	
katerih	člani	so	prihajali	izmed	tistih,	ki	se	ji	je	na
smehnila	sreča	 in	so	posedovali	400.000	sestercev	
za	viteze	ter	milijon	sestercev	za	visoke	osebnosti,	ki	
so	postajale	legati	in	prokonzuli	v	bogatih	provin
cah,	ter	poveljniki	legij.	V	Izraelu	si	je	samo	en	stan	
lahko	 lastil	 prvenstvo,	 ker	 je	 bil	 ogrnjen	 z	 versko	
častjo:	duhovniški	stan.	Takole	piše	Jožef	Flavij:	»Pri	
raznih	narodih	stoji	pripadnost	plemstvu	na	različ
nih	temeljih,	pri	nas	pa	je	povezava	z	duhovniškim	
stanom	 potrjena	 z	 odličnim	 rojstvom«.	 Teoretič
no	 so	 bili	 torej	 “vojvode	 in	 člani	 vlade”	 poglavarji	
osmih	družin,	ki	so	imele	čast,	da	so	dobavljale	les	
za	tempeljske	daritve,	in	izmed	katerih	je	bil	izbran	
tudi	veliki	duhovnik.	V	resnici	pa	je	duhovniški	stan	

izgubil	ogromno	svoje	veljave	odkar	je	dopustil,	da	
so	se	pismouki,	katerih	pomembnost	bomo	še	videli,	
vsilili	za	izvedence	za	sveto	Postavo	in	za	branilce	
tradicionalnih	 vrednot,	 še	 posebno	 potem,	 ko	 so	
Rimljani	 in	 herodovski	 princi	 ukrotili	 duhovniške	
poglavarje.

Na	čem	so	torej	sloneli	družbeni	razredi?	V	resnici	
na	istem,	kot	v	rimskem	cesarstvu:	na	denarju.	Prav	
presenetljivo	 je	 ugotoviti,	 da	 v	 Novi	 zavezi	 ni	 niti	
enkrat	namigovanja	na	razliko	med	tistimi,	ki	bi	jih	
mi	 imenovali	neplemenite	 in	plemenitimi,	pač	pa	
nasprotno,	neprestano	srečujemo	revne	in	bogate.	
Koliko	Jezusovih	prilik	se	nanaša	na	to	razlikovanje,	
ki	ga	naša	sodobna	družba	tako	dobro	pozna!	Na

sprotno	tistemu,	kar	je	videti	na	Zahodu	v	visokem	
srednjem	veku,	se	vodilni	razred	ni	oblikoval	na	pod
lagi	službe,	ampak	na	podlagi	 imetja	 in	političnih	
zvez,	ki	jih	je	imetje	preskrbelo.

Toda	 kar	 v	 temelju	 razlikuje	 Izrael	 od	 drugih	
narodov	antike	je	njegov	odnos	do	socialne	različ
nosti,	do	denarnih	predpravic.	Načelo	vero	 je	bilo	
brezpogojno.	Člane	duhovniškega	razreda	so	imeli	
za	 nosilce	 neke	 karizme,	 izven	 tega	 razreda	 pa	 so	
bili	vsi	judovski	laiki	strogo	enaki	med	seboj.	Na	to	
načelo	se	nanaša	glasno	zatrdilo	svetega	Pavla:	»So	
Hebrejci?	Jaz	tudi.	So	Izraelci?	Jaz	tudi.	So	Abrahamo
vo	potomstvo?	Jaz	tudi«	(2	Kor	11,22).	To	pomeni:	
smo	enaki,	jaz	veljam	prav	toliko!	Rimski	humilior	
se	ni	počutil	enakega	bogatemu	patriciju,	ki	ga	je	ob	➧
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prihodu	v	Senat	srečal	v	škrlatni	togi	v	spremstvu	pri
stašev;	toda	ko	je	najrevnejši	vernik	v	tempeljskem	
preddvoru	dvigal	roke	k	nebu	v	molitvi,	je	vedel,	da	
je	v	Jahvejevih	očeh	enak	Herodu.

V	izraelski	tradiciji	 je	torej	bila	zavest	enakosti,	
o	 kateri	 pričujejo	 nešteta	 sveta	 besedila.	 Lahko	 bi	
jo	imenovali	revolucionarno	zavest,	ki	je	skušala	na	
nadnaravni	 ravni	 spodnesti	 zemeljske	 vrednostne	
lestvice.	Navdihnjena	beseda	bogatemu	ni	govorila	
samo:	»Ne	zanašaj	se	na	svoje	bogastvo.	Ne	reci:	‘Za
dosti	imam.’«	(Sir	5,1),	ampak	mu	je	naravnost	uka
zovala:	»Ne	zapiraj	roke	pred	svojim	revnim	bratom,	
temveč	mu	jo	na	široko	odpiraj	in	mu	rad	posojaj,	
kolikor	potrebuje	tega,	kar	mu	manjka«	(5	Mz	15,7
8).	Gre	še	dalje.	Naznanja,	da	»iz	prahu	vzdiguje	sla
botnega,	iz	blata	potegne	ubogega,	da	ga	posadi	med	
kneze,	med	kneze	svojega	ljudstva«	(Ps	11378),	da	
»zatiranim	vrača	pravico«	(Job	36,6),	da	bo	kaznoval	

vsakega,	ki	»se	ni	spomnil,	da	bi	izkazoval	dobroto	
in	 je	 	 preganjal	 nesrečnega	 in	 ubogega	 moža«	 (Ps	
109,16).	 Prav	 tej	 obrnitvi	 družbene	 vrednostne	
lestvice	 bo	 Jezus	 na	 široko	 posvetil	 svoje	 učenje,	
posebno	 v	 najbolj	 vzvišenem	 vseh	 svojih	 govorov,	
govoru	na	gori	o	blagrih	(Mt	5;	Lk	6).	Vidi	se,	da	je	
bogat	in	mogočen	zanj	nesrečnež,	ki	bo	težje	prišel	
v	nebeško	kraljestvo	kot	pa	kamela	skozi	šivankino	
uho,	revež,	na	zemlji	 razdedinjeni,	pa	si	pridobiva	
milosti	za	večno	prihodnost.	Toda	to	učenje	je	bilo	
že	tako	prisotno	v	Izraelu,	da	mlado	dekle,	Devica	
Marija,	 ko	 pred	 sorodnico	 Elizabeto	 improvizira	
vzvišeno	pesem	Moja duša poveličuje Gospoda,	hvali	
Gospoda,	da	je	»mogočne	vrgel	s	prestola	in	povišal	
nizke«	(Lk	1,52).	Čeprav	nadnaravna	načela	enakosti	
v	vsakdanjem	življenju	niso	prevladala	nad	človeško	
trdosrčnostjo,	so	imela	na	judovsko	družbeno	življe
nje	vpliv,	ki	ga	je	mogoče	pogosto	opaziti.

SUŽENJSTVO V IZRAELU
Pri	 Judih	 je	 presenetljiv	 odnos	 do	 splošnega	 in	

strašnega	dejstva	v	vseh	starih	družbah:	do	obstoja	
suženjstva.	Gotovo	so	bili	sužnji	v	Izraelu	tudi	v	Jezu
sovem	času.	On	sam	jih	omenja	v	kar	lepem	številu	
svojih	 prilik,	 na	 primer	 o	 priliki	 o	 neusmiljenem	
služabniku,	o	ljulki	in	pšenici,	od	izgubljenem	sinu	
in	v	mnogih	drugih.	Zdi	se	gotovo,	da	gre	tam,	kjer	
novejši	prevodi	uporabljajo	čednosten	izraz	služab-
nik,	za	sužnje,	servi.	Vendar	ob	branju	Nove	zaveze	ali	
Jožefa	Flavija	nima
mo	nikdar	vtisa,	da	
gre	 za	 sila	 številen	
razred	 sužnjev,	 ki	
bi	predstavljali,	kot	
v	 grških	 in	 rimskih	
mestih,	 četrtino	 ali	
še	 več	 prebivalstva	
in	 tako	 povzročali	
neprestano	družbe
no	nesigurnost.	Tu
di	nizki	zaslužki,	ki	
so	jih	plačevali	dni
narjem,	so	delali	na
kupovanje	 sužnjev	
malo	 donosno,	 saj	
jih	je	bilo	treba	vzdr
ževati.	 Nek	 uraden	
dokument	iz	leta	71	
kaže,	 da	 so	 davčni	
zavezanci	v	nekem	kraju,	kjer	 jih	 je	bilo	385,	 imeli	
vsega	 44	 sužnjev,	 kar	 pomeni	 enega	 na	 devet	 svo
bodnih.	Tu	ni	niti	od	daleč	možna	kaka	primerjava	s	
poganskim	svetom.

Isto	velja	za	odnos	do	sužnjev.	Preveč	bi	bilo	govo
riti	o	strogosti	Rimljanov	do	njihovih	sužnjev,	navaja
ti	znane	besede	neke	rimske	matrone	ki	jih	sporoča	
Juvanal:	»Ali	je	suženj	sploh	človek?«,	ali	spominjati,	
da	je	pravno	suženj	spadal	med	stvari,	res	–	»neka	
vrsta	orodja,	ki	zna	govoriti,«	kot	je	rekel	Varo;	pač	
krutost,	ki	so	jo	v	mnogih	primerih	zanikala	dejstva;	
primeri	naklonjenosti	in	dobrote	rimskih	gospodar

jev	do	njihovih	sužnjev	so	v	literaturi	številni.	Če	je	
pa	res,	da	so	pri	Rimljanih	bile	navade	skoraj	vedno	
boljše	 od	 zakonov,	 so	 bili	 pri	 Judih	 zakoni	 glede	
suženjstva	veliko	boljši	od	rimskih	ali	grških.	Ker	so	
bili	to	verski	zakoni,	so	imeli	moralno	moč.

To	pa	ne	pomeni,	da	v	svetopisemskih	in	talmud
skih	besedilih	ne	bi	bilo	zaničljivih	izjav	o	suženjstvu.	
Sirah,	ki	vsekakor	ni	bil	mehkega	srca,	daje	nasve
te,	ki	 jim	tudi	Katon	Starejši	ne	bi	oporekal.	»Oslu	

krmo,	 palico	 in	 to
vor,	 hlapcu	 kruha,	
vzgoje	 in	 dela.	 Daj	
hlapcu	delo,	pa	boš	
našel	počitek,	pusti	
mu	 roke	 brez	 dela,	
pa	bo	iskal	prostost.	
Jarem	 in	 vrv	 bosta	
upognila	tilnik	volu,	
upornemu	 hlapcu	
pa	klade	in	šibe.	Na	
delo	 ga	 pošlji,	 da	
ne	 bo	 lenaril,	 zakaj	
lenarjenje	je	nauči	lo	
veliko	slabega.	De	lo	
mu	daj,	ki	je	zanj,	če	
pa	ne	bo	ubogal,	ga	
vkleni	v	 težke	oko
ve…«	(Sir	33,2529).	
Nekateri	rabini	v	Je

zusovem	času	niso	bili	bolj	prizanesljivega	mnenja.	
Leni,	razvratni,	tatovi,	vse	napake	so	pripisovali	suž
njem	in	jih	obtoževali,	da	sovražijo	svoje	gospodarje.	
Zdi	 se	 celo,	 da	 so	 bila	 nekakšna	 splošna	 čvekanja:	
govorili	so	o	sužnjih	kot	nekateri	meščani	govore	o	
domačih	živalih…

Je	 pa	 bila	 v	 Svetem	 pismu	 in	 v	 učenju	 učiteljev	
Postave	še	druga	tradicija	in	gotovo	je,	da	je	ta	v	Je
zusovem	 času	 prevladovala.	 Navedeno	 besedilo	 iz	
Siraha,	katerega	strogost	so	cenili,	se	namreč	nada
ljuje:	»Pri	nikomer	ne	prekorači	meje,	ničesar	ne	stori	
brez	presoje…	Če	imaš	samo	enega	sužnja,	ravnaj	z	

Suženjski trg
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njim	kakor	z	bratom…	(Sir	33,	3032).	In	sveti	mož	
Job	je	povedal	še	bolj	globoko:	»Ali	ni	moj	Stvarnik	v	
materinem	telesu	naredil	tudi	njega	[sužnja]?«	(Job	
31,15).	Sveto	pismo	je	dostikrat	opozarjalo	Izraelce,	
da	so	bili	oni	sami	sužnji	v	egiptovski	deželi	in	da	jih	
mora	ta	spomin	spodbujati	k	usmiljenju.	Sicer	pa	je	
Postava	 ščitila	 sužnje,	 kaznovala	 gospodarja,	 ki	 bi	
ga	ubil,	predvidevala	osvoboditev	tistega,	ki	bi	ga	z	
udarci	pohabil	ali	mu	iztaknil	oko,	pa	tudi	tistega,	
za	katerega	je	bilo	znano,	da	z	njim	slabo	postopajo.	
Večina	rabinov	je	poudarjala	bolj	velikodušne	zapo
vedi	glede	sužnjev.	Rabin	Johanan	ni	jedel	mesa	in	
pil	vina,	ne	da	bi	dal	obojega	tudi	svojemu	sužnju,	in	
navajali	so	ganljive	besede	rabina	Gamaliela	zaradi	
odgovora	nekomu,	ki	mu	je	izrazil	svoje	začudenje,	
ko	 ga	 je	 videl	 žalostnega	 zaradi	 smrti	 njegovega	
suž	nja	Tobija:	»Moj	suženj	Tobi	je	bil	mož;	bil	je	časti
vreden	in	pobožen.«	Ker	so	sužnji	pripadali	Izraelcu,	
so	 bili	 podvrženi	 ve
čim	 svetopisemskim	
predpisom,	vendar	pa	
jih	niso	mogli	obreza
ti	 proti	 njihovi	 volje.	
Če	 se	 je	 suženj	 upiral	
temu	 pravilu	 več	 kot	
dvanajst	 mesecev,	 je	
moral	biti	prodan	na
zaj	poganom.	Če	pa	ga	
je,	nasprotno,	sprejel,	
je	bil	od	takrat	upošte
van	 kot	 član	 družine	
tako	daleč,	da	je	obre
zan	suženj	kakega	du
hovnika	 imel	 pravico	
jesti	“svete	reči”,	posve
čeno	hrano.

Vendar	pa	tudi	ob
rezan	 suženj	 pogan
skega	rodu	ni	imel	niti	istih	verskih	dolžnosti	niti	is
tih	civilnih	pravic	kot	hebrejski	suženj.	Teh	je	moralo	
biti	prav	malo	kupljenih:	Postava,	ki	je	prepovedovala	
držati	Izraelca	kot	sužnja	proti	njegovi	volji,	če	ni	bil	
kriv.	Tako	je	morala	spodbujati	trgovce	z	ljudmi,	da	
so	svoj	judovski	človeški	inventar	prodajali	na	drugih	
tržiščih	 izven	 Palestine.	 Je	 pa	 obstojala	 zakonita	 ,	
dokaj	odvratna	uredba,	ki	je	naredila	za	sužnja	dolž
nika,	ki	ni	bil	sposoben	povrniti	dolga,	in	tatu,	ki	ni	
mogel	vrniti	svojega	plena.	Najti	je	bilo	tudi	revne	
ljudi,	ki	so	se	dali	zasužnjiti,	namesto	da	bi	od	lakote	
umrli,	 in	 jim	 je	 gospodar	 preluknjal	 desno	 ušesno	
mečico	 v	 znamenje	 njihovega	 usužnjenja.	 Postava	
je	strogo	nadzorovala	pogoje,	pod	katerimi	je	tudi	
Izraelec	 lahko	 postal	 suženj,	 predvsem	 njegovega	
lastnika,	ki	je	moral	skrbeti	za	njegovo	preživljanje.		
Načelno	je	moral	postopati	z	njim	kakor	s	svobod
nim	delavcem,	najemnikom,	ne	ga	siliti	delati	več	kot	
deset	ur	na	dan,	nalagati	mu	delo	samo	podnevi,	ne		
ponoči,	ne	ga	uporabljati	za	javne	uslužnosti	–	na	
primer	kot	krojača,	strežnika	v	javnih	kopališčih	ali	
brivca	–,	ne	početi	kaj	takega,	kar	bi	ga	poniževalo.	Ti	
predpisi	so	bili	tako	natančni,	da	je	krožil	pregovor:	
»Kdor	kupi	hebrejskega	sužnja,	si	je	nakopal	gospo

darja«.	Povrhu	pa	je	obstojal	še	znani	zakon	o	“sobot
nem	letu”,	to	izjemno	varovalo,	značilno	za	najbolj	
plemenito	judovsko	tradicijo,	ki	je	redno	ponovno	
vzpostavilo	družbeno	ravnotežje,	črtalo	dolgove	in	
ukazovalo	počitek	vsem,	celo	živini	in	zemlji.	Ta	za
kon	je	predvideval:	»Kadar	kupiš	hebrejskega	sužnja,	
naj	služi	šest	let,	sedmo	leto	pa	naj	brez	odškodnine	
odide	v	prostost«	(2	Mz	21,2).	Neposredna	posledica	
je	bila,	da	hebrejski	suženj	ni	veljal	niti	dvajsetine	
poganskega	sužnja,	saj	tega	ni	bilo	treba	osvoboditi	
–	načelno!	–	prej	kot	vsakih	petdeset	let,	v	letih	ve
likega	jubileja	(prim.	3	Mz	25,40).	Kaže,	da	so	zakoni	
in	 navade	 v	 Kristusovem	 času	 dosegle	 v	 Palestini	
skoraj	popolno	ukinitev	hebrejskega	suženjstva.	To	
je	veljalo	celo	v	primerih	nesposobnosti	plačevanja	
dolgov;	samo	zasužnjevanje	tatov	je	ostalo	v	navadi.	
Če	 je	 kakega	 Juda	 kupil	 poganski	 gospodar	 ali	 pa	
Jud,	ki	ga	je	hotel	odvesti	 izven	Svete	dežele,	ga	je	

odkupila	skupnost,	če	
ga	 ni	 mogla	 družina.	
Končno	 je	 Filon	 po	
pravici	zapisal,	»da	so	
bili	 celo	 isti,	 ki	 so	 jih	
imenovali	 sužnje,	 v	
resnici	delavci«.

Samoumevno	 je,	
da	 je	 bil	 položaj	 žen
ske	 sužnje,	 Izraelke	
ali	poganke,	drugačen	
od	 po	ložaja	 moškega	
sužnja.	Tista,	ki	je	bila	
poročena	 s	 sužnjem,	
je	sledila	njegovi	uso
di,	če	 je	bil	osvobojen	
ali	 preprodan,	 razen	
če	 je	 že	 pred	 poroko	
pri	padala	kakemu	go
spodarju:	 ta	 je	 lahko	

ob	držal	 njo	 in	 njene	 otroke,	 čemur	 so	 pa	 rabini	
nasprotovali,	največ	zato,	ker	so	mnoge	postale	pri
ležnice	gospodarja	in	njegovih	sinov.	V	tem	primeru	
osvoboditev	v	sobotnem	letu	ni	bila	nujna,	razen	če	
jo	je	ženska	zahtevala.	Toda	Postava	je	ščitila	suženj
ske	priležnice,	prepovedovala	je	preprodajati	izven	
družine	tiste,	ki	so	nehale	biti	priležnice,	samodejno		
je	osvobajala	tiste,	ki	so	se	redno	poročile	in	ni	do
voljevala,	da	bi	jih	ločili	od	njihovih	otrok.	Rabinsko	
učenje	je	bilo	pa	sploh	nasprotno	ženskemu	suženj
stvu.	»Kdor	množi	v	svoji	hiši	moške	sužnje,	množi	
tatvine,«	je	rekel	rabi	Hilel,	»kdor	pa	množi	ženske	
sužnje,	množi	pohoto«.

Poleg	 obvezne	 osvoboditve	 izraelskih	 sužnjev	
vsako	sedmo	leto,	so	mnoge	sužnje	osvobodili	nji
hovi	gospodarji:	nekatere	zato,	ker	so	uspeli	nabrati	
toliko	prihrankov,	da	so	se	odkupili,	druge	zato,	ker	
jim	je	pomagala	njihova	družina,	in	spet	druge,	ker	
jim	je	to	naklonila	velikodušnost	gospodarjev.	Ra
bini	so	predvideli	več	primerov,	ko	je	osvoboditev	
postala	 zakonska	 nuja:	 kadar	 je	 gospodar	 pohabil	
svojega	 sužnja,	 kadar	 mu	 je	 dovolil	 poročiti	 se	 s	
svobodno	žensko	in	obratno,	ali	kadar	ga	je	naredil	
za	svojega	dediča.	Obred	osvoboditve	je	imel	verski	

Suženjsko delo Izraelcev v Egiptu

➧
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL OZDRAVLJENJA

značaj:	suženj	si	je	v	navzočnosti	svojega	gospodarja	
nadel	filakterije,	majhne	usnjene	vrečice,	v	katerih	
so	 bili	 štirje	 odlomki	 Postave,	 in	 so	 jih	 pri	 molitvi	
nosili	 na	 čelu	 in	 na	 levi	 roki.	 S	 tem	 je	 osvobojeni	
vstopil	v	judovsko	skupnost	–	če	je	bil	Izraelec	–	z	
vsemi	pravicami	Judov;	če	je	bil	obrezan	pogan,	pa	
s	manj	pravicami.	Kaže,	da	ti	hofsim	v	Izraelu	niso	
imeli	enakega	položaja,	kot	so	ga	imeli	osvobojenci	
v	 rimskem	 cesarstvu,	 kjer	 jih	 je	 videti	 pogosto	 na	
čelu	oblasti	in	časti.

Razmeroma	blagi	suženjski	pogoji	razlože	v	neki	
meri,	zakaj	se	Jezus	ni	posebej	zanimal	za	suženjstvo.	
Po	drugi	strani	je	pa	popolnoma	jasno,	da	ga	je	bolj	
skrbela	moralna	sužnost,	ki	ji	je	podvržen	vsak	člo
vek,	 dejstvo	 greha.	 Resnica,	 ki	 osvobaja,	 osvobodi	

tudi	od	napak.	Na	časni	ravni	je	Jezus	dobro	poznal	
položaj	sužnja,	to	 je	priznal,	toda	z	duhovnega	vi
dika	 to	 ni	 imelo	 nobenega	 pomena,	 saj	 resnično	
življenje	 ni	 tukaj	 doli.	 Vendar	 vse	 njegovo	 učenje	
teži	k	izbrisanju	vsake	razlike	med	gospodarjem	in	
sužnjem	v	vesoljni	ljubezni.	Sveti	Pavel	bo	večkrat	
dal	gospodarjem	čudovite	nauke	o	velikodušnosti,	
sužnjem	pa	nasvete	o	podložnosti.	Ni	mogoče	brez	
ganjenosti	brati	kratkega	Pisma	Filemonu,	kjer	apo
stol	govori	tako	velikodušno	o	pobeglem	sužnju.	V	
novem	gledanju	na	življenje	v	prvih	cerkvenih	skup
nosti	–	kakor	je	že	prej	bilo	pri	Esenih	–	ne	bo	več	
»ne	gospodarja	ne	sužnja«,	in	to	veliko	prej,	preden	
so	ustanove,	rojene	iz	krščanstva,	uspele	počasi	od
praviti	to	zlo	poganskega	sveta.

Ob	 besedi	 ozdravljenje	 takoj	 pomislimo	 na	
ozdra	vitev	 svojih	 bolezni,	 na	 svoje	 zdravje.	 Angel	
ozdravljenja	bi	ti	rad	vlil	upanje,	da	bo	tvoje	življenje	
uspešno,	da	bo	celovito,	da	lahko	vse,	kar	je	v	tebi,	
sprejmeš,	da	lahko	vsemu,	kar	si	ti,	rečeš	Da,	da	lahko	
poveš:	Dobro	je	tako,	kot	je.

Da	pa	lahko	to	izrečeš,	se	morajo	najprej	zaceliti	
tvoje	rane.	Vsakdo	od	nas	nosi	s	seboj	rane.	Ranili	so	
nas	starši,	četudi	so	imeli	
še	 tako	 dober	 namen.	
Ranjeni	smo	bili,	če	nas	
v	 naši	 enkratnosti	 niso	
jemali	resno,	če	so	naše	
potreba	in	občutke	pre
prosto	 prezrli,	 če	 naše	
osnovne	potrebe	po	lju
bezni	in	varnosti,	po	go
tovosti	 in	 zanesljivosti	
niso	bile	izpolnjene.	Pri
zadeli	so	nas	učitelji,	ki	
so	nas	osmešili	pred	raz
redom,	duhovniki,	ki	so	
nam	 vcepili	 strah	 pred	
peklom.	Prizadeneta	nas	
prijatelj	 ali	 prijateljica,	
če	 nas	 ne	 razumeta,	 če	
nas	 zadeneta	 v	 boleča	
mesta,	 če	 vrtata	 v	 naše	
sta	re	rane.	Angel	ozdravljenja	ti	hoče	povedati:	Tvoje	
rane	lahko	ozdravijo	in	se	bodo	zacelile.	Ozdravljenje	
pa	nikakor	ne	pomeni,	da	jih	sploh	ne	boš	več	čutil.	
A	ne	bodo	se	kar	naprej	gnojile.	Zarastla	jih	bo	braz
gotina.	In	tedaj	bodo	pripadale	tebi,	ne	da	bi	ovirale	
tvoje	življenje.	Ne	bodo	več	pritegovale	nase	vse	tvoje	
energije.	Ne,	ohranjale	te	bodo	živega,	postale	ti	bodo	
celo	 vir	 življenja.	 S	 pomočjo	 angela	 ozdravljenja	
bodo	tvoje	rane	postale	dragocen	zaklad,	dragoceni	
biseri,	 kot	 pravi	 Hildegarda	 iz	 Bingena.	 Kajti	 tam,	

kjer	si	bil	ranjen,	boš	odprt	za	ljudi	okrog	sebe,	tam	
ses	boš	občutljivo	odzival,	ko	bodo	pripovedovali	o	
svojih	ranah.	Tam	boš	tudi	sam	živ.	Tam	boš	prišel	v	
stik	s	samim	seboj,	s	svojim	resničnim	jazom.	Želim	
ti,	da	bi	ti	angel	ozdravljenja	podaril	upanje,	da	se	vse	
tvoje	rane	lahko	zacelijo,	da	te	preprosto	ne	določa	
tvoja	ran	polna	zgodba,	marveč,	da	lahko	popolno
ma	živiš	v	sedanjosti,	saj	tvoje	rane	ne	morejo	več	

ovirati	tvojega	življenja.	
Nasprotno,	 usposablja
jo	 te	 za	 življenje.	 Angel	
ozdravljenja	bi	rad	tvo
je	 rane	 spremenil	 v	 vir	
živosti	in	vir	blagoslova	
zate	in	za	druge.

Ko	 bo	 angel	 ozdrav
ljenja	 ozdravil	 tvoje	 ra
ne,	 boš	 tudi	 sam	 postal	
angel	 ozdravljenja	 za	
dru	ge.	 Tedaj	 se	 bodo	
dru	gi	 dobro	 počutili	 v	
tvoji	bližini.	Čutili	bodo,	
da	 ti	 lahko	 svoje	 rane	
pokažejo,	 da	 jih	 razu
meš,	da	njihovih	ran	ne	
ocenjuješ,	 ampak	 jih	
pre	prosto	sprejemaš.	In	
čutili	 bodo,	 da	 iz	 tebe	

izhaja	ozdravljajoče	ozračje.	Svojih	ran	ne	prenašaš	
nanje.	Drugih	ne	nadleguješ	s	svojimi	problemi,	ven
dar	si	odprt	zanje.	Lahko	ti	pripovedujejo	o	svojih	
ranah,	ne	da	bi	se	morali	bati,	da	jih	boš	ožigosal	kot	
bolne	ali	cmerave.	Sploh	ne	veš,	zakaj	ljudje	tako	radi	
prihajajo	k	tebi	in	zakaj	ti	tak	odkrito	pripovedujejo	
o	sebi.	Očitno	je	angel	ozdravljenja	spremenil	tvoje	
rane	in	bi	rad	v	tebi	ter	preko	tebe	tudi	drugim	spo
ročil:	Dober	si	tak,	kakršen	si.	Celovit	si	in	zdrav.	Tudi	
tvoje	rane	se	lahko	zacelijo.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

KAJ JE CERKEV

➧

To	pot	bomo	skušali	razumeti	kaj	 je	Cerkev.	Ko	
smo	 premišljevali	 o	 izročilu	 (tradiciji	 –	 glej febru-
arsko številko AM),	smo	videli,	da	to	ni	neka	zbirka	
stvari,	besed,	kakor	nekakšna	škatla	mrtvih	stvari.	Iz
ročilo	je	reka	novega	življenja,	ki	prihaja	od	začetkov,	
od	Kristusa	do	nas	in	nas	vključuje	v	zgodovino	Boga	
do	človeka.	Izročilo	je	tako	važna	stvar,	da	se	hočem	
še	danes	ustaviti	pri	njem,	saj	je	velikega	pomena	za	
življenje	 Cerkve.	 Drugi	 vatikanski	 koncil	 je	 v	 tem	
oziru	poudaril,	da	je	izročilo	apostolsko	predvsem	v	
svojem	izvoru:	»Bog	je	v	svoji	največji	dobrotljivosti	
uredil	tako,	da	tisto,	kar	je	razodel	v	zveličanje	vseh	
narodov,	 ostane	 za	 vedno	 neokrnjeno	 in	 prihaja	
do	vseh	rodov.	Zato	je	Kristus	Gospod,	v	katerem	se	
dovršuje	 vse	 razodetje	 veli
častnega	 Boga	 (prim.	 2	 Kor	
1,20;	 3,144,6),	 apostolom	
zapovedal,	 naj	 evangelij,	 ki	
ga	je	kot	izpolnitev	prejšnjih	
preroških	obljub	sam	prine
sel	in	z	lastnimi	usti	razglasil,	
vsem	 oznanjajo	 kot	 vir	 vse	
odrešenjske	resnice	in	nrav
nega	 življenja	 in	 jim	 tako	
priobčujejo	božje	darove.	To	
so	zvesto	izvrševali	tako	apo
stoli,	ki	so	z	ustnim	oznanje
vanjem,	z	zgledi	in	uredbami	
izročili	naprej,	kar	so	sprejeli	
iz	 ust,	 iz	 razgovora	 in	 iz	 del	
Jezusa	 Kristusa,	 ali	 pa	 so	 se	
naučili	ob	navdihovanju	Sve
te	ga	 Duha,	 kakor	 tudi	 tisti	
a	po	stoli	in	apostolski	možje,	ki	so	po	navdihnjenju	
istega	Svetega	Duha	zapisali	oznanilo	o	odrešenju«	
(Dogm. konst. o božjem razodetju, 7).	

Kot	 je	 bilo	 dvanajst	 rodov	 izvoljenega	 ljudstva,	
tako	 je	 bilo	 dvanajst	 apostolov,	 voditeljev	 eshato
loškega	 Izraela,	 ki	 so	 nadaljevali	 “zbirko”,	 ki	 jo	 je	
začel	Gospod.	To	so	delali	tako,	da	so	zvesto	predajali	
naprej	prejeti	dar,	veselo	oznanilo	o	kraljestvu,	ki	je	
v	 Jezusu	 Kristusu	 prišlo	 k	 ljudem.	 Njihovo	 število	
ne	izraža	samo	povezave	s	sveto	korenino,	Izraelom	
dvanajstih	rodov,	ampak	tudi	vesoljno	namembnost	
njihove	službe:	prinesti	odrešenjo	do	zadnjih	meja	
sveta.	To	lahko	ugotovimo	iz	simbolične	vrednosti,	
ki	 jo	 imajo	 števila	 v	 semitskem	 svetu:	 dvanajst	 je	
zmnožek	od	tri,	števila	popolnosti,	in	štiri,	število,	
ki	usmerja	na	štiri	osnovne	točke,	torej	na	ves	svet.

Iz	evangeljskega	oznanila	rojena	skupnost	spo
znava,	 da	 je	 bila	 zbrana	 z	 besedo	 tistih,	 ki	 prvi	 iz
kusili	Gospoda	in	 jih	 je	on	poslal.	Skupnost	ve,	da	
sme	 računati	 na	 vodstvo	 Dvanajsterih,	 kakor	 tudi	
na	 vodstvo	 tistih,	 ki	 se	 sčasoma	 pridružujejo	 kot	

nasledniki	v	službi	Besede	in	v	služenju	skupnosti.	
Tako	 se	 skupnost	 čuti	 obvezano	 predajati	 drugim	
“veselo	oznanilo”	resnične	Gospodove	navzočnosti	
in	njegove	velikonočne	skrivnosti,	ki	deluje	v	Duhu.	
To	je	dobro	poudarjeno	na	nekaterim	mestih	pavlin
ske	zbirke	pisem:	»Izročil	sem	vam	predvsem	to,	kar	
sem	sam	prejel«	(1	Kor	15,3).	In	to	je	važno.	Znano	
je,	da	je	sveti	Pavel,	ki	ga	je	v	začetku	poklical	Kristus	
z	osebnim	klicem,	pravi	apostol	in	tako	tudi	zanj	v	
temelju	velja	zvestoba	temu,	kar	je	prejel.	Ni	hotel	
“iznajti”	novega	krščanstva,	da	tako	rečemo,	“pav
linskega”.	Zato	vztraja:	»Izročil	sem	vam	predvsem	
to,	kar	sem	sam	prejel«.	Predal	je	naprej	začetni	dar,	
ki	prihaja	od	Gospoda	in	je	resnica,	ki	odrešuje.	Nato	

proti	koncu	piše	Timoteju:	»S	
Svetim	Duhom,	ki	prebiva	v	
nas,	varuj	lepi	zaklad,	ki	ti	je	
bil	zaupan«	(2	Tim	1,14).	Isto	
trdo	dokazuje	tudi	prastaro	
pričevanje	 krščanske	 vere,	
ki	 ga	 je	 zapisal	 Tertulijan	
okoli	leta	200:	»[Apostoli]	so	
v	začetku	potrjevali	vero	v	Je
zusa	Kristusa	in	ustanavljali	
Cerkve	v	Judeji,	takoj	zatem	
pa	 so	 raztreseni	 po	 svetu	
oznanjali	 isti	 nauk	 in	 isto	
vero	narodom	in	tako	usta
navljali	Cerkve	v	vsakem	me
stu.	 Od	 teh	 so	 potem	 druge	
Cerkve	 prejele	 temelje	 vere	
in	seme	nauka	in	to	še	naprej	
prejemajo	 prav	 zato,	 da	 so	

Cerkve.	Na	ta	način	imamo	tudi	njih	za	apostolske	
kot	naslednice	Cerkva	apostolov«	(De praescriptione 
haereticorum, 20).

Drugi	 vatikanski	 koncil	 komentira:	 »Kar	 pa	 so	
apostoli	izročili,	obsega	vse	tisto,	kar	pospešuje	sve
to	življenje	božjega	ljudstva	in	pomnožuje	njegovo	
vero.	In	tako	Cerkev	s	svoji	naukim,	z	življenjem	in	
bogočastjem	trajno	nadaljuje	in	vsem	rodovom	pre
daja	naprej	vse,	kar	sama	je,	vse,	kar	veruje«	(Dogm. 
konst. o božjem razodetju, 8).	Cerkev	predaja	naprej	
vse,	kar	je	in	kar	veruje,	predaja	pa	to	v	bogoslužju,	v	
življenju,	v	nauku.	Izročilo	je	torej	živi	evangelij,	ki	so	
ga	apostoli	oznanjali	kot	celoto	na	temelju	njihove	
edinstvene	in	neponovljive	izkušnje:	z	njihovo	de
javnostjo	je	bila	vera	sporočena	drugim	vse	do	nas,	
do	konca	sveta.	Izročilo	je	torej	zgodovina	Duha,	ki	
deluje	v	zgodovini	Cerkve	po	posredovanju	aposto
lov	 in	 njihovih	 naslednikov	 v	 zvestobi	 do	 začetne	
izkušnje.	To	potrjuje	sveti	papež	Klemen	Rimski	ob	
koncu	1.	stoletja:	»Apostole,	ki	so	nam	oznanili	evan
gelij,	je	poslal	Gospod	Jezus	Kristus,	Jezusa	Kristusa	
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pa	je	poslal	Bog.	Kristus	torej	prihaja	od	Boga,	apo
stoli	pa	od	Kristusa:	oboji	torej	po	vrsti	prihajajo	iz	
božje	volje…	Po	posredništvu	našega	Gospoda	Jezusa	
Kristusa	so	apostoli	spoznali,	da	bodo	nastali	spori	
glede	škofovske	službe.	 In	ker	so	točno	predvideli	
prihodnost,	so	postavili	izvoljene	in	jim	ukazali,	naj	
po	njihovi	smrti	drugi	 izkušeni	možje	prevzamejo	
njihovo	službo«	(Ad	Corinthios,	42.44).

To	verižno	nasledstvo	službe	traja	vse	do	danes	in	
se	bo	nadaljevalo	do	konca	sveta,	saj	je	bilo	poslan
stvo,	ki	ga	 je	Jezus	dal	apostolom,	predano	naprej	
njihovim	 naslednikom.	 Poleg	 izkušnje	 osebnega	
stika	s	Kristusom,	kar	je	edinstvena	in	neponovljiva	
izkušnja,	so	apostoli	predali	naslednikom	slovesno	
poslanstvo	v	svet,	ki	so	ga	prejeli	od	Učitelja.	Apostol	

prihaja	iz	grškega	izraza	“apostéllein”,	kar	pomeni	
poslati.	 Apostolsko	 poslanstvo	 vsebuje	 pastirsko	
službo	 (»naredite	 vse	 narode	 za	 moje	 učence«),	
bogoslužno	(»krščujte	jih…«)	in	preroško	(»jaz	sem	
z	 vami	 vse	 dni	 do	 konca	 sveta«),	 kot	 kaže	 besedi
lo	 Mt	 28,1920).	 Tako	 imamo	 na	 drugačen	 način	
kot	 apostoli	 tudi	 mi	 resnično	 in	 osebno	 izkušnjo	
navzočnosti	vstalega	Kristusa.	Po	apostolski	službi	
tako	Kristus	sam	doseže	tistega,	ki	je	poklican	k	veri.	
Oddaljenost	stoletij	je	premagana	in	Vstali	se	daruje	
živ	in	dejaven	za	nas,	v	današnjiku	Cerkve	in	sveta.	
To	je	naše	véliko	veselje.	V	živi	reki	izročila	Kristus	ni	
dvatisoč	let	proč	od	nas,	ampak	je	resnično	navzoč	
med	nami	in	nam	daje	Resnico,	daje	luč,	ki	oživlja	in	
najde	pot	v	prihodnost.

SPET KLIČE NAS
VENČANI MAJ

Spet kliče nas venčani maj
k Mariji v nadzemeljski raj.

Cvetlice dobrave
si venčajo glave,

raduje se polje in gaj.
Drevesa na vrtu cveto,
po vejah pa ptice pojo,

nebeški Kraljici,
Mariji Devici,

pozdrave in slavo pojo.
Že šmarnice bele cvetó
in vrtnice venec pletó,

da krasnega maja
vse s slavo obdaja

cvetlico Marijo lepó.
Tako se Marija časti,

ko maj nje lepoto slavi.
Za grešne sirote
pa Mati dobrote

pred Božjim prestolom kleči.
Le kliči nas, venčani maj,

k Mariji v nadzemeljski raj!
Da večno veseli

Mariji bi peli,
o Jezus, to milost nam daj.

Dnevi	 bežijo	 mimo	 nas	 kakor	 en	 sam	 delavnik.	 Kar	 naprej	 nekam	
hitimo:	od	doma	v	službo,	iz	službe	domov,	vmes	pa	je	še	vrsta	opravkov	
–	vse	v	naglici	in	nemiru.	Vsi	postajamo	nervozni.	Nervozno	prenašamo,	
ali	bolje	rečeno,	ne	prenašamo	drug	drugega.	Postali	smo	stroji.	Nimamo	
časa	ne	zase	ne	za	drugega,	kaj	šele	z	Boga.	Ves	izmučen	se	človek	sprašuje:	
Čemu	vse	to?	Kam	drvim,	kje	se	bom	končno	ustavil?

V	to	naše	hitenje	pa	se	je	oglasila	pesem	Spet kliče nas venčani maj. 
Kakor	bi	zaslišali	lepo	melodijo	iz	daljave,	melodijo	svoje	mladosti,	me
lodijo,	ki	nas	vodi	nazaj	v	tiste	čase,	ko	še	nismo	hiteli,	ko	še	nismo	bili	
nervozni,	v	čase,	ko	smo	še	imeli	čas	zase,	za	sočloveka,	ko	smo	še	imeli	
čas	za	Boga.

Spet kliče nas venčani maj.	Pesem	je	leta	1861	zložil	Ivan	Virk,	uglasbil	
pa	jo	je	Andrej	Vavken,	učitelj	in	organist	v	Cerkljah	na	Gorenjskem,	ki	
je	uglasbil	precej	cerkvenih	pesmi,	od	božičnih	do	Marijinih.	Večina	nje
govih	pesmi	je	postala	priljubljena	pri	cerkvenih	zborih,	še	več:	postale	
so	pesmi	našega	ljudstva.

Spet kliče nas venčani maj.	Pesem	nas	hoče	ustaviti	v	hitenju	in	teka
nju	za	stvarmi,	ki	so	nam	začasno	nadomestile	Boga.	Ali	pa	smo	zdaj	bolj	
srečni,	ko	nimamo	več	časa	za	Boga,	za	Marijo?	Je	mar	otrok	srečnejši,	
ker	je	izgubil	očeta,	mater?

Spet kliče nas venčani maj k Mariji v nadzemeljski raj.
Ustavi	se,	človek,	Mati	te	kliče!
Pisateljica	Marija	Kmetove	pripoveduje	o	otrocih,	ki	se	igrajo,	gradijo	

hiše,	gradove	in	mostove.	Pa	se	vrne	domov	njihova	mati	in	jih	pokliče.	
Pozabljeni	so	gradovi,	porušeni	mostovi	–	mati	 je	prišla,	k	njej	hitijo.	
Tako	tudi	nas	od	naših	opravil	kliče	Mati	Marija.

Spet kliče nas venčani maj.	Pesem	prikazuje	lepoto	narave	v	tem	času.	
Kar	škoda,	da	v	mestu	vidimo	tako	malo	te	lepote.	Če	bi	šli	za	kakšno	
uro	ven,	bi	videli	vse	to,	o	čemer	pripoveduje	pesem:	cvetice dobrave si 
venčajo glave.	Videli	bi,	da	drevesa na vrtu cveto,	da	šmarnice bele cveto.

Čemu	 vsa	 ta	 lepota,	 komu	 na	 čast?	 Nebeški Kraljici, Mariji Devici, 
pozdrave in slavo pojo.

Vsa	narava	je	odeta	v	cvetje	in	petje.	Kako	bi	mogli	mi	ostati	hladni,	
brez	 cvetja	 in	 petja	 v	 duši?	 Pridružimo	 se	 pojoči	 in	 cvetoči	 naravi,	 da	
izpolnimo,	kar	je	Marija	sama	napovedala:	»Odslej	me	bodo	blagrovali	
vsi	rodovi«	(Lk	1,48).

Kako	je	naš	slovenski	narod	Marijo	častil	s	pesmijo?	Ta	pesem	je	naj
večkrat	prikipela	iz	srca	nekoga,	ki	je	Marijo	ljubil	in	častil,	naše	ljudstvo	
pa	jo	je	sprejelo	z	svojo,	da	je	z	njo	izražalo	svojo	ljubezen	do	Marije.

Če	bi	hoteli	naštevati	pesmi	s	podobno	vsebino,	bi	jih	lahko	našli	kar	

Jožef Kvas
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precej:	Cvetke	trgam	snežnobele,	z	njih	bom	venček	
krasni	vil,	ga	Mariji	podaril…	Krasni	majnik	že	razgri
nja	po	dobravah	žlahtni	cvet…	Že	slavčki	žvrgolijo,	
se	maj	vesel	budi…

Zakaj	so	tako	mnogi	Ma
rijo	častili?	Zakaj	so	ji	zlagali	
pesmi	in	jih	prepevali?	Mater	
ljubiti,	mater	rad	imeti	–	to	
je	vendar	naravno,	samo	po	
sebi	umljivo.	Če	se	komu	zdi	
odveč	 ljubiti	 svojo	 mater,	
potem	 ni	 več	 človek,	 tem
več	je	postal	stroj;	nima	nič	
več	človeškega	v	sebi,	nima	
več	 srca,	 je	 slabši	 od	 rož	 in	
ptic,	ki	se	prebujajo	v	cvetju	
in	 petju.	 Brez	 matere	 je	 v	
družini	dolgčas,	 je	pusto	 in	
žalostno.	Takšna	bi	bila	tudi	
Cerkev	 brez	 Marije,	 takšna	
bi	bila	tudi	vera	brez	Marije	–	pusta	in	žalostna.	»Ob	
Mariji	postane	krščanstvo	domače,	vse	bolj	toplo	in	
življenjsko,«	je	zapisal	Teilhard	de	Chardin.	Ne	boj
mo	se,	da	bi	nam	Jezus	zameril,	če	ljubimo	njegovo	
Mater.	Cerkvena	zgodovina	nam	pravi,	da	so	narodi,	

ki	so	ohranili	Marijino	češčenje,	ohranili	tudi	vero	
v	Jezusa	Kristusa.	Marija	nas	vodi	h	Kristusu,	k	po
globitvi	vere	in	ljubezni.	Prav	k	temu	Spet kliče nas 

venčani maj,	ki	naj	postane	
čas	 naše	 spreobrnitve.	 Še	
bolj	se	bomo	oklenili	Marije,	
da	 z	 njo	 skupaj	 pridemo	 k	
Jezusu.

Zamislimo	 se,	 kaj	 bomo	
storili	 za	 poglobitev	 svoje	
verre,	kaj	bomo	storili,	da	bo	
naše	življenje	res	poslušanje	
Božje	 besede,	 pa	 ne	 samo	
poslušanje,	 temveč	 tudi	 iz
vrševanje	Božje	besede?	Kaj	
bomo	 storili,	 da	 bo	 naše	
prejemanje	zakramentov	za
vestno,	pripravljeno,	v	veri?	
Kaj	bomo	storili,	da	bo	naša	
nedelja	spet	Gospodov	dan,	

ko	bomo	imeli	čas	za	Boga,	zase	in	za	sočloveka?	Kaj	
bomo	storili	za	brate	in	sestre,	ki	nas	potrebujejo?	
Kaj	bomo	storili	za	spravo,	edinost	in	mir	na	svetu.

Zato	pa:	Le kliči nas, venčani maj … da večno 
veseli Mariji bi peli, o Jezus, to milost nam daj.

Marija in Jezus v evangeliju
V	svetopisemskih	besedilih	opazimo,	da	se	Marija	

vedno	pojavlja	skupaj	z	Jezusom.	Evangelij	otroštva	
je	jasen	prikaz	tega:	skrivnost	oznanjenja,	obisk	Eli
zabete,	 rojstvo,	 obrezovanje,	 darovanje	 v	 templju,	
najdeni	Jezus	v	templju	–	vse	to	so	dogodki,	ki	 jih	
Jezus	in	Marija	preživljata	skupaj.

Isto	je	opaziti	v	času	Jezusovega	javnega	življenja:	
Marija	je	navzoča	pri	čudežu,	ko	se	voda	spremeni	
v	 vino	 ob	 svatbi	 v	 Kani	 Galilejski,	 v	 skrivnostnem	
dogodku,	ki	pripoveduje	o	njej,	bratih	in	sestrah,	ki	
gredo	iskat	Jezusa,	ker	se	o	njem	govori,	da	je	pono
rel	(prim.	Mr	3,2021.3135),	in	končno	pod	križem	
(prim.	Jn	192527).

Lahko	navedemo	tudi	besedilo	iz	Apostolskih	del	
(1,14),	ki	pripoveduje,	da	so	apostoli	po	vnebohodu	
združeni	 skupaj	 z	 Marijo	 vztrajali	 v	 molitvi:	 to	 je	
apostolska	skupnost,	ki	se	v	bogoslužju	zbrana	okrog	
Vstalega	pripravlja	na	sprejem	Duha	pričevanja	in	
poslanstva.

Kar	zadeva	evangeljske	podatke	je	Marija	vedno	
navzoča	skupaj	z	Jezusom.

Zanimivo	 je,	 da	 Luka	 govori	 o	 njej	 v	 trenutku	
učlovečenja	in	v	začetku	Apostolskih	del.	S	tem	hoče	
pač	opozoriti,	da	kot	prava	učenka	Jezusa	Kristusa	
postane	znamenje	za	skupnost:	noben	kristjan	ne	
more	doseči	svoje	verodostojnosti	in	svojega	uresni
čenja	drugače,	kakor	da	spremlja	Kristusa	v	raznih	
trenutkih	njegovega	zemeljskega	bivanja.

Učenec,	ki	v	svoji	zgodovini	ne	bi	bil	neprestano	

ob	Jezusu,	zasidran	vanj	v	raznih	okoliščinah	svojega	
bivanja,	ne	bi	bil	pravi	učenec.

Pravi	 učenec	 mora	 kot	 Marija	 pričakovati	 Kri
stusa,	roditi	Kristusa,	darovati	se	v	Kristusu	Očetu,	
veseliti	se	Kristusove	navzočnosti.	Pravi	učenec	mora	
stati	s	Jezusom	v	zgodovini	in	z	vstalim	Kristusom	
v	veri.	

Kot	Marija	živi	iz	Jezusa,	ob	Jezusu,	ki	mu	vedno	
sledi,	mora	pravi	učenec	živeti	z	Jezusom	in	iz	Jezusa	
in	mu	slediti	kot	Učeniku.

Kot	Mariji	mora	biti	tudi	učencu	v	njegovi	zgo
dovini	središče	Kristus:	če	bi	Marija	imela	drugačno	
držo,	bi	evangelisti	to	gotovo	omenili.

Tudi	ko	hoče	Pavel	v	Pismu	Galačanom	(4,4)	po
trditi	velikonočno	vstajenje	Besede,	pravi:	»rojenega	
iz	žene«,	kar	pomeni,	da	je	Marija	bistveno	vezana	
na	Jezusa.

Marija in Jezusovi sorodniki
V	evangeliju	je	večkrat	omenjena	neka	druga	pr

vina,	ki	sicer	ob	razlagi	povzroča	določene	težave,	pa	
razodeva	težo,	ki	jo	je	v	apostolski	skupnosti	imela	
skupina	 Jezusovih	 sorodnikov,	 tako	 imenovanih	
“bratov”	in	“sester”.

Zakaj	so	omenjeni?
Predvsem	je	bilo	sorodstvo	z	Jezusom	vzrok	časti	

za	njegove	sorodnike;	to	je	zanesljiv	podatek,	pred
vsem	v	luči	izročila	in	Apostolskih	del.

Skupina	Jezusovih	sorodnikov	je	pa	važna	iz	glob
ljega	razloga.	Oni	so	tisti,	ki	so	ga	poznali	po	mesu	

Antonio Donghi
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in	ki	so	sodoživljali	zgodovinsko	bivanje	Jezusa	 iz	
Nazareta.

Za	apostolsko	Cerkev	 je	bilo	to	velike	važnosti,	
ker	je	bila	že	od	začetka	močno	razširjena	skušnjava	
odreči	Kristusu	njegovo	človeško	naravo.	Tudi	Janez	
govori	o	Jezusovih	sorodnikih,	ker	je	njihovo	priče
vanje	neka	zgodovinska	bitnost.	Jezus	je	pravi	človek	
in	ta	izkušnja	človeškosti	je	zanesljiva,	saj	so	ljudje,	
ki	 so	 njegovo	 zgodovinsko	 resničnost	 sodoživljali	
tudi	po	mesu.

Jezus	 ni	 preprosto	 Vstali,	 ampak	 je	 od	 mrtvih	
vstalo	človeštvo.

Ta	podatek	je	važen	za	naše	bivanje:	Jezusova	člo
veška	narava,	kakor	tudi	naše	“biti	ljudje”	ni	nekaj,	
kar	bi	lahko	odrinili	na	stran,	neko	dejstvo,	ki	nas	
ne	zanima.

Kristusova	človeška	narava	je	bila	važna	že	za	prvo	
Cerkev	in	je	važna	tudi	za	našo	zgodovino.

Marija,	ki	je	njeno	središče	Kristus,	in	Jezusovi	so
rodniki	nam	pravijo	s	svojim	življenjem,	da	moramo	
v	Kristusu	najti	veselje	medčloveških	odnosov.

V	svoji	duhovni	izkušnji	ne	smemo	ustvariti	neke	
dvojnosti,	to	je,	videti	Kristusa	samo	po	Duhu,	videti	
duhovno	izkušnjo	samo	v	njeni	notranji	razsežnosti,	
ampak	moramo	ugotoviti	veselje	popolnosti	svoje	
osebe	kot	Jezus,	ki	je	bil	rad	človek	in	je	ustvaril	člo
veške	odnose	s	svojimi	brati.

Marija gleda Kristusovo
človeško naravo v luči vstajenja
Ko	smo	si	ogledali	Jezusa	v	njegovi	človeškosti	in	v	

njegovem	zgodovinskem	življenju,	se	moramo	vrniti	
h	gledanju	z	očmi	vere.	Marija	ni	dala	Jezusa	svetu	
samo	po	mesu,	ampak	ga	je	rodila	in	ljubila	v	veri:	
Apostolska	dela	nam	o	tem	dajejo	polno	pričevanje.

Marijina	 navzočnost	 v	 začetku	 Apostolskih	 del	
opozarja,	 da	 ni	 dovolj	 sprejeti	 Jezusa	 v	 zgodovini.	
Treba	ga	je	gledati	v	pravem	in	izpolnjenem	smislu	
in	se	dvigniti	v	zgodovino,	ki	jo	razsvetljuje	vera.

Pavel	pravi	v	Drugem	pismu	Korinčanom	(5,16):	
»Čeprav	smo	Kristusa	poznali	po	mesu,	ga	zdaj	ne	

poznamo	več	tako,«	to	je:	poznamo	Kristusa	po	veri.
Ob	 pogledu	 na	 Marijo	 ob	 oznanjenju	 jo	 bomo	

lahko	videli	samo,	ko	predstavlja	Jezusa	v	zgodovini,	
v	luči	njegove	človeške	narave:	Toda	v	trenutku,	ko	
Luka	sporoča,	da	 je	bila	Marija	skupaj	z	apostoli	v	
molitvi,	nam	daje	razumeti,	da	Kristusovo	človeško	
naravo	razumemo	pravilno	samo	v	luči	vstajenja,	v	
veri.

V	tej	luči	je	za	naše	življenje	jasno,	da	je	veselje	
“biti	 človek”	 lastno	 tistim,	 ki	 se	 istočasno	 veselijo	
vere	v	Vstalega	in	svojega	bivanja	z	njim.

Človek,	ki	ne	doživlja	res	močno	izkušnje	Vstalega,	
ne	more	poznati	Jezusa.	Na	to	so	končno	opozorili	
evangelisti,	ki	so	pripovedovali	Jezusovo	zgodovino	
z	 izhodiščem	 v	 veliki	 izkušnji	 vstajenja.	 V	 tej	 luči	
so	gledali	učlovečenje,	Jezusovo	človeškost.	Važno	
mesto	so	dali	Jezusovim	sorodnikom,	so	pa	opozorili	
na	prvenstveno	važnost	vere,	ko	so	poudarili,	da	je	
verovati	 polnost	 človeškega	 bivanja	 in	 pridobitev	
veselja	nad	lastno	človečnostjo.

V	 svoji	 človeškosti	 vidimo	 pogosto	 neko	 dolo
čilno	resničnost	svoje	osebnosti,	v	resnici	pa	lahko	
najdemo	 njen	 globoki	 smisel	 samo,	 če	 smo	 v	 veri	
z	 Marijo	 v	 templju,	 v	 dvorani	 zadnje	 večerje	 in	 z	
Vstalim.Tedaj	razumemo,	da	slediti	Jezusu	pomeni	
postajati	vedno	bolj	celostni	ljudje,	da	bi	bili	v	njem	
vedno	bolj	pobožanstveni.

Posledica	tega	nas	vodi	gledati	v	veri	eshatološki	
dogodek	(čeprav	ni	zapisan	v	evangeliju),	to	je	po
veličanje	Marije	in	njeno	vnebovzetje.	Kdo	globoko	
doživlja	tri	omenjene	trenutke	(Marija	v	templju,	v	
molitvi	z	apostoli	in	z	Vstalim)	pride	tako	do	lastnega	
eshatološkega	dogodka,	to	je	do	lastnega	poveličanja	
in	sprejetja	v	nebesa.

To,	kar	se	naučimo	pri	Mariji,	je	znamenje	za	nas:
ne	sme	nas	biti	strah	biti	človeštvo	v	luči	vere;
ne	 sme	 nas	 biti	 strah	 živeti	 v	 veri	 svojo	 zgodo

vinskost;
ne	sme	nas	biti	strah	brati	z	očmi	vere	temo	zgo

dovine	 vsakdanjika.	 Če	 verujemo	 z	 Marijo,	 bomo	
poveličani.

Njen	 slikar	 Leopold	 Layer	 je	 izšel	 iz	 umetniške	
družine:	slikar	je	bil	že	njegov	ded	Josip	(16881744),	
arhivsko	pa	je	dokazana	le	ena	njegova	slika.	Josi
pov	sin	Marko	(17271806)	 je	 imel	osem	otrok	in	
kar	trije	sinovi	si	bili	slikarji:	prvorojenec	Leopold	
(roj.	30.	novembra	1752),	Valentin	(roj.	6.	februarja	
1763)	in	Anton	(roj.	4.	junija	1765).	Vsi	trije	so	se	učili	
slikarstva	v	očetovi	delavnici,	ker	zaradi	skromnih	
premoženjskih	 razmer	 niso	 mogli	 v	 slikarske	 šole	
v	svetu.	Morali	so	se	zanašati	na	svojo	nadarjenost	
in	marljivost.	O	Antonu	ni	nič	znanega,	o	Valentinu	
bolj	malo,	Leopold	pa	je	znan	kot	nadarjen	in	dela
ven	 slikar.	 Naslikal	 je	 tudi	 nekaj	 portretov,	 večina	
slik	 pa	 je	 nabožnih.	 Po	 očetovi	 smrti	 leta	 1806	 je	

Leopold	 prevzel	 vodstvo	 njegove	 delavnice	 in	 je	
ustvarjal	kar	velika	dela,	tudi	načrte	za	cele	oltarje.	
Mojster	je	slikal	po	okusu	ljudi	in	ni	bil	drag,	zato	je	
imel	precej	naročnikov.	Risal	in	slikal	je	neverjetno	
spretno	in	hitro.	Mnogo	slik	je	dovršil	v	enem	dnevu,	
tako	tudi	posamezne	postaje	križevega	pota	(njegov	
križev	 pot	 krasi	 župnijsko	 cerkev	 v	 Podgradu	 pod	
Gorjanci).	Leopold	se	je	na	svojih	slikah	redko	pod
pisal,	Valentin	nikoli,	zato	je	težko	določiti,	ali	je	to	
in	ono	sliko	naslikal	Leopold	ali	Valentin	ali	kateri	
od	Leopoldovih	številnih	učencev.	Med	temi	 je	bil	
tudi	njegov	posinovljenec	 in	dedič	Josip	Egartner,	
sorodnik	njegove	žene	Marije.

Layerjeve	slike	so	imeli	mnogi	ljudje	na	Gorenj

O PODOBI BREZJANSKE MARIJE
in njenem slikarju Leopoldu Layerju
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skem,	 zlasti	 v	 Kranju,	 kupovali	 so	 jih	 tudi	 razni	
agenti,	da	so	jih	preprodajali.	Nekatere	njegove	slike	
razodevajo	 resničnega	 mojstra,	 druge	 pa	 so	 manj	
dobre.	Za	dobro	plačo	se	je	Layer	potrudil,	za	malo	
denarja	pa	je	z	delom	hitel.	Ko	so	leta	1809	Kranjsko	
zasedli	Francozi,	so	za	umetniško	delavnico	Layerjev	
nastopili	težki	časi.	Naročil	je	bilo	malo	in	družina	
se	 je	 znašla	 v	 stiski.	 Izhod	
so	videli	v	tem,	da	so	začeli	
ponarejati	avstrijski	papir
nat	 denar,	 ki	 je	 bil	 zunaj	
Ilirskih	provinc	še	v	veljavi.	
Proti	 koncu	 junija	 1810	
so	 ponarejevalce	 odkrili.	
Brata	 Leopold	 in	 Valentin	
sta	 prišla	 v	 zapor.	 Valen
tin	 je	v	 ječi	kmalu	umrl	za	
jetiko,	 Leopold	 pa	 je	 bil	
obsojen	 na	 pet	 let	 zapora.	
V	stiski	se	 je	zaobljubil,	da	
bo	poslikal	kapelico	Mate
re	 Božje	 na	 Brezjah,	 če	 bo	
rešen.	Ko	so	Francozi	odšli,	
je	bil	izpuščen	in	leta	1814	
je	 svojo	 zaobljubo	 izpolnil	
ter	s	freskami	okrasil	Mari
jino	kapelo	na	Brezjah.	Na	
freskah	se	je	tudi	podpisal.	
Leopold	Layer	je	bil	visoke	
postave,	visokega	in	široke
ga	čela,	živih	oči,	duhovit	in	
dobrodušen,	po	zaporu	bolj	
miren	in	resen.	Njegova	hudomušnost	odseva	tudi	iz	
nekaterih	podrobnosti	na	mnogih	njegovih	slikah,	
s	katerimi	se	je	preprostemu	ljudstvu	zelo	prikupil.

Podobo	Marije	Pomagaj	na	Brezjah,	ki	je	najbolj	
znana	 njegova	 oljnata	 slika,	 pa	 je	 Leopold	 Layer	
napravil	že	veliko	prej,	okoli	leta	1800,	ko	je	tedanji	
mošenjski	župnik	dr.	Urban	Ažbe	cerkvi	sv.	Vida	na	
Brezjah	prizidal	kapelo	in	zanjo	naročil	sliko	Marije	
Pomagaj,	kakršno	je	bil	videl	med	študijem	v	Inns
brucku.	»Layer	je	za	to	delo	imel	predlogo	v	bakrore
zni	podobici	Cranachove	innsbruške	Marije,	vendar	
je	brezjanski	sliki	vdihnil	ljubkost	in	prisrčnost,	ki	
odlikujeta	večino	njegovih	podob«	(Emilijan	Cevc).	
Leopold	Layer	je	slikal	skoraj	izključno	človeka,	ugo
tavlja	umetnostni	zgodovinar	Viktor	Steska;	pokrajin	
ni	slikal	razen	za	podnožje	na	svetniških	slikah,	kjer	

je	 rad	 naslikal	 kraj,	 kamor	 je	 bil	 slika	 namenjena.	
Obrazi	njegovih	ljudi	so	zelo	lepi,	čudoviti	so	njegovi	
angeli.	Marsičesa	(kompozicije,	svetlobnih	učinkov)	
se	 je	 naučil	 pri	 slikarju	 KremserSchmidtu,	 slikal	
pa	 je	po	naravi.	Ustvarjal	 je	 freske	 in	oljnate	slike.	
Njegovo	 največje	 delo	 so	 freske,	 s	 katerimi	 je	 leta	
1815	okrasil	prezbiterij	župnijske	cerkve	v	Tržiču;	

njegova	dela	srečujemo	po	
številnih	cerkvah	na	Kranj
skem,	 Štajerskem	 in	 celo	
na	Koroškem.	S	freskami	je	
krasil	 tudi	fasade	kmečkih	
hiš	(npr.	Legatovo	hišo	v	Le
scah)	in	niše	kapelic,	izde
loval	je	tudi	slike	na	steklo	
in	 panjske	 končnice.	 »Ko	
je	12.	aprila	1828	umrl,«	je	
lepo	zapisal	Emilijan	Cevc,	
»je	pač	potrkal	na	nebeška	
vrata	 v	 vsej	 svoji	 skromni	
preprostosti	 –	 ne	 kot	 oša
ben	 umetnostni	 plemič,	
pač	pa	kot	ponižen	delavec,	
ki	 je	svojo	nalogo	pošteno	
opravil.«

V	brezjanski	podobi	Ma
rija	Pomagaj	so	mnogi	pre
poznali	sledi	okoliščin,	ki	so	
spodbudile	 njen	 nastanek.	
Slikarjevo	nemoč	v	ječi	naj	
bi	 odsevala	 čisto	 majhna	
upodobitev	 Jezuščka,	 pa	

tudi	njegova	golota	in	popolna	odvisnost	in	hkrati	
zaupanje	do	Matere.	Jezušček	stiska	k	Mariji	glavico,	
išče	jo	z	očmi,	z	rokami	bi	se	rad	oklenil	njenega	vra
tu,	a	so	prekratke	in	ji	sežejo	le	do	brade.	S	telescem	
se	prižema	k	Materi,	z	levo	nogo	stoji	na	prstih,	desno	
pa	steguje	k	njej.

Na	sliki	je	gotovo	najlepši	Marijin	obraz,	na	obrazu	
pa	njene	oči.	Ko	Marija	uzre	Jezusa	v	nemoči	in	hkrati	
silnem	zaupanja,	se	mu	vsa	preda.	A	oči	ne	obrne	pro
ti	njemu,	temveč	k	nam.	Kamor	koli	stopimo	v	kapeli,	
nas	Marijine	oči	vedno	spremljajo. . .	Kako	tolažljiva	
resnica	je	izražena	v	njih!	Marijino	materinsko	oko	
nas	vidi.	To	je	potrjeno	po	verski	resnici	Marijinega	
vnebovzetja:	Marijine	oči	so	žive	in	vidijo	vse	naše	
duševne	in	telesne	potrebe.	To	je	“povedal”	tudi	slikar	
brezjanske	podobe	Marije	Pomagaj.

Splošni:	Da	bi	tisti,	ki	delajo	s	sredstvi	obveščanja,	vedno	spoštovali	resnico,	solidarnost	in	dostojanstvo	
vsake	osebe.

Misijonski:	Da	bi	Gospod	dal	Cerkvi	na	Kitajskem	vztrajati	v	zvestobi	evangeliju	in	rasti	v	edinosti.

MOLITVENI NAMENI ZA MAJ

Marija je mati, ki se je tiho izgubila v Sinu.
Ignacio Larranaga

Marija je “veliki katekizem za odrasle”, ker nam kaže, kako je treba Kristusa Odrešenika prinašati svetu.
Stanislav Hočevar
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Vajeni	 smo	 imeti	 usmiljenje	 za	 čisto	 oseben	 in	
zaseben	 občutek,	 ki	 se	 uresničuje	 samo	 v	 odnosu	
človeka	do	Boga	in	do	sebi	podobnim.	Če	pa	dobro	
razumemo	 vse	 njegove	 razsežnosti,	 postane	 bolj	
revolucionaren	in	bolj	“političen”	pojem,	kot	bi	si	
lahko	predstavljali.	Gre	za	to,	da	idejo,	ki	jo	ima	vsako	
od	velikih	verstev,	uporabimo	ne	samo	v	osebnem	
ampak	 tudi	 v	 družbenem	 življenju	 in	 da	 ne	 dela
mo	iz	Boga,	v	katerega	verujemo,	nekega	orožja,	s	
katerim	lahko	grozimo,	ampak	zgled,	ki	ga	je	treba	
posnemati.

Usmiljenje	 je	 namreč	 značilnost,	 ki	 je	 bolj	 kot	
vsaka	 druga	 skupna	 Bogu	 hebrejcev	 in	 kristjanov,	
Bogu	islama	in	Bogu	
(ali	 bolje:	 veri)	 bu
distov,	 in	 ki	 je	 zato	
toliko	bolj	primerno	
za	 dia	log	 in	 sode
lovanje	 med	 veliki
mi	verami	za	mir	na	
svetu.	Biti	usmiljeni	
ali	 ne,	 je	 predvsem	
vpraša	nje	 zvestobe	
ali	 nezvestobe	 svo
jemu	lastnemu	izpo
vedovanju	vere.

Svetopisemski	
Bog	 se	 je	 predstavil	
Mojzesu	z	besedami:	
»Gospod,	 Gospod,	
usmiljen	 in	 milost
ljiv	Bog,	počasen	v	jezi	in	bogat	v	dobroti	in	zvestobi«	
(2	Mz	34,6),	in	vse	Sveto	pismo	potrjuje	te	besede	tja	
do	Jezusa,	ki	je	najvišje	razodetje	Očetovega	usmi
ljenja.	Dives in misericordia,	»bogat	v	usmiljenju«	je	
naslov,	ki	ga	je	Janez	Pavel	II.	izbral	za	svojo	okrožni
co	o	svetopisemskem	Bogu.

Tudi	Mohamed	ni	pridigal	samo	vsemogočnega	
Boga,	 pripravljenega	 za	 jezo	 in	 sodbo.	 Za	 Boga	 je	
uporabil	 naziv,	 ki	 je	 bil	 že	 splošen	 v	 Arabiji:	 ar-
Rahman,	»Usmiljeni«,	in	ta	beseda	je	ostala	v	uvodu	
v	vsako	suro	Korana:	»V	imenu	Boga,	usmiljenega	in	
sočutnega«.

V	 budizmu,	 ki	 ne	 pozna	 ideje	 osebnega	 Boga	
stvarnika,	je	temelj	antropološki	in	kozmični:	človek	
mora	biti	usmiljen	zaradi	solidarnosti	in	odgovorno
sti,	ki	ga	vežeta	na	vse,	kar	je	živega.	Iz	vsake	strani	
spisov	sedanjega	Dalai	Lame	Gyatso	Tenzina	pronica	
velik	 občutek	 za	 solidarnost	 in	 skoraj	 nežnost	 do	
vsega,	kar	živi,	in	vsaka	stran	spodbuja,	kako	vklju
čiti	to	gledanje	v	politiko,	gospodarstvo	in	vse	ostale	
življenjske	izraze	ter	predlaga	»etiko	miru	in	skrbi«	
za	tretje	tisočletje.	Tudi	v	sedanji	krizi	svojega	Tibeta	
jo	dokazuje	s	svojim	iskanjem	dialoga	in	miroljubne	

rešitve	spora	s	kitajskimi	oblastmi.
Usmiljenje,	 misericordia,	 je	 latinska	 beseda,	 se

stavljena	 iz	 dveh	 delov:	 misereor	 “ganjen	 sem”	 in	
corde	“v	srcu”.	Temeljna	misel	je	ravnanje	človeka,	
ki	spričo	zmote	ali	celo	žalitve	drugega	ne	odgovarja	
takoj	z	obsodbo	in	željo	uničiti	sovražnika,	ampak	
se	 trudi	 postaviti	 se	 na	 njegovo	 stališče	 in	 oceniti	
njegove	razloge.	O	svetopisemskem	Bogu	pravimo,	
da	je	usmiljen,	»ker	ve,	iz	kakšnega	testa	smo«.

Poskusimo	si	predstaviti,	kaj	bi	se	zgodilo,	če	bi	
se	potrudili	prenesti	v	politično	prakso	véliko	“vre
dnost”	 usmiljenja.	 Če	 se	 omejimo	 samo	 na	 enega	
najbolj	bolečih	sporov,	ki	se	že	leta	vleče	na	svetu:	kaj	

bi	 se	 zgodilo,	 če	 bi	
Izraelci	in	Palestinci	
začeli	 misliti	 tudi	
na	 trpljenje	 enih	 in	
drugih,	 na	 obup,	 v	
katerega	 pogosto	
padajo,	 namesto	 da	
bi	 mislili	 samo	 na	
krivice,	ki	so	jim	bile	
prizadete?	 Tudi	 na	
političnem	 podro
čju	je	usmiljenju	na
sprotni	 recept	 »oko	
za	 oko,	 zob	 za	 zob«	
po	kazal,	 da	 ne	 reši	
ni	česar,	 ampak	 da	
povzroča	 samo	 še	
več	nasilja.	Usmilje

nje	ni	nekakšen	nadomestek	za	resnico	in	pravico,	
ampak	 pogoj,	 da	 smo	 ju	 sploh	 sposobni	 najti.	 Ni	
znamenje	slabosti,	ampak	moči.

To,	kar	smo	rekli	o	mednarodnih	odnosih,	velja	
tudi	za	odnose	med	družbenimi	enotami,	strankami	
in	organizacijami	v	vsakem	narodu.	Nasprotje	usmi
ljenja	je	na	žalost	tako	pogosta	težnja	demonizirati	
sovražnika	 in	 ga	 zasmehovati,	 odklanjati	 njegove	
razloge,	 še	 preden	 smo	 jih	 ocenili.	 To	 je	 globoko	
protipolitično	in	protiversko	ravnanje,	če	je	politi
ka	delo	za	dobro	pólisa,	države,	in	ne	samo	lastne	
stranke.	Povsod	velja,	kar	 je	Dante	rekel	za	Italijo:	
»gredica,	ki	nas	dela	take	divjake«.	Usmiljenje	bi	jo	
moglo	spremeniti	v	gredico,	ki	nas	naredi	tako…	sreč
ne.	Jezus	je	oznanil:	»Blagor	(=	srečni)	usmiljenim!«

Usmiljenje	je	za	vsako	skupnost	to,	kar	je	olje	za	
motor.	Če	se	kdo	spravi	na	pot	v	avtu,	ki	nima	niti	
kap	ljice	olja	v	motorju,	bo	čez	nekaj	minut	vse	za
gorelo.	Tako	je	tudi	z	vsako	človeško	skupnostjo,	ki	
misli,	da	usmiljenja	ne	potrebuje.	Usmiljenje	tako	kot	
olje	umiri	vsa	trenja	in	“namaže”	mehanizem	člove
ških	odnosov	na	vseh	ravneh,	od	osnovne	skupnosti,	
ki	je	družina,	do	mednarodne	skupnosti.

nedelja Božjega usmiljenja
P. Raniero Cantalamessa

POLITIČNA RAZSEŽNOST USMILJENJA
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Poleg	procesov,	v	katere	je	bila	Cerkev	vključena	
skupaj	z	drugimi	organizacijami,	strankami,	ustano
vami,	vojaškimi	skupinami	–	npr.	božični,	Rupnikov/
Rožmanov	 in	 Bitenčev	 –,	 je	 bila	 vrsta	 skupinskih	
duhovniških	 in	 redovniških	 procesov:	 frančiškan
ski,	 Leničev,	 proti	 sestram	 v	 Lichtenthurnu,	 proti	
lazaristom	v	Celju,	proti	slovenjebistriškim	sestram	
in	 magdalenkam	 iz	 Studenic,	 jezuitski,	 tolminski,	
ŠolarFabijanov	 itd.	 Procesi	 proti	 duhovnikom	 in	
redovnikom	so	bili	pogosto	na	cerkvene	praznike	
ali	okoli	njih.	Obsojeni	so	bili	zaradi	delovanja	med	
vojsko,	zaradi	rušenja	državne	ureditve,	iz	gospodar
skih	razlogov,	zaradi	sodelovanja	s	križarji,	pobega	
oz.	pomoči	pri	pobegu,	članstva	v	Katoliški	akciji,	za
radi	sovražne	propagande,	vzbujanja	verske	nestrp
nosti,	zlorabe	svobode	opravljanja	verskih	opravil,	
iz	moralnih	razlogov,	ker	niso	bili	pripravljeni	kršiti	
spovedne	molčečnosti,	itd.

Zažig škofa Vovka
Verske	 svobode	 kljub	 ustavnemu	 čl.	 25,	 ki	 je	

zagotavljal	 svobodo	 vesti	 in	 veroizpovedi,	 ni	 bilo.	
Oblast	je	zlorabila	
“ločitev	cerkve	in	
države”	za	izklju
čevanje	 duhov
nikov,	 redovni
kov	in	vernikov	iz	
javnega	 življenja,	
preprečevala	 je	
birme,	 procesije	
in	sploh	vsako	jav
no	 manifestacijo	
vernosti	 na	 Slo
venskem,	 hkrati	
pa	 je	 podpirala	
močno	 protiver
sko	 in	 proticerk
veno	 propagan
do.	 Cerkveni	 tisk	
je	bil	zelo	omejen.	
Izgovor	 je	 bil,	 da	

je	zmanjkalo	papirja	oziroma	da	so	se	delavci	v	ti
skarni	uprli	tiskanju	verskih	besedil.	Kaznivih	dejanj	
proti	duhovnikom	in	redovnikom	oblast	ni	prega
njala	ali	pa	je	to	počela	samo	navidezno.	To	pa	zato,	
ker	jih	je	sama	organizirala,	bila	vanje	vpletena	ali	
jih	odobravala.	Naj	navedemo	nekaj	primerov.

Po	priključitvi	dela	goriške	škofije	Jugoslaviji	je	
od	 okrajnega	 komiteja	 KPS	 organizirana	 množica	
jeseni	 1947	 kar	 dvakrat	 pregnala	 administratorja	
jugoslovanskega	dela	goriške	nadškofije	dr.	Franca	
Močnika	z	jugoslovanskega	ozemlja,	prvič	19.	sep
tembra	in	dokončno	12.	oktobra.

Ko	 je	 drhal	 20.	 januarja	 v	 Novem	 mestu	 škofa	
Vovka	polila	z	bencinom	in	ga	zažgala,	ga	milica	ni	
branila.	Ta	podatek	že	sam	po	sebi	kaže,	da	je	akcijo	
pripravila	 Udba.	 Odmev	 v	 svetovnem	 tisku	 je	 bil	
precejšen,	 posebno	 seveda	 v	 zamejskih	 katoliških	
časopisih.	Prav	zato,	in	ker	so	od	vsepovsod	priha
jali	telegrami	in	pisma,	ki	so	z	Vovkom	sočustvovali,	
hkrati	pa	izražali	svoje	zgražanje	nad	dogodkom	–	
med	drugimi	je	poslalo	telegrame	kar	45	ameriških	
škofov,	nadškofov	in	kardinalov	–,	je	bil	eden	izmed	
storilcev,	tisti,	ki	je	škofa	polil	z	bencinom,	obsojen	
pogojno	na	deset	dni	zapora.

Ustreljen skozi okno
Načrtovani	 napad	 na	 mariborskega	 škofa	 pri	

Hrastniku	septembra	1951	je	spodletel,	ker	je	škof	
pravočasno	zvedel,	da	se	nekaj	pripravlja,	 in	 je	šel	
na	birmo	z	Dola	pri	Hrastniku	delno	s	kolesom	in	
delno	peš.	Naročeni	napadalci	so	ustavili	avtomobil	
in	ga	kamenjali,	ker	so	mislili,	da	je	v	njem	škof.	Bilo	
pa	je	le	spremstvo:	škofov	tajnik	Justin	Oberžan	in	
župnik	iz	Dola	pri	Hrastniku.	Ko	sta	prosila	milico	
za	varstvo,	je	službujoči	miličnik	izjavil:	»Zoper	voljo	
ljudstva	mi	ne	moremo	nič.«

Valentin	Oblak,	župnik	iz	Preske,	je	bil	21.	septem
bra	1951	sredi	noči	ustreljen	skozi	okno.	Policija	je	
bila	sumljivo	hitro	na	kraju	dogodka	in	je,	namesto	
da	bi	iskala	morilca,	preiskovala	omare,	pretaknila	
cerkev	 in	 se	 nedostojno	 obnašala.	 Čeprav	 so	 bili	
udeleženci	znani,	ni	bilo	nobenih	sankcij.

S tanki nad procesijo
Dne	 15.	 avgusta	 1951	 je	 nekdo	 zgodaj	 zjutraj	 v	

cerkvi	na	Ptujski	Gori	z	nožem	laže	ranil	mladega	
romarja.	Miličniki	niso	iskali	storilca	–	to	kaže,	da	
je	bil	sodelavec	Udbe	–,	preiskovali	pa	so	župnišče,	
uprizorili	mučna	večdnevna	zasliševanja,	zaplenili	
denar,	ki	je	bil	namenjen	obnovi	cerkve,	prijeli	kapla
na	in	tri	sestre,	župnika	večkrat	upravno	kaznovali	
in	končno	incident	zlorabili	za	to,	da	so	z	odločbo	
Sveta	za	kulturo	in	prosveto	v	Ljubljani	–	podpisal	
jo	je	Boris	Ziherl	–	zasegli	cerkev	in	jo	spremenili	v	
muzej.	Kljub	številnim	pritožbam	župnika	pa	tudi	
škofa	Držečnika,	ki	je	pisal	maršalu	Titu	in	ministru	
za	 notranje	 zadeve	 Rankoviću,	 je	 bila	 cerkev	 šele	
maja	1957	znova	odprta	za	bogoslužje.

Na	 prijavljeno	 procesijo	 sv.	 Rešnjega	 telesa	 na	
Vrhniki	19.	junija	1949,	ki	jo	je	vodil	kaplan	Ivan	Mer
lak,	so	prihrumeli	tanki	z	izgovorom,	da	imajo	vaje.	
Krožili	so	okoli	cerkve	in	zasledovali	procesijo.	Le	s	
težavo	je	kaplan	Merlak	z	monštranco	po	procesiji	
prečkal	cesto	in	jo	varno	prinesel	v	cerkev.	Tank	mu	
je	sledil	do	četrte	stopnice.	Ljudje	so	kričali,	da	gre	
tank	 v	 cerkev.	 Na	 množičnem	 sestanku	 so	 potem	

Mitja Volćanšek

BOJ PROTI CERKVI (2)

Z UDBO NAD CERKEV
nadaljevanje in konec

Škof Vovk po zažigu v Novem mestu
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oficirji	zahtevali,	da	kaplan	za	porabljeno	nafto	in	
bencin	plača	150.000	din,	ker	zaradi	procesije	vaja	
ni	uspela.	Do	tega	ni	prišlo.

Izsiljevanja
Udba	 je	 koordinirala	 tudi	 administrativne	 po

stopke.	Po	navodilih,	ki	so	jih	dobili	poverjeniki	za	
notranje	zadeve,	so	se	vsi	organi	notranje	uprave	za	
vsakega	posameznega	duhovnika	dosledno	morali	
dogovarjati	z	okrajnim	pooblaščencem	Udbe.	Uprav
ni	postopki	proti	različnim	dejavnostim	–	verouku,	
tisku,	vzgoji,	procesijam	itd.	–	so	močno	ovirali	delo
vanje	Cerkve.	Do	leta	1961	je	bilo	izrečenih	najmanj	
1.411	upravnih	kazni	v	skupnem	znesku	5,315.000	
din	ter	95	z	zaporno	kaznijo	–	skupaj	1.450	dni.

Duhovniki,	ki	med	vojsko	niso	bili	na	svojem	služ
benem	mestu,	so	do	sredine	 leta	1950	potrebovali	
dovoljenje	ministrstva	za	notranje	zadeve,	tudi	tisti,	
ki	so	jih	Nemci	prisilno	preselili	na	Hrvaško	in	v	Srbijo	
oziroma	 poslali	 v	 koncentracijska	 taborišča.	 Taka	
soglasja,	imenovali	so	jih	pristanki,	je	poznala	samo	
Slovenija.	Ko	pa	so	 jih	od	konca	 julija	1950	začela	
izdajati	poverjeništva	za	notranje	zadeve,	jih	niso	po
trebovali	samo	oni,	ki	so	prihajali	iz	drugih	republik,	
izgnani	in	tisti,	ki	so	prišli	s	prestajanja	zaporne	kazni,	
temveč	tudi	novomašniki.	Sicer	pa	se	organi	uprave	
že	prej	niso	držali	svojih	lastnih	navodil.	Iz	odgovora	
načelnika	oddelka	za	notranje	zadeve	Ivana	Prijatelja	
na	pritožbo	pomožnega	škofa	Vovka	leta	1948	je	raz
vidno,	da	ministrstvu	sploh	ni	šlo	za	kako	zakonitost:	
»V	kolikor	namigujete	na	posebna	merila	za	duho
vščino	v	LRS,	moramo	ugotoviti,	da	gre	pač	samo	za	
poseben	odnos	cerkvenega	vodstva	v	LRS	do	države.	
Vojni	zločinec	Gregorij	Rožman	je	formalno	še	zmeraj	
ljubljanski	škof.	Oba	pomožna	škofa	v	ljubljanski	in	
mariborski	škofiji,	kakor	tudi	administratorji	za	slo
venske	dele	primorskih	škofij	so	postavljeni	na	način,	
ki	jim	odvzema	legitimacijo,	da	bi	mogli	predstavljati	
interese	cerkve	pred	državno	oblastjo.	Zato	mora	pač	
državna	oblast	urejevati	ta	vprašanja	neposredno	z	
vsakim	posameznim	duhovnikom.«

»Religija mora odmreti«
Komunistična	oblast	je	od	vsega	začetka	načrtno	

onemogočala	poučevanje	verouka.	Kateheti	so	zanj	
potrebovali	 posebno	 dovoljenje	 pristojnega	 sveta	
za	kulturo	in	prosveto	okraja,	v	katerem	je	bila	šola.	
Okrajni	sveti	so	bili	tesno	povezani	s	poverjeništvom	
za	 notranje	 zadeve	 in	 s	 pooblaščenci	 Udbe,	 ki	 so	
pravzaprav	 ves	 položaj	 nadzorovali.	 Mnogi	 takega	
dovoljenja	niso	dobili	ali	pa	šele	proti	koncu	šolske
ga	leta,	tako	da	verouka	vse	leto	ni	bilo.	Verouk	se	je	
smel	poučevati	po	rednem	pouku,	to	se	pravi	zadnjo	
šolsko	uro	ali	popoldne.	Medtem	ko	so	verni	otroci	
imeli	verouk,	so	neverni	šli	domov.	Pogosto	pa	so	bile	
prav	v	teh	urah	prireditve,	filmske	predstave	in	po
dobno.	Otroci,	ki	so	stanovali	predaleč	ali	v	hribih,	se	
mnogokrat	popoldne	niso	mogli	vrniti.	Kjer	verouka	
v	šolah	ni	bilo,	ker	duhovniki	niso	dobili	dovoljenja	
za	poučevanje,	so	začeli	poučevati	v	cerkvah	in	tudi	v	
župniščih.	Do	odprave	verouka	v	vseh	šolah,	1.	febru
arja	1952,	je	bilo	večje	število	duhovnikov	upravno	
kaznovanih	zaradi	kršitve	javnega	redu	in	miru.	Leta	

1951	je	bilo	vsaj	73	duhovnikov	kaznovanih	zaradi	
poučevanja	verouka	z	denarno	kaznijo	do	5.000	din,	
v	redkih	primerih	pa	celo	na	krajše	zaporne	kazni.

Zoran	 Polič	 je	 na	 IV.	 zasedanju	 CK	 ZKS	 jasno	
začrtal	 pot	 v	 vprašanju	 poučevanja	 verouka.	 Po	
njegovo	 so	 se	 »srednji	 partijski	 kadri	 premalo	 za
vedali	leninske	teze,	da	mora	religija	odmreti	in	da	
to	 lahko	 dosežemo	 le	 z	 doslednim,	 dolgotrajnim,	
kulturnim	delom	seveda	ob	rastoči	stavbi	socializma	
. . .	Če	bomo	imeli	 težišče	protiverske	borbe	prav	v	
delavskih	okrajih	in	če	bomo	dosegli,	da	bo	začela	
naša	religija	tam	odmirati,	je	jasno,	da	bo	polagoma	
sledila	tem	predelom	tudi	naša	vas	. . .	Vpliv	religije	na	
mladino	in	njena	religiozna	nastrojenost	je	problem,	
ki	ga	moramo	imeti	vedno	v	vidu,	kadar	govorimo	o	
vzgoji	naše	mladine	. . .«

Pritiski brez konca
Izvajal	se	je	precejšen	pritisk	na	verne	laike,	pred

vsem	učitelje,	profesorje,	višje	uradnike	itd.	V	šolah	
se	 je	postavljala	marksistična	ateistična	 ideologija	
za	 temelj	 vsega	 izobraževanja	 in	 vzgajanja.	 Mnogi	
verni	učitelji	so	imeli	težave	v	svojem	poklicu	in	so	
bili	 iz	 šol	 odstranjeni.	 Slovenski	 poročevalec	 je	 7.	
marca	1952	pisal:	»Zato	pri	nas	ne	bo	več	mesta	za	
učitelje,	ki	se	ne	drže	programov,	temveč	so	naklo
njeni	poučevanju	misticizma	in	obskurantizma,	ki	
sta	lastna	Cerkvi	. . .«

Leta	1952	je	bila	tudi	teološka	fakulteta	izključena	
iz	univerze.	Že	leta	1948	pa	je	“ljudska	oblast”	črtala	
Leonida	Pitamica	in	duhovnika	Aleša	Ušeničnika	s	
seznama	Slovenske	akademije	znanosti	in	umetnosti.

Udba	 (Ozna)	 je	 pritiskala	 z	 zbranim	 in	 s	 skon
struiranim	 gradivom	 na	 duhovnike,	 redovnike	 in	
redovnice,	na	bogoslovce,	na	maturante,	na	njihove	
starše,	brate	in	sestre	in	druge	sorodnike,	na	prija
telje	in	znance.	Skoraj	ni	bilo	predstavnika	Cerkve,	
ki	 ni	 bil	 klican	 na	 zaslišanje.	 Marsikoga	 je	 nasilno	
prisilila	 k	 sodelovanju.	 Temu	 so	 rekli	 “vrbovanje”.	
Pri	tem	pa	moramo	poudariti,	da	podpis	pod	izjavo	
o	sodelovanju	še	zdaleč	ne	pomeni,	da	je	podpisnik	
v	resnici	sodeloval.

Cirilmetodijsko društvo
Oblast	 je	 s	 pomočjo	 Udbe	 20.	 septembra	 1949	

ustanovila	Cirilmetodijsko	društvo	katoliških	du
hovnikov	 (CMD),	 ker	 je	 hotela	 razdvojiti	 Cerkev,	
ločiti	 duhovnike	 od	 škofov,	 izigrati	 vodstva	 škofij	
med	 seboj	 in	 onemogočiti	 vpliv	 Vatikana.	 Število	
članov	 CMD	 je	 bilo	 konec	 leta	 1949	 346,	 naraslo	
1950	na	500	in	leta	1952	s	526	člani	oz.	53	odstotki	
doseglo	svoj	vrh.	Po	tem	času	je	članstvo	upadalo.	
Dejansko	je	CMD	zrahljalo	vezi	med	posameznimi	
duhovniki	in	mednje	zasejalo	globoko	nezaupanje.	
Članom	CMD	je	oblast	dajala	razne	ugodnosti;	bili	
so	socialno	zavarovani	(šele	v	60.	 letih	tudi	nečla
ni),	dobili	so	dovoljenje	za	poučevanje	verouka	in	
potovanja,	plačevali	so	nižje	davke,	njihove	sodne	
in	administrativne	kazni	so	bile	milejše,	 in	če	so	v	
zaporu	vstopili	v	društvo,	so	bili	prej	izpuščeni.	Ker	
je	Cerkev	po	letu	1945	izgubila	domala	vsa	sredstva,	
oblast	je	npr.	razpustila	tudi	“Podporno	društvo	za	
duhovnike	 ljubljanske	 škofije”	 in	 njegovo	 premo
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ženje	 dala	 na	 voljo	 CMD,	 so	 bili	 predvsem	 mnogi	
starejši	duhovniki	prisiljeni	včlaniti	se,	ker	niso	imeli	
nobene	druge	možnosti	za	preživetje.	Ljubljanski	in	
mariborski	ordinarij	sta	od	vsega	začetka	nasproto
vala	CMD,	apostolski	administrator	goriške	škofije	
dr.	Mihael	Toroš	pa	ga	je	najprej	podpiral,	bil	je	celo	
njegov	 član,	 pozneje	 pa	 je	 izstopil	 in	 postal	 velik	
nasprotnik	oblasti.

Ekonomsko uničevanje
Od	 vsega	 začetka	 je	 oblast	 preprečevala	 pritok	

novih	 duhovnikov.	 Maturant,	 ki	 se	 je	 odločil	 za	
bogoslovje,	 je	takoj	dobil	“dobronameren”	nasvet,	
naj	študira	kaj	bolj	pametnega.	Če	ni	ubogal,	se	 je	
pritisk	Udbe	stopnjeval.	Pogosto	mu	je	podtaknila	
kak	dokaz,	npr.	Marijanu	Smoliku	in	Francu	Zdolšku	
“Matjažev	 glas”,	 ali	 pa	 mu	 je	 poslala	 provokatorja	
kot	Rafku	Lešniku.	Marsikak	maturant	se	je	znašel	
v	zaporu	ali	pa	so	ga	takoj	poslali	k	vojakom.	Bogo
slovcem	so	namenjali	posebno	pozornost,	ker	so	bili,	
kot	je	formuliralo	ministrstvo	za	notranje	zadeve	leta	
1951,	 »mlad	 duhovniški	 kader	 . . .	 posebej	 vzgojen	
za	 današnjo	 borbo	 proti	 ljudski	 oblasti«.	 Posebno	
močan	je	bil	pritisk	na	bogoslovce	v	letih	1949	do	
1951.	Načrt	Udbe	pri	obdelavi	bogoslovja	navaja	dva	
temeljna	cilja:	»1.	Zmanjšati	število	bogoslovcev	na	
minimum	in	2.	vsak	bogoslovec,	ki	je	dokončal	študij	
in	zapušča	semenišče,	mora	biti	naš	sodelavec	ali	vsaj	
biti	vključen	v	aktivno	dejavnost	pri	CMD.«

Komunistična	 oblast	 je	 poskušala	 Cerkev	 tudi	

ekonomsko	uničiti.	“Sodišča	narodne	časti”	so	bila	
ustanovljena	s	ciljem	prevzema	imetja.	Z	zakonom	
o	“agrarni	reformi	in	kolonizaciji”	leta	1945	so	cer
k	vene	ustanove	smele	obdržati	le	10	ha	–	samo	zelo	
pomembne	ustanove	in	samostani	do	30	ha.	Vse,	kar	
je	presegalo	to	površino,	je	bilo	podržavljeno	ne	gle
de	na	to,	kakšne	vrste	je	bila	zemljiška	posest,	kako	
je	nastala	in	za	kakšen	namen	je	bila	podarjena.	Prav	
premoženje	redov	je	v	tem	smislu	brez	odškodnine	
pripadlo	državi.	Pred	agrarno	reformo	je	imela	Kato
liška	cerkev	v	lasti	približno	55.000	ha	zemlje,	potem	
pa	ji	je	ostalo	5.000	ha.	Te	površine	so	se	po	izvedbi	
nacionalizacije	gradbenih	zemljišč	še	zmanjšale.

Ribičičevo navodilo
Ko	je	zakon	o	verskih	skupnostih	dovolil	pobi

ranje	prostovoljnih	prispevkov,	so	bili	ti	v	Sloveniji	
obdavčeni.	 Take	 prakse	 v	 drugih	 jugoslovanskih	
republikah	ni	bilo.	Nasploh	so	bili	davki	instrument	
prisile,	kot	je	državni	sekretar	Mitja	Ribičič	v	strogo	
zaupnem	 pismu	 19.	 marca	 1954	 poučil	 načelnike	
tajništev	za	notranje	zadeve:	»Pravilno	obdavčevanje	
duhovščine	…	je	eden	izmed	osnovnih	instrumentov	
za	 izvajanje	 ekonomskega	 pritiska	 na	 duhovščino	
. . .	 Ekonomski	 pritisk	 je	 bil	 doslej	 najuspešnejši	 za	
izvajanje	 diferenciacije.«	 Po	 Ribičičevem	 navodilu	
so	načelniki	tajništev	morali	reševati	vsa	vprašanja	
obdavčevanja	 predstavnikov	 Cerkve	 sporazumno	
s	 pooblaščencem	 Udbe.	 Ker	 oblast	 ni	 priznavala	
ločenih	pravnih	oseb,	je	Cerkev	plačevala	davke,	ki	
so	bili	nad	njenimi	zmogljivostmi.	Tudi	ta	praksa	je	
bila	samo	v	Sloveniji.	Ljubljanska	škofija	je	bila	tako	
prisiljena	prodati	posestvo	v	Goričanah	in	maribor
ska	kanoniški	vrt.

Opustošenje Kočevske
Sodbe	 so	 pogosto	 vsebovale	 zaplembo	 celotne	

premičnine	in	nepremičnine.	Zaradi	obsodbe	posa
meznikov	je	bilo	zaseženo	med	drugim	premoženje	
redov:	 leta	 1947	 Lichtenthurnov	 zavod,	 last	 usmi
ljenk,	leta	1948	lastnina	lazaristov	v	Celju,	leta	1949	
premoženje	Kongregacije	slovenjebistriških	šolskih	
sester	in	magdalenk	ter	križniškega	reda	province	
Slovenije,	ki	ga	niso	razlastili	že	leta	1945,	pa	celot
no	 premoženje	 jezuitskega	 reda	 na	 Zrinjskega	 9	 v

Razvaline cerkve v Nemški Loki na Kočevskem, ki so jo porušili partizani leta 1942

Ljubljani,	čeprav	 je	bila	 lastnica	stavb	in	zemljišča	
ljubljanska	škofija.	Zaplenjeno	cerkev	sv.	Jožefa	 je	
državna	oblast	izročila	filmski	dejavnosti,	Plečnikov	
oltar	pa	so	zagradili.

Leta	1955	je	državna	oblast	deset	župnij	na	Ko
čevskem	 razlastila	 vsega	 premoženja	 s	 cerkvami	
vred:	Borovec,	Gotenica,	Kočevska	Reka,	Koprivnik,	
Mozelj,	Nemška	Loka,	Polom,	Spodnji	Log,	Stari	Log	
in	Topla	Reber.	Številni	sakralni	objekti	so	bili	uni
čeni	ali	onečaščeni:	cerkve,	kapele,	znamenja,	križi,	
pokopališča	itd.	Predvsem	Kočevska	je	popolnoma	
spremenila	svoj	obraz.	Na	zaprtem	območju	Koče
vske	Reke	je	izginilo	vseh	26	cerkva,	večina	v	letih	
1953–1955.	 Žal	 še	 nimamo	 natančnega	 pregleda	
vseh	porušenih	in	poškodovanih	sakralnih	objektov.
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Rodil	se	je	11.	maja	1676	na	Suhi	pri	Škofji	Loki.	
Gimnazijo	je	najverjetneje	obiskoval	pri	 jezuitih	v	
Ljubljani,	potem	pa	je	odšel	na	Dunaj,	kjer	je	študiral	
svobodne	umetnosti	in	filozofijo	ter	dosegel	naslov	
magistra.	Tam	je	dokončal	tudi	teološki	študij	in	bil	
leta	1702	posvečen	v	duhovnika.	Leta	1703	je	po
stal	kaplan	pri	Sv.	Petru	v	Ljubljani	in	bil	hkrati	prvi	
vikar	na	Brezovici	pri	Ljubljani.	V	letih	17071713	
je	 bil	 spovednik	 ljubljanskih	 klaris.	 Leta	 1713	 je	
postal	župnik	in	dekan	v	Gornjem	Gradu,	kjer	je	bil	
tudi	predstojnik	Marijinega	kolegija,	semenišča	lju
bljanske	škofije.	Po	dveh	letih	je	v	cerkvi	sv.	Barbare	
v	Radmirju	(na	Stražah)	uvedel	božjo	pot	v	čast	sv.	

Frančišku	Ksaveriju.	Ko	se	je	leta	1733	gornjegrajski	
župniji	odpovedal,	se	je	preselil	tja.	Umrl	je	v	fran
čiškanskem	samostanu	v	Nazarjah	17.	maja	1741.

Ustanovitelj božje poti
iz človekoljubja

»Viri	 pripovedujejo,	 da	 je	 bila	 okoli	 leta	 1715	 v	
gornjegrajskem	okraju	tolikšna	lakota,	da	so	si	ljudje	
pekli	kruh	iz	drevesne	skorje	in	mladik	vinske	trte	
in	da	jih	 je	mnogo	pomrlo.	In	kakor	se	v	življenju	
pogosto	v	stiski	poraja	iznajdljivost,	tako	se	je	tudi	v	
Gornjem	Gradu	našel	človek,	ki	je	ljudstvu	pomagal	
v	 nesreči,«	 piše	 o	 nastanku	 božjepotnega	 svetišča	
sv.	 Frančiška	 Ksaverija	 na	 Stražah	 pri	 Radmirju	
umetnostni	 zgodovina	 Sergej	 Vrišer.	 Človek,	 ki	 je	
ljudstvu	 pomagal	 v	 nesreči,	 je	 bil	 Ahacij	 Stržinar.	
Kot	nekdanji	jezuitski	dijak	se	je	odločil,	da	na	tem	
osiromašenem	ozemlju	vpelje	češčenje	čudodelnika	
sv.	Frančiška	Ksaverija.	Nova	pobožnost	bo	pritego
vala	romarje,	z	njimi	pa	bo	pritekal	tudi	denar.	Po	
dogovoru	z	ljubljanskim	škofom	je	pri	ljubljanskem	
slikarju	Janezu	Mihaelu	Reinwaldtu	naročil	podobo	
umirajočega	sv.	Frančiška	(po	njej	so	napravili	več	
kopij	za	razne	kraje	po	Evropi).	Podobo	je	Stržinar	
postavil	v	podružno	cerkev	sv.	Barbare	na	Stražah	
3.	 decembra	 1713,	 na	 Frančiškov	 praznik;	 le	 dan	
pred	praznikom	sv.	Barbare,	cerkvene	zavetnice,	4.	
decembra,	ko	so	od	vseh	strani	prihajale	procesije.	

naša kultura
Silvester Čuk

AHACIJ STRŽINAR
11. maja 1676 – 17. maja 1741

Jezuiti so prišli na slovensko ozemlje leta 1597, dobrih 40 let po smrti ustanovitelja sv. Ignacija 
Lojolskega. Med nami je od njihovih svetnikov najbolj znan sv. Frančišek Ksaverij, ki je umrl kot 
misijonar pred vrati Kitajske 3. decembra 1552 in je bil leta 1622 razglašen za svetnika. Obdajal ga 
je venec izrednega čudodelnika, zato se je njegovo češčenje naglo širilo po vsem svetu. Pri nas ima 
največje zasluge za to Ahacij Stržinar, nabožni pesnik in župnik v Gornjem Gradu, ki je leta 1715 pri 
podružnici na Stražah ustanovil božjo pot sv. Frančiška Ksaverija, ki je močno zaslovela.

Gornji Grad

Župnik sedeža ljubljanskih škofov
Ahacij	Stržinar	je	bil	dvajset	let	(17131733)	žup

nik	in	dekan	v	Gornjem	Gradu,	ki	je	bil	od	leta	1144	
sedež	župnije,	le	nekaj	let	prej	je	bil	tam	ustanovljen	
benediktinski	 samostan.	 Ta	 je	 odigral	 pomembno	
vlogo	 pri	 spletanju	 župnijskih	 mrež	 v	 osrednjem	
delu	slovenskega	ozemlja.	Papež	Sikst	IV.	je	leta	1473	
samostan	 ukinil,	 dušno	 pastirstvo	 naj	 bi	 namesto	
redovnikov	opravljali	duhovniki	ljubljanske	škofije,	
ustanovljene	leta	1462.	Gornji	Grad	je	kmalu	postal	
redna	rezidenca	ljubljanskih	škofov,	ki	so	prihajali	v	
Ljubljano	le	tedaj,	ko	so	to	zahtevala	cerkvena	opravi
la.	Sedanjo	mogočno	gornjegrajsko	stolnico	so	zgra
dili	za	časa	ljubljanskega	škofa	Attemsa	(17421757),	
potem	ko	so	podrli	prejšnjo,	v	kateri	se	je	zbiralo	žup
nijski	občestvo,	katerega	pastir	je	bil	Ahacij	Stržinar.

Radmirje – Sv. Frančišek Ksaverij na Stražah
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Pridigarji	so	vernike	seznanjali	z	življenjem	in	dejanji	
velikega	misijonarja	in	ga	priporočali	kot	»zaščitnika	
v	smrtnem	boju	in	nevihtah«.	Božja	pot	se	je	“prijela”.	
Glas	o	njej	se	je	naglo	širil	blizu	in	daleč.	Prihajali	so	
številni	romarji,	pa	tudi	bogati	darovi	z	raznih	dvo
rov,	ki	jih	zdaj	občudujemo	v	zakladnici	radmirske	
cerkve.	Zgrajena	je	bila	v	letih	17211725,	posvečena	
pa	leta	1728,	ob	njej	pa	hiša	za	duhovnike	in	goste.	
Vanjo	se	je	leta	1733	vselil	Ahacij	Stržinar,	ki	se	je	z	
vsem	srcem	posvetil	“s voji”	božji	poti,	priljubljeni	
do	današnjih	dni.

Prva slovenska katoliška pesmarica
Božjo	pot	v	Radmiru	je	Stržinar	opisal	v	knjigi,	ki	je	

izšla	šestkrat	v	nemščini,	po	enkrat	pa	v	latinščini	in	
italijanščini,	ter	v	dveh	latinskih	spisih,	ki	sta	ostala	v	
rokopisu.	Za	slovensko	literarno	in	versko	življenje	je	
pomemben,	ker	je	leta	1729	izdal	pesmarico	Katoliš 
keršanskiga vuka pejsme, katere se per keršanskimo 
vuko, božjih potih, per sv. misionu inu zlast per sveti-
mo Francisco Ksaverjo Na straže Gorniga grada fare 
nucno pojo.	»To	je	prva	slovenska	katoliška	knjiga,	ki	
vsebuje	le	pesmi,	torej	prvi	takšen	samostojen	tistk,	

ki	je	izšel	134	let	po	zadnji	protestantski	pesmarici.	
Gre	za	izrazito	katehetično	verzificirano	prozo	brez	
pesniškega	duha«	(Alfonz	Gspan).	Na	pesmarje,	ka
kor	pravimo	piscem	nabož	nih	pesmi	v	18.	stoletju,	
so	najbolj	vplivali	predpisi	tridentinskega	koncila,	
naj	se	zaradi	velikega	neznanja	krščanskega	nauka	
gojijo	katehetične	pesmi;	pojo	naj	se	med	mašo	takoj	
po	pridigi.	Stržinarjeva	zbirka	vsebuje	30	pesemskih	
besedil	deloma	z	notami;	v	njej	je	objavljena	tudi	prva	
slovenska	peta	maša.

Svoje	pesmi	je	izdal	ne	samo	z	namenom,	da	bi	se	
mladi	ljudje	učili	krščanskega	nauka,	temveč	tudi	»de	
bi	te	druge	prazne,	nenucne,	folš	pejsme	opustili«.	V	
mislih	ima	tiste,	ki	so	jih	skladali	godci	in	so	bile	po	
vsebini	sicer	verske,	»vendar	so	folš,	čez	to	božjo	vejro	
in	več	k	špotu	koker	k	časti	teh	svetnikov«.

Njegove	pesmi	so	povečini	brez	pesniškega	duha,	
vendar	mu	gre	zasluga,	da	je	s	to	svojo	zbirko	ustregel	
potrebi	svojega	časa.	Bil	je	tudi	eden	redkih,	ki	se	je	
spomnil,	da	bi	bilo	dobro,	ko	bi	mladina	znala	brati,«	
ga	pohvali	literarni	zgodovinar	Mirko	Rupel.	V	uvodu	
svoje	pesmarice	je	namreč	zapisal:	»K	zadnimo	tedej	
vas	opominam,	de	se	bel	slovenskiga	druka	vučite.«

Napad	 na	 cerkev	 Vseh	 svetnikov	 v	 Aleksandriji	
opolnoči	31.	decembra	2010	kaže,	kako	vedno	bolj	
surovo	raste	sovražnost	do	kristjanov	v	 islamskem	
svetu	(pa	ne	samo	tam).	Zato	je	prav,	da	take	stvari	pri
dejo	v	javnost,	pa	tudi	primerne	korake	je	treba	storiti.

Najprej	dejstva.	Egipčanski	muslimani	obtožujejo	
koptsko	Cerkev	in	patriarha	Šenuda	III.,	da	imajo	v	
egipčanskih	samostanih	dve	ženi,	ki	naj	bi	se	spreo
brnili	v	islam.	Ta	obtožba	je	popolnoma	izmišljena,	
vendar	so	jo	ponovno	objavili	prav	na	dan	napada,	
31.	decembra.	V	mošeji,	ki	je	200	metrov	oddaljena	
od	 napadene	 cerkve,	 je	 bila	 opoldne	 po	 imamovi	
pridigi	 manifestacija	 muslimanov,	 ki	 so	 zahtevali	
osvoboditev	teh	dveh	in	drugih	žensk.

Zgodba	 se	 vleče	 že	 štiri	 leta.	 Dve	 ženi	 dveh	 du
hovnikov	 (koptski duhovniki so, kot pravoslavni, 
poročeni, op. ur.),	 Wafa’	 Constantine	 in	 Camelia	
Shehata,	naj	bi	imeli	zakonske	probleme.	Naj	bi	se	
spreobrnili	v	islam,	potem	pa	naj	bi	jih	Cerkev	ugra
bila	 in	 skrila.	 Res	 je,	 da	 sta	 ženski	 imeli	 zakonske	
probleme,	ni	pa	res,	da	bi	se	spreobrnili.	Sam	rajni	
predsednik	univerze	alAzhar,	Tantawi,	je	ugotovil,	
da	ni	nobenega	dokaza	za	njuno	spreobrnjenje.	Obe	
ženski	so	torej	vrnili	Cerkvi,	ki	 jih	je	zaradi	strahu	

pred	 možno	 muslimansko	 ugrabitvijo	 nastanila	 v	
nekih	samostanih.	Ampak	zgodbo	vedno	znova	po
grevajo.	Celo	po	napadu	na	sirskokatoliško	cerkev	v	
Bagdadu	31.	oktobra	2010	je	skupina,	ki	je	prevzela	
odgovornost	za	to	teroristično	dejanje,	navedla	pri
mer	teh	dveh	žensk	in	s	tem	opravičevala	napade	na	
kristjane	tudi	v	Egiptu.

Vse	 skupaj	 je	 noro.	 V	 začetku	 januarja	 sem	 se	
ude	le	žil	spletnega	foruma	muslimanskega	časopisa	
alMesreyya	o	napadu	na	cerkev	v	Aleksandriji.	Na
mesto	da	bi	se	zgražali	zaradi	krščanskih	žrtev,	zaradi	
napada	in	podobnega,	so	vsi	sodelujoči	–	najmanj	
60	jih	je	bilo	–	trdili,	da	je	»krivda	Koptov«	in	so	spet	
vlekli	na	dan	zgodbo	obeh	žensk.	Trdili	so	celo,	da	
so	napad	na	cerkev	organizirali	Kopti	sami,	»da	bi	
nas	očrnili	pred	svetom«,	ali	pa	da	so	to	organizirale	
Združene	države	Amerike	in	izraelska	tajna	služba	
Mossad.	 Tudi	 sam	 sem	 se	 oglasil,	 vendar	 tega	 niso	
objavili.	V	tistih	malo	vrsticah,	ki	so	bile	dovoljene,	
sem	 vpraševal,	 s	 kakšno	 pravico	 je	 mogoče	 siliti	 k	
spreobrnjenju.	Spreobrnjenja	so	dejstvo,	o	katerem	
se	 v	 Egiptu	 farizejsko	 molči,	 saj	 so	 spreobnjenja	 v	
islam	olajšana,	spreobrnjenja	iz	islama	v	kako	drugo	
vero	pa	nasilno	ovirajo.

islam
P. Samir Khalil Samir

EGIPČANSKI MUSLIMANI PROTI KOPTOM

Članek je bil napisan in objavljen pred letošnjo revolucijo v Egiptu, ko so odstavili predsednika Mubaraka 
v imenu svobode in nujne družbene reforme. Vendar se napadi egipčasnih muslimanov na krščanske Kopte 
ne le nadaljujejo, ampak celo poglabljajo. Naj pri tem pripomnimo, da so Kopti pravzaprav potomci starih 
Egipčanov, ki so sprejeli krščanstvo stoletja preden je islam sploh obstojal. Arabski muslimani so pravzaprav 
zavojevalci, ki so na silo spravili pod svojo oblast Egipt, in tega se Kopti dobro zavedajo (op. ur.).
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Imam al-Azharja
V	tem	položaju	je	razumljiva	reakcija	na	Ahmeda	

alTayyeba,	sedanjega	imama	univerze	alAzhar,	ki	
je	 šel	 izrazit	 sožalje	 patriarhu	 Šenudi	 III.	 V	 Egiptu	
ob	vsakem	takem	napadu	ti	nekam	formalne	obiski	
hočejo	pokazati,	da	se	pač	razumemo,	da	»ne	smemo	
uničevati	narodnega	razumevanja«.	Tisoče	kristjanov	
je	 manifestiralo	 pred	 patriarhatom	 z	 zahtevo	 pa	
varnosti	in	zaščiti	kristjanov.	Razumljivo	je,	da	so	se	
verniki	odzvali	z	gesli	in	metanjem	kamnov	na	avto	
muslimanskega	predstavnika.	V	zadnjih	treh	mese
cih	je	bila	patriarhova	fotografija	večkrat	poteptana	
in	uničena,	obstoja	tudi	seznam	200	imen	Koptov,	ki	
jih	hočejo	pobiti	in	na	prvem	mestu	je	patriarh.	Med	
njimi	 je	100	imen	kanadskih,	avstrijskih,	nemških	
in	drugih	evropskih	Koptov.	Pravijo:	»Dovoljeno	je	
preliti	 njihovo	 kri.«	 Tudi	 tukaj	 so	 vzroki	 za	 nasilje	
obsedenost	zaradi	spreobrnjenj.

Vlada	v	Kairu	trdi,	da	je	napad	na	cerkev	v	Ale
ksandriji	 storila	 tuja	 roka.	 Na	 nek	 način	 je	 to	 res:	
iraška	skupina,	ki	je	prevzela	odgovornost	za	napad	
na	cerkev	v	Bagdadu	31.	oktobra	in	je	povezana	z	al
Kaido,	je	grozila	z	nasiljem,	dokler	obe	zgoraj	ome
njeni	ženski	ne	bosta	vrnjeni	muslimanski	skupnosti.	
In	alKaida,	katere	vodja	je	Egipčan	alZawahiri,	je	
v	resnici	mafijska	teroristična	hobotnica	z	medna
rodnimi	lovkami.

Imam	alAzharja	je	kritiziral	papeža,	češ	da	zahte
va	od	vlad	v	svetu,	naj	branijo	kristjane,	ne	briga	se	
pa	za	pobite	muslimane	v	Iraku.	Da	osebnost,	kot	je	
on,	ki	ga	imajo	za	umirjenega	in	zelo	izobraženega	
človeka	 –	 govori	 več	 jezikov,	 študiral	 je	 v	 Parizu	
–	 zine	 kaj	 takega	 proti	 papežu,	 je	 nesprejemljivo:	
kritiziral	je	papeža,	ne	da	bi	sploh	vedel,	za	kaj	gre,	
saj	je	pogledal	samo	naslove	v	časopisih.

Ahmed	 alTayyeb,	 imam	 alAzharja,	 je	 kritiziral	
papeža	zaradi	njegove	pridige	1.	januarja,	ker	je	po	
njegovem	 mnenju	 zahteval	 samo	 obrambo	 krist
janov.	Rekel	je:	»Ne	strinjam	se	s	papeževim	vidikom	
in	 se	 vprašujem,	 zakaj	 ni	 zahteval	 zaščite	 musli
manov,	ko	so	jih	pobijali	v	Iraku?«	V	resnici	pa	so	bile	
papeževe	besede:	»Spričo	trenutnik	grozečih	napeto
sti,	predvsem	spričo	diskriminacij,	nasilja	in	verske	
nestrpnosti,	 ki	 danes	 bijejo	 predvsem	 kristjane,	 še	
enkrat	nujno	priporočam,	da	ne	popustimo	pobitosti	
in	vdanosti	v	usodo.	Spodbujam	vse,	naj	molijo,	da	
bi	se	srečno	uresničili	vsi	napori	za	prizadevanje	in	
uresničenje	 miru	 na	 svetu.«	 Res	 pa	 je,	 da	 so	 mnogi	
mediji	objavili	naslove	te	sorte:	»Papež	zahteva	zaščito	
kristjanov«	in	bistveno	skrajšano	poročilo.

V	resnici	papeževemu	govoru	ni	kaj	očitati.	Opom
nil	je	samo,	da	je	nasilje	do	človeka	proti	Božji	volji.	
Jasno,	da	je	zahteval	pomoč	kristjanom,	saj	je	govoril	
o	stvareh,	ki	so	se	zgodile	tiste	dni.	In	kaj	je	narobe,	
če	bi	tudi	zahteval	zaščito	samo	za	kristjane?	Če	jih	
vlade	Bližnjega	vzhoda	ne	branijo,	ker	jih	nočejo	ali	
ker	 jih	niso	sposobne,	potem	mora	pač	svet	nekaj	
storiti.	Kakšen	smisel	bi	sicer	imeli	Združeni	narodi	
in	druga	mednarodna	združenja?

Prav	 tako	 je	 smešno	 trditi	 –	 kot	 je	 trdil	 imam	
alAzharja	–	da	papež	ni	nikoli	branil	iraških	musli
manov.	Janez	Pavel	II.	in	Benedikt	XVI.	nista	nikoli	

odobravala	ameriškega	posega	v	Irak	ali	trdila,	da	je	
dovoljen.	Treba	je	tudi	povedati,	da	je	mnogo	mu
slimanov	 umrlo	 tudi	 od	 muslimanske	 roke.	 Papež	
lahko	 obsodi	 nasilje	 in	 reče,	 da	 je	 treba	 odpraviti	
nestrpnost	in	nehati	opravičevati	nasilje	v	Božjem	
imenu.	In	to	je	papež	storil	neštetokrat.

Usoda Evrope in Bližnjega vzhoda
Nekateri	ocenjevalci	opozarjajo	pred	poskusi,	ki	

se	dogajajo	na	zahodu,	da	bi	izkoristili	ta	nasilja	do	
kristjanov.	 V	 resnici	 v	 	 mnogih	 evropskih	 državah	
muslimani	vedno	bolj	povečujejo	svoje	zahteve,	češ	
da	 so	 to	 njihove	 “pravice”,	 in	 počnejo	 nenavadne	
reči,	pa	nihče	nič	ne	reče.	Na	primer,	da	v	Franciji	in	
Italiji	muslimani	ob	petkih	zasedejo	ceste	za	molitev	
in	zaustavijo	promet.

Islam	 v	 Evropi	 zahteva	 vedno	 več,	 vlade	 pa	 ne	
ve	do,	kako	bi	se	odzvale.	Del	muslimanov	se	noče	
vključiti	v	družbo	in	ena	najtežjih	reči	je	odnos	med	
vladami	in	muslimanskimi	priseljenci.

Gotovo	je,	da	velika	večina	muslimanov	hoče	mir,	
se	hoče	vključiti	v	družbo,	toda	med	njimi	so	ljudje,	
ki	imajo	drugačne	načrte:	mi	imamo	v	Evropi	pravico	
živeti	po	svojih	zakonih,	po	šariji,	vi	nam	pa	to	bra
nite.	Pred	nekaj	leti	je	v	Milanu	imam	mošeje	v	ulici	
Jenner	na	vprašanje	o	spreobrnjencih	v	krščanstvo	v	
Egiptu	rekel:	Dovolj	je	držati	se	zakona.	Kar	pomeni	
pobiti	spreobrnjence.	In	je	dodal:	Če	vi	obsojate	ta	
zakon,	ovirate	našo	versko	svobodo.	Tako	stališče	in	
zahteve	po	uvedbi	islamske	šarije	dela	probleme	v	
Franciji,	Italiji,	na	Danskem…

Možno	 je,	 da	 bi	 evropske	 vlade	 izrabile	 nasilje	
proti	 kristjanom	 za	 ustavitev	 muslimanskega	 pri
seljevanja.	 Tako	 je	 tudi	 možno,	 da	 bi	 Izrael	 izrabil	
ta	 nasilja	 za	 opravičevanja	 rasizma,	 ki	 vedno	 bolj	
prihaja	na	dan	v	izraelski	družbi.	Toda	nasilje	proti	
kristjanom	je	dejstvo,	ki	se	ponavlja	vsak	dan	in	jih	
hoče	pregnati	iz	Bližnjega	vzhoda.	V	Egiptu	se	ne
prestano	dogajajo	napadi	in	umori.

Dialog za boj
proti laicizmu in fundamentalizmu
Zaradi	tega	nekatere	evropske	države	začenjajo	

govoriti:	»Dovolj	je!«	Zavedele	so	se,	da	je	treba	nekaj	
storiti.	Sicer	je	res,	da	so	še	druga	nasilja	proti	verski	
svobodi	na	Kitajskem	ali	v	Vietnamu	in	Laosu,	ki	jih	
obsojajo	samo	občasno.	Toda	Bližnji	vzhod	je	zelo	
vezan	 na	 Evropo	 in	 problem	 sožitja	 z	 islamom	 je	
evropski	problem.	Zadovoljen	sem	s	skupnim	odgo
vorom	mednarodne	skupnosti	na	vprašanje	Koptov	
v	Egiptu.	Osupljiva	je	v	tem	primeru	popolna	nedolž
nost	Koptov:	kaj	so	storili,	da	so	zaslužili	tak	krvav	
napad?	Drugje	–	v	Palestini,	Iraku,	Libanonu…	–	so	
vojna	dejanja,	toda	v	Egiptu	vsega	tega	ni.	Gre	za	nasi
lje	brez	razloga,	motivirano	samo	s	“spreobrnit	vami”,	
in	to	prav	zdaj,	ko	vsi	zahtevamo	versko	svobodo		s	
papeževim	sporočilom	za	Dan	miru	vred.

Dejanje	 v	 Aleksandriji	 v	 Egiptu	 je	 dejanje	 proti	
verski	 svobodi.	 Toda	 muslimani	 v	 imenu	 šarije	 ne	
morejo	razumeti	vrednosti	človekovih	pravic.	Člo
vekove	pravice	morajo	biti	nad	vsakim	zakonom	in	
tradicijo,	naj	bo	to	tudi	šarija.
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Ta	 nasilja	 postavljajo	 vprašanja	 tudi	 zahodu.	
Papež	 je	 v	 svojem	 govoru	 1.	 januarja	 rekel,	 da	 so	
potrebna	dejanja,	ne	samo	besede.	Treba	bi	se	bilo	
začeti	 pogajati	 z	 islamskimi	 ali	 bližnjevzhodnimi	
deželami,	pa	tudi	povsod,	kjer	se	dogaja	na	poseben	
način	nasilje	nad	človekovimi	pravicami.

S	 pritiskom	 ni	 vredno	 poskušati,	 saj	 ga	 države	
razumejo	 kot	 vmešavanje.	 Tudi	 ameriški	 predlog	
o	sodelovanju	z	islamom,	ki	ga	je	predložil	Barack	
Obama,	ne	navdušuje,	ker	pač	predlogi	Združenih	
držav	vedno	zdrse	v	kolonializem.

Bistveno	je,	da	mora	odnos	s	temi	državi	postati	
tudi	kulturen,	ne	le	gospodarski.	In	ena	izmed	točk	
tega	dialoga	je	vzeti	zares	očitke	fundamentalistov	
zahodni	civilizaciji,	ki	jo	oni	vidijo	kot	brezbožno.	
Očitki	 fundamentalistov	so	polni	zmot,	 toda	 ima
jo	temelj	v	resničnosti.	Vidijo,	da	zapad	pospešuje	

kulturo	brez	vere.	In	v	resnici	je	zapad	ravnodušen,	
brezbrižen	ali	celo	nasproten	veri.	Fundamentalisti	
pa	pospešujejo	islamsko	versko	kulturo.

Treba	 je	 ponuditi	 srednjo	 pot,	 ki	 bo	 šla	 med	
dvema	skrajnostima:	laicističnim	zapadom,	kjer	ni	
prostora	za	vero,	 in	muslimanskim	fundamentali
stičnim	načinom,	kjer	se	vera	vtika	tudi	s	silo	v	vse	
vidike	družbenega	življenja:	molitev,	delo,	spolnosti,	
družino	itd…

Ob	molitvi	Angelovega	češčenja	na	novega	leta	
dan	 2010	 je	 papež	 rekel:	 »Danes	 smo	 priče	 dveh	
nasprotnih	 teženj,	 ki	 sta	 obe	 skrajni	 in	 obe	 nega
tivni:	na	eni	strani	laicizem,	ki	pogosto	na	sleparski	
način	odriva	vero	na	rob,	da	bi	jo	zaprl	na	zasebno	
področje;	na	drugi	stani	pa	fundamentalizem,	ki	bi	
jo	 rad	 uveljavil	 s	 silo.«	 Mislim,	 da	 ima	 papež	 prav.	
Odklanjamo	tako	fundamentalizem	kot	laicizem.

Pastorja	Youcefa	Nadarkhanija	je	porotno	sodišče	
province	Gilan	na	severu	Irana	obtožilo	“odpadni
štva”.	Njegov	odvetnik	bo	vložil	pritožbo,	ker	je	ugo
tovil	vrsto	»resnih	napak	v	postopku«.	Nadarkhanija	
so	zaprli,	ker	 je	postavil	vprašanje	glede	upraviče
nosti	 islamske	 vzgoje	 v	 šolah.	 »Mi	 smo	 krščanska	
družina,«	naj	bi	rekel,	»zato	hočem,	da	moji	otroci	
dobe	 krščansko	 versko	 vzgojo,	 ne	 muslimanske«.	
Zdaj	je	zaprt	že	od	oktobra	2010.

Ženo	znanega	iranskega	protestantskega	pastorja	
so	izpustili	po	štirimesečnem	zaporu,	mož	je	pa	v	ne
varnosti,	da	ga	bodo	obsodili	na	smrt	zaradi	odpada,	
kakor	je	sporočila	“Iranska	Cerkev”.	Krščanska	skup
nost	je	zaskrbljena	zaradi	izida	procesa	proti	obema	
zakoncema,	ki	imata	dva	majhna	otroka.	Primer	se	
dogaja	v	času,	ko	je	zaznati	naraščajoči	pritisk	oblasti	
proti	 ”Iranski	 Cerkvi”,	 ki	 je	 protestantsko	 gibanje,	
v	 katerem	 je	 kar	 nekaj	 “podzemeljskih”	 cerkva	 v	
strogo	islamski	državi.	“Iranska	Cerkev”	poroča,	da	
je	»predmet	preganjanja	brez	primere	od	revolucije	

1979	dalje.	Od	oktobra	2010	so	zaprli	dokaj	članov	
gibanja,	med	njimi	pastorja	Behrouza	Khandjanija,	
ki	je	še	vedno	v	samici	v	okolici	Širaza.«

	“Elam	Ministries”	je	protestantska	skupina,	spe
cializirani	za	misijonarjenje	med	muslimani.	Izjavlja,	
da	pozna	najmanj	en	primer	mladega	iranskega	spre
obrnjenca,	ki	ga	je	zaradi	spreobrnjenja	pred	nekaj	
tedni	ubil	nek	njegov	sorodnik.	Za	njim	je	ostala	žena	
in	dva	otroka.	“Middle	East	Concern”,	aktivistična	
skupina	za	človekove	pravice,	poroča,	da	so	najmanj	
trije	od	petnajstih	kristjanov,	ki	so	jih	lani	julija	za
prli	v	Mašhadu,	še	vedno	v	zaporu.	»Nanje	pritiskajo,	
naj	zataje	svojo	vero,	vendar	to	odklanjajo«.	“Middle	
East	Concern”	poroča	še	o	novici	iranske	televizije,	
po	 kateri	 so	 zaprli	 devet	 spreobrnjencev	 v	 Hame
danu	z	obtožbo	prozelitizma,	kar	lahko	privede	do	
smrtne	obsodbe.	“Elam	Ministries”	zatrjuje	da	je	bilo	
leta	1979	najmanj	500	kristjanov	spreobrnjenih	iz	
islama.	»Danes	najbolj	previdne	cenitve	navajajo	naj
manj	sto	tisoč	vernikov	v	Iranu.«	Agencija AsiaNews.

preganjanje kristjanov

IRAN
protestantski pastor že mesece v zaporu

nevarnost smrtne obsodbe zaradi odpada od islama

Tisti	“niso”	v	naslovu	je	treba	razumeti	kot	formu
lo	za	“ni”,	“nista”	in	“niso”.	Z	ozirom	na	“ni”:	v	kapeli,	
ki	jo	v	predmestju	Tokia	imenujejo	“cerkvico”,	sem	
sedel	z	rožnim	vencem	v	rokah.	Zunaj	je	deževelo,	
kot	d	so	na	nebu	morali	odpreti	še	dodatne	ventile.	
Kapela	je	bila	skoraj	čisto	temna.	Naenkrat	se	vrata	

tiho	 odpro.	 Vstopi	 možakar	 z	 malce	 ukrivljenim	
hrbtom.	Hitro	se	prekriža.	Tako	kot	tisti,	ki	niso	čisto	
prepričani	o	pomenu	križa.	Cerkvica	je	majhna;	štiri	
dolge	 vrste	 sedežev,	 druga	 ob	 drugi	 polnijo	 glavni	
prostor	 pred	 oltarjem.	 Človek,	 ki	 je	 vstopil,	 začne	
si	stematično	 brskati	 po	 sedežih.	 Ne	 vem,	 če	 je	 kaj	

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

TOKRAT ME NISO OPAZILI
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našel,	ker	drži	roke	precej	blizu	sedežev.	Iz	prve	vr
ste	preide	v	drugo.	Naenkrat	v	drugem	nadstropju	
zaropota.	Težki	koraki	sestopajo	po	stopnicah,	ker	
dvigala	 ni.	 Možakar	 pred	 menoj	 za	 hip	 prisluhne.	
Potem	pa	tako	hitro	izgine,	kot	je	bil	prišel	v	kapelo.	
V	 tej	 kapeli	 je	 sv.	 maša	 samo	 ob	 nedeljah.	 Verniki	
večkrat	to	ali	ono	pozabijo	odnesti	s	seboj,	včasih	
pozabijo	ali	pa	izgubijo	denar	–	imamo	kovance	do	
500	jenov.	Poznam	to	tokijsko	predmestje,	živel	sem	
v	njem.	Zdi	se	mi,	da	je	možakar	iskal	denar.	Če	bi	kdo	
drug	menil,	da	je	možakar	iskal,	kar	je	bil	pozabil	pri	
nedeljski	maši,	ne	bom	ugovarjal.	Do	druge	svetovne	
vojske	na	Japonskem	tako	rekoč	ni	bilo	tatov.	Vojaški	
zlom	leta	1945	je	pomenil	zlom	tradicionalne	mora
le	pri	posameznikih.	Danes,	toliko	let	po	vojski,	se	še	
zmeraj	dogaja,	da	prinesejo	na	policijsko	stražnico	
polne	denarnice	ali	sveženj	dokumentov	s	pripom
bo:	»To	smo	našli	na	tleh	v	natrpanem	vlaku.«

Ker	sem	stal	v	senci	na	pločniku	v	pristanišču	Jo
koháma	(po	naše	pisano),	me	moški	in	ženska	nista	
opazila.	Bilo	je	mrzlo.	Na	cesti	ni	bilo	dosti	ljudi,	ker	
so	hiteli	mimo.	Na	drugi	strani	pločnika	so	se	vrsti
le	visoke	stavbe.	Med	dvema	je	bil	prostor,	ki	se	 je	
končal	s	slepim	zidom.	Nekako	sredi	tega	prostora	
je	moški	grozeče	zamahnil	z	roko	nad	razmeroma	
mlado	žensko,	ki	se	je	pomikala	proti	slepemu	zidu.	
Ne	vem,	kaj	ji	je	moški	rekel,	a	naenkrat	je	iz	torbice	
vzela	 nekaj	 bankovcev,	 ki	 jih	 je	 moški	 pograbil	 in	
takoj	odšel,	skoraj	bežal,	med	drevesa	na	nasprotnem	
pločniku.	Pomolil	sem	zanju,	posebno	še	zanjo.	Vse	
se	je	tako	hitro	odigralo;	ne	vem,	ali	bi	lahko	komu	
pomagal.

Ta	dva	dogodka	sta	označena	na	enem	listku	in	
spodaj	na	robu	je	zapisano:	“Realizem	japonskega	
misijona”.

Toda	 pri	 tej	 tretji	 zadevi	 sem	 upal,	 da	 me	 bodo	
videli,	 opazili,	 zaslutili	 –	 pa	 me	 niso!	 Prijateljska	
(protestantska)	družina	gospod	in	gospa	N.	sta	me	
povabila	v	svojo	gorsko	vilo	v	gorah	z	imenom	Ha
kóne	(z	naglasom	na	o).	Bil	je	začetek	pomladi,	še	
brez	cvetočih	češenj,	z	belimi	in	rumenimi	cvetovi,	
vtkanimi	 v	 svežezeleno	 svilo	 barv	 in	 poganjkov.	
Tako	je	bilo	lepo,	da	sem	ju	prosil,	da	ostalo	polovico	
poti	 opravim	 peš,	 onadva	 pa	 nadaljujeta	 z	 avtom.	
Malo	 ju	 je	 skrbelo:	 popoldne	 je	 že	 bilo,	 mraz	 se	 je	
čutil,	megle	so	se	bližale	zahajajočemu	soncu.	Za	vsak	

primer	sta	mi	prepustila	žepno	svetilko.	Z	besedami	
»Kar	naravnost	po	tej	poti,«	smo	se	poslovili.	Ptički	
so	mi	peli,	sonči	žarki	so	mi	lepšali	barvo	dreves	in	
grmov.	Neke	vrste	rumene	fuksije	so	me	pozdravlja
le.	Ne	vem,	kaj	me	je	tako	očaralo,	da	nisem	opazil	
drobne	steze,	ki	se	mi	je	zdela,	da	nadaljuje	glavno	
pot,	zablateno	od	zadnjega	dežja.

Megle	z	gora	so	končno	prekrile	zadnjo	svetlobo.	
Hodim	in	hodim.	Zdi	se	mi,	da	pomladanska	temina	
tudi	diši.	Na	vsakih	toliko	in	toliko	metrov	se	mi	z	
visokega	droga	zasveti	svetilka;	moral	bi	reči,	da	se	mi	
nasmehne,	tako	prijetna	je.	Čutim,	da	se	steza	vzpe
nja.	Velik	krokar	zasenči	naslednjo	svetilko;	ozrem	se	
kvišku	in	naenkrat	ne	čutim	več	steze	pod	nogami,	
drsim	navzdol	in	dol	in	dol	in	obtičim.	Tista	svetilka	
s	 steze	 me	 ne	 dosega.	 Spomnim	 se	 žepne	 svetilke.	
Ni	močna,	a	vendar	mi	pokaže	zaledenelo	pobočje,	
po	katerem	sem	zdrsel,	in	gosto	grmičevje,	ki	je	je,	
hvala	Bogu,	ustavilo.	Grmičevje	je	bilo	prepleteno	z	
vejami.	Koliko	časa	bo	svetilka	še	delovala?	Z	lučjo	
bom	štedil.	Oprijemam	se	vej	na	desni	strani	spolzke	
strmine,	počasi	se	pomikam	v	višino,	spet	zdrknem	
nazaj	veje	me	ustavijo;	spet	se	dvigam,	drsim	nazaj,	
obstanem,	in	spet	se	dvigam	v	višino.	Prvi	žarki	ob
cestne	svetilke	me	pozdravijo.	Še	eno	vejo	zgrabim	in	
–	z	njo	spet	zdrsim	nazaj.	Čisto	blizu	se	zasmeje	sova.	
Ali	je	opazila,	kar	sem	že	precej	časa	čutil,	da	so	se	
mi	hlače	strgale…	Nekje	daleč	zdrdra	avto	v	temo.	In	
spet	se	sova	zasmeje:	je	edina	ki	me	vidi	v	temi.	Edina?	
Spom	nim	se	najnovejših	novic	o	medvedih	s	poloto
ka	Ízu,	ki	ni	tako	daleč.	Namesto	te	vznemirljive	misli	
rečem:	»Ljubi	Sveti	Duh,	pomagaj	mi!«	Nič	me	več	ne	
vznemirja.	Krepko	se	oprimem	vej	še	bolj	na	desni,	
lezem	navzgor,	zdrknem	nazaj,	spet	lezem	navgor	in	
luč	obcestne	svetilke	se	mi	znova	nasmehne.	Končno	
sem	ob	svetilki	na	stezi.	Po	njej	se	vračam	nazaj	na	
cesto.	S	hrbta	mi	silijo	koščki	strganih	hlač;	naj	se	mi	
sova	smeje!	Glavno,	da	najdem	tisto	prvotno	cesto.	
In	jo	najdem	–	žaromet	avtomobila	mojih	dveh	pri
jateljev	jo	osvetljuje.	Zunaj	avta	se	pomikam	tako,	da	
mi	žaromet	ne	odkrije	hrbta.	V	avtu	pa	zaprosim	za	
par	hlač	“na	posodo”;	se	razume,	kar	se	da	starih	hlač.	
Drugi	dan	sem	se	vrnil	v	Tokio	v	rdečih	hlačah.	Bil	je	
državni	praznik	spomladanskega	enakonočja.	Nisem	
vzbujal	pozornosti.	Nosači	na	tokijskem	kolodvoru	
imajo	vsi	rdeče	hlače.

TIBET
parlament sprejel odstop

Dalajlame iz politike
Tibetanski	parlament	v	izgnanstvu	je	sprejel	od

stop	 Dalajlame	 s	 položaja	 vodje	 tibetanske	 vlade.	
Parlament	je	ob	tem	soglasno	sprejel	štiri	resolucije,	
ki	bodo	omogočile	prenos	oblasti.	75letni	Dalajlama	
je	pred	dvema	tednoma	sporočil,	da	se	umika	iz	po

DR KONGO
obsodbe vojakov in policajev

Vojaško	sodišče	v	Bukavu	je	za	posilstva	in	druga	
spolna	nasilja,	ki	so	jih	storili	vojaki	in	policaji,	izre
klo	poleg	plačila	odškodnine	štiri	smrtne	obsodbe,	

GVATEMALA
na tisoče umorov

Od	leta	2005	je	bilo	2.506	umorov	mlajših	od	18	
let.	Samo	od	začetka	leta	2011	do	15.	marca	je	bilo	
ustreljenih	106	fantov.	Mnogi	med	njimi	so	bili	tudi	
žrtve	mučenja	in	spolnih	zlorab.	Nasilje	je	povzročil	
leta	2010	preko	6.500	umorjenih.	Agencija Misna.

osem	obsodb	na	dvajset	let	zapora,	po	dve	pa	na	se
dem	in	pet	let	zapora.	Parlament	v	Kinšasi	pa	priprav
lja	zakon,	ki	bo	kriminaliziral	do	zdaj	nekaznovano	
mučenje.	Agencija Misna.
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INDIJA
hindujski skrajneži in oficirji 

proti kristjanom
Nevladna	organizacija,	ki	zastopa	vse	kristjane,	

je	prijavila	kriminalno	združenje	visokih	oficirjev	in	
voditeljev	hindujskih	skrajnežev,	ki	je	zadnja	leta	se
jala	nasilje	nad	kristjani	v	državah	Orisa,	Karnataka,	
Madhya	Pradeš	in	Maharaštra,	in	to	še	vedno	počne.	
Neka	voditeljica	skrajnežev,	ki	so	jo	zaprli	z	obtožbo	
terorizma,	je	pred	sodniki	odkrito	izjavila,	da	je	bil	
eden	poveljujočih	generalov	vmešan	v	nasilje	v	Orisi	
in	Karnataki.	O	nekem	drugem	generalu	je	prišlo	na	
dan,	da	je	hotel	organizirati	prave	vojaške	skupine	za	
nasilje	nad	kristjani	in	njihovo	pobijanje.	Njihv	cilj	
je	 bil	 uničevati	 bogoslužne	 zgradbe,	 onemogočati	
voditelje	in	uničiti	vso	temeljno	navzočnost	drugih	
ver,	 skratka,	 ideologija	 skrajnežev,	 ki	 hočejo	 imeti	
vso	Indijo	samo	hindujsko	in	preganjajo	vse	druge	
veroizpovedi.	Nevladna	organizacija	je	poslala	no
tranjemu	ministrstvu	spomenico,	v	kateri	opozarja,	
da	je	ves	državni	ustroj,	sodstvo,	vojska	in	uradništvo	
zastrupljeno	s	hinduistično	skrajnostjo.	Sem	spadajo	
tudi	poboji,	ki	so	se	zadnja	leta	dogajali	širom	Indije.	
V	državi	Karnataka	je	bilo	onečaščenih	in	izropanih	
na	 stotine	 cerkva,	 na	 stotine	 ljudi	 so	 pretepali	 in	
ranili,	 sprožili	 so	 preko	 350	 lažnivih	 obtožb	 proti	
kristjanom.	Agencija Fides.

SOMALIJA
vedno več otrok-vojakov

Točno	število	ni	znano,	ocene	se	vrte	od	23.000	
v	raznih	nasprotnih	skupinah.	Januarja	so	zabeležili	
precejšnje	število	spopadov	in	kot	posledica	se	je	raz
širilo	novačenje	otrokvojakov.	V	napadu	na	skupino	
upornikov	v	mestu	Bulo	Hawo	na	meji	s	Kenijo	je	bilo	
udeležnih	mnogo	otrok	in	dosti	jih	je	mrtvih.	Tudi	v	
drugih	spopadih	otrok	ni	manjkalo.	Združeni	narodi	
ugotavljajo,	 da	 otroke	 novači	 Zvezna	 tranzicijska	
vlada	in	njeni	zavezniki.	Ta	vlada	je	sicer	zanikala	no
vačenje	otrok	in	izjavila,	da	nedoletne,	ki	jih	najdejo	
v	vojski,	odpošljejo	domov.	Vendar	otroci	niso	nikdar	
na	varnem:	če	niso	zanovačeni	kot	vojaki,	jih	zvezna	
oblast	pogosto	zapre,	ker	so	osumljeni,	do	so	borci.	
V	taboriščih,	kjer	je	na	desettisoče	pregnancev	in	v	
bolnišnicah	so	to	večinoma	otroci.	Združeni	narodi	
ugotavljajo	v	poročilu	aprila	2010,	da	je	novačenje	
otrok	 postalo	 od	 junija	 2009	 bolj	 sistematično	 in	
razširjeno	in	da	je	pri	tem	udeležena	tudi	tranzicijska	
vlada.	 Mnoge	 pregnane	 družine	 pošiljajo	 otroke	 v	
taborišča	v	Keniji,	ali	na	bolj	varna	področja	v	So
maliji.	V	vsej	Somaliji	najmanj	2,4	milijona	Somalcev	
potrebuje	pomoč.	Agencija Fides.

KITAJSKA
omejevanje tujih novinarjev

Iz	strahu	pred	poročanjem	o	morebitnih	prote
stih,	ki	bi	lahko	po	vzoru	arabskih	držav	izbruhnili	
na	 Kitajskem,	 je	 Beijing	 tujim	 novinarjem	 omejil	
svobodo	dela.	Ne	smejo	se	približevati	krajem,	kjer	
bi	 lahko	 bile	 demonstracije,	 sicer	 bodo	 izgnani	 iz	
države.	Brez	dovoljenja	krajevnih	oblasti	ne	smejo	
več	 imeti	 intervjujev.	 V	 strahu	 pred	 revolucijo	 po	
zgledi	arabskih	se	je	na	ulicah	Beijinga	pojavilo	na	
stotine	policajev	v	uniformah	in	v	civilu.	Policija	je	
prijela,	pretepla	ali	preprečila	delo	najmanj	16	me
dijskim	 organizacijam.	 Oblasti	 so	 blokirale	 še	 več	

spletnih	strani,	vendar	tako,	da	se	zdi,	da	je	krivda	
na	 lastnikih	 teh	 strani,	 vendar	 goljufija	 večinoma	
ne	 uspeva.	 Nadaljujejo	 z	 aretacijami	 aktivistov	 za	
demokracijo	in	človekove	pravice.	Zraven	pa	vlada	
vse	te	ukrepe	zanika,	čeprav	ji	nihče	več	ne	verjame.	
Agencija AsiaNews.

BOLIVIJA
razlastitev neobdelane zemlje
Inštitut	za	agrarno	reformo	je	naznanil	zaplembo	

neobdelane	 zemlje	 v	 lasti	 dveh	 senatorjev	 vladne	
stranke,	ker	nima	nobene	»gospodarsko	družbene	
funkcije«.	Ozemlji	sta	veliki	10.000	in	2.000	hektarjev	
(24.700	in	4.940	akrov).	Do	zdaj	so	razlastitve	zadele	
samo	veleposestnike,	ki	so	bili	vezani	na	politično	
opozicijo,	med	njimi	tudi	enega	ameriškega.	Neka
teri	so	z	najetimi	domačini	postopali	kakor	s	sužnji.	
Kot	 kažejo	 statistike	 je	 v	 Boliviji	 preko	 milijona	
hektarjev	obdelovalne	zemlje	v	lasti	tujcev:	Brazilci	
imajo	700.000	hektarjev	(1,729.000	akrov),	Argen
tinci	 100.000	 hektarjev	 (247.000	 akrov),	 Japonci,	
menoniti	 in	 drugi	 pa	 200.000	 hektarjev	 (494.000	
akrov).	Agencija Misna.

ETIOPIJA
novi primeri jetike

Zdravstveni	delavci	v	glavnem	mestu	Addis	Abeba	
so	zaskrbljeni	zaradi	širjenja	jetike	v	mestu,	ki	ima	
2,7	milijona	prebivalcev.	Širjenje	jetike	ni	v	nobeni	
zvezi	z	nizkimi	temperaturami,	čeprav	je	to	splošno	
mnenje.	Pravega	vzroka	za	širjenje	te	bolezni	še	niso	
našli,	ocenjujejo	pa,	da	je	na	vsakih	100.000	Etiop
cev	300	okuženih.	Napovedi	za	prihodnost	govore	
o	12.000	novih	primerih	vsako	leto,	do	zdaj	pa	jih	
je	 bilo	 ugotovljenih	 celo	 do	 14.000	 na	 leto.	 Jetika	
se	 hitreje	 širi	 med	 podhranjenimi	 ali	 tistimi,	 ki	 so	
prisiljeni	živeti	natrpani	na	majhnem	prostoru,	pa	
med	otroci	pred	petim	letom	starosti.	Ko	je	bolezen	
ugotovljena,	je	okrog	80%	okuženih	uspešno	ozdra
vljenih,	kaže	dosedanja	izkušnja.	Agencija Fides.

litike,	bo	pa	ostal	duhovni	vodja	Tibetancev.	»Težko	
je	 bilo	 sprejeti	 odločitev	 o	 spremembah	 ustave	 in	
ločitvi	Njegove	svetosti	od	tibetanske	politike,	a	on	
to	dela	v	dolgoročno	korist	Tibetancev,«	je	izjavil	po
slanec	tibetanskega	parlamenta	Karma	Yeshi.	Tibe
tanci	so	minulo	nedeljo	že	volili	novega	premiera,	ki	
bo	nasledil	Dalajlamo,	izidi	pa	naj	bi	bili	znani	konec	
aprila.	Tibetanski	parlament,	ki	ima	sedež	v	indijski	
Daramsali,	je	napovedal,	da	se	bo	v	prihodnjih	mese
cih	sestal	na	izredni	seji,	na	kateri	bo	sprejel	potrebne	
spremembe	ustave.	Agencija AsiaNews.
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V dvajsetem letu slovenske samostojnosti je v obtok prišel kovanec 
za 2 evra, na katerem je upodobljen partizanski komandant Franc Roz-
man-Stane. Ob njem stoji tudi peterokraka zvezda, simbol partizanstva 
in komunističnega režima. Gre za spominski kovanec ob 100 letnici 
njegovega rojstva. Kot tak je tudi zakonito plačilno sredstvo. Po naved-
bah ministrstva za finance, so se za ta korak odločili, ker je po njihovem 
mnenju komandant Stane eden najsvetlejših likov iz časov NOB-ja. 
Kot tak je bil po njihovih navedbah izraz idej in upanja slovenskega 
naroda med narodnoosvobodilnim bojem. Za komentar smo povprašali 
zgodovinarja, profesorja Staneta Grando in novinarja Jožeta Možino. 

Članice Evropske unije lahko izdajo samo en spominski kovanec na 
leto. Da se je kovanec s podobo komandanta Franca Rozmana-Staneta 
pojavil ravno v letu dvajsete obletnice samostojne Slovenije najbrž ni 
naključje. S tem se strinjata oba naša sogovornika. Profesor Granda 
namreč ocenjuje, da ima sedanja vlada jasen ideološki koncept in profil, 
ki ga neprestano uresničuje. Ob tem pa gre po mnenju Grande tudi za 
ponarejanje zgodovine: »Kakor koli že gledamo na Franca Rozmana-
Staneta, moramo vedeti, da ni bil nikakršen nacionalist, ampak inter-
nacionalist. Bil je tudi španski borec in je šel zaradi internacionalizma 
se borit v Španijo. On nima nobene ne posredne ne neposredne zveze 
s slovensko osamosvojitvijo. Gre za ponarejanje zgodovine.« S tem se 
strinja tudi Možina, ki je s citatom iz pisma Edvarda Kardelja, ki ga je 

pisal Zdenki Kidrič, orisal zločine druge grupe odredov, ki ji je poveljeval 
ravno Franc Rozman-Stane: »Včasih so preveč likvidirali. Tako je na 
primer druga grupa likvidirala mesečno na majhnem dosegu več kot 
šestdeset oseb. Zgodile so se še hujše reči, o katerih pismeno ne bom 
govoril.« Možina je prepričan, da je vrhunec vsega odlikovanje nekdaj 
prvega moža Udbe Tomaža Ertla. »Mislim, da so poudarki, v katero 
smer želi sedanja oblast vrednotiti zgodovino podani že lansko leto. 
Vrhunec so ta prizadevanja dosegla z odlikovanjem tovarišu Ertlu. Tu 
gre samo za neko nadaljevanje.« Granda ocenjuje, da je v času dvajsete 
obletnice samostojne Slovenije žalostno, da prihaja do izdaje takšnega 
kovanca, kjer sta upodobljena partizanski komandant in pa simbol 
komunističnega režima – peterokraka zvezda. »Gre za prizadevanja, 
da bi prikazali, da so se oni že ves čas prizadevali za slovensko osamo-
svojitev, kar pa je še ena zgodovinska laž.« Ob tem meni, da gre tudi 
za omalovaževanje slovenske osamosvojitve. »Gre za omalovaževanje 
slovenske osamosvojitve. Vidimo, da jim to nič pomeni. Gre za žalitev 
vseh, ki so si za slovensko osamosvojitev prizadevali in gre za žalitev 
vseh, ki so za slovensko osamosvojitev dali svoje življenje,« še dodaja 
profesor Granda.

Odzvali so se tudi v Mladi Sloveniji – podmladku NSi. Nad ome-
njenim dvoevrskim kovancem s podobo komandanta Franca Rozma-
na-Staneta so ogorčeni. Kot so zapisali, gre za upodobitev človeka, 

Vladajoča koalicija, ki je Slovenijo iz ene najbolje perspektivnih držav v Evropi spravila na njen rep, je obupana ugotovila, da v količkaj normalnih 
razmerah nima nobene možnosti, da bi prišla na oblast ob volitvah leta 2012. Svoje podobe v očeh ljudi pa ne skuša popraviti s kakimi protikriznimi 
in drugimi gospodarskimi ukrepi – za kaj takega je popolnoma nesposobna. Zato se zateka k ponarejanju zgodovine, s katerim naj bi utrdila svoje 
zasluge za slovensko osamosvojitev, ki jih v resnici sploh ni. K simbolom, ki jih omenja Poznič, so dodali še enega. Poročilo o spominskem kovancu za 
2 evra s komunističnimi simboli sem povzel po Radiu Ognjišče.

Vladajoči kontinuiteti je zmanjkalo vsake novice, ki bi jo lahko pro-
dali kot uspeh. V medijsko pluralni deželi bi bili obsojeni na strahoten 
volilni poraz v letu 2012. Levica pa ima en sam prepoznaven cilj: ostati 
na oblasti za vsako ceno. Ker ji to z dobrim delom ne bo uspelo, se vrača 
v preteklost in restavrira komunistično osvajanje zgodovine.

Na Siolu je bilo 17. marca zanimivo poročilo o najbolj smrdljivih mestih na svetu. Ob tem pa je nek duhovit komentator pripomnil: »Trenutno je 
eno najbolj smrdečih mest na svetu prostor okoli slovenskega parlamenta, kjer odprta greznica smrdi do neba.« Pa ne le parlament. To, kar si privošči 
sedanja koalicija, dediči komunizma, je najhujša gnojnica, v kateri se je kdaj valjala kaka vlada, pa ne le slovenska po osamosvojitvi.

Zanimivo je, da je slovenski smrad prismrdel kar iz Bruslja. Med poslanci se povsod vedno pojavljajo lobisti, ki jih skušajo pridobiti (lobirati), da bi 
podprli kakšen določen načrt. Seveda morajo biti vsi lobisti registrirani, predvsem pa je izključeno vsako podkupovanje. Evropski novinarji so vse kaj 
drugega, kot je slovenska novinarska revščina. Pri nas namreč razen maloštevilnih izjem vsi novinarji pokorno repkljajo vladajoči koaliciji in botrom, ki 
v resnici vlečejo niti iz ozadja. Ne pa evropski novinarji. Ti so šli in se izdajali za lobiste ter skušali podkupiti poslance Evropske zveze. Nasedli so jim trije 
poslanci: Avstrijec, Romun in – Slovenec Zoran Thaler, pripadnik vladajoče SD, celo bivši zunanji minister. Ponudili so menda vsakemu 100.000 evrov. 
Seveda bi morali poslanci to nemudoma prijaviti policiji, ker pa tega niso storili, pomeni da so se za podkupnino pogajali. Thaler seveda zanika in trdi, 
češ da je hotel najprej odkriti, kdo je za vsem tem, toda skrite kamere, ki so vse posnele, govore drugače. Torej slovenski smrad, ki je prišel iz Bruslja.

Stanje je v elektronskem časopisu takole ocenil teolog dr. Andrej M. Poznič:

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

NA JBOL J SMRDL JIVO MESTO NA SVETU

Povezovanje proslule OF, ki je prinesla Slovencem toliko gorja ozi-
roma samo gorje, z dnevom “enotnosti” in posiljevanjem tega dneva s 
simbolom, ki prihaja iz revolucionarnih logov /tj. stisnjeno rdečo pestjo/ 
je eden od takih korakov. Strategija se vedno izide, kajti Slovenci smo 
do dna razklani.
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➧Priti na vrh je mogoče na dva načina. Prvi, ki ga uporabljajo ljudje z vestjo in dostojanstvom, je, da se dokopljejo do vrha s svojim prizadevanjem. 

Sredi hude gospodarske krize, ki je prizadela pol sveta, a pretresa 
Slovenijo močneje, kot bi bilo potrebno, se pojavlja upravičena skrb, 
kako bomo plačevali dolgove, ki nam jih je nakopičila nesposobna vlada, 
neodgovorno pa povečali tudi nekateri, ki so hoteli priti do bogastva 
po lahki poti. Redkeje pomislimo, da so ti materialni dolgovi deloma 
posledica druge, hujše zadolženosti, ki smo jo neporavnano prinesli iz 
neke druge države, ki jo je uničil prav isti moralni dolg.

Nepozabni osamosvojitveni plebiscit pred dobrimi dvajsetemi leti 
je pri nekaterih rojakih sprožil val lahkovernega upanja, da bo mogoče 
kar tako in brez pomislekov odpisati preteklost in pričeti vse na novo. 
Odločitev za državno samostojnost in demokracijo naj bi nas odrešila 
tako neprijetnih spominov kakor tvarnih in moralnih dolgov.

Če je takrat kdo podvomil, da bi bili ljudje, ki so desetletja vzdrževali 
totalitarni režim komunistične partije, strahovali sodržavljane in jim 
uspešno prali možgane, primerni za vodenje demokratične države, je 
bil hitro ožigosan kot maščevanja željan revanšist, ki hoče z lustracijo 
uvesti nesprejemljivo diskriminacijo. A takih je bilo malo, ker je večina 
verjela, da bo odslej vse lepo in prav. Do take mere so bili prepričani, da 
je bilo pri nas “vse drugače” in da bodo tisti, ki so zavozili staro državo, 
najprimernejši vozniki nove, da so jih skozi dvajset let z majhnimi 
presledki vztrajno volili in jim zaupali njeno imetje in čast, kar je v 
resnici skupna last.

Celo mnogi, ki bi lahko vedeli bolje, so menda mislili, da bodo 
moralni dolgovi, ki smo jih z nekdanjimi oblastniki prinesli v sedanjost, 
splahneli sami od sebe. Niso pomislili, da če jih ne plačajo tisti, ki so jih 
bili povzročili, bodo padli prej ali slej na ramena vse narodne skupnosti. 
Niso poslušali svaril, da je malo verjetno, da bi se nosilci nekdanjega 
skorumpiranega, zločinskega režima spreobrnili brez priznanja, 
obžalovanja in pokore. Tako se je zgodilo, kar se je moralo zgoditi. 
Dediči nekdanjih teroristov in ubijalcev, ki so se desetletja okoriščali 
z družbeno lastnino in delom drugih, so v novih razmerah in v novi 
preobleki poskušali isto. Zakaj tudi ne bi? Če se je v deželi pod Triglavom 
udomačila navada, da za velike zločine, laži, goljufije in nasilja ni nihče 
klican na odgovor, kaj šele kaznovan, zakaj ne bi izrabili nove priložnosti 
pa nagrabili zase, kar se nagrabiti da? Ali ni bila to najkrajša pot do 
kapitala, ki je potreben za osebno ugodnost, predvsem pa za ohranjanje 
in krepitev oblasti? Ker ti ljudje niso nikdar upravljali imetja, ki bi si ga 
zaslužili z delom ali znanjem, so z njim razpolagali neodgovorno. Ko pa 
je nastopila kriza, naj bi zavožena podjetja reševali s pomočjo državnega 
sistema na račun davkoplačevalcev, kot je bilo to v starih socialističnih 
in samoupravnih časih.

Zdaj, ko prihajajo na dan grenki sadovi cinično nesposobne vlade, 

ki sama sebe imenuje napredno, se njeni člani in podporniki trudijo, da 
bi krivdo za vse, kar so zagrešili, naprtili demokratičnemu političnemu 
sistemu, svetovni gospodarski krizi in celo rojakom, ki so jim slepo sledili 
in jih skušali posnemati. To delajo iz strahu pred odgovornostjo za mili-
jarde finančega dolga pa tudi, da se ne bi nihče spomnil na neprimerno 
večjo in usodnejšo težo moralnih dolgov. Njihovih premišljenih zlorab ni 
mogoče primerjati z naivno neodgovornostjo nekaterih drugih admini-
stratorjev, čeprav nalaga vsako slabo upravljanje tujega premoženja na 
odgovorne in na skupnost, kateri pripadajo, poleg finančne tudi moralno 
težo, ki postaja del našega skupnega bremena.

Velik del držav po vsem svetu bo po prestani finančni krizi stal 
pred nelahko nalogo odplačevanja obveznic. To bo zahtevalo dol-
gotrajni napor in prenekatero odpoved. Za notranje trdne narode, 
ki jih povezujejo skupni cilji in moralne vrednote, bo to preizkušnja 
na poti, ki pa ne bo ogrožala njihove eksistence. Drugače pa je tam, 
kjer moralno breme storjenih krivic in zlorab jemlje posamezniku in 
skupnosti zaupanje vase in voljo do življenja. Po desetletjih uradnega 
prikrivanja in splošnega sprenevedanja postavlja grmada neporavnanih 
moralnih dolgov Slovence v stanje eksistenčne krize. Pred nami se ne 
odpira le vprašanje kvalitete življenja, temveč preživetja. Tisti, ki so si 
nekoč prisvojili oblast s krvavim nasiljem, ohranjali pa s prikrivanjem 
resnice in s tiho prisilo, skušajo zdaj prekriti svoje pretekle in sedanje 
napake tako, da širijo med ljudmi dvom o možnosti nadaljnjega obstoja 
samostojne demokratične slovenske države. Da se posameznik pa 
tudi ves življenja željni del narodne skupnosti lahko pogumno upre 
takemu razkrajalnemu pesimizmu, se mora opreti na temelje dolgo 
podcenjevanih moralnih vrednot. Resnica, pravica pa tudi velikodušna 
vzajemnost morajo v srcih nadomestiti pritlehno iskanje neposrednega, 
kratkotrajnega ugodja in hitrega dobička. Taka sprememba pa pomeni 
tudi odločitev za poravnavo vseh moralnih dolgov.

Pred to nalogo ne stojijo le neposredni dolžniki, marveč v vedno 
večji meri tudi tisti, ki so bili dolga desetletja priče zločinom, krivicam 
pa tudi korupciji vseh vrst, a so bili ob tem brezbrižno ali lahkomiselno 
tiho. Težke, nevidne dolgove, ki nas kot narod težijo, lahko izbriše in nas 
jih razbremeni predvsem odkritosrčno priznanje in obžalovanje rojakov, 
ki so jih zagrešili. V primeru pa, da se to ne bo zgodilo, je neodložljiva 
naloga ostalih, da raziščejo preteklo in sedanjo resničnost, javno za-
vržejo laži, obsodijo zločine in prevare, razčistijo skupinske in osebne 
odgovornosti, da stopimo nato skupaj na dolgo pot zadoščevanja za 
storjeno zlo in opuščeno dobro. To je pot poravnavanja moralnih dolgov, 
ki privede ob trdem delu in duhu vzajemnosti do vnovične samozavesti, 
življenjskega poguma in rasti.

Gre torej za zavestno in načrtno izkrivljanje zgodovinskih podatkov, kar kaže brezmejno izprijenost sedanje vlade. Moralno oceno tega je v Družini 
podal Marko Kremžar pod naslovom “Moralni dolgovi”.

ki je pustil velik krvni madež nad slovensko polpreteklo zgodovino. 
Gre za vojnega zločinca, pišejo v Msi. Prepričani so, da takšna dejanja 
Slovenijo postavljajo v slabo luč tudi v tujini. Ob tem opozarjajo, da bi 

si slovenski narod v letošnjem letu nedvomno bolj zaslužil spominske 
kovance na temo dvajsete obletnice osamosvojitve Slovenije, saj ta 
združuje in ne razdvaja.
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Kako se je pa v ta gnili in smrdljivi orkester vključil predsednik države Danilo Türk pa v kaki od prihodnjih številk. Vsekakor je pa tudi on pokazal 
svojo pravo pripadnost komunizmu, ki je temeljil in v svojih ostankih še temelji na laži in nasilju.

Izrek o dimu in ognju mnogi radi ponavljajo, če jih povprašajo o 
raznih podtikanjih Janši s strani levice. Pozabijo pa povedati, da ni le 
dim in ogenj, temveč predvsem megla, v kateri levica najraje ribari, saj 
bi brez megle morala razkriti svojo nesposobnost za vladanje, svoje po-
kvarjene namene, to je izropati državo. Kadar nimaš programa, s katerim 
bi prepričal ljudi, ali ko rečejo proti koncu mandata, da so se dogovorili, 
da bodo jutri začeli delati, vidiš, da riba močno smrdi pri glavi. Zaradi 
vedno slabše podpore vladi je levico zajela panika in so že angažirali 
večino medijev za podtikanje afer Janši. Torej so že začeli predvolilno 
kampanjo. Na pomoč so poklicali tudi podkupljive kriminalce iz tujine, 
enako kot so pred prejšnjimi volitvami poklicali podkupljivega izdajalca 
iz Finske. Ta scenarij že poznamo in ni prepričljiv, saj tudi prvič niso niče-
sar dokazali in je gonja takoj po volitvah utihnila. Tudi laž o tajkunizaciji 
zaradi Janševe vlade ima kratke noge. Kdor malo pozna finančni sektor, 
ve, da se je tajkunizacija dogajala na osnovi Drnovškovih in Ropovih 
zakonov ob asistenci bank, ki so jih obvladovali levi direktorji tudi v 
času Janševega mandata.

Nekoč je dr. Trstenjak pisal o slovenskem značaju, da smo pošteni 
in skromni. Prepričan sem, da bi danes pisal drugače, da smo pohlepni, 
da delavcem in podizvajalcem ne plačujemo, zato so ti prisiljeni delati 
samomore, da njihov denar nakazujejo v davčne oaze v tujino itd., kar 

se lahko imenuje le kraja.
Da je zaradi slabega stanja v državi levico zajela panika, kaže tudi 

anonimno pismo, ki grozi z likvidacijo desnih politikov. To pa je že 
vračanje v čas komunistične revolucije. Da v Sloveniji še mnogi gojijo 
to miselnost, ni neznanka, saj je tudi predsednik odlikoval oz. poveličal 
takratna dejanja. Kljub temu je režimskim medijem bolj važno opravičilo 
za objavo nekih po zakonu dostopnih dokumentov, ne pa uničevanje 
mnogo bolj pomembnih dokumentov iz preteklosti, ali da bi bili zaskr-
bljeni ob anonimki z grožnjami po vzoru komunistične revolucije. Za 
tako stanje in uničeno gospodarstvo v Sloveniji bi se morala opravičiti 
celotna levica. Torej ustaviti je potrebno tisto politiko, ki jo zagovarjata 
vlada in predsednik.

Ali se je slovenski značaj pod totalitarizmom res toliko spremenil ali 
pa smo bili prej, pod tujci, prisiljeni pošteno živeti, o tem naj si ustvari 
mnenje vsak sam. Ali smo tako nekritični, da bomo še naprej nasedali 
zrežiranim aferam, ali bomo od vlade zahtevali pošten program za 
izhod iz krize in neizpolnjevanje tega tudi sankcionirali na volitvah? 
Najhujša tragedija je v tem, da imajo celo kristjani Boga za norca, ko 
volijo te ustvarjalce megle in zagovornike zla v preteklosti brez slabe 
vesti. Seveda se bodo na koncu dali cerkveno pokopati in računajo na 
usmiljenje. Kakšna zavedenost!

Povzetek vsega tega je dobro izrazil eden od bralcev Družine v svojem pismu pod naslovom “Dim in ogenj”.

Joseph Goebbels, nemški propagandni minister v letih 1933–1945, 
je kot eden najtesnejših sodelavcev Adolfa Hitlerja s svojimi izjemnimi 
govorniškimi sposobnostmi utemeljeval in opravičeval zločinsko ide-
ologijo “končne rešitve”, za potrebe katere so nacisti razvili tehnološko 
dovršeno industrijo smrti in odstranjevanja trupel. Ob zlomu tretjega 
rajha sta z ženo Magdo zastrupila svojih šest mladoletnik otrok, nato 
pa še sama naredila samomor.

Branko Grims, tesen sodelavec Janeza Janše, poslanec državnega 
zbora s prej povprečnimi kot izjemnimi govorniškimi sposobnostmi, 
seveda tudi zagovarja politiko svoje stranke (SDS), ki pa ne takrat, ko 
je bila na oblasti, kot tudi ne zdaj, ko je v opoziciji, ni bila opažena ne 
pri načrtovanju ne pri udejanjanju kakšnega množičnega iztrebljanja. 
Neko nedeljo je z ženo Martino in tremi mladoletnimi otroki sedel v prvi 
vrsti pri maši na Brezjah, kjer so fotoreporterji streljali s fotoaparati.

Vzporednice? Za nezblojen razum jih gotovo ni. Gregor Repovž, 
predsednik Društva novinarjev Slovenije in odgovorni urednik tednika 
Mladina, ki je v satirični rubriki MlaDinamit objavil fotografiji obeh 
družin, pa pravi: »Sliko Grimsove družine smo ob Goebbelsovi objavili 

pri polni zavesti. In rekli smo naslednje: pokažimo, kje se to, kar se danes 
dogaja, konča.« Vsekakor grozljiva napoved, četudi so morda imeli v 
mislih le koncentracijska taborišča in ne tudi pomora otrok in dvojnega 
samomora. Ne prvo ne drugo res ni primerna tema za satirično rubriko.

A v Mladini tovrstna “šaljivost” kar cvete. Ob zamenjavi vodstva RTV 
so denimo objavili napoved, da bo Rosvita Pesek, potem ko bo izgubila 
službo, lahko igrala na piščalko, ki ji jo bo iz Hude jame prinesel njen 
življenjski sopotnik Mitja Ferenc, ki kot zgodovinar preiskuje grobišča 
žrtev povojnih pobojev. Aluzijo na piščal iz jame Divje babe so uredniki 
tednika Mladina očitno ocenili za izjemno duhovito. Neandertalec, ki 
je pred približno 55 tisoč leti piščal izdelal, je bil etično na precej višji 
stopnji. Ni mu prišlo na misel, da bi za izdelavo uporabil kost stare mame 
ali celo lastnega brata. Piščal je izdelal iz cevastega dela stegnenice 
mladiča jamskega medveda.

Podobnih primerov bi v Mladini našli še veliko. Kje se bo končalo 
to, kar danes financira, bi se zato morala vprašati ministrica za kulturo 
Majda Širca, ki Mladinine šaljive rubrike tako ceni, da je lani zanje 
namenila preko 30.000 evrov proračunskih sredstev.

Drugi, ki je lasten poniglavcem, pa je, da pridejo na vrh in ostanejo na njem tako, da druge tlačijo navzdol. To metodo uporablja tudi sedanja vladna 
koalicija. Ker sami niso sposobni niti strokovno niti etično, pač skušajo očrniti svoje politične nasprotnike, to je pa seveda predvsem Janševa SDS. V to vrsto 
spada podvig mesečnika Mladina, ki je objavil fotomontažo, v katerem poslanca SDS Grimsa z ženo in otroci kaže skupaj s Hitlerjevim propagandnim 
ministrom Goebbelsom, ki se je povojni obsodbi umaknil tako, da sta z ženo najprej zastrupila svojih šest nedoletnih otrok, nato pa še sama sebe. O 
tem je zapisala Zlata Krašovec v Družini pod naslovom “Neandertalci”.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

➧

ČRNA ŠOLA
Svoje	dni	so	imenovali	sedmo	in	osmo	“črno	šolo”.	

Študentje	so	se	menda	učili	v	nji	točo	delati.	Zame	
je	bila	črna	šola	že	peta,	 toda	v	precej	drugačnem	
smislu.

Ako	 bi	 mi	 Bog	 dal	 na	 izbiro,	 katero	 dobo	 svo
jega	življenja	hočem	še	enkrat	preživeti,	bi	si	brez	
pomislega	 izvolil	 gimnazijska	 leta.	 Gmotnih	 skrbi	
nisem	imel	in	posebnih	težav	v	šoli	tudi	ne.	Ni	se	mi	
bilo	treba	bati,	da	bi	bil	padel,	odliki	sem	se		pa	itak	
prav	lahko	izogibal.	Tako	sem	preživel	lepe	dijaške	
čase	brez	skrbi,	izvzemši	v	peti.	–

To	leto	je	namreč	v	mojem	spominu	vse	temno	
in	črno	kakor	zlobna	viharna	noč,	polna	strahu	in	
groze. . .

Troje	se	je	združilo	in	me	tlačilo	ko	mora,	da	mi	
je	kar	sape	zmanjkovalo:	nemški	učni	jezik,	preg
nanstvo,	pa	izredno	slaba	zasedba	predmetov.

Rad	bi	vedel,	kakšni	uspehi	bi	bili	dandanes	v	
peti,	ako	bi	se	morali	dijaki	v	višjih	razredih	učiti	
vse	 predmete	 v	 francoščini.	 In	 mi	 smo	 se	 jih	
morali	v	nemščini,	čeprav	smo	imeli	v	nižjih	
razredih	manj	nemških	ur,	kakor	imajo	zdaj	
francoskih.

In	potem	pregnanstvo!
Ker	je	bila	v	peti	le	ena	vzporednica,	

smo	 se	 združili	 dijaki	 iz	 slovenskih	
razredov	v	boddelek.	Tu	smo	sešteli	
svoje	 več	 ko	 zdesetkovane	 vrste.	 Iz	
prve	c	nas	je	bilo	samo	še	23,	torej	ko
maj	tretjina.

Za	razrednika	smo	dobili	profesorja	Žaklja,	ki	je	
bil	 znan	 kot	 dobričina.	 Žal,	 da	 sem	 bil	 te	 dobrote	
samo	 eno	 uro	 deležen.	 Drugo	 uro	 sem	 moral	 že	 v	
aoddelek,	kar	sem	občutil	kot	pravo	pregnanstvo.	
Naš	razred	je	bil	namreč	prenapolnjen	in	zato	nas	je	
moralo	pet	med	Nemce	in	gosposke	Slovence.

Mene	je	ta	premestitev	hudo	zadela.	Silno	težko	
sem	se	ločil	od	dobrih	tovarišev,	zlasti	pa	od	Kermav
nerja,	s	katerim	sva	bila	velika	prijatelja.	Ovidova	pot	
v	pregnanstvo	je	bila	sicer	precej	daljša	od	moje,	a	
gotovo	mu	ni	bilo	nič	huje	pri	srcu,	ko	je	odjadral	iz	
Rima	proti	Pontu,	kakor	meni,	ko	sem	s	počasnimi,	
težkimi	koraki	zapustil	šolsko	sobo	in	se	napotil	v	
neznani	arazred.

»Dulce	est,	socium	doloris	habere«	(Prijetno je, če 
imaš tovariša v svoji bridkosti),	ta	izrek	ni	bil	zame	
nikaka	tolažba.	Videl	sem	le	lastno	bol.

Soba	arazreda	je	bila	pusta,	z	okni	na	dvorišče	in	
obrnjena	proti	severu.	Dolgo	se	nisem	mogel	priva
diti	ne	sobe	ne	novih	sošolcev.	Celo	leto	sem	se	čutil	
med	njimi	tujega.

»Jussus	ad	Euxini	deformia	litora	veni
aequoris,	haec	gelido	terra	sub	axe	iacet.«

(Na povelje sem prišel na pusto
                              obalo Črnega morja.

Ta dežela leži pod mrzlim tečajem.)
Elegije

Kako	dobro	sem	razumel	to	Ovido	o	tožbo	v	preg
nanstvu!	Samo	zeblo	me	ni	kakor	njega.	Včasih	mi	
je	bilo	še	preveč	toplo,	na	primer,	kadar	smo	pisali	
kako	težko	nalogo,	ali	če	sem	bil	vprašan	.

V	peti	sem	bil	nameč	v	vednem	boju	s	predmeti,	
ki	 so	 mi	 v	 nemški	 obleki	 postali	 nekam	 nevarni.	
Poleg	tega	so	nekateri	profesorji	imeli	še	to	nepri
jetno	lastnost,	da	se	niso	prav	nič	ozirali	na	vsekakor	
upoštevanja	vredno	okoliščino,	da	sem	bil	za	tekočo	
konferenco	že	vprašan,	marveč	so	radi	“lovili“;	lovna	

žival	 je	 bil	 seveda	 študent.	 Ker	 se	 torej	 nisem	
nikdar	čutil	varnega	pred	“sovražnikom”,	sem	
imel	veliko	sočutje	z	Ovidom,	ki	sem	v	potu	
svojega	obraza	prevajal:

»Pax	 tamen	 interdum	 est,	 pacis	 fiducia	
nunquam.«

(Včasih je sicer mir, a nikdar se ni zanesti
   na mir.)

V	naši	peti	so	bile	zastopane	vse	kranjske	
gimnazije.	Bilo	nas	je	za	pol	stotnije.	Jedro	

je	tvorila	prejšnja	4.	a	z	osmimi	repetenti.	
Drugih	 je	 bilo	 največ	 iz	 Kranja	 in	 Ko
čevja.	 V	 teh	 mestih	 so	 imeli	 namreč	
takrat	samo	nižjo	gimnazijo.

Kamor	 sem	 se	 ozrl,	 sami	 neznani	
obrazi.	Prve	tedne	sem	se	čutil	silno	ne
srečnega;	zato	sem	porabil	vsak	odmor,	

da	 sem	 šel	med	svoje	stare	znance	v	boddelek.	
Gotovo	 je	bilo	Ovidu	mnogo	 laže	»sub	axe«	kakor	
meni	v	peti	a.	Tolažila	ga	je	vsaj	Muza,	ki	se	ji	je	toplo	
zahvaljeval:

»Gratia,	musa,	tibi,	nam	tu	solacia	praebes,
tu	curare	requies,	tu	medicina	venis.«

(Hvala tebi, muza, zakaj ti nudiš tolažbo,
ti oddih od skrbi, ti zdravilo mojim žilam.)

Elegije
Tudi	jaz	bi	bil	rad	zlagal	elegije,	saj	sem	se	pri	Cim

permanu	učil	delati	rime,	pa	nisem	imel	časa.	Učiti	
sem	se	moral	prav	vseh	predmete,	celo	slovenščino.	
Dobri	 gospod	 Matija	 je	 namreč	 “demisioniral”	 in	
izročil	svoje	posle	pri	nas	Suhaču.

Profesor	Suhač	je	imel	kaj	čudne	manire.	Ne	da	bi	
bil	nas	vprašal	za	mnenje,	je	takoj	prvo	uro	izjavil,	da	
se	bomo	morali	slovenščino	učiti,	in	je	določil	kaj	in	
kako	se	bomo	učili.	Tako	postopanje	se	nam	je	zdelo	
naravnost	 nezaslišano.	 Bili	 smo	 jako	 ogorčeni	 in	
smo	dali	ogorčenju	tudi	duška,	zaradi	večje	varnosti	
pa	šele	potem,	ko	so	se	za	profesorjem	zaprla	vrata.

Za	 verouk	 smo	 imeli	 dr.	 Svetino.	 Bil	 je	 zelo	 na
tančen.	Gotovo	sem	se	učil	zanj	v	eni	konferenci	več	
kakor	za	Marna	vsa	štiri	leta	nižje	gimnazije.	Tega	pa	
ni	bila	toliko	kriva	profesorjeva	“pedanterija”,	nego	

Žakelj

Elegije



2011 – AM – MAJ   160

nerodna	knjiga	in	pa	nemški	jezik,	v	katerem	sem	se	
moral	učiti.	Kadar	sem	se	za	verouk	dobro	pripravil,	
sem	se	več	z	njim	zamudil	kakor	s	katerimkoli	dru
gim	predmetom.

Ker	 sem	 šolske	 predmete	 ocenjeval	 le	 po	 tem,	
koliko	so	mi	dali	opraviti,	mi	ni	bil	verouk	posebno	
pri	srcu.	Zato	se	je	oče	pri	neki	priliki	silno	nad	me
noj	razjezil.

Nekako	v	tistem	času,	ko	sem	hodil	v	višjo	gim
nazijo,	se	je	začelo	gibanje	za	versko	šolo.	Oče	je	bil	
zanjo	zelo	navdušen,	jaz	pa	nekoliko	manj.	Slišal	sem	
namreč,	da	zahteva	verska	šola	za	gimnazijo	več	ve
roučni	ur,	kakor	smo	jih	imeli.	Ko	je	torej	nekoč	oče	
razlagal	važnost	verske	šole,	sem	se	hitro	vtaknil	vmes.

»Seveda,	 treba	 je	 verske	 šole,	 da	 se	 bom	 potem	
moral	še	več	verouka	učiti.«

Ta	moja	s	popolnoma	dijaškega	stališča	izgovor
jena	opazka	je	očeta	neznansko	razjezila.

»Tam	so	vrata	in	spravi	se	vem!	Ti	si	liberalec	in	
zato	ne	spadaš	v	našo	družino.«

“Liberalec”	je	sicer	imel	dolg	jezik	in	se	ni	dal	hitro	
ugnati.	Takrat	pa,	ko	mu	je	oče	pokazal	vrata,	je	tiho	
brez	vsakega	ugovora	porabil	odprtino,	ki	 jo	je	bil	
zidar	pustil	v	zidu,	da	je	hitro	prišel	svojemu	ogorče
nemu	roditelju	izpred	oči.	Bil	je	pa	trdno	prepričan,	
da	bi	se	gotovo	tudi	oče	na	bil	tako	navduševal	za	
versko	šolo,	če	bi	se	bil	moral	mučiti	z	“Wapplerjem”	
(učna	knjiga	za	krščanski	nauk).

Prvi	 teden	 v	 šoli	 je	 bil	 vedno	 zanimiv	 in	 napet.	
Ugibali	smo	namreč,	kakšne	profesorje	dobimo,	in	
smo	tako	živeli	v	upu	in	strahu.	Za	zgodovino	smo	si	
želeli	Ragazzija,	pa	je	prišel	mesto	njega	Kaspret.	Ker	
sem	sedel	v	prvi	klopi,	me	je	takoj	zagledal.	Ustavil	se	
je	pred	menoj,	namršil	obrvi,	me	pogledal	izpod	čela	
in	začel	mrmrati:	»Mm,	Mlakar.. .	mm,	Mlakar.. .«	Nato	
se	je	ozrl	po	razredu,	se	nasmehnil	in	šel	za	kateder.

Za	 matematiko	 smo	 pričakovali	 Borštnarja.	 V	
arazred	 je	 moral	 namreč	 tudi	 Westrov	 nečak,	 ker	
je	imel	njegov	stric	v	brazredu	matematiko	in	se	ni	
spodobilo,	da	bi	bila	“žlahta”	skupaj.

Jaz	se	Borštnarja	nisem	posebno	veselil.	Ker	mi	je	
rada	tekla	kri	iz	nosa,	sem	se	opravičeno	bal	preve
like	izgube	tega	plemenitega	in	za	človeško	zdravje	
prepotrebnega	soka,	če	bi	Borštnar	je	prevečkrat	s	
pomočjo	moje	glave	poskušal	trdoto	table.	Zato	sem	
bil	prav	zadovoljen,	ko	se	je	na	pragu	prikazal	vkljub	
sorodstvu	z	našim	sošolcem	profesor	Wester.

Takoj	prvo	uro	je	jasno	povedal,	da	se	ne	bo	prav	
nič	oziral	na	to,	kdo	nas	je	prejšnje	leto	učil	mate
matiko.	Ta	izjava	je	letela	zlasti	na	fante,	ki	so	prišli	
iz	4.	a.	Ti	so	namreč	imeli	za	matematiko	Dragano
viča,	ki	je	o	njem	Wester	gotovo	dobro	vedel,	da	jih	
ni	veliko	naučil.

Matematične	ure	so	bile	v	peti	v	nasprotju	z	dru
gimi	zelo	zabavne.	Za	zabavo	je	skrbel	profesor	sam.	
Prvo	konferenco	je	vprašal	vsako		uro	po	enega	fanta	
iz	vsake	gimnazije.	Ako	mu	ni	znal,	se	je	bridko	nor
čeval	iz	njega	in	iz	zavoda,	s	katerega	je	bila	prišel.

»Also	jetzt	einen	Kočevar!«	(Tako,	zdaj	pa	enega	
Kočevarja!)	je	dejal	in	poklical	kakega	kočevskega	
študenta.

Ker	je	revež	navadno	prišel	že	k	tabli	ves	v	strahu,	

ga	je	Wester	z	nekoliko	opazkami	tako	zmešal,	da	je	
komaj	vedel,	kaj	govori.

»Nič	ne	znate,	prav	nič;	danes,	dvajsetega,	dobite	
ničlo.	Kočevarji	znajo	še	manj	kot	Kranjčani.«	(Ničla	
=	popolnoma	nezadostno).

Med	smehom	in	šalami	je	delil	“ničle”	kakor	Mik
lavž	orehe	in	rožiče.

Moji	 sošolci	 so	 bili	 zelo	 radovedni,	 kaj	 poreče	
meni,	 če	 ne	 bom	 znal.	 Ker	 pa	 nisem	 hotel	 ustreči	
njihovi	 radovednosti,	 sem	 se	 pridno	 pripravljal	 in	
potrpežljivo	čakal,	kdaj	bom	prišel	na	vrsto.

Če	se	prav	spominjam,	me	je	vprašal	zadnjega.	Ko	
sem	prišel	h	katedru,	sva	se	ujela	z	očmi.

»Ali	znaš?	Ali	mi	boš	delal	sramoto?«
Vrnil	sem	mu	pogumno	njegov	vprašujoči	pogled	

in	razumel	me	je.
Naredil	sem	nalogo	gladko	in	urno.
»Ist	gut,«	(dobro	je),	je	rekel	Wester	kratko	in	vstal	

k	razlagi.
Gotovo	bi	mu	bilo	nerodno,	če	bi	ne	bil	znal,	ker	

bi	ne	bil	mogel	zabavljati	zoper	samega	sebe,	ki	me	
je	štiri	leta	podučeval.

Nas	Slovence	 je	skoraj	najbolj	 tlačila	nemščina.	
Profesor	Hintner,	trd	Nemec,	jo	je	od	nas	tako	zahteval	
kakor	od	rojenih	Nemcev.	Bil	je	sicer	hud	narodnjak,	
toda	nepristranski	in	pravičen.	Povprečno	smo	imeli	
slovenski	dijaki	v	nemščini	celo	boljše	rede	ko	nemški.

Zdi	se	mi	pa,	da	je	bil	način	pouka	za	Slovence	ne
prikladen.	Ko	smo	dovršili	osmo,	smo	bili	večinoma	v	
nemški	konverzaciji	še	vedno	nerodni.	O	počitnicah	
sem	 prišel	 včasih	 v	 položaj,	 da	 sem	 moral	 nemški	
govoriti,	pa	mi	je	manjkalo	izrazov	na	vseh	koncih	
in	krajih.	Prav	nič	mi	ni	pomagalo,	da	sem	znal	na
šteti	vsa	znamenitejša	Goethejeva	dela	z	letnicami	
vred	in	še	njegove	ljubice	povrhu.	Veliko	koristnejše	
bi	bilo,	da	bi	se	bili	učili	nemški	govoriti,	kakor	da	
smo	 premleli	 vse	 nemške	 pesnike	 in	 pisatelje;	 več	
konverzacije	in	manj	zgodovine	književnosti,	pa	bi	
bila	–	koza	cela	in	volk	sit.	Temeljito	učenje	nemške	
“govorice”	bi	tudi	našim	nemškim	součencev	ne	bilo	
škodovalo.	 Govorili	 so	 namreč	 večinoma	 pristno	
ljubljansko	nemščino.

Za	naravoslovje	smo	imeli	Gartenauerja,	ki	je	bil	
tudi	trd	Nemec.	Prvi	semester	smo	se	učili	rudninstvo,	
kakor	berem	v	“Jahresbericht	des	k.	k.	Obergymna
siums	zu	Laibach”.	Če	sem	pa	videl	kako	kamenje	v	
šoli,	se	ne	morem	spomniti.	Samo	to	vem,	da	nas	je	
celo	neko	nedeljo	po	šolski	maši	spraševal	v	svojem	
kabinetu	kristalografijo,	ki	nas	je	z	njo	precej	trapil.

Drugo	polletje	smo	jemali	rastlinstvo.	Iz	tega	časa	
mi	je	ostala	v	spominu	samo	ena	ura.

Gartenauer	je	prinesel	v	šolo	razne	vrste	žita.	Na	
vsaki	bilki	je	bilo	prilepljeno	ime.	Seveda	smo	takoj	
obsodili	profesorja,	da	niti	žita	ne	pozna.

Mladina	rada	hitro	in	drzno	sodi,	pa	pogosto	kri
vično.	Zlasti	konec	leta	so	profesorji	v	njenih	očeh	
z	malimi	izjemami	največji	goljufi	in	krivičniki	pod	
soncem.

Profesor	Wester	je	nekoč	vprašal	patra	Salezija,	ki	
je	bil	velik	prijatelj	dijakov,	kaj	sodijo	dijaki	o	njem.

»Smem	 povedati	 resnico?«	 ga	 vpraša	 pater	 pre
vidno.



»Prosim.«
»Ako	 bi	 Bog	 dijake	 uslišal,	 bi	 vas	 že	 davno	 vrag	

vzel.«
Jaz	sem	prepričan,	da	Wester	ni	zaslužil,	da	bi	ga	

“vrag	jemal”.
Iz	 gimnazije	 sem	 v	 naravoslovju	 rešil	 poleg	 že	

omenejenega	zelišča	“tusilago	farfara”	samo	še	“ne
scio	vulgaris”.	Tako	je	namreč	Pavlin	imenoval	vsako	
rastlino,	ki	je	nismo	pri	spraševanju	poznali.

“Nescio vulgaris” bi lahko približno prevedli:
“splošno neznanje”.

Danes	 mi	 je	 zelo	 žal,	 da	 se	 nisem	 bolj	 brigal	 za	
naravoslovje.	 koliko	 veselja	 užije	 pač	 planinec,	 ki	
je	 vsaj	 nekoliko	 v	 botaniki	 in	 geologiji	 doma.	 Jaz	
pa	hodim	po	pestrih	planinah	in	mimo	zanimivih	
geoloških	tvorb	brez	vsakega	globljega	zanimanja,	
kakor	bi	listal	po	kitajski	knjigi.

Seveda	nista	bila	Pavlin	in	Gartenauer	temu	kriva.	
V	nižji	gimnaziji	sem	se	navduševal	za	botaniko	samo	
toliko,	 kolikor	 sem	 se	 lahko	 na	 botanični	 podlagi	
potepal.	V	peti	pa	niti	za	tako	navdušenje	ni	bilo	časa.

Ali	 ni	 deset	 zapovedi	 že	 malo	 iz	 mode?	 Čemu	
sploh	služijo?	Zakaj	jih	je	treba	upoštevati?	Kaj	nam	
hočejo	povedati?	Zakaj	moram	ubogati	Boga?	Kaj	je	
naredil	zame?

»Te	zapovedi	so	res	dolgočasne!«	»Ovirajo	me,	da	
ne	 morem	 živeti	 kot	 se	 mi	 zljubi. . .«	 »So	 zastarele,	
zaprašene,	 kot	 iz	 nekega	 drugega	 sveta	 in	 časa!«. . .	
S	takimi	in	podobnimi	ugovori	se	najprej	srečamo,	
ko	se	hočemo	pogovarjati	o	desetih	zapovedih.	Kdor	
tako	razmišlja,	ni	razumel	prav	veliko,	saj	Sveto	pi
smo,	ki	pozna	človekovo	srce,	predstavlja	zapovedi	
ne	kot	ukaze,	temveč	kot	odgovore	ljubezni	Bogu,	ki	
je	rešil	svoje	ljudstvo	iz	suženjstva.

Zapovedi	lahko	primerjamo	priročniku	»cestno	
prometnih	predpisov«,	zbirki	nasvetov,	ki	nam	po
magajo	pri	orientaciji	v	življenju.	Podobno,	kot	vsi	
tisti	opomini,	ki	so	nam	jih	kdaj	namenili	starši	ali	
učitelji:	»Bodi	pozoren,	pazi!«,	»Čuj,	ne	delaj	tega,	ker	
boš	naredil	veliko	neumnost!«	Ne	omejujejo	svobode,	
pač	pa	opozarjajo	in	usmerjajo,	da	ne	bi	zabredli	v	
velike	težave,	da	bi	postali	sužnji	slabih	navad.

Marko Čuk

DESET ZAPOVEDI

– Kdo je napisal deset zapovedi?
Kristjani	poznamo	te	zapovedi	iz	Svetega	pisma.	

V	 resnici	 pa	 najdemo	 nekatere	 podobne	 zbirke	
zapovedi	 tudi	 pri	 drugih	 narodih,	 na	 primer	 pri	
Babiloncih	in	Egipčanih.	Te	»besede«	so	pripisovali	
Bogu,	ker	hoče	človeku	dobro	in	ker	sve,	kar	je	dobro,	
prihaja	od	njega.

– Podobnih zbirk zapovedi
    je torej več...?
Podobne	zapovedi	najdemo	tudi	pri	drugih	na

rodih.	Najstarejše	segajo	v	leto	2050	pr.	Kr.	In	njihov	
avtor	je	sumerski	kralj	UrNammu.	Znan	je	Amorejski	
kodeks	 Bilalama	 (1950	 pr.	 Kr.),	 LipitIshtar	 (1860	
pr.	Kr.)	in	najbolj	znani	Hamurabijev	zakonik	(1728	
pr.	Kr.).

– Kdaj in kje so bile zapisane?
Pred	 več	 kot	 3000	 leti,	 okrog	 leta	 1220	 pr.	 Kr.	

Izročilo	pripoveduje	o	treh	različnih	možnih	krajih	
nastanka	v	pogorju	Sinaj	na	istoimenskem	polotoku:	
Gebel	Musa	(Mojzesova	gora),	potem	Gebel	Qaterin	
s	samostanom	sv.	Katarine	ali	Gebel	Serbal,	kjer	naj
demo	zapise	iz	2.	in	3.	stol.	po	Kr.	Sinaj	je	ime	pogorja	
in	tudi	celotnega	polotoka,	ki	ločuje	Afriko	od	Azije,	
Sredozemsko	morje	od	Rdečega.

– Za deset zapovedi
    pogosto rabijo izraz “dekalog”...?
To	 je	 grška	 beseda	 sestavljena	 iz	 besed	 “deka”	

(=	deset)	in	“logos”	(=	beseda),	torej	“deset	besed”	
(stavkov).

– Ali res obstajata dve
    zapisani verziji Desetih zapovedi?
V	Svetem	pismu	imamo	dvojno	verzijo.	Ena	je	v	2.	

Mojzesovi	knjigi	(20,217),	druga	pa	v	5.	Mojzesovi	
knjigi	(5,621).

– Kaj početi z zapovedmi
Nek	bogat	podjetnik		je	svojim	prijateljem	dejal,	

da	bi	želel	poromati	v	Sveto	deželo.	Tam	bi	se	rad	
povzpel	na	vrh	gore	Sinaj	in	na	glas	recitiral	Deset	
zapovedi.	Večina	teh,	ki	so	ga	poslušali,	ni	skrivala	➧



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

NAŠI RAJNI:
MARY TAYCHMAN,	Elmhurst,	IL

ZA SVETE MAŠE:	$90:	M.	Krecic;	$50:	M.	Cerer,	A.	Pecelin	Nowak;	
$44	(CAD):	F.	Kobe;	$40:	I.	Antolin,	I.	Kosir,	I.	Berlec;	$20:	C.	Hoce
var;	$10:	M.	Strancar,	T.	Gerkman,	A.	Vujinovic.

ZA CERKEV:	$60:	F.	Omahen;	$50:	M.	Odar;	$10:	M.	Strancar;

ZA SAMOSTAN:	$10:	T.	Gerkman.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$20:	M/M	F.	Wozniak.

ZA LUČKE:	$10:	F.	Omahen.

ZA MISIJONE:	$30:	I.	Berlec.

ZA BARAGOVO ZVEZO:	$20:	I.	Berlec;	$10:	T.	Gerkman.

DAR LISTU AM:	$50:	M.	Odar;	$24	(CAD):	F.	Kobe;	$20:	K.	Resman,	
I.	Kosir,	I.	Berlec;	$10:	A.	Vujinovic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI V MARCU 2011

navdušenja	nad	takim	neobičajnim	načrtom,	razen	
enega,	ameriškega	pisatelja	Marka	Twaina.	Z	njemu	

lastno	iskrivostjo	je	pripomnil:	»Čemu	iti	tako	daleč.	
Raje	bi	ostal	doma	in	jih	začel	izpolnjevati.«➧


