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ČADRAM je naselje, ki spada pod občino Oplotnica in leži pod južnimi obronki Pohorja približno 12 kilometrov
zahodno od Slovenske Bistrice. Na tem kraju so bili ljudje naseljeni že 3.000 let pred Kristusom. Župnijska cerkev sv.
Janeza Krstnika leži skoraj natančno sredi med obema naseljema, oddaljena od vsakega približno pol kilometra, zato
se župnija uradno imenuje Čadram–Oplotnica in šteje kakih 2.900 prebivalcev. Župnija je bila ustanovljena leta 1762,
ekspozitura s stalnim duhovnikom pa je bila tam od leta 1542. Prvotna cerkev na tem kraju je bila zidana v 12. stolet
ju, sedanja pa v letih 1895-1899. Velja za eno večjih cerkva v mariborski nadškofiji in je ena najlepših. Poleg podobe
Kristusovega krsta v 7 metrov visokem glavnem oltarju so za oltarjem še štiri slike iz življenja Janeza Krstnika. Slike
križevega pota so bile narejene za staro cerkev, prav tako tudi misijonski križ iz leta 1520. Župnija ima tudi štiri podruž
nice: sv. Barbare v Malahorni iz leta 1457, sv. Mohorja in Fortunata v Lačni gori iz leta 1487, sv. Miklavža v Koritnem iz
prve polovice 14. stoletja ter sv. Lenarta v Koritnem iz 15. stoletja.
JUNIJ letos zaradi pozne velike noči začenjamo z vnebohodom, ki je po bogoslužnem koledarju v četrtek 2. ju
nija, v Ameriki ga pa praznujemo naslednjo nedeljo 5. junija. Teden dni kasneje so binkošti (12.). To je zadnji praznik
velikonočnega časa, zato se z binkoštnim ponedeljkom začenja čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta, ki
se zaključi z nedeljo Kristusa Kralja letos na predzadnjo nedeljo v novembru. Binkoštni nedelji sledi nedelja Sv. Trojice (19.), v četrtek po njej (23.) pa je praznik sv. Rešnjega telesa in krvi, ki ga pa v Ameriki obhajamo na nedeljo 26.
junija. Če bo vreme dovoljevalo, bomo imeli v Lemontu ob 10:30 procesijo s štirimi blagoslovi pri štirih oltarjih okrog
jezera, nato pa ob 11:00 sv. mašo pri lurški votlini. Ves mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu, čeprav je praznik Srca
Jezusovega letos (spet zaradi pozne velike noči) šele 1. julija. Še nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec
prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni usta
novitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca
Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.);
jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma
Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres,
»ko se dan obes’« (24.); koroška kneginja Ema Krška ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.); cerkveni oče,
lyonski škof in mučenec Irenej (28.); ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.)
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Justin, muč.; Pamfilij, muč.; Enekon, pušč.;
GOSPODOV VNEBOHOD (v Sloveniji);
PRVI PETEK; Karel Lwanga in tov. ugandski
muč.; Janez XXIII., pap.;
PRVA SOBOTA;  Kvirin iz Siscije, šk., muč.;

10 P
11 S

GOSPODOV VNEBOHOD (v Ameriki);
Bonifacij, šk., muč.; Igor, veliki knez in red.;
Norbert Magdeburški, šk., red. ust.;
Robert Newminstrski, op.; Bogumil, op.;
Medard, šk.; Viljem, šk.; Severin, šk.,
Efrem Sirski, diakon., c. uč.; Primož in
Felicijan, muč.; Liborij, šk., Kolumban, op.;
Bogumil, šk.; Itamar, šk.; Zaharija, muč.;
Barnaba, sodelavec apostolov; Feliks, muč.;

12 N
13 P
14 T
15 S
16 Č
17 P
18 S

BINKOŠTNA NEDELJA; Adelhajda, dev.;
Anton Padovanski, red., c. uč.; Trifil, šk.,
Elizej, prerok; Valerij in Rufin, muč.;
Vid, muč.; Germana Cousin, dev.;
Gvido Kortonski, red.; Beno, šk.;
Gregor Barbarigo, šk.; Adolf, šk.; Rajner, šk.;
Marko in Marcelijan, muč.; Amand, šk.;

19 N
20 P
21 T
22 S

SVETA TROJICA; Julijana Falconieri, red.;
Mihelina Malatesta, spok.; Adalbert, šk.;
Alojzij (Vekoslav) Gonzaga, red.;
Janez Fisher in Tomaž More, muč.; Pavlin iz
Nole, šk.; Ahacij, muč.;
SVETO REŠNJE TELO IN KRI (v Sloveniji);
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA;  kres;
Eleonora, kraljica.; Doroteja (Rotija), dev.;
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26 N
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SVETO REŠNJE TELO IN KRI (v Ameriki);
Ciril Aleksandrijski, šk., c. uč.; Hema (Ema)
Krška, kneginja.; Ladislav Ogrski, kralj;
Irenej, šk., muč.; Potamijena, muč.;
PETER IN PAVEL, ap.; Marcel, muč.;
Prvi rimski mučenci; Emilijana, muč.

Lepo vreme prvega dne,
kmetje se letine vesele.
Junija je toliko dežja,
da primoči zadnji korenini.
Rožnika mrzlo deževanje,
slabo za vino in panje.
Kakršno je vreme kresnic,
takšno bo tudi žanjic.

Vedno bolj opažam, kako prav imajo tisti, ki poudarjajo, da se naše podnebje spreminja. Pa ne mislim
tukaj na “globalno segrevanje”, ampak na čudne zamude, ki smo jim priča zadnja leta. Ko sem pred več
kot dvajsetimi leti prišel v Lemont, je bilo v smrekovem gozdiču, ki je ob glavne poti do lurške votline, že
v začetku maj vse polno šmarnic, kot se spodobi, saj
je po tem cvetju imenovana značilna majska pobožnost Mariji na čast. Zadnja leta pa je v začetku maja
še čisto pusto. Lani so zacvetele komaj zadnji teden
v maju. Letos sicer nekoliko prej, vendar še vedno z
veliko zamudo – vsaj v primerjavi s prejšnjimi časi.
Razlage teh zamud so različne. Nekateri trdijo, da se
to v zgodovini našega planeta pojavlja v rednih ciklusih, drugi zopet, da je krivda na človekovih zlorabah
narave. Eno pa je gotovo: pri vseh teh spremembah
podnebja in vremena, ki včasih povzroče tudi nesreče, kot recimo tornadi na jugu Združenih držav, pa
tudi druge nesreče, ki zadevajo človeštvo, kot potresi,
vulkanski izbruhi in podobno, bi se morali zavedati,
kako brez moči je človek ob teh problemih. Tistim
pa, ki se pritožujejo, zakaj Bog ne poseže vmes ne le
pri naravnih nesrečah, ampak tudi pri čedalje hujših
zlorabah, ki si jih privošči svetovna politika, naj velja
naslednje: desetletja in desetletja smo Bogu dopovedovali, naj nas ne nadleguje s svojimi zapovedmi in
moralnimi nauki. In Bog je gentlemansko ustregel
naši želji. Posledice so pa tukaj. Tudi izhod je znan,
le videti ga človeštvo noče, ker je še premalo tepeno.
Če se spomnim nazaj, kako smo molili med vojsko,
ko nikdar nismo vedeli, kdaj nam bo padla bomba
za vrat ali nas bo zadela kakšna komunistična krogla, se bojim, da bo morala priti spet kaka podobna
katastrofa, da bo človeštvo našlo pot nazaj k Bogu.
Verjetno se bo komu čudno zdelo, da nisem objavil
kakega daljšega poročila o razglasitvi Janeza Pavla
II. za blaženega. Razlog je preprost: smo mesečnik
in moramo dovolj zgodaj v tiskarno. Dnevni mediji
so kar obširno poročali o tem, tako da je lahko vsak
zvedel, kar je želel. Čudno se mi pa zdi, da na internetu
ne najdem nobene poštene fotografije tega slavja v
Vatikanu; vsaj ne take, da bi jo lahko objavil. Bomo
videli, če bo kaj več sreče za julijsko številko.
Tisti, ki ste zadnji teden maja ali boste v juniju pisali
na Ave Maria, ne bodite začudeni, ker ne dobite odgovora takoj kot navadno. Večino časa bom odsoten,
tako da bom pošto lahko rešil šele ko se vrnem.
Rojstni dan praznujeta v juniju P. Bernardin Suš
nik (19. junija 1935) in P. Blaž Chemazar (23. junija
1928).
Umrla sta v juniju: P. Benedikt Hoge (17. junija
1983) in P. Alfonz Ferenc (23. junija 1954). Gospod
naj jima da večni mir!
P. Bernardin

Potrpežljivosti nam je potreba kakor vsakdanjega kruha. Vadimo se potrpeti!
Pogosto si kaj malega pritrgajmo in si vsega ne dovolimo, kar srce poželi.
Ne pozabimo dobrega, ki smo ga prejeli. Učimo se v vsaki reči božjo voljo spoznavati!
bl. Anton Martin Slomšek
JUNIJ – AM – 2011
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ČE JE BOG USMILJEN, BODIMO TUDI MI
bl. Janez Pavel II.
»Milostljiv in pravičen je Gospod, naš Bog je usmiljen« (Ps
P. Vladimir Kos – Tokyo
116,5)... Božji poseg v obrambo zatiranih je tu razumljen kot
pravičnost, to je kot zvestoba Boga odrešenjskim obljubam,
IZ SRCA ZAPETA PESEM
ki jih je dal Izraelu: Bog je pravičen, ker odrešuje, on je Izraelov
odrešenik. Božji sodbi bodo podvrženi pravični in krivični;
Skoz špranje vej in listov luč prodira,
zmaga pravičnih pa bo povzročila preplah in razočaranje
na kapljici na deblu se iskri –
brezbožnih. Vendar se tudi tisti, ki lahko pričakuje milostno
kot se iskrijo Troedinega
razsodbo, zaveda svoje omejenosti, dejstva, da ni mogoče
Osebe:
vztrajati v pravičnosti brez božje milosti, kot priznava psalmist:
Oče, Sin, in Duh Ljubezen.
»Gospod, v svoji zvestobi me usliši. Ne privedi k sodbi svojega
služabnika, saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo« (Ps 143,1-2).
V Očetu lesketa se večni vir,
Enako temeljno logiko spoznavamo v Novi zavezi, kjer je
in večno Sin-Beseda v njem izvira,
božja sodba povezana s Kristusovim odrešenjskim delom.
in večno Sveti Duh je Njuna vez.
Jezus je Sin človekov, ki mu je Oče dal oblast, da sodi. Sodil bo
Oseba vsaka ta je pravi Bog
vsem, ki bodo vstali iz groba, in ločil tiste, ki so delali dobro in
tako, da brez ostalih dveh Oseb
bodo odšli v vstajenje življenja, od tistih, ki so delali hudo in
bodo odšli v vstajenje obsodbe. Vendar evangelist poudarja,
ne more biti Bog, ki ve za Sebe!
da »Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak
Skrbno prestavljam v pesem
da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17). Samo tisti, ki bo odreše
zlog ob zlog,
nje, ki ga Bog v
kar sem prejel z besedami zaklada.
svojem brez
Vesel sem!
mejnem usmi
Z njim postal bom večno mlad.
ljenju ponuja,
odklonil, se bo
znašel obsojen, ker se bo sam obsodil.
Apostol Pavel še poglablja ta odrešenjski pojem božje
pravičnosti, ki »se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem,
ki verujejo« (Rim 3,22). Božja pravičnost je tesno združena z
darom sprave: če se po Kristusu pustimo spraviti z Očetom,
lahko tudi mi po Kristusu postanemo božja pravičnost (2 Kor
5,17-21). Sodba in usmiljenje sta tako razumljeni kot dvojna
razsežnost iste skrivnosti božje ljubezni: »Bog je namreč vse
vklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje,« uči sv.
Pavel (Rim 11,32). Ljubezen, na kateri temelji božji odnos do
človeka in ki mora postati za kristjana temeljna krepost, nam
torej narekuje, da z zaupnjem in brez strahu gledamo na
sodni dan. Po zgledu te božje sodbe pa se mora ravnati tudi
človekova sodba: tudi pri tej mora prevladovati usmiljenje. Z
razodetjem polnosti Očetovega usmiljenja nas Jezus uči, da
imamo dostop do tega tako pravičnega in usmiljenega Očeta
samo preko izkušnje usmiljenja, ki mora zaznamovati naše
razmerje do bližnjega: »Ta val (Božjega) usmiljenja ne more
prodreti v naše srce, dokler nismo odpustili tistim, ki so nas
razžalili. V odklanjanju odpuščanja svojim bratom in sestram,
se naše srce zapre, njegova trdota ga napravi neprepustnega
za usmiljeno Očetovo ljubezen« (KKS 2840).
Sv. Trojica – El Greco
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NEDELJSKE MISLI
5. junij
Gospodov vnebohod
VPRIČO NJIH JE ŠEL V NEBO
Apd 1,1-11
Apostolska dela se začenjajo s posvetitvijo knjige rimskemu plemiču Teofilu, kar jim je zagotovilo
uspešno širjenje. V uvodu je kratek povzetek Kristusovega delovanja s poudarkom na njegovem
vstajenju, sledi poročilo o vnebohodu. Različni opisi
in kraji Jezusovih prikazovanj po vstajenju ter opis
vnebohoda samega nam jasno govore, da piscem ni
šlo za zgodovinsko poročilo, amapk da so v dogodku
vnebohoda gledali njegovo oznanjevalno sporočilo.
To sporočilo pa je izraženo s Kristusovimi besedami:
»Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji
in Samariji ter do skrajnih mej sveta« (Apd 1,8).
Vnebohod pomeni konec Kristusovega telesnega
življenja med učenci, njegov nauk pa morajo širiti
priče do njegovega ponovnega prihoda. Čas tega
prihoda je neznan, čeprav so vedno bili ljudje, ki so
mislili, da sami o tem kaj več vedo. Z besedami, ki jih
pisec polaga v usta dvema možema v belih oblačilih:
»Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?« hoče
povedati, da je nesmiselno izgubljati čas v spominih
na preteklost, ampak, da se je treba lotiti dela, ki jim
je zaupano. Delo pa je pričevanje, tako apostolsko
kot cerkveno v vseh časih. Svet bo pa verjel Kristusu
le, če bo videl kristjane izvrševati Kristusova dela.
12. junij
binkoštna nedelja
VSI SO BILI NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM
Apd 2,1-11
Opis binkoštnega dogodka v Apostolskih delih
ni zgodovinsko poročilo, ampak hoče pisec orisati
začetek Cerkve. Ob opisu prihoda Svetega Duha mu
ne gre za osebo, ki prihaja, ne za tiste, ki so v molitvi
pričakovali, da se bo nekaj zgodilo, pač pa mu gre za
poudarek mogočnega Božjega delovanja na svetu.
Iz opisa, ki je poln dinamike, je jasno, da hoče pisec
opozoriti na to Božje delovanje v vsakem času. Binkošti niso bile enkraten dogodek in oznanjati binkoštno sporočilo pomeni, pokazati, kje Duh deluje
danes, kako se kaže, in s tem njegovim delovanjem
sodelovati. Obenem pa je treba pomisliti, kakšna je
bila ta prva Cerkev, katere začetek je na binkošti. Mlada Cerkev je bila sestavljena v glavnem iz odraslih,
zrelih ljudi. Samo tako so si namreč lahko privoščili
romanje v Jeruzalem iz vseh koncev in krajev rimskega cesarstva. In tukaj ni nič narobe. Tudi današnja
Cerkev je “stara”. Ne le zato, ker je na svetu že dve
tisočletji, ampak tudi zato, ker so njeni najbolj zvesti
člani prav stari. To ji v očeh sveta seveda zmanjšuje
ceno, saj je danes vse usmerjeno k mladim, pred Bogom pa je to brez pomena. Niso važna leta, ampak
zvestoba Kristusu. To seveda ne pomeni, da bi smeli
ali celo morali otroke in mlade zanemarjati, mora
JUNIJ – AM – 2011

pa dati misliti tistim, ki vidijo samo mlade, stare pa
zanemarjajo, pa ne le v Cerkvi, tudi v civilni družbi.

19. junij
Sveta Trojica
BOG JE USMILJEN IN MILOSTLJIV
2 Mz 34,4b-6.8-9
»Jahve – usmiljen in milostljiv Bog, prizanesljiv
in velik v milosti in zvestobi.« To je temeljna misel
odlomka iz Druge Mojzesove knjige. Mojzes želi Boga
spoznati globlje kot mu to omogoča ognjeni oziroma
oblačni steber. Kaj lahko človek spozna o Bogu? S
spoznanjem Boga zgolj z razumom se ukvarja tisti
del filozofije, ki se imenuje teodiceja. Ta ugotavlja,
da razum sicer lahko spozna obstoj Boga, tudi nekaj
njegovih nujnih lastnosti (večnost, pravičnost, vsemogočnost…), to je pa tudi vse. Vse ostalo mora človek iskati v razodetju. Videti more njegovo dobroto
v usodi življenja izvoljenega ljudstva. Božja ljubezen
vztraja kljub grešni upornosti in trdovratnosti človeka. Vsepresežni Bog vstopa v človekovo življenje
in ga spreminja v danih, grešnih okoliščinah. Bog
presega človekova pričakovanja in njegovo misel.
Je drugačen o vsega tistega, kar si lahko mislimo in
predstavljamo. Več vemo o tem, kaj Bog ni, kot kaj
Bog je. Bog je v svetu kljub svoji različnosti od sve
ta. Bog sprejema izvoljeno ljudstvo kljub krivdi, ker
ni moralist, ampak ljubezen, ki je v svojem jedru
nerazumljiva in nelogična. Toda Bogu se je mogoče
približati samo v molitvi, saj je molitev človekov
vstop v tisti odnos, ki na strani Boga obstaja, odkar
je človeka ustvaril, človek pa je k njemu povabljen.
26. junij
sv. Rešnje telo in kri
BOG JE DAJAL HRANO V PUŠČAVI
5 Mz 8,2-3.14b-16a
Peta Mojzesova knjiga, iz katere je vzet odlomek
na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi, je nastala iz
veliko starejših delov v času Jošijeve reforme v 7.
stoletju pred Kristusom. Odlomek je iz Mojzesovega
poslovilnega govora tik pred zavzetjem obljubljene
dežele. Mojzes se poslavlja od svojega ljudstva, saj mu
ne bo dano vstopiti v obljubljeno deželo za je kazen,
ker je podvomil v Božjo vsemogočnost, ko mu je Bog
v puščavi ukazal, naj z udarcem s palico prikliče iz
skale vodo. Bistvo govora je spominjanje Božjega
vodstva v štiridesetletnem potovanju po puščavi
od Egipta do reke Jordana. Bog jih je pustil bloditi
štirideset let po puščavi zato, kot pravi odlomek, »da
bi te ponižal in preizkusil ter tako spoznal, kaj je v
tvojem srcu… Poniževal te je in te stradal… pokazati
ti je hotel, da človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz Gospodovih ust.« In
prav to je predpodoba evharistije, Božje hrane nove
zaveze. Skoraj z enakimi besedami je Kristus opozoril
na besedo, ki prihaja iz Božjih ust in je neločljiva od
evharistične hrane. To je jasno izraženo tudi v maš
nem obredu, kjer je evharistična daritev neločljivo
povezana s službo in oznanjevanjem Božje besede,
saj se obe med seboj dopolnjujeta. To naj si zapišejo
za uho tisti, ki jim je vsaka maša predolga in vsako
berilo ter vsaka pridiga odveč.
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BRALI SMO...
JERUZALEM — Ob praznovanju velikega tedna v
starem delu Jeruzalema so bili poostreni varnostni
ukrepi, da ne bi prišlo do izgredov. Ker smo letos
veliko noč na isti dan praznovali tako katoličani
kot pravoslavni, je bilo še toliko več romarjev obeh
Cerkva. Pobožnost križevega pota na veliki petek po
Vii Dolorosi na Kalvarijo je zmotila nevihta s točo,
vendar je del romarjev vseeno vztrajal. Število vseh
romarjev na ta dan so ocenili na okrog 50.000.
BAGDAD — Na veliko nedeljo je v bližini katoliške
cerkve eksplodirala bomba in ranila dva policista, ki
sta skrbela za varnost obiskovalcev, ter dva civilista.
KAMPALA — Katoliški škof John Baptist Kaggwa
(Masaka) in anglikanski nadškof Henry Luke Orombi sta v velikonočni poslanici obsodila kruto ravnanje ugandskih oblasti s protestniki, ki že od začetka
aprila protestirajo proti vedno višjim cenam kruha
in bencina. Poudarila sta, da »solzilni plin, pištole,
udarci in zatiranje ne bodo rešili težav«.
ABUJA — Nigerijski cerkveni voditelji so skupaj s
civilnimi pri mašah na veliko noč molili za mir v
državi in vsej Afriki. Predsednik Goodluck Jonathan,
anglikanec, je vse prebivalce Nigerije pozval, naj se
odpovedo nasilju (po njegovi izvolitvi za predsednika 16. aprila je v nemirih umrlo več kot 250 ljudi,
74. 000 pa se jih je reševalo z begom). Kristjani in
muslimani naj se zavzemajo za edinost in sožitje.
BEIJING — Oblasti so prav na veliko noč prijele 36
kristjanov, ki so hoteli k vstajenjskemu bogoslužju,
500 pa so jih pri tem ovirale. Več sto varnostnikov
je nadzorovalo kraj, na katerem naj bi na prostem
veliko noč praznovala tako imenovana protestantska verska skupnost Shouwang. Duhovni voditelj Jin
Tianming je v hišnem priporu.
BERLIN — Katoliški škofje z ozemlja nekdanje
Vzhodne Nemčije so v velikonočnih poslanicah svoje
vernike opozorili na svetost življenja. Münchenski
nadškof Reinhard Marx in bamberški nadškof Lud
wig Schick) sta države EZ pozvala, naj na človeka
vreden način poskrbeti za begunce s severa Afrike.
KAIRO — V kairskem predmestju Soul so do velikonočnih praznikov obnovili koptsko pravoslavno
cerkev dveh mučencev, ki so jo 4. marca požgali
muslimanski nestrpneži. Odgovornost za obnovo
cerkve je prevzel vrhovni vojaški svet, ki je v Egiptu
prevzel oblast po padcu Mubarakovega režima.
PARIZ — Francoska škofovska konferenca je že pred
veliko nočjo napovedala, da se bo na velikonočno
vigilijo dalo krstiti 2.952 odraslih; dve tretjini sta
mlajši od 35 let. Večina jih je bila v mladih letih že v
stiku s krščanstvom, pozneje pa so se od njega odvrnili. Dve tretjini krščenih so ženske.
BETLEHEM — Čilski rudar Villarroel je skupaj s še
nekaterimi rudarji, ki so jih po 69 dneh rešili iz zasutega rudnika, z otrokom romal v Sveto deželo, kjer
se je Bogu zahvalil za rešitev. Obiskala sta tudi cerkev
Jezusovega rojstva v Betlehemu. Tam je hvaležni rudar svojega otroka izročil v varstvo božjemu Detetu.
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DUNAJ — Prior taizejske skupnosti brat Alois je v
pogovoru za “Radio Štefanova stolnica” na Dunaju
izjavil, da si taizejski bratje prizadevajo za Evropo, ki
naj temelji na zaupanju in solidarnosti. Prav posebej
jih opogumlja, ko prihaja v Taizé na tisoče mladih
molit za mir na stari celini ter so zanjo in za njeno
prihodnost pripravljeni tudi kaj narediti.
LA VALETTA — Malteška škofa sta povedala, da tudi
ločeni katoličani lahko prejemajo obhajilo, dokler
nimajo novega partnerja.
LONDON — O veliki noči so v Angliji in na Valižanskem sprejeli v katoliško Cerkev oziroma v njej
krstili 4.700 oseb. Med na novo sprejetimi je tudi 900
anglikancev, od tega 61 duhovnikov in diakonov.
VATIKAN — Papeški svet za priseljence je ustanovil
sklad pomoči za mornarje in ribiče, ki sta jih prizadela potres in cunami na Japonskem.
ISLAMABAD — “AsiaNews” poroča, da so oboroženi
muslimani pred cerkvijo v mestu Hyderabad ubili
katoličana, ki sta jih posvarila, naj utišajo zelo glasen
rekorder in nehajo nadlegovati obiskovalke maše.
ŽENEVA — Nadškof Silvano Tomasi, stalni predstavnik Svetega sedeža pri ZN, je 22. marca na zasedanju
sveta za človekove pravice opozoril na napade in
sovražnost do tistih, ki se ne strinjajo z zvezami med
istospolno usmerjenimi ljudmi. Kdor opozori, da
to ni moralno, ga »stigmatizirajo, še huje: žalijo in
preganjajo. Ti napadi pomenijo kršitev temeljnih
človekovih pravic in jih nikakor ni mogoče opravičiti,« je izjavil nadškof Tomasi.
ISLAMABAD — Pakistanska vlada je tri tedne po
umoru ministra za verske manjšine Šahbaza Bhattija
(umorjen je bil 2. marca) njegovega brata Paula imenovala za “posebnega svetovalca” predsednika vlade
za verske manjšine. Paul, po poklicu zdravnik, več let
je živel v Italiji, je to nalogo na nižji ravni kot njegov
umorjeni brat sprejel šele potem, ko mu je vlada zagotovila obsežna pooblastila pri njenem izvajanju.
NEW YORK — Jezuitski predstojniki so se obvezali,
da bodo izplačali skoraj 120 milijonov evrov od
škodnine okrog petsto žrtvam spolnih zlorab v petih
zveznih državah na severozahodu ZDA (Oregon,
Washington, Idaho, Aljaska in Montana), ki so bile
zlorabljene v letih od 1940 do 1990, seveda če se
bodo žrtve s to odškodnino strinjale. Med žrtvami
zlorab na jezuitskih šolah so bili večinoma Indijanci
in prvotni prebivalci Aljaske.
NAZARET — V bližini bazilike oznanjenja je bil odprt
in blagoslovljen nov marijanski center, v katerem
bodo domače kristjane, turiste in romarje poučevali
o Marijini vlogi v krščanski veri, življenju in delovanju. Nekdanji nazareški župan je hotel postaviti
“Muzej Device Marije”, pa je projekt vzelo v svoje
roke društvo nazareške Marije s sedežem v Franciji,
ki je vodenje središča zaupalo ekumenski skupnosti
Nova pot (Chemin Neuf).
VATIKAN — Benedikt XVI. je škofe siro-malankarske
Cerkve (katoliške Cerkve sirskega obreda v Indiji)
ob njihovem obisku “grobov apostolov” povabil
k okrepljenemu negovanju izročil in zavzemanju
za cerkveno edinost ob spoštovanju in ohranjanju
“zakonite različnosti”.
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RIM — Italijanski katoliški dnevnik Avvenire je 31.
marca objavil pisma iz zapuščine južnoitalijanskega
škofa Giuseppe Maria Palatuccija (1892-1961), iz
katerih je razvidno, da je papež Pij XII. tedanjemu
škofu škofije Campagna večkrat nakazal denar
za ljudi, preganjane “iz rasističnih razlogov”. Škof
Palatucci je namreč Sveti sedež prosil za pomoč internirancem taborišča Caserma San Bartolomeo v
Campagni, ki ga je fašistična vlada leta 1939 uredila
v opuščenem dominikanskem samostanu. Tja so
internirali italijanske Jude pa tudi politično sumljive
ljudi, a v primerjavi z nacistično Nemčijo pod “humanimi pogoji”.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 28. marca sprejel
ciprskega pravoslavnega nadškofa Krizostoma II., ki
je papeža “gostil” tri dni v juniju 2010. Pogovarjala
sta se o položaju kristjanov na Bližnjem vzhodu in
verski svobodi na tem med Turčijo in Grčijo razdeljenem otoku. Sveti sedež in pravoslavna Cerkev na
Cipru sta v zelo dobrih odnosih.
TRIPOLIS — Mons. Giovanni Innocenzo Martinelli,
škof v Tripolisu, je za Fides povedal, da so zračni napadi Nata zahtevali tudi na desetine življenj civilistov
v tem mestu. Res je, da so zračni napadi Nata osredotočeni na vojaške cilje, ti pa so tudi v stanovanjskih
predelih, tako da so žrtve tudi med civilisti, ki trpijo
tudi zaradi pomanjkanja hrane in goriva. Zato je
škof pozval k diplomatski rešitvi libijskega zapleta.
TUNIS — Nadškof v Tunisu, mons. Maroun Lahham,
je ob srečanju nemških škofov z afriškimi v Münchnu
izjavil, da je Tunizija prva država na severu Afrike in
v arabskem prostoru, ki bo uvedla demokracijo. Če ji
bo to uspelo, bo s tem dala tudi zgled, da je islam mogoče združiti s sodobnimi političnimi strukturami.
Njegovo upanje temelji na ugotovitvi, da so Tunizijci
zmerni in ne fanatični muslimani. Celoten obseg
korupcije v državi je bil razkrit šele po revoluciji.
Kar 40 odstotkov gospodarstva je nadzorovala žena
pobeglega predsednika Bena Alija. Gospodarstvo je
zdaj na tleh, predvsem zaradi turizma, ki ga je ustavila revolucija in ki je dajal delo in s tem kruh 450.000
mladim. Veliko jih je že zapustilo državo, vanjo pa
prihajajo številni begunci zlasti iz Libije (sprejeli
so jih že več kot 120.000), ki kot begunci iz drugih
afriških držav večinoma vidijo svoj “raj” v Evropi.
ČERNOBIL — Ob 25. obletnici jedrske nesreče v Černobilu je tam imel bogoslužje za žrtve ruski pravoslavni patriarh Kiril I. Žrtev katastrofe — po podatkih
mednarodne organizacije za jedrsko energijo je do
leta 2005 zaradi posledic jedrskega sevanja umrlo
4.000 ljudi, drugi navajajo veliko večje številke — pa
so se spomnili v vseh ruskih pravoslavnih cerkvah.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 6. aprila pri sploš
ni avdienci na Trgu sv. Petra sprejel Paula Bhattija,
brata 2. marca v Islamabadu ustreljenega pakistanskega ministra za verske manjšine Šabaza Bhattija,
ki je po njegovi smrti prevzel službo posebnega svetovalca na ministrstvu za verske manjšine. Papeža je
med kratkim srečanjem, pri katerem  ga je spremljal
tudi veliki imam mošeje Badšahi v Lahoreju Syed
Muhammad Abdul Azad, prosil, naj se še naprej zavzema za spoštovanje pravic kristjanov v Pakistanu.
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VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 2. aprila imenoval
nekdanjega apostolskega nuncija v Sloveniji, nadškofa dr. Santosa Abrila y Castellója, vicekamerlenga
Apostolske kamere, za člana Kongregacije za škofe.
MAINZ — Predsednik Papeškega sveta za edinost
kristjanov kardinal Kurt Koch je na simpoziju o cerkvenem bogoslužju v Vallendarju izjavil, da je novo
bogoslužno gibanje potrebno. Napačno bi bilo misliti, da se je bogoslužna reforma leta 1970 “končala”,
saj konstitucija o bogoslužju drugega vatikanskega
cerkvenega zbora (1962-1965) še ni bila popolnoma
uveljavljena, zlasti v teološkem pogledu.
RIM — Nekdanji poljski voditelj general Jaruzelski
je za italijansko revijo Jesus izjavil, da se za atentatom na papeža Janeza Pavla II. 13. maja 1981 skriva
“islamska sled” in ne “bolgarska”, saj je bil že tedaj
na pohodu radikalni islam, ki »je sovražil papeža in
v njem videl glavo križarjev«.
ERFURT — Tiskovni predstavnik te nemške škofije
je izjavil, bo imel papežev obisk 23. septembra v tem
mestu močan ekumenski poudarek. To je potrdil tudi
predsednik Nemške škofovske konference, nadškof
Robert Zollitsch, v pogovoru za Radio Vatikan.
PARIZ — Kardinal Vingt-Trois je ob jedrski katastrofi
na Japonskem pozval k varčevanju z energijo. Opozoril je, da težav ne povzroča le pridobivanje jedrske
energije, marveč tudi tiste v termoelektrarnah oziroma črpanje nafte (Mehiški zaliv!). Francija kar 80%
električne energije proizvede v jedrskih elektrarnah.
MONACO — Charlene Wittstock, zaročenka princa
Alberta II. Monaškega, je prestopila v katoliško Cerkev. Krščena je bila v protestantski verski skupnosti
v Južnoafriški republiki. Civilna poroka bo 1. julija,
cerkvena pa dan pozneje. Katoliška Cerkev je v
Monaku uradna državna Cerkev, njen nadškof pa je
neposredno podrejen Svetemu sedežu.
DUNAJ — Generalni vikar nigerijske škofije Enugu,
Obiora Ike, je na Dunaju opozoril na potrebo po zavzemanju Evropejcev za versko svobodo zunaj meja
stare celine. Tudi v Nigeriji morajo kristjani prenašati
razne oblike zapostavljanja, »ljudje v Evropi spijo.«
ST. GALLEN — Svet evropskih škofovskih konferenc
(CCEE) je v izjavi opozoril, da se reševanje težav zaradi vala beguncev s severa Afrike ne sme naprtiti le
eni državi (Italiji), marveč »zahteva solidarnost vseh
prebivalcev in ustanov evropske celine«. Nujno je
»hitro ukrepanje vseh odgovornih«.
BEOGRAD — Beograjski nadškof Stanislav Hočevar
je pred kratkim na vojaški akademiji v Beogradu
predaval oficirjem 54. razreda generalštabnega usposabljanja šole narodne obrambe za prevzem najbolj
odgovornih nalog na področju obrambe. Govoril jim
je o prispevku Cerkva in verskih skupnosti pri ohranjanju in krepitvi varnosti na območju jugovzhodne
Evrope in po vsem svetu. Predavanja se je udeležil
tudi načelnik vojaške akademije, brigadni general
Mladen Vuruna.
MADRID — Svetovni dan mladih od 15. do 20. avgusta bo tudi velik kulturni dogodek, saj je prijavljenih
že več kot tristo kulturnih prireditev iz 37 držav, od
filmskih predstav do koncertov, razstav, iger pa tudi
ogledov španske prestolnice.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
ANGEL VINCO MED BARIJCI
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. Prosil je Boga za pomoč.
Na potu se je opotekal in padal. Možje iz rodu Lira
so mu zamerili, da je šel z darovi prej k Berijcem
kakor k njim. Čakali so ga v zasedi z zastrupljenimi
puščicami in sulicami. Po naključju je bil pa že odšel
naprej. Noč je bila zelo temna. Spremstvo, ki je šlo
za njim, je splašilo nekaj divjih kur. Te so Lirane, ki
so ga čakali v zasedi, silno prestrašile; kričali so od
strahu in metali sulice drug v drugega. Šest jih je
obležalo mrtvih, kakor je pozneje zvedel; več jih je
bilo pa ranjenih.
Nigíla je vračajočega se Vinca prijazno sprejel.
Možje so hvalili njegov pogum, da si je upal v tako
oddaljene in nevarne kraje. Dežar Djubek ga je nekoč
samozavestno vprašal, ali bi tudi beli poglavarji črne
može tako gostoljubno sprejeli, kakor so oni njega.
Vinco mu je sevé odgovoril, da še mnogo bolj, ker
imajo vsega v izobilju. Dežar ga je vprašal, po koliko
žen imajo beli poglavarji, ki so tako bogati. Ko je
zvedel, da ima vsak samo eno, za vse življenje, se je
takemu uboštvu na vse grlo zakrohotal. Nato mu je
Vinco resno govoril o zapovedih, ki jih je Stvarnik
položil človeku v srce, in o posmrtnem življenju.
Dva črnca sta Vicu posebno rada nasprotovala.
Poglavar jima je velel iti nad leva, ki je odnašal živino
in je zdaj ležal skrit med dvema skalama. Vinco je
poslal za njima dva svoja ladjarja s puškama, Eden
izmed obeh črnih lovcev je prišel levu preblizu;
preplašena zver se je vrgla nadenj. Tedaj sta pa zagr-

mela strela obeh Vincovih ladjarjev; zver se je mrtva
zrušila. Črnci so hodili Vincu izražat hvaležnost za
toliko pozornost.
Misijonar bi bil rad kaj več zvedel od črncev o gorenjem toku Belega Nila. Pa mu niso vedeli povedati
nič novega. Ko je za silo ozdravel od mrzlice, je hotel
sam iti raziskovat veletok. Pa je prišlo do spopada
med Barijci in Berijci in ni več mogel dobiti vodnikov. V Marču ob Belem Nilu si je dobil kos zemlje,
postavil kočo, še naprej proučeval jezik in navade
Barijcev in jim s prijateljskimi stiki pripravljal srca
za misijon. Ko so pa na spomlad leta 1852 Barijci odhajali nad rod Laša, so mu grozili s smrtjo, če jim ne
gre za svetovalca. Vidi se torej, kako so cenili njegovo
iskreno dobroto in njegove zmožnosti. Prav tedaj so
pa priplule v Marču trgovske ladje iz Kartuma. Ko so
se kmalu nato obrnile proti Kartumu, se je z njimi
odpeljal tudi on.
Poldrugo leto je mladi Vinco prebil med Barijci in
njihovimi sosedi, sam s peščico nezanesljivih arabskih ladjarjev. Mnogokrat so ga trle lakota, osamelost
in upravičene bojazni. Redno se mu je povračala mrz
lica. Pa ga je krepil Sveti Duh s svojim darom moči.
Ko je 11. junija 1852 spet stopil v kartumsko mi
sijonsko hišo, ga je pozdravil Knoblehar, ki se je
bil že pred pol leta vrnil iz Evrope. Pozdravilo ga je
petero slovenskih misijonskih duhovnikov in štirje
misijonski pomočniki svetnega stanu. Jezuiti so pa
bili medtem že za vselej odšli.
Kakor bomo videli, de je Vinco jeseni istega leta
1852 spet sam peljal k Barijcem, tretjič in zadnjič:
kmalu nato ga je pa njegova stalna spremljevalka
mrzlica spravila v grob.

KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
V zgodnjem poletju leta 1850 se je Knoblehar
vkrcal v kartumskem pristanišču ob Modrem Nilu
na rečno ladjico in se odpeljal proti severu. Cilji
njegovega potovanja so bili Slovenija, Dunaj in Rim.
S seboj je imel mnogo prtljage. Do Trsta je potoval
z njim redovni brat d‘Ottavio, ki se je vračal v Rim.
Po Nilu nizdol se je še dosti dobro vozil; že je pihal
južni veter, ki piha po veletoku v drugi polovici leta.
V Aleksandriji je prestopil na parnik in se odpeljal
proti Trstu. Te svoje poti ni nikjer opisal; na njej je
imel misli uprte na pereče potrebe misijona in na
svoje obsežne načrte.
Od Trsta do Ljubljane se je vozil s pošto; ta del
južne železnice je stekel šele leta 1868. Spotoma je
gotovo obiskal več duhovnikov, da bi jim vzbudil
zanimanje za svoj misijon. Na vsem potovanju je
hodil po vzhodno oblečen.
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Dne 22. avgusta se je pripeljal v Ljubljano. Nastanil
se je v bogoslovnem semenišču, ki mu je bil takrat za
vodjo kanonik Janez Novak, velik prijatelj in podpiratelj misijonov. Štiri leta pozneje je novoposvečenega škofa Barago spremljl po ljubljanski škofiji in
ga ob odhodu spremil z nekaterimi drugimi duhovniki do Celja. – Dne 24. avgusta je Ljubljanski list s
posebnim člankom oznanil Knobleharjev prihod.
V njem pravi: »Kranjska dežela si mora šteti v čast,
imeti g. Knobleharja za svojega rojaka, – njega, ki je
z odličnim jezikovnim znanjem in z zares apostolsko
vnemo prišel skoro do 4. stopinje severne širine.«
Klunova nemška in slovenska knjižica sta leto poprej
seznanila naše ljudi z njegovim prvim potovanjem
po Belem Nilu. Članek omenja daljavo, ki jo je moral
prevoziti od Kartuma do Ljubljane.
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Niko Kuret

BINKOŠTI
S starimi pomladanskimi slavji in s poudarkom, s
katerim je Cerkev takoj spočetka obhajala petdeseti
dan Kristusovega vstajenja, se ujema staro praznovanje binkoštne sobote.

Akacija

V Gornji Soški dolini hodijo na binkoštno soboto vsaj že ob šestih zvečer s polja domov. Po starem
sploh popoldne niso več hodili na polje, ker da se takrat po polju razliva Svetu Duh. »Če je tam ljudij, ogne
se jim Sveti Duh in ne blagoslovi polja,« navaja staro
poročilo. Na binkošti, pravijo v Prekmurju, mora biti
pšenica opleta, ker gre tedaj k maši. V Železniki so
žebljarji na binkoštno soboto prej nehali z delom in
navadno tudi v torek niso delali.
V cerkvi so pred liturgično reformo na binkoštno
soboto blagoslavljali krstno vodo. Odtod tudi ime
binkoštna krstnica. V Tržiču so hodile gospodinje
kar z vrči ponjo in so jo nosile domov, da bi jo pile.
Tudi na Štajerskem je šel iz vsake hiše kdo v cerkev po
blagoslovljeno vodo. Okoli Metlike so jako čislali blagoslovljeno binkoštno vodo, ki da “oblake razganja”.
Blagoslovljena voda in k temu bodisi les iz cvetne

Divji kostanj
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butare ali zelene veje so veljali za močno obrambno
sredstvo proti ujmam.
Na Notranjskem (Hotedršica) so hodile gospodinje na binkoštno soboto in potem vsako soboto do
kresa s posodico blagoslovljene vode na polje. Kropile so njive in travnike ter molile za Božji blagoslov.
Tako so delali nekoč tudi v novomeški okolici po
vinogradih, da bi odvrnili točo. Vinograde in njive so
kropili zato, “da bi jih sveti Duh rešil toče”, na najvišje
trte pa so obešali blagoslovljeno oljko, da bi ne bilo
hude ure. Na Dolenjskem je bila splošno razširjena
šega, da so zoper hudo uro in druge nezgode nosili
o binkoštih na njive les cvetne butare in kropili z
blagoslovljeno vodo. V Kompoljah pri Muljavi so zatikali križce v njive, podobno v okolici Višnje gore in
na Raki pri Krškem; tod kropé v soboto ob večernem
zvonjenju. Okoli Šentvida pri Stični in tudi drugod pa
ne krope samo po polju, amapk tudi po vseh kotih v
hiši in hlevih pa okoli domačije. Na Robu pri Velikih
Laščah so na binkoštno soboto njive pokropili in
nanje položili križce iz blagoslovljenih leskovih šib.
V okolici Laškega so zvečer pred binkoštmi kropili

Leska

polja z blagoslovljeno vodo, na robove žitnih njiv pa
zasajali vejice blagoslovljenega lesa. V Ortneku pa
so na binkošntno biljo (vigilijo) kropili okoli hiše in
kadili z dimom od “kravjega žegna”. Šibe iz “zelenega
presenca” sta zatikala mati gospodinja ali celo oče
gospodar v njive in travnike jih jih zraven kropila z
blagoslovljeno vodo tudi v okolici Frama na Štajerskem. To je bilo treba opraviti že v soboto, če tedaj
ni bilo mogoče, pa v ponedeljek. K “binkoštni vodi”
je gospodinja rada primešala še nekaj “trikraljevske
vode”, ki jo je bilo treba prinesti iz treh fara in so jo
hranili v stenski omarici. Vsako njivo je pokropila, na
koncu njive pa s šibo iz “zelenega presenca” naredila
v zemljo križ ter jo zasadila na tisto mesto. Tam je
ostala šiba čez poletje.
Na Koroškem, v Ziljski dolini, imajo na binkoštno
soboto zvečer ali na binkoštno nedeljo zgodaj zjutraj
posebne obhode. Ljudje prineso s seboj zelene lipove
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veje, ki jih duhovnik
blagosovi, nato pa
razdeli med udeležence. Kdor obhod
zamudi, je “binkoštni
osel”. Listje s teh blagoslovljenih vej pomešajo med živinsko
krmo, da ostane govedo zdravo. Preden
ga odženo v planine,
mu ga spet pomešajo med krmo, da ga
obvarujejo bolezni in
padcev. V Zgornji Ziljski dolini so v navadi
binkoštni obhodi, katerim na čelu nosijo
Lipov cvet
križ. Sprevod se vije
med slavnostnim zvonjenjem po polju in obhodi vso
vaško mejo. Zavoljo dolge poti se molilci petkrat menjajo: na določenih krajih jih čakajo drugi, prevzemo
križ in gredo dalje, prejšnji pa se vrnejo domov. Na
drugih kajih so postavljeni “vremenski kamni”. To
sta dve kamniti plošči, katerih spodnja ima vdolbino
v obliki križa. Na njej počiva druga plošča. Ko pride
obhod mimo, položi eden izmed udeležencev dve
sveči križem v vdolbino spodnjega kamna, nanj pa
povezne vrhnjo ploščo. To naj obvaruje okolico hude
ure. Obhod se šele pod večer vrne v farno cerkev.
Ziljski dekliči in fantiči nabero pisane travniške
cvetlice, zvijejo lep venec, ga pritrdijo na dolg drog
in odneso domov. Gospodinja ga odnese na polje in
ga tam zasadi v zemljo; tako bo letina plenjala.
Sobotna domača obredja se preneso pogosto na
nedeljsko jutro. Za laško okolico na Štajerskem vemo,
da gredo gospodarji na binkoštno nedeljo zarana na
njive, jih krope in zatikajo vanje blagoslovljene vejice
iz butare. Tudi v Loki pri Zidanem mostu kropijo o
binkoštih z blagoslovljeno vodo po vinogradih in
okoli hiš. Isto nam je izpričano za Gorenjsko. V Bohinju in v blejski okolici vzame gospodar na binkoštno
jutro navsezgodaj stekleničico blagoslovljene vode,
blagoslovljene na binkoštno biljo, in gre z njo kropit
njive in travnike. Takšna je šega tudi na Goriškem

Šentjanževa roža
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(Otalež, Cerkno, goriška okolica). V Brdih in med
Beneškimi Slovenci na binkošti zjutraj blagoslovijo
vodo, sol in otrobe. Doma nato pokropijo hišo in
hleve.
Svojevrstna je šega v Rožu na Koroškem. Gospodar vstane na binkoštno nedeljo še pred sončnim
vzhodom in odnese na polje križčke iz blagoslovljenega lesa, kos pluga, nekaj brinovih vejic in posodico
blagoslovljene vode. V zemljo zatakne križčke in
kos pluga, brinove vejice položi na vogale vseh njiv,
z vodo jih pa pokropi, da bi odvrnil toči in neurja. V
gozdu pritrdi na najvišje drevo belo zastavo in nekaj
blagoslovljenih šib.Tako baje tatovi ne bodo mogli
do lesa in drevje bo varno pred strelo in lubadarjem.
Spomin na nekdanje pomladansko slavje je šega,
da je treba za binkošti hišo ozaljšati z zelenjem ali
cvetjem. Poročilo izza stopetdeset let že pravi, da »o
binkoštih pletejo šopke in vence in venčajo z njimi
hiše in svete podobe«. Tudi J. Pajek poroča leta 1884
za Štajersko (Sv. Ana na Krembergu), da »na večer pre
binkoštno nedeljo opletajo hiše.« V navadi je tudi
bilo, da so po nekaterih krajih za binkoštne praznike hiše pobelili in očedili, okna in duri pa ovenčali
z zelenjem.

Šipek

Najpogosteje srečujemo lipove vejice kot zeleni
okras. Nekateri hočejo videti v lipovem listu »podobo
gorečega jezika,« kar bo pač komaj veljalo. Lipove
veje so v navadi na Koroškem (Struge v Rožu) in na
Gorenjskem (Železniki). »Binkošti so bile že vse v
hladnem pomladnem zelenju,« piše Fr. Koblar za
Železnike, »takrat smo okrasili okna z lipovimi vejicami in živo čutili, da pada nanje – ko je ob devetih
zjutraj oznanjalo k veliki maši – sam Sv. Duh, ki ob
tej uri prihaja na zemljo…« Enako so v Besnici okrasili
okna z zelenjem, da bi Sv. Duh razlil nad hiše svoj
blagoslov. Tudi na Jezerskem zataknejo zvečer pred
binkoštno nedeljo zelene lipove vejice na okna, da
bo nanje sédel Sv. Duh.  Na Dolenjskem (okolica Muljave) denejo na streho šentjanževe rože, po veži in
hiši pa nasteljejo, »da bi prišli angelčki spat in varovat
dom pred nesrečo« – prisiljena nova razlaga prastare
šege. V Prekmurju na “risalsko soboto” obesijo na
hlevska vrata šipkove veje, »da ne morejo coprnice
do živine«; tu so coprnice stopile na mesto nekdanjih zlih duhov. V Bohinju zvečer pred binkoštnim
praznikom pozataknejo po oknih tudi cvetoči divji
kostanj ali akacijo. V brezjanski okolici na Gorenj2011 – AM – JUNIJ

skem so zatikali o binkoštih lipove in jesenove vejice
“za gavtre” v oknih.
Na Koroškem, tako po Mežiški dolini, postavijo
zelene breze pred hiše. V Podjuni pa zasadijo fantje o
mraku na binkoštno soboto smrekov mlaj. Raztresene
kmetije so imele vsaka svojega. V Slovenskih goricah
postavijo za binkoštno nedeljo pred sončnim vzho-

dom jelševe veje v žito, »da bi ga ne klala megla«. Na
Jezerskem nekateri kmetje o binkoštih blagoslavljajo
polje in vanj postavijo majhno zeleno smrečico.
Koroška šega je, da o binkoštih ozaljšajo vaški
studenec s cvetličnimi venci, »da bi bila voda zdrava«. V Ziljski dolini opravi to pastir, »da bi živina pila
čisto vodo.«

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
»NE PREZIRAJ ROKODELSKEGA DELA NE KMETOVANJA«
Majhno število sužnjev v Izraelu in, kot bomo
videli, odsotnost srednjega družbenega razreda,
ustreznega našemu meščanstvu, je posledično utrdila družbeni razred poljskih delavcev in rokodelcev.
Dovolj je odpreti evangelije, da ugotovimo prostor,
ki so ga zavzemali v judovski družbi: orači in sejalci,
pastirji, ribiči na jezeru, tesarji in zidarji in kup drugih se pojavlja brez konca in kraja. Jezus, ki je sam
pripadal temu razredu, govori o njih kot ljudeh, ki
jih srečuje vsak dan in katerih način življenja mu je
domač.
To dejstvo in natančni verski vzroki razlože, zakaj
je bilo odnos Judov do ročnega dela in delavcev popolnoma drugačen od odnosa Grkov in Rimljanov.
Medtem ko so v Atenah ponavljali trditev, da »iz delavca ni mogoče narediti državljana,« medtem ko je
Lucijan, mojster posmeha z zaničevanjem govoril o
»bednem rokodelcu, ki si mora zaslužiti svoj kruh  z
delom svojih rok,« je Sirah rekel: »Ne preziraj rokodelskega dela ne kmetovanja« (7,15) Obveznost delati s svojimi rokami da bi zaslužil svoj kruh, je naložil
Bog sam prvemu človeku kot posledico njegovega
greha, kot znamenje njegovega položaja (prim. 1 Mz
3,17-19). Toda rabinski komentar je tej strogi zapovedi dodal zelo primerno razlago. Ko je Adam slišal
Svetega Edinega, pripovedujejo, da bo zemlja »rodila
trnje in osat,« se je razjokal in zavpil: »Gospod, kaj
bom torej jaz jedel isto hrano kot moj osel?« Na kar
mu je Bog odgovoril, kar je zapisano v 19. vrstici: »V
potu svojega obraza boš jedel kruh.« To pa pomeni:
»Tvoj trud te dviguje nad kraljestvo živali.«
Ves nauk Svetega pisma in rabinske obdelave so
usmerjene k razglašanju potrebnosti dela in njegovega dostojanstva. Samo v Stari zavezi je več kot
trideset odlomkov, kjer sta izražena ta dva vidika; v
Talmudu bi pa lahko našli več kot sto trditev v istem
smislu. Nasprotno pa ni niti v enem niti v drugem niti
besedice v korist lenobi, niti ene, ki bi izražala zaničevanje dela. Obveznost dela: slavno načelo svetega
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Pavla – ki ga je pozneje ponovil Lenin – : »Kdor noče
delati, naj tudi ne jé,« (2 Tes 3,10) povzema stalen
nauk Izraela. Dostojanstvo dela: ob komentiranju
vrstice iz 5. Mojzesove knjige: »Izberi torej življenje,«
(30,19), je nek rabi izrekel tole čudovito besedo:
»Sveti Edini je hotel s tem reči: Izberi torej delo.«
Zgled je prihajal od zgoraj. Kaj niso delali vsi očaki,
preroki in prvi izraelski kralji? Kaj ni sam Adam, kot
so zatrjevali rabini, že v raju v svoje veselje obdeloval
čudoviti vrt?... Vsi učitelji Postave so delali, da so si
zaslužili za življenje: rabi Aqiba kot drvar, rabi Joshua

Vinogradniki

kot oglar, rabi Meir kot javni pisar, rabi Johannan
kot sandalar, rabi Savel kot grobar in celo véliki rabi
Hilel sam je živel tako skromno, da je kot navaden
delavec zaslužil komaj pol denarja na dan – manj
kot današnji dolar. Komaj je potrebno spomniti,
da so bili tako Jezus kot apostoli delavci, rokodelci,
ribiči na jezeru ali pisači, pa tudi ponosne izjave
svetega Pavla, sinu tkalca šotorov, ki se je ukvarjal z
enako obrtjo na svojih apostolskih potovanjih: »Tudi
nismo zastonj jedli kruha pri nikomer,« (2 Tes 3,8)
in: »Sami veste, da so te roke prislužile vse, kar smo
potrebovali…« (Apd 21,34).
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Ribiči

To pa ne pomeni, da med rokodelstvi ni bilo neke
vrednostne lestvice. Nekatera, kot zlatarstvo, izdelovanje sandal, obdelovanje lesa, so bila cenjena kot
boljša. Nasprotno pa so bili stalno smrdeči strižci
ovac in strojarji malo cenjeni, še manj pa prodajalci
parfumov in maž, ki so bili v stalnih stikih z ženskami na slabem glasu. Ljudska zloba je pa dodajala še
tiste, ki so se ukvarjali s še slabšimi opravili, »pravimi
razbojniškimi opravki«, med katerimi so obvezno
navajali mornarje, vodje karavan in kramarje… Toda
vse te ocene, kjer je mogoče zavohati tudi kako zavist
ali zamero, niso niti malo omajale načela: »Delo je
velika reč in je v čast tistemu, ki ga opravlja.«
Iz tega načela je Izrael izvajal predpise, ki so urejali
odnose med gospodarji in delavci. Tukaj je neko premalo znano dejstvo, eno tistih, ki delajo izvoljenemu
ljudstvu največjo čast: prva socialna zakonodaja vse
zgodovine je judovska. Sega daleč nazaj, do samega
Mojzesa. Ali se ne bere v 5. Mojzesovi knjigi: »Ne
izkoriščaj ubogega in revnega dninarja, bodisi da
je izmed tvojih bratov ali izmed tujcev, ki so v tvoji
deželi, znotraj tvojih vrat! Še tisti dan ga plačaj, da ne
zaide sonce nad njegovim plačilom! Kajti ubog je in
njegova duša hrepeni po tem; sicer bo vpil zoper tebe
h Gospodu in na tebi bo greh« (24,14-15). Načelo
je bilo torej postavljeno in naobrnjeno na najbolj
skromne delavce, na dninarje, ki so bili dobri za vse in
ki jih je morali biti dosti; tistih, o katerih Jezus govori

Zidarji
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v priliki o enajsti uri (Mt 20,1-16). Res pa je, da odlična zakonska besedila niso zadoščala, da bi vladala
socialna pravičnost, in prerok Malahija je morel že
v starih časih po vrnitvi iz izgnanstva ostro označiti
krivičnost gospodarjev do njihovih delavcev kot narodni greh (Mal 3,5). Toda v Jezusovem času so rabini
na veliko obdelovali to vprašanje: do podrobnosti so
predvideli pogoje kako je treba delavce hraniti, jim
dati bivališče, oblačiti, določili so čas dela, načine
plačevanje za tiste, ki so bili najeti na uro ali na pol
dneva, vedno pa so poudarjali, da utrgovanje plačila
pomeni kršiti »pet zapovedi Postave«.
Delavci pa niso imeli samo pravic: versko učenje
jim je nalagalo tudi dolžnosti. Sveto pismo je zahtevalo od njih – in sveti Pavel jih bo na to opomnil –,
da morajo spoštovati svoje gospodarje, jih ubogati in
jim dobro služiti. Rabini so pripovedovali lepe zgodbe zgledov o popolnih delavcih. Nekega dne je rabija
Jožefa, ki je bil zidar, medtem ko je bil na zidarskem
odru poklical nekdo, ki je bil prišel vprašat ga za

Pastirji

nasvet. Učitelj Postave mu je odgovoril: »Počakaj do
večera, ker ne morem priti dol. Sem namreč plačan
od dneva in ne morem zapraviti niti minute, ki je last
mojega gospodarja.« In rabi Hilkija, merilec zemljišč,
je enako odgovoril nadležnežem, ki so ga prišli nadlegovat, naj jih nauči molitve za dež. Ni znano, če
so vsi judovski delavci imeli tako visoko poklicno
zavest, je pa lepo že, da so ljudje, ki so jih v Izraelu
najbolj poslušali, predlagali tako odlična načela.
Zdi se gotovo, da so nekatere skupine rokodelstev
v Jezusovem času izoblikovale neko vrsto cehov,
skoraj bi rekli sindikatov. Ob branju evangelijev je
opaziti, da so ribiči ob Genezareškem jezeru imeli
cehovsko organizacijo, temelječo delovnih moštvih,
kjer so ljudje delali pod vodstvom voditelja moštva:
sveti Peter je bil eden takih (prim. Mr 1,20). Že v
starem času po vrnitvi iz izgnanstva je mogoče opaziti poklicne skupine lončarjev, tkalcev, kovinarjev,
barvarjev in pekov in več kot verjetno je, da se to oblikovanje skupin pospešilo po zgledu rimskih collegia,
2011 – AM – JUNIJ

ki so bili zelo razširjeni v 1. stoletju. V Aleksandriji so
judovski cehi imeli v slavni “hiši dela”, imenovani diplostoon, tako imenitne urade in skladišča, da je rabi
Juda, ki je šel v Egipt, ob povratku vzkliknil: »Kdor
ni obiskal aleksandrijskega diplostoona, nima niti
pojma o slavi Izraela.« Cehi v Palestini niso bili tako
močni, vendar dovolj, da so lahko nadzorovali izrabo
časa svojih članov in zahtevali povračilu delavcu, ki
je prišel na delo s svojim oslom, pa ga je izgubil.
Nič ne kaže, da bi ta porast delavskega “sindikalizma” imel za posledico stavke. Edina, o kateri govori
Talmud, je bila med tempeljskimi služabniki, ki so
odklonili pripravo položenih hlebov ter kadila in
niso hoteli vernike učiti petja. Nasprotno pa je bila
– in to je resnični vzrok odsotnosti stavk – brezposelnost stalna bolezen. Talmud pogosto govori o pollim

bethelim – brezposelni. Vse zadnje čase izraelske
skupnosti je razsajala več ali manj huda poljedelska
kriza. Ta se je podvojila v splošno gospodarsko krizo
kmalu po Jezusovi smrti, ker so bila dokončana dela
pri templju in so se skrčila velike Herodove gradnje.
V priliki o delavcih enajste ure vidimo gospodarja
vinograda, kako vprašuje skupino mož, ki jih je našel
na trgu ko je bilo dneva že skoraj konec: »Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?« In oni odgovarjajo: »Ker
nas nihče ni najel.« (Mt 20,7). Kak zlobnež bo morda
mislil, da so vložili malo napora v iskanje dela in so
tako preživeli dan v pohajkovanju, klepetanju in
dremanju v senci. Toda le preveč kristjanov se počuti
“delavce enajste ure”, da bi vrgli kamen na tiste, ki jih
bo gospodar vseeno plačal z nepričakovano dnino…

KDO SO BILI “AM-HA’AREC”?
Bila je pa še druga vrsta delavcev, ki so jih pismouki soglasno prezirali in so do njih spodbujali pohujševalno mržnjo. Imenovali so jih am-ha’arec. Lahko bi
napravili edinstveno zbirko vseh talmudskih besedil,
ki bruhajo proti tem ljudem bes vseh tistih rabijev, ki
so bili sicer daleč od vsakega nasilja in krvoločnosti.
Umirjeni rabi Hilel je trdil: »So brezvestni in vse drugo, le ljudje ne.« Rabi Jonatan je želel, da bi bil vsak
od teh ničvrednežev raztrgan na dvoje, da, na dvoje
kakor riba! Rečeno je bilo: »Jud se ne sme poročiti s
hčerko kakega am-ha’areca.« Zakaj? Zato, ker je v 5.
Mojzesovi knjigi zapisano: »Preklet, kdor leže h kateri
koli živali!« (5 Mz 25,21). Rabi Eleazar je učil: »Dovoljeno je razčetveriti am-ha’areca tudi na sobotni dan
in celo na spravni praznik!« In ko so njegovi učenci
nekoliko presenečeno pripomnili, da bi bilo bolje
reči “pobiti”, jim je odgovoril: »Za pobijanje živali je
potreben blagoslov, za razčetverjenje ga pa ni treba.«
Seveda je treba jemati vse te “ljubeznivosti” cum
grano salis, z zrncem soli, torej ne dobesedno, zato
pa nič manj ne kažejo nekega čudnega stanja duha.
Kdo so bili torej am-ha’arec? Izraz pomeni “ljudje zemlje”, je pa tekom časa pomenil zelo različne
skupine ljudi. Najprej bogate Kanaance tiste sorte,
od katerih je moral Abraham kupiti zemljišče in vot
lino Mahpélo (1 Mz 23,9), nato izraelske zemljiške
posestnike, katerih vloga je bila v času kraljev včasih
kar uradna (2 Kr 15,20), ki pa so jih vojaki in duhovniki zaničevali. Takoj po izgnanstvu je pa izraz postal
zares žaljiv. To pa iz res preprostega razloga: v času
babilonskega izgnanstva so palestinsko ozemlje, kot
smo videli (glej Ave Maria 2009, št. 8, 9,10), zasedla
ljudstva mešanega izvora: Samarijani, Aramejci, Fili-

stejci, celo sami Mezopotamci: ko so se Judje vrnili v
svojo deželo, jim te nasilne prilastitve niso odpustili.
Tej čisto naravni zameri se je pridruževalo zaničevanje, bolje rečeno sovraštvo zvestih Judov do tistih,
ki so bili sicer obrezani, pa niso spolnjevali Postave.
To je bil glavni očitek, kot ga slišimo iz ust farizejev
v Janezovem evangeliju: »Ta množica, ki ne pozna
postave, pa je prekleta!« (Jn 7,49). Kakor so v judovski
skupnosti pismouki dobivali vedno večji vpliv, tako
je naraščalo zaničevanje am-ha’arecov, utrjevalo pa
ga je zaničevanje učenih do nevednežev. Talmud daje
uradno oznako am-ha’areca: »Tisti, ki ne je svojega
kruha v stanju obredne čistosti«, torej tisti, ki jemlje
Postavo kakor mu ravno prija. Zato ni slučajno,
da je bila Galileja na glasu kot glavno središče amha’arecov, ki so ga rabiji iz Judeje zaničevali: kaj ni
bila v tej provinci narodnostna mešanica največja
tako da je ime pomenilo “okrožje poganov”? Le malo
pred katastrofo leta 70 po Kr., torej v času, ko so
rabiji imeli jasne razloge zakaj zaničevati družbeni
razred in pokrajino, iz katere so izšli glavni voditelji
krščanske sekte, je rabi Johanan ben Zakkai zapisal:
»Galileja, Galileja, ti si vedno zaničevala Postavo!« Zdi
se gotovo, da je sovraštvo do am-ha’arecov imelo več
verskih razlogov kot družbenih. Toda Encyclopaedia
judaica v članku ki je posvečen am-ha’arecom, raz
sodno pripominja: »Ta odnos je veliko doprinesel
h krepitvi nove sekte kristjanov. Pri njih so “ljudje
zemlje” našli ljubezniv sprejem, medtem ko od izobraženih niso bili deležni drugega kot kar se da grobe
zavrnitve. Krščanstvo ne bo tem, ki so pristopili, nalagalo farizejske zahteve zvestobe Postavi, ampak bo
bolj skrbelo za življenjske pogoje ljudstva…«

»BEATI POSSIDENTES – BLAGOR TISTIM, KI IMAJO«
Poljski delavci, obrtniki, am-ha’arec in sužnji so
bili torej sestavni deli množice izraelskega ljudstva.
Kljub naravnim bogastvom Palestine je bila skupnost
revna, zelo revna, »strašno revna,« kot pravi S. W.
Baron s kančkom pretiravanja. Tak vtis zelo povprečnega gospodarskega stanja dobimo tudi ob branju
evangelija: žena, ki je izgubila eno samo drahmo, je
porabila cele ure za brskanje po vseh hiši, da bi jo naJUNIJ – AM – 2011

šla (Lk 15,8-9); vsota sto denarijev se je zdela ogrom
na (Mt18,28), pa je bil en denarij enodnevna dnina
(Mt 20,2) oziroma vsota za enodnevno vzdrževanje
(Lk 10,35). Revščina Judov je bila celo predmet norčevanja v poganskih komedijah: predstavljali so jih
kot berače, ki imajo samo eno srajco in morajo jesti
rožiče (krma za prašiče, prim. priliko o izgubljenem
sinu, Lk 15,16). »Hčere Izraelove so lepe,« je žalostno
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rekel nek rabi, »le škoda, da jih kazi revščina.«
Ob branju Nove zaveze, talmudskih spisov in
Flavija Jožefa imamo tudi vtis, da srednjega razreda
sploh ni bilo, ali pa, da ga je bilo komaj kaj. Meščanstvo (buržoazija) kot ga mi poznamo, je novejšega
datuma, toda v Rimu in Grčiji so bili med preprostim
ljudstvom na eni strani in bogatimi na drugi, tudi
srednji sloji. O njih v Izraelu ni sledu. Najti jih je samo
v grških mestih, ki niso pripadala izvoljenemu ljudstvu. Trgovci so bili večinoma le nekakšni branjevci,
čisto blizu obrtnikom, katerih izdelke so prodajali.

Bogati mladenič pri Jezusu

To, kar so pri nas svobodni poklici, se je tam našlo
bodisi med obrtniki – zdravniška obrt je navedena
v seznamih skupaj s tkalsko in tesarsko – ali pa med
verskimi razredi. “Judovske buržoazije” ni bilo, razen
v Diaspori.
Seveda so bili bogataši, kakor “mladi bogati mož”,
ki je prišel k Jezusu, ali pa “zlobni bogataš”, za katerega Luka pravi, da »se je oblačil v škrlat in dragoceno
tkanino ter se dan na dan sijajo gostil« (Lk 16.19),
ali tisti, o katerih pravi Jakobovo pismo, da nosijo
na prstu zlat prstan (Jak 2,2).
Vsa poročila se skladajo, da je tudi v Izraelu in v
Jezusovem času bil razred več kot premožnih, ki so
bili pogosto trdi do nizkih ljudi, ki so živeli v razkošju,
ki so v enem dnevu zapravili toliko, kot je delavec
zaslužil v enem letu. Ženske so se izbrano oblačile
ter zapravljale za nakit in dišave. Vse to ni bilo nič
novega. Že stari Amos, prerok-govedar, je grmel proti
bogatim ženskam in jih imenoval »bašánske krave«
(kar bi se dalo dokaj dobro prevesti kot “kravja sorta”), ki jih je obtožil, da trpinčijo služabnike in preti,
da pride dan Božje jeze, »ko vas bodo vlekli s kavlji
in z ribiškimi ostmi šli za vami« (Am 4,1-2). Kaže, da
ta sorta ni izginila, ali bolje, da se je spet utrdila po
katastrofi izgnanstva. To seveda ne pomeni, da so bili
vsi bogati slabi: bili so tudi dobri bogataši, kot Jožef iz
Arimateje, ki je dal svoj popolnoma nov grob na razpolago učencem Križanega, ali radodarni Nikanor,
ki daroval templju slavna bronasta vrata, za katera
je bilo treba petindvajset mož, da so jih odprli.
Ne gre pa pretiravati. Ta razred judovskih bogatašev ni mogel biti prav številen, še posebno ne v
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Palestini. In če so bila nekatera imetja, kot na primer
premoženje herodovske družine, znatna, mnoga
druga pač niso mogla zgledati velikanska drugače
kot v primeru z revščino okolice. Od kod je prihajalo bogastvo? Zdi se, da je bilo predvsem lastništvo
zemlje. Bil je razred lastnikov velikih zemljišč, ki so
znali pridobivati in povečevati svoje posesti, ki jih je
že Izaija obtožil, da »dodajajo hišo hiši, priključujejo
njivo njivi dokler ne zmanjka prostora in ste edini,
ki prebivate sredi dežele« (Iz 5,8), grabežljivci, nad
katere je prerok Mihej klical božje prekletstvo (Mih
2,1). Če se vrnemo k evangliju: zdi se, da veliko teh
kapitalistov ni imelo zemljišča za nič drugega kot
za dobro vlaganje; niso jih izkoriščali sami, ampak
so zaupali upravo “oskrbniku” – villicus ali oikonomos – zagotovo svobodnemu človeku, ki  je vso
odgovornost prevzel vsaj načelno, saj je, kot pravijo
prilike, ta uslužbenec kmalu začel goljufati svojega
gospodarja (Lk 16,1). Kakor smo sicer malo poučeni
o delitvi zemeljske posesti v Izraelu, pa imamo vtis,
da so bili mali obdelovalci zemlje mnogo številnejši
od velikih kapitalističnih lastnikov. Vsekakor ni niti
enega dokumenta, iz katerega bi lahko sklepali o
obstoju teh latifundij, teh velikanskih posestev, ki
jih je poznala Italija.
Drugi vir imetja je bilo prekupčevanje, v katerem
so se Judje po vrnitvi iz izgnanstva kar nekam znašli,
čeprav Jožef Flavij trdi, da Judje za to nimajo smisla.
Veletrgovina, izvoz-uvoz, banke: kot v našem času so
tudi v Jezusovem velike zadeve prinašale velike dobičke, stokrat večje, kot pa vlaganje, pravi Talmud. To
nam daje misliti, da je bilo med Judi kar lepo število

Bogatin in ubogi Lazar

poslovnežev, pa tudi med prvimi kristjani so morali
biti, zakaj Jakobovo pismo jih strogo opozarja (Jak
4,13). Velika premoženja so morala biti pri njih, pa
tudi pri tistih, ki so imeli “davke v zakupu”, to kugo
davčnega sistema.
Morda pa je temu treba dodati še eno kategorijo, ki
je zelo blizu kapitalističnim lastnikom, veletrgovcem
in bankirjem – člane ozkega kroga, ki se je smukal
okrog oblasti in se pajdašil z Rimljani. Če potomci
starih svetopisemskih kraljev niso bili pomembni in
niso imeli sredstev – kar pomislimo na Jožefa in Marijo, Davidova potomca – so pa Herodovci zajemali z
veliko žlico; pa tudi tisti, kar jih je ostalo od Hazmonejcev in družine velikih duhovnikov. Bili so lastniki
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obširnih zemljišč in so se udeleževali trgovskih zadev.
Ko so Judje poslali Avgustu v Rim delegacijo s pritožbami zoper Heroda, je bil eden njihovih glavnih
očitkov, da si je prilastil neštevilna zemljišča. Davki,
pristojbine in zaplembe so gotovo veliko dodale k
1.000 talentom zlata, ki mu jih pripisuje Jožef Flavij
(talent je bila utežna mera 34,122 kg = 74,18 funtov;
1.000 talentov zlata bi torej bilo 34.122 kg = 74.180
funtov, torej več kot 34 ton zlata). Tudi vsi njegovi
potomci dajejo vtis, da so živeli v razkošju: palača v
Palestini, palača v Rimu, velik dvor, potovanja. Ob
teh najvišjih voditeljih so njihovi visoki uradniki
znali pristaviti svoj piskrček s sredstvom, ki je staro
kot zemlja: s podkupovanjem, kot pripoveduje Jožef

Flavij (Antiquitates Judaicae, 17,8 in 11).
Sorodniki velikih duhovnikov, o katerih smo
videli, kako so se oklepali oblasti, so so okoriščali s
poslušnostjo in tudi oni živeli v razkošju. Tako kot
tista Marta, Boetova hči, ki je kupila za tri qabs –
okrog sedem litrov – zlatih denarijev službo velikega
duhovnika svojemu drugemu možu, Simonu ben
Gamala, ki je zahteval, da so pogrinjali preprogo pred
njegovimi nogami, kadar je šel v tempelj, in ki je umrl
med obleganjem leta 70, pa ne od rimske puščice,
ampak ker je požrl surovo hrano, ki je ni bil vajen.
Se pa razume, da od osemanjst tisoč duhovnikov in
levitov, ki so sestavljali duhovniški razred, niso bili
vsi kaki bogatini…

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL ZVESTOBE
Zvestoba danes ni več popularna. Premnogi so
doživeli, kako sta si ženin in nevesta prisegla večno
zvestobo, a že čez nekaj časa se je njun zakon razbil.
Mnogi se bojijo vezati se v zvestobi na nekega človeka, ker natanko vedo, da ne morejo jamčiti zase in
za svoja čustva. In kljub temu hrepenimo po ljudeh,
ki so zvesti, ki držijo z nami, ki nam dajejo zavetje
in varnost. Hrepenenje po
zvestobi drugih se ujema z
dvomom v lastno sposobnost biti zvest.
N e m š k a b e s e d a t re u
(zvest) pomeni po svojem
izvoru prvzaprav biti močan, trden kot drevo. Ker
se pogosto ne čutimo tako
trdne kot drevo, ki ima globoke korenine in ga nič ne
more zlahka podreti, nas je
tudi strah, da drug drugemu
ne moremo biti tako zvesti,
da zase ne moremo jamčiti.
Zvest pri tem ne pomeni
biti zvest svojim načelom
ali svojim nalogam. To je
bolj izpolnjevanje dolžnosti. Zvestoba je navsezadnje
vselej zvestoba v odnosu
do nekega Ti, zvestoba neki
osebi. In temeljni pogoj za
zvestobo je ljubezen. Zvest
sem lahko samo tistemu,
ki ga ljubim. V zvestobi je hrepenenje, da lahko v
zaupanju vse stavim na tistega, ki ga ljubim, da sem
pripravljen vedno znova slišati klic tistega, na katerega sem se vezal. Zvestoba ni nekaj statičnega, marveč pripravljenost, da bom z nekim človekom hodil
skupaj po isti poti, in obljuba, da bom ostal zvest in
zanesljiv, kljub temu, da se bom z leti spreminjal. Z
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zvestobo, s katero se obvežem za prihodnost, si šele
pridobim svoj lastni jaz, ko moram skozi vse slučajnosti življenja. Nemški filozof Otto F. Bollnow pravi,
da človek pride do samega sebe šele v zvestobi in da v
nenehnem valovanju življenja gor in dol pravzaprav
najde pravo stanovitno jedro svoje osebnosti.
Ko drugemu človeku obljubimo zvestobo, ne
moremo nikoli jamčiti zase.
Saj nam niti ni treba jamčiti.
V redovni zaobljubi sem
obljubil zvestobo svoji samostanski skupnosti. A tudi
sam nimam nikakršnega
jamstva, da se ne bom nekoč
tako zaljubil, da ne bi mogel
več živeti v tej skupnosti.
Pomaga pa mi Božja obljuba, da je On zvest. V Drugem
pismu Timoteju je mesto, ki
mi vliva tolažbo: »Če se mi
izneverimo, on ostane zvest,
kajti sebe ne more zatajiti« (2 Tim 2,13). Da mi On
ostane zvest, tudi če se sam
izneverim, mi daje gotovost,
da bo moje življenje uspelo,
ne glede na to, če bo prišlo
do notranjih ali zunanjih
zlomov. In ta gotovost me
osvobaja strahu pred tem,
da se v zvestobi zavežem
svoji skupnosti.
Če o kakem človeku pravimo, da je zvest, ne mislimo s tem le zakoncev, ki ostajajo zvesti svoji zvezi
in ne skačejo čez plot. Bolj imamo v mislih ljudi, na
katere se lahko zanesemo. Ni se nam treba nenehno
prizadevati za njihovo naklonjenost. Podpirajo nas
s svojo zvestobo. In to nam dobro dene. Vemo, da
smemo računati nanje, četudi že dolgo nismo ničesar
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slišali o njih. O nekom drugem pa vemo, da nam bo
vsaj enkrat na leto pisal, in to že desetletja. Njemu to
ni preveč nadležno. Očitno smo zanj tako pomembni, da se v zvestobi vedno znova potrudi za stik ali
srečanje z nami. Ko je bila moja sestra v mladih letih
v Italiji, je spoznala poročenega italijanskega profesorja sociologije. Nato sta šla vsak svojo pot, skozi
številne notranje in zunanje spremembe. Vendar
že več kot 30 let obstaja med njima prijateljski stik.
Kadar pride sestra v Italijo, se lahko vedno oglasi pri
njem. In kadar je on v tujini, dobi ona ključ njegovega
stanovanja. To je primer zvestobe, ki človeku dobro
dene, na katero lahko vedno računa.
Želim ti, da bi ti stal ob strani angel zvestobe, ljudje, ki te bodo zvesto podpirali, na katere se lahko

zaneseš. In želim ti, da angel zvestobe usposobi tudi
tebe, da bi bil zvest. Tedaj boš izkusil, kako dobro
deneš drugim ljudem in kako v muhavosti svojega
srca najdeš svoj pravi jaz. Ni nujno, da bi se zvestoba
izražala v spektakularnih prisegah. Kaže se v tvoji
zanesljivosti, v tvoji pripravljenosti, da boš nekoga
podpiral vse njegovo življenje, da boš hodil z njim
skozi vse njegove preobrazbe, ne da bi se odvrnil od
njega. Nad tako zvestobo počiva blagoslov. V taki
zvestobi čutimo angela, ki nas za to usposablja. Kajti
sami iz sebe je ne zmoremo ustvariti. Ljudje sredi nestanovitnosti našega sveta čutijo, da jih taka zvestoba
drži in nosi. Vedo, da so za nekoga pomembni. To jim
pomaga, da se zavedo lastne vrednosti in si ostajajo
zvesti kljub vsem razočaranjem.

papežev verouk
Benedikt XVI.

APOSTOLSKO NASLEDSTVO – JAMSTVO VERE
Videli smo, da je izročilo v Cerkvi stalna navzoč
nost Jezusove besede in življenja v njegovem ljudstvu. Če naj bo pa beseda navzoča, potrebuje neko
osebo, neko pričo. In tako nastane medsebojna
odvisnost: po eni strani beseda potrebuje osebo, pa
drugi strani pa je oseba, priča, vezana na besedo, ki
si je ni izmislila, ampak ji je zaupana. Ta medsebojna
odvisnost med vsebino – Božjo besedo, Gospodovim življenjem – in osebo, ki jo predaja naprej, je
značilna za ustroj Cerkve, kar je predmet tega
razmišljanja.
Gospod je začel Cerkev tako, da je poklical Dvanajstere, ki so predstavljali bodoče
Božje ljudstvo. V zvestobi naročilu, ki so
ga prejeli od Gospoda, so Dvanajsteri takoj po njegovem vnebohodu izpopolnili
svoje števil z izvolitvijo Matija na Judovo
mesto (prim. Apd 1,15-26). Nato so si zapovrstjo pridruževali druge
z nalogami, ki so
jim jih zaupali, naj
nadaljujejo njihovo
poslanstvo. Vstali sam
pokliče Pavla (prim. Gal 1,1),
toda Pavel sooči svoj evangelij z evangelijem Dvanajsterih, čeprav ga je Gospod
poklical za apostola (prim. Gal 1,18) in si prizadeva sporočiti naprej, kar je sprejel (prim. 1 Kor
11,23; 15,3-4), in je v razdeljevanju misijonskih nalog
pridružen apostolom skupaj z drugimi, na primer z
Barnabom (prim. Gal 2,9). Kot začetek apostolstva je
nek klic in poslanje Vstalega, in tako bodo naslednje
klici in poslanja drugih nastali v moči Duha v delovanju tistega, ki je že postavljen v apostolsko službo.
In to je pot, po kateri se bo ta služba nadaljevala, ki
se bo potem, od druge generacije dalje, imenovala
škofovska služba, “episcopé”.
Morda je koristno na kratko razložiti, kaj pomeni
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škof. To je slovenska oblika grške besede “epískopos”.
Ta beseda označuje nekoga, ki ima razgled iz višine,
nekoga, ki gleda s srcem. Tako sveti Peter sam v svojem Prvem pismu imenuje Gospoda Jezusa »pastirja
in varuha vaših duš« (2,25). Po tem zgledu Gospoda,
ki je prvi škof, varuh in pastir duš, so se potem nasled
niki apostolov imenovali škofe “epískopoi”.
Njim je zaupana služba, ki smo jo imenovali “episkopé”. Ta služba škofov
se bo glede na začetke postopno
razvijala, dokler ne bo dosegla
oblike – že jasno izpričane
pri Ignaciju Antiohijskem v
začetku 2. stoletja – trojne
službe škofa, prezbiterja in
diakona. To je razvoj pod
vodstvom Svetega Duha, ki
podpira Cerkev pri ugotav
ljanju verodostojne oblike
apostolskega nasledstva,
ki je vedno bolj določena v
množici izkušenj ter karizmatičnih in službenih oblik,
ki so bile navzoče v prvih skup
nostih.
Tako se nasledstvo škofovske
službe predstavlja kot nadaljevanje
apostolske službe, kot jamstvo vztrajanja v apostolskem izročilu, v besedi in življenju, kar nam je
Gospod zaupal. Vez med zborom škofov in začetno
skupnostjo apostolov je treba razumeti predvsem
v zgodovinskem nadaljevanju. Kot smo videli je bil
Dvanajsterim naprej pridružen Matija, potem Pavel,
potem Barnaba, potem drugi do oblikovanja škofov
ske službe v drugi in tretji generaciji. Nepretrganost
se torej izraža v tej zgodovinski verigi. In v nepretrganosti nasledstva je jamstvo vztrajanja v cerkveni
skupnosti, v apostolskem zboru, ki ga je okrog sebe
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zbral Kristus. Toda to nepretrganost, ki jo vidimo
najprej v zgodovinski nepretrganosti služabnikov,
je treba razumeti tudi v duhovnem pomenu, saj
apostolsko nasledstvo v službi pomeni prednostni
kraj delovanja in predajanja Svetega Duha. Jasen
odmev tega prepričanja je na primer v naslednjem
besedilu Ireneja Lyonskega (v drugi polovici 2. stoletja): »Apostolsko izročilo, ki je dano vsemu svetu,
se kaže v vsaki Cerkvi vsem tistim, ki hočejo videti
resnico, mi pa lahko naštejemo škofe, ki so jih postavili apostoli v Cerkvah, in njihove naslednike
vse do nas… [Apostoli] so namreč hoteli, da bodo
brezpogojno popolni in brezgrajni v vseh tistih, ki
so jih puščali kot naslednike in jim predajali lastno
poslanstvo poučevanja. Če so pravilno razumeli, so
iz tega prejeli veliko korist; če pa so padli, so utrpeli
veliko škodo« (Adversus haereses, III, 3,1).
Ko Irenej pokaže to mrežo apostolskega nasledstva kot jamstvo v vztrajanju v Gospodovi besedi,
se osredotoči na tisto »najvišjo in prastaro ter vsem
znano« Cerkev, ki sta jo »ustanovila in izoblikovala
v Rimu slavna apostola Peter in Pavel« in poudarja
izročilo vere, ki po njej prihaja do nas od apostolov
s posredovanjem škofovskega nasledstva. Za Ireneja
in vesoljno Cerkev na ta način apostolsko nasledstvo
rimske Cerkve postane znamenje, merilo in jamstvo
nepretrganega nasledstva apostolske vere: »Zaradi
posebne prednosti te Cerkve je potrebno, da s k njej
usmerja vsaka Cerkev, to je vsepovsod raztreseni verniki, saj je v njej izročilo apostolov in je bilo vedno

ohranjeno« (Adversus haereses, III, 3,2). Apostolsko
nasledstvo – preverjeno na temelju edinosti z nasledstvom rimske Cerive – je torej merilo za vztrajanje
posamezne Cerkve v izročilu skupine apostolske
vere, ki je po tej poti od svojih začetkov prišla do nas:
»V tem vrstnem redu in v tem nasledstvu je prišlo do
nas izročilo, ki je v Cerkvi od apostolov dalje, ki je bilo
predajano in ohranjeno v resnici« (prav tam, III, 3,3),
Po teh pričevanjih stare Cerkve je apostolskost
cerkvene skupnosti v zvestobi učenju in delu apostolov. Po tem je zagotovljena zgodovinska in duhovna vez Cerkve s Kristusom. Apostolsko nasledstvo
škofovske službe je pot, ki zagotavlja zvesto predajanje apostolskega pričevanja. To, kar predstavljajo
apostoli v odnosu med Gospodom Jezusom in prvo
Cerkvijo, predstavlja tudi službeno nasledstvo v
odnosu prvotne Cerkve in Cerkve danes. To ni samo
preprosta materialna povezava, ampak predvsem
zgodovinsko orodje, ki se ga poslužujo Duh, da naredi navzočega Gospoda Jezusa, voditelja svojega
ljudstva, po tistih, ki so s polaganjem rok in molitvijo
škofov posvečeni za službo. Kristus pride torej do
nas po apostolskem nasledstvu: v besedi apostolov
in njihovih naslednikov nam govori on; po njihovih
rokah on deluje v zakramentih; v njihove pogledu je
njegov pogled, ki nas objema in nam daje čutiti, da
smo ljubljeni, sprejeti v Božje srce. Kakor v začetku,
tako je tudi danes Kristus sam resnični pastir in varuh
naših duš, mi mu pa sledimo z velikim zaupanjem,
hvaležnostjo in veseljem.

Anton Strle

VNEBOHOD
po gledanju Svetega pisma in prve Cerkve
Če beremo evangelije bolj natančno, bomo ugotovili, da Jezusovemu vstajenju pripisujejo kar največji
pomen, vidni Jezusov vnebohod pa očividno pri njih
ne vzbuje nobene posebne pozornosti. Evangelist
Matej o vnebohodu sploh ne govori. Marko ga mimogrede omenja prav ob koncu. Pri Janezu (20,17)
je komaj naveden, in še to le v obliki napovedi.
Edini evangelist, ki o vnebohodu nekoliko obširneje govori, je sv. Luka (24,50-53); a vzrok za to je
njegova odločitev, da potem, ko je v evangeliju končal zgodovino fizičnega Kristusa, napiše nekakšno
zgodovino mističnega Kristusa, to je prve Cerkve.  
In tako se Lukova Apostolska dela, ki so epizodna,
se pravi v značilnih prizorih in dogodkih prikazana zgodovina prve Cerkve, začne s ponovitvijo
pripovedi o vnebohodu (1,1-11), kakor se je z vnebohodom končal Lukov evangelij. Podobno kakor
evangelisti je ravnala tudi Cerkev v prvih stoletjih.
Tja do 5. stoletja Gospodovega vnebohoda sploh ni
obhajala s posebnim, vsaj ne slovesnim praznikom.
Tako imamo iz konca 4. stoletja poročilo, da so se
v Jeruzalemu Kristusovega vnebohoda s posebnim
bogoslužjem sicer spominjali, a ne na 40. dan po
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veliki noči, marveč kar na binkoštni praznik skupaj
s slovesnim praznovanjem prihoda Svetega Duha.
Zakaj je po zgledu evangelistov Cerkev na Jezusov
vidni vnebohod obračala tako malo pozornosti?
Predvsem zato, ker se je bistveno Kristusovo poveličanje izvršilo že z vstajenjem. Ker je bila Kristusova
človeška narava že z vstajenjem  docela pritegnjena
v razsežnost, ki je lastna samo Bogu, smemo reči, da
je Kristus bistveno že s svojim poveličanim vstajenjem odšel v nebesa. Saj po vstajenju Jezusov način
bivanja ni bil nič več zemeljski, marveč nebeški.
Že tedaj je bil Kristus tudi po svoji človeški naravi
povišan za Gospoda nad vsem stvarstvom. Nevidno
je Jezus “šel v nebesa” že s svojim vstajenjem. Vidno
izvršeni vnebohod je bil le poseben vidik in učinek
vstajenja. – Razen tega Jezus s svojim vidnim odhodom v nebesa ni učencem odtegnil svoje nevidne,
duhovne navzočnosti; ta nevidna navzočnost je
je namreč tedaj še poglobila. To povedo Jezusove
besede: »Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). Tudi po svojem vnebohodu je Jezus
glasnike evangelija neprestano krepil in jih bo do
konca sveta podpiral pri izvrševanju njihovega po175
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slanstva (prim. Mr 16,20).  In ker so bili prvi kristjani
tako živo prepričani o neprestani Kristusovi nevidni
navzočnosti in o njegovi pomoči iz nebes, zato zanje
vidna Kristusova odtegnitev s tega sveta ni mogla
pomeniti dosti.
Kot zgodovinski dogodek, to je dogodek v času in
prostoru, se more Kristusov vnebohod nanašati seveda le na njegovo človeško naravo; saj je njegova božja
narava bila in je vedno povsod pričujoča, nerazsežna
in tudi glede na prostor nespremenljiva. O Kristusu
kot Bogu je samo pod določenim vidikom mogoče
reči, da je šel v nebesa: kolikor namreč moremo in
celo moramo pri njem tudi tisto, kar se je zgodilo z
njegovo človeško naravo, pridevati njegovi osebi, ki
je bila Božja. Z vidnim vnebohodom je Kristusova
poveličana človeška narava z Božjo močjo odšla v
neki kraj znotraj stvarstva, v kraj, ki ustreza poveličanemu in zato “poduhovljenemu” (z božantvom
oziroma Svetim Duhom
prešinjenemu) stanju
človeške narave, pripadajoče drugi Božji osebi.
Kje pa se po vnebohodu
Kristus nahaja, kjer je tisti “kraj” znotraj vidnega
vesoljstva, tega nikdar
nihče ni mogel in ne bo
mogel določiti. Najbolje
je reči, da je Kristusova
človeška narava šla “ven”
iz vidnega, čutnemu, na
ravoslovnemu izkustvu
in dojemanju dostopnega sveta in stopila v dimenzijo (razsežnost)
Boga samega. Če nam
evangelist pripoveduje,
da se je vnebohod izvršil v gibanju navzgor, ni
ta “navzgor” mišljen v
krajevnem, prostorninskem, mareveč v “eksi
stencialnem” (bivanjskem) pomenu: ta “navzgor” simbol ali podoba, ki
kaže, kako je sedaj Kristusova poveličana človeška
narava dvignjenja nad vse take oblike bivanja, ki so
dostopne našemu izkustvu. Dosegla je popolnost in
srečo, ki nedopovedljivo prekaša vse, kar je mogoče
doseči tu “spodaj” na zemlji. Podoben simbolizem
uporabljamo, če rečemo: »Iz nižin greha se je Marija
Magdalena dvignila na višine kreposti«. S tem stavkom smo povedali nekaj zelo resničnega, toda brez
misli na kako krajevno spremembo, prostorninsko
dvignjenje. Če rečemo, da je Kristus zdaj “zgoraj”,
v nebesih, “na Očetovi desnici”, so to podobe. Vse
pomenijo, da je Kristus s telesom in dušo vstopil v
svet, ki je lasten Bogu, v notranjost Božje skrivnosti.
In sicer zato, da bi tudi nas tja »pritegnil« (Jn 12,32).
Oblak, o katerem pravi evangelist, da je Jezusa pri
vnebohodu zakril, je v luči Stare zaveze brez težav
mogoče spoznati kot kraj in znamenje Božje navzočnosti, ki se je spustila navzdol (spet govorjeno v
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podobi!), zakrila Jezusovo človeško naravo in jo sprejela vase, v notranje območje samega Boga. Berilo
na praznik Gospodovega vnebohoda, vzeto iz Apostolskih del, opisuje “vnebohod” zelo nazorno in na
videz po zunanje. Če pa gledamo od bliže, opazimo
vse večje globine. “Vnebohod” je v izvirnem (grškem)
jeziku označen v trpniku (pasivu) »je bil vzet od vas
v nebo«: dogajanje je torej delo Božje moči. Bog Jezusa pritegne v prostor svoje bližine – nikakor ni to
neko “letenje kvišku”. Podoba oblaka je, kakor smo
videli, znamenje Božje navzočnosti, a obenem Božje
skritosti: Bog je ravno v svoji skritosti stvarem blizu
in mogočen; vedno je nad nami, a vendar stalno sredi
nas; odtegne se nam, če ga hočemo zagrabiti in z njim
razpolagati, a ravno v tem razpolaga z nami vsemi;
približati se mu moremo tudi s svojim spoznanjem,
a nikdar ga doumeti. S podobo oblaka je pripoved
o vnebohodu postavljena v celotno Božjo zgodovino z Izraelom, začenši
z oblakom na Sinaju (2
Mz 19,16sl; 33,20) in
nad šotorom zaveze v
puščavi (2 Mz 33,9ss;
40,34-38), pa prav do
svetlega oblaka, ki je na
gori spremenjenja (Mt
17,1ss) oznanjal Božjo
bližino.
Gospod v zakritosti z
oblakom – ta podoba v
prazniškem berilu kaže
pravzaprav na isto kakor
govorjenje, da Kristus
»sedi na Očetovi desnici«. O tej drugi podobi
pripominja veliki vzhodni cerkveni učitelj sv.
Janez Damaščan (+ 749),
da “desnica” ni noben
kraj, marveč podoba za
Kristusovo moč in veličastvo. Sedenje na Božji
desnici torej pomeni, da
je Kristus tudi po svoji človeški naravi pritegnjen v
Božjo, ves svet obsegajočo moč in gospodstvo.
Kristusov vnebohod torej pomeni, da je v Kristusu človeška narava, kakršna je lastna tudi nam, na
nov in na nedopovedljiv način stopila v notranjost
samega Boga: človek je v Kristusu za vedno dobil
prostor v Bogu. Nebesa niso “kraj nad zvezdami”,
marveč nekaj neprimerno drznejšega in večjega –
nebesa so “prostor” v Bogu. Razlog in temelj za to,
da moremo dobiti prostor v Bogu pa je v dejstvu,
da sta se v križanem in povišanem človeku Jezusu,
našem drugem Adamu in sredniku, prešinili človeška in Božja narava. Človek Kristus, ki je sedaj že v
Bogu, za vekomaj eno z Bogom, je hkrati neprestano
trajajoča odprtost Boga za človeka. In pravzaprav je
Kristus tisto, kar imenujemo “nebesa”; kajti nebesa
niso “prostor” v navadnem smislu, marveč so oseba,
oseba tistega, v katerem sta Bog in človek za vedno
neločljivo eno. In v tisti meri se tudi mi bližamo ne2011 – AM – JUNIJ

besom in celo gremo v nebesa, v kakršni meri gremo
h Kristusu in “vstopimo” vanj. V tem pomenu more
biti “vnebohod” dogajanje v naši vsakdanjosti.
Samo iz vsega tega je mogoče razumeti, zakaj nam
sv. Luka ob koncu svojega evangelija poroča, da so
se Jezusovi učenci od vnebohoda vrnili »z velikim
veseljem« (24,52). Dogodka niso razumeli kot slovo;
saj bi v takšnem primeru ne mogli biti »polni veselja«.
Zanje sta bila vnebohod in vstajenje v bistvu prav
isti dogodek: gotovost, da križani Kristus živi, da je
premagana tista smrt, ki človeka ločuje od Boga, ki je
Življenje samo, in da so sedaj vrata večnega življenja
v Bogu za vekomaj odprta. Tako “vnebohod” zanje ni
pomenil tega, kar si mi v svojem neumevanju morda
večkrat mislimo: kakor da je to resnična, čeprav le
začasna Kristusova odsotnost od sveta. Nasprotno:
Jezusova vidna “odtegnitev” od sveta je apostolom in
sploh prvim kristjanom pomenila novo, dokonočno
in neuničljivo obliko njegove navzočnosti, s kateri
v Cerkvi in v svetu Kristus uveljavlja svojo deležnost
pri kraljevski Božji moči (prim. Jn 14,18sl). Jezus je
od svojega vnebohoda dalje na skrivnosten način
med svojimi vedno navzoč, navzoč ne le na enem
kraju, marveč v zvezi s svojo Božjo naravo – po
Svetem Duhu – dosega vse kraje in časi tudi s svojo
poveličano človeško naravo. Vnebohod je torej veličastni sklep vidnega Kristusovega bivanja na zemlji,
obenem pa začetek globlje nevidne navzočnosti med
človeštvom, tiste navzočnosti, ki v Cerkvi posebno v
sv. evharistiji postane tudi vidna, nekako oprijemlji-

va. V vnebohodu moremo videti nekakšno predigro
binkošti, ki s prihodom Svetega Duha pomeni začetek prodiranja krščanstva v svet.
Zakaj pa je Jezus po Lukovem poročilu šel v nebesa 40. dan po svojem vstajenju, potem ko se je
40 dni prikazoval »izbranim pričam« (prim. Apd
13,49sl)? Kdor količkaj pozna Sveto pismo, bo z
lahkoto ugotovil, da to ni slučajno. V ozadju za tem
je simbolizem, ki ga Sveto pismo prideva številu 40.
40 dni ali 40 let pomeni v Stari zavezi čas preskušnje, čas nekega prehodnega stanja ali prehodne
dejavnosti, sploh čas priprave. S številom 40 je čas
od Kristusovega vstajenja do vnebohoda označen
kot pripravljalni čas Cerkve, ki je po vnebohodu začela delovati, potem ko je njen Gospod šel v stanje
dovršenosti svoje človeške narave ter začel pošiljati
Svetega Duha (prim. Apd 2,32sl).
Ko sv. Luka navaja to število, mu ni pred očmi
poudarek, da je čas od Jezusovega vstajenja do vnebohoda trajal natančno 40 dni, nič več in nič manj.
To vidimo že iz Lukovega izražanja v Apd 13,30sl:
»Toda Bog je Jezusa obudil od mrtvih; več dni se je
prikazoval tem, ki so bili prišli z njim iz Galileje v
Jeruzalem, in ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom
(prim. L, 24,50sl). Možno je torej, da gre tu le za približno število. A z navajanjem števila 40 hoče sv. Luka
predvsem naglasiti: Jezus je s prikazovanji v svoji
poveličani človeški naravi pripravil prvo Cerkev na
binkoštno podaritev Svetega Duha in s tem na njeno
svetovno odrešitveno nalogo.

Egon Kappelari

BINKOŠTI – DOVRŠITEV VELIKE NOČI
Petdeset dni po veliki nnočo praznuje Cerkev
binkoštni praznik in s tem končuje velikonočni čas
cerkvenega leta. V Jezusovem času so bili na leto trije
romarski prazniki, ki so jih obhajali v Jeruzalemu.
Prvi je bil pasha, ki so jo obhajala v času spomladanske polne lune in
je bila že od davna
povezana s praznikom nekvašenih
kruhov (opresnikov). Drugi je bil
binkoštni praznik,
zahvalni praznik
po žetvi, ki je končno vključeval tudi
spomin na sklenitev zaveze ljudstva
z Bogom na gori Sinaj. Tretji romarski
praznik je bil šotorski praznik kot
zahvala za pridelek olja in trgatev. Krščanska velika
noč je nastala iz pashe, prvega izmed teh praznikov,
in krščanske binkošti so nastale iz drugega od teh
praznikov Izraela. Oba sta bila zaradi velikonočnega
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dogodka trpljenja, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa
in zaradi izlitja Svetega Duha kot sadu velikonočnega dogodka napolnjena z dodatnim, neizrekljivo
globokim smislom.
Apostolska dela pripovedujejo v drugem poglavju o izlitju Sve
tega Duha na jeru
zalems ko praobčino na judovski
binkoštni praznik,
petdeset dni po
Gospodovi smrti in po vstajenju.
Enajsteri apostoli
brez Juda so se zadrževali »skupaj z
ženami in Marijo,
Jezusovo materjo, in z njegovimi
brati« ... »v gornjih
prostorih«, kjer je
Jezus obhajal zadnjo večejo. »Vsi ti so enodušno
vztrajali v molitvi« (Apd 1,12-14).
Nadnje je prišel Sveti Duh v podobi ognjenih jezikov in v spremstvu viharja. »Vsi so bili napolnjeni
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s Svetim Duhom in so začeli govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dal izgovarjati,« in judovski romarji,
ki so prišli v Jeruzalem iz mnogih dežel, so bili vsi iz
sebe, »ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku«
(Apd 2,1-13).
Če je Bog po pregrešni zidavi babilonskega stolpa
zmešal jezik ljudi, tako da »nihče ni mogel več razumeti jezika drugega,« in je od tak »razkropil ljudi po
vsej zemlji« (1 Mz 11,1-9), je Sveti Duh v Jeruzalemu
na prvi binkoštni praznik Cerkve ozdravil to zmeš
njavo in tako za kratek čas v naprej uresničil večni
mir konca sveta.
V zvezi z Jezusovim vstajenjem pa Sveti Duh ni bil
dan šele na binkošti. Janezov evangelij pripoveduje,

da je Jezus že zvečer prvega dne v tednu po tednu
svojega trpljenja in smrti skozi zaprta vrata stopil v
sredo učencev, jim izrekel pozdrav miru, dihnil vanje in dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe
odpustite, so jim odpuščeni« (Jn 20,19-23).
Podelitev Svetega Duha se je torej zgodila že na
veliko noč, kajti Kristusovo vstajenje in poslanje
Svetega Duha sta notranje med seboj povezana. Binkoštni praznik v Jeruzalemu pa je bil v tem pogledu
dovršitev krščanskega velikonočnega dogodka, da je
Sveti Duha odprl zaprtost v dvorani zadnje večerje
zbrane pracerkve in učence kot glasnike evangelija
potisnil navzven in poslal na pot »do skrajnih mej
sveta« (Apd 1,8).

P. Anton Nadrah

MAŠNA DARITEV IN ŽIVLJENJE
Sveta evharistija, ki je srce Cerkve, naj postane
tudi srce in sonce vsega našega življenja. Tako je zase
želel naš prvi razglašeni mučenec bl. Lojze Grozde.
Med duhovnimi vajami od 24. do 28. julija 1942 je kot
geslo zapisal: »Sv. Evharistija, sonce mojega življenja!«

Svetniki so živeli iz mašne daritve
Lep primer, kako se
mora mašna daritev s
prejetim svetim obhajilom nadaljevati v življenju, je bl. mati Terezija
iz Kalkute. Takole spodbuja svoje sestre in nas:
»Kakor Marija bodimo
polni gorečnosti ter pohitimo in prinašajmo
Jezusa drugim. Podobno
kakor ona postanimo
tudi mi milosti polni,
ko prejmemo Jezusa v
svetem obhajilu.«
»Cerkev … nam je zaupala veliko apostolsko
nalogo, da prinašamo Kristusa
v srca naših ljudi. Dati jim moramo Jezusa. Toda če Jezusa
nimamo, ga ne moremo dati.
Zaradi tega potrebujemo evharistijo. Res je, naš način življenja
je težak. Mora biti takšen. Ne gre
samo za tvarno uboštvo, ampak
za uboštvo okolja, obdanosti s
trpečimi ljudmi, s smrtjo. Samo
evharistija, samo Jezus nam mo
re dati veselje, da opravljamo
svoje delo s smehljajem.«
»Svet je tako lačen Boga in
Jezus je s svojim prihodom na
svet hotel potešiti ta glad. Iz
samega sebe je napravil kruh
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življenja; postal je tako majhen, tako krhek, tako
nebogljen. In kakor da to ni bilo dovolj, je samega
sebe napravil lačnega, nagega, brezdomca, tako da
lahko mi potešimo njegovo lakoto po ljubezni – po
naši človeški ljubezni, ne z nečim posebnim, ampak
z našo človeško ljubeznijo.«
Jezus nas vedno znova priteguje k sodelovanju pri
mašni daritvi. Pri svetem obhajilu nam daje samega
sebe za duhovno hrano. To je na tem svetu najpopolnejše, najodličnejše in najtesnejše srečanje in
združenje z Gospodom. On želi biti naš prijatelj. Če
pri sveti maši dobro sodelujemo, nam ne bo težko,
da ga izberemo za središče svojega življenja. Čim bolj
bomo v prisrčnem prijateljstvu z njim, tem bolj se
bomo po njem upodabljali in mu postajali podobni.
Navzeli se bomo njegovega mišljenja, govorjenja
in ravnanja. V nas bodo zaživele njegove kreposti,
predvsem njegova ljubezen do Očeta in do vseh ljudi, zlasti do najbolj zapuščenih. Jezusa bomo začeli
posnemati tudi v odnosu do križa in poniževanj.
Gospod je pot do popolnega človeka. Drugi vatikanski cerkveni zbor uči: Kdorkoli hodi za Kristusom,
popolnim človekom, postane tudi sam bolj človek.

Jezusova ljubezen nas
spodbuja k naši ljubezni
Pri mašni daritvi in pri češčenju Naj
svetejšega smo deležni Jezusove največje
ljubezni, zato moramo tudi svoje življenje spreminjati v ljubezen do Boga in
zaradi njega do ljudi. Pri naših dejavnostih je predvsem pomembno, s kakšno
ljubeznijo jih opravljamo. Pri Bogu
postanejo naše čisto vsakdanje stvari
velike in pomembne, če jih opravljamo
z veliko ljubeznijo. Ljubezen je tisto, kar
velja. Ljubezen poganja in spreminja
svet, še posebej takrat, če je povezana z
Jezusovim križem in njegovo daritvijo.
Največja in najslavnejša dela brez ljubez
2011 – AM – JUNIJ

ni pri Gospodu nič ne veljajo.
Ljubezen mora goreti v naših srcih in v naših delih.
Srce je simbol ljubezni. Ni pa dovolj samo ljubezen
v srcu. Prava ljubezen se mora pokazati na zunaj, v
izpolnjevanju Božje volje. Bog od nas ne pričakuje
velikih zunanjih uspehov, ampak našo ljubezen in
zvestobo v malih stvareh. Čisto vsakdanja opravila
v domači družini, v službi, v šoli, če so povezana z
ljubeznijo do Boga in do bližnjega, dobijo veliko
vrednost. Z zlatimi črkami so zapisana v knjigi življenja v nebesih.
Kadar ljubimo z nesebično ljubeznijo, deluje Bog.
Deluje po nas. Pravzaprav on sam ljubi po nas. On
daje vrednost našim opravilom. Božja milost priteka
na ta svet po naši ljubezni. Smo Božji sodelavci. Vsak
dan lahko delamo
drobne stvari z veliko
ljubeznijo. Po tistih, ki
ljubijo, Bog spreminja
svet. Lep primer so
svetniki. Sveti so postali ne zaradi na zunaj
opaznih velikih del,
ampak zaradi velike
ljubezni, zaradi zvestega sodelovanja z Božjo
ljubeznijo.
Največja zapoved je
ljubezen, ki je usmerjena na Boga in na
ljud i. Od tega, kako
napredujemo v teh
dveh zapovedih, je predvsem odvisna naša svetost
in naša večnost. Na krilih ljubezni se bomo najhitreje dvignili k Bogu. Nič večjega ni ne v nebesih
ne na zemlji, kakor je ljubezen do Boga in zaradi
Boga do ljudi. Dobro sodelovanje pri mašni daritvi
nam bo pomagalo, da bomo hitreje napredovali v
tej ljubezni. Če v njej ne bi napredovali, bi bilo to
znamenje, da z Gospodom pri mašni daritvi premalo
sodelujemo.
K ljubezni do Boga spada tudi izpolnjevanje
njegove volje: »Če me ljubite, se boste držali mojih
zapovedi. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta
me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in
tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel« (Jn 14,15.21).
Dobro sodelovanje pri mašni daritvi in redno
prejemanje svetega obhajila nam pomagata, da smo
poleg ljubezni do Boga in do bližnjega pozorni tudi
na Božje in cerkvene zapovedi ter smo v življenju po
njih vedno bolj zvesti.
V ljubezni do Boga, ki prehaja v molitev, bomo našli svoj mir, svojo popolnost, svoje zasluženje, svojo

slavo in srečo na tem in na drugem svetu.

Rasti v ljubezni do vsakega človeka
Kdor hodi k sveti maši, mora rasti v ljubezni do
bližnjega. Ljubezen do bližnjega je Jezus postavil
ob ljubezen do Boga, ko je učil, da je ljubezen do
bližnjega podobna ljubezni do Boga. Samo za Boga
velja, da ga je treba ljubiti z vsem srcem, z vso dušo
in z vsem mišljenjem. Samo on je naše središče, samo
on je na prvem mestu. Merilo ljubezni do bližnjega
pa je ljubezen do sebe. Kakor sebi želimo dobro, tako
moramo dobro želeti bližnjemu. Kakor smo do sebe
prizanesljivi, tako moramo biti prizanesljivi do vsakega človeka. Kakor želimo, da bi bili drugi do nas
usmiljeni, tako moramo biti mi usmiljeni do njih.
Kakor ne želimo, da
bi nas drugi obsojali,
tako mi ne smemo
obsojati drugih.
Pri svojem javnem
delovanju je Jezus zelo
poudarjal ljubezen
do bližnjega. Kako ga
je treba ljubiti, nam
je najbolj prepričljivo pokazal s svojim
zgledom. Vsak njegov
odnos do ljudi je bil
prežet z ljubeznijo.
Nastopal je kot brat
vsakemu človeku. Posebej se je zavzemal za
tiste, ki so najbolj potrebovali njegovo pomoč. Da bi
ljudem pomagal, je delal čudeže. Tolažil je žalostne
in spodbujal omahujoče. Otroci, ubogi, bolniki in
grešniki so bili njegovi posebni ljubljenci. Nikogar ni
izključeval iz svoje ljubezni, saj je dejal: »Kdor pride
k meni, ga nikoli ne bom zavrgel« (Jn 6,37).
Če hočemo daritev pri oltarju nadaljevati sredi
življenja, si moramo prizadevati za neprestano darovanje v izpolnjevanju Božje volje. Bogu se darujemo,
če iz ljubezni do njega opravljamo svoje poklicne
dolžnosti, če smo zaradi Boga dobri do naših bližnjih, če v njih gledamo Kristusa in mu služimo, če
Bogu darujemo trenutke zbranosti in molitve, pa
tudi svoje misli, želje, načrte, počitek, razočaranje,
notranje boje, zmage in poraze, različne križe in
težave. Potrebno je, da vse to opravljamo čim bolj
zavestno, iz nesebične ljubezni do Boga in zaradi
njega do bližnjega. Kadar se iz ljubezni popolnoma
darujemo Bogu, takrat naša daritev postane podobna starozavezni žgalni daritvi. Takrat res Bogu damo
vse in ničesar ne zadržimo zase.

MOLITVENI NAMENI ZA JUNIJ
Splošni: Da bi bili duhovniki, združeni v Srcu Jezusovemu, vedno resnične priče skrbne in usmiljene Božje
ljubezni.
Misijonski: Da bi Sveti Duh vzbudil v naših skupnosti številne misijonske poklice, sposobne posvetiti se
popolnoma širjenju Božjega kraljestva.
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P. Branko Cestnik

ATEISTI, KI TO NISO
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je tudi
na demokratičnem Zahodu zdelo, da je ateizem v
povezavi z znanstvenimi dognanji ter naraščajočim
tehničnim in medicinskim napredkom neustavljiv
in zmagovit svetovni nazor. V teoriji in še bolj v
praksi je ateizem dobival dodatno spodbudo spolne
revolucije, ki je v nekakšni ponarodeli kombinaciji
Nietzscheja in Freuda zahtevala čutno svobodo in
konec moralnih norm. Še v naši vasi smo tisti čas vsi
vedeli za prerokbo lokalnega modreca, ki je dejal:
»Samo še teh nekaj starih ženic mora umreti in vere
bo konec.« Prerokbi smo se po kmečko smejali, a jo
iz prav tako kmečke previdnosti jemali zares. »Počakajmo! Kaj veš, kaj bo jutri,« smo momljali in kazali
tisto štajersko krepost, ki gre na jetra Dolenjcem in
Gorenjcem, ker jo razumejo kot neodločnost, med
nacistično okupacijo pa nas je ta ista krepost
obvarovala državljanske vojske.
Tisti jutri je prišel, svet se je čez noč spremenil, Zahoda ni zagrnil mrak dekadence,
Vzhod je postal demokratičen. Sovjetska
zveza, svetovni varuh ateizma kot
“znanstvenega” nazora, je razpadla,
njen zadnji zunanji minister
Edvard Ševarnadze je na svojo
delovno mizo postavil ikono
Matere Božje. Vendar Gorbačovov zaupnik Ševarnadze ni bil
tajni agent fatimskih marijanskih
krogov, niti se ni obračal po vetru. Bil
je le eden od mnogih, ki so v tistih burnih
letih stopili v hram duhovnega spomina in
tam – v skladu s tem, kar je v svojih filmih čutil
in napovedoval veliki Tarkovsky – srečali Kristusa.
Vzpostavil se je nov religiozni zemljevid Evrope.
Poljska je s katoliškimi sindikati in s papežem v Rimu
ponosno stala na pogorišču komunizma kot vitez
Jurij, ki je prvi zabodel ogromnega zmaja in iz okov
rešil, kar je ostalo od deviške Marjetice. Kavkaške in
baltske republike so si povrnile krščanski obraz. Slovaška je spet razvila prapor s starodavnim dvojnim
križem. Romunija, malo prej plen povampirjenih
zakoncev Ceausescu, se je po nekaterih verskih statistikah zavihtela na prvo mesto. Ruski predsedniki
pa od devetdesetih naprej redno prižigajo sveče v
moskovskih bazilikah. Še jugoslovanske republike
so iz krvave vojne izšle bolj religiozne. Skratka, Bog
je zakorakal čez Vzhod in spodbudno dregnil v leni
bok Zahoda.
Slovenija spada v skupino dežel, skupaj s Češko
in nekdanjo DDR, v katerih velikega duhovnega
prekucništva ni bilo. Kot da je v tukajšnjih krajih
božji korak naletel na neprehodno ozemlje. Ateizem
ali agnosticizem sta tukaj pri učiteljih in intelektualcih še vedno tiho zaželeni miselni formi, politiki
ignorirajo evharistični kongres in nagajajo s satano180

vim bratom kot državnim referentom za religijo. Še
vojaške kurate so Drnovškovi liberalci uvedli bolj iz
pragmatizma, da zadovoljijo standardom Nata, kot
pa iz iskrenega prepričanja, da bojevnik, nad katerim
bodo morda kmalu švigale krogle, potrebuje duhovno oskrbo in od časa do časa s tovariši z vsega sveta
nekaj meditativnega miru v Lurdu.
Vseeno je vernik, ki stoka nad stanjem vere v Sloveniji, slab vernik. Zlasti če za to stanje krivi politiko.
Politika nima takšne moči nad vero, kot si sama domišlja in kot ji pripisujemo. Veliko bolj kot politika
na osebne odločitve pred Bogom, o Bogu ter za Boga
ali proti njemu vplivajo splavi, zakonolomstva, spolne in druge zlorabe, mamila in pijača, nepokopana
trupla pod našimi nogami. Ne nazadnje tudi to, na
kateri strani puškine cevi so stali naši predniki, ko
se je prelivala nedolžna kri.
Kljub napovedim našega vaškega modreca ateizem torej ni zmagal. A tudi Bog je
zastal. Njegov sijajni korak od vzhoda
proti zahodu, gibajoč se po trasi,
ki so jo poleg Tarkovskega,
Solženicina, Wałęse zakoličili predvsem premnogi mučenci in skriti molivci, se je
v tukajšnjih krajih preprosto
pogreznil.
Kdo je kriv? Ateisti? Mislim, da
ne. Mislim, da Slovenija ni otok ateizma. Če bi bila otok, bi bilo v redu.
Imela bi jasne meje, bila bi prepihana
in razvidnih oblik. Vedeli bi, kdo je ateist
in cenili bi ga. Pač pa je Slovenija dežela, ki ni
zaman svojega glavnega mesta postavila v meglo
in močvirje. Njeni ateisti zato v večini rastejo po
koraku neprijaznih mokriščih ter uspevajo v megli,
ki briše meje med svetlobo, senco in temo. Gre za
ateiste, ki to niso. So bližnji sorodniki vernikov, ki to
niso. Pravzaprav so na delu podobni vzorci mišljenja
in pripadnosti. Namreč, ateist, ki ob vsakem zvonjenju iz bližnje cerkvice zatrepeta od strahu pred
rekatolizacijo in ki za obstoj svojega ateizma računa
na odločilno pomoč države, je slab ateist. Nadalje,
ateist, ki je najprej strasten proticerkvenež in nato
razmišljajoč nevernik, ni drugega kot eden izmed
zgodovinskih derivatov krščanstva, nekak stranski
produkt klerikalizma. Ateist, ki mu je ideja, da Boga
ni, pravzaprav izgovor za greh in pripomoček za
utišanje vesti, je le maskiran v ateista. V resnici je to
vernik na begu. Ateist pa, ki hodi k vedeževalki kot
nazadnje ovenčana Slovenka leta, niti od daleč ni
ateist. Njegov ateizem je bližnjica do poganstva, k
magiji in gozdnim demonom.
Nekega dne je Bog zakorakal čez Vzhod in se veselil snidenja s slovenskimi ateisti. Naletel pa je na
izmuzljive sence sredi močvirja.
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naša kultura
Silvester Čuk

ANTON KOŽELJ
10. januarja 1874 – 14. junija 1954
Ilustracija pomeni “osvetlitev”, ponazoritev besedila v knjigah z risbami, ki pripoved naredijo
bolj privlačno. Knjižna ilustracija se je pojavila okoli leta 1470, nekaj desetletij pa Gutenbergovem izumu tiska. Razcvet je doživela sredi 16. stoletja v Nemčiji (Cranach, Dürer, Holbein). Na
Slovenskem zasledimo prve pomembne ilustracije v protestantskih knjigah, posebej v Dalmatinovi Bibliji, nato pri Valvasorju in njegovem krogu. Med novejše mojstre knjižne ilustracije
pri nas spada Anton Koželj, ki je opremil številne koledarje Mohorjeve družbe, najstarejše
slovenske knjižne založbe, in mnoge njene knjige.

Otrok slikarske družine
Dar in ljubezen do slikarstva je Anton Koželj
podedoval po očetu Matiju, znanem cerkvenem
slikarju, kateremu se je rodil 10. januarja 1874 v
Kamniku kot prvi od deveterih otrok v družini, ki
jo je bil mojster ustanovil z Marijo Hudobivnik. Po
očetovi poti je za Antonom šel tudi devet let mlajši
sin Maks. Oče Matija je bila doma iz zaselka Vesca pri
Vodicah nad Ljubljano, kjer se je rodil 7. februarja
1842 (umrl pa je 26. februarja 1917 v Kamniku). V
svet slikarstva ga je vpeljal tedanji vodiški kaplan
Mihael Peternel, ki ga je vodil in podpiral tudi na
risarski šoli v Ljubljani. Leta 1865 se je naselil v Kam
niku in tega leta je naslikal (po Fürichu) svoj prvi
križev pot – v svojem življenju jih je dovršil kakšnih
dvajset. Veliko je slikal na moker omet (fresco) po
številnih cerkvah ljubljanske škofije (Kamnik, Bohinjska Bistrica, Komenda, Vodice, Homec, Zapoge).
Poleg fresk je naslikal tudi mnogo oltarnih oljnatih
slih. Mlajši sin Maks (30. marca 1883 – 1. avgusta
1956) se je po končani šoli za umetno obrt v Ljubljani vpisal na dunajsko umetnostno akademijo,
toda po petih semestrih je moral zaradi bolezni in
pomanjkanja šolo zapustiti. Vrnil se je domov in je
pomagal očetu pri izvrševanju številnih cerkvenih
naročil. Pri njem se je naučil slikanja na svež apnen
omet. Pozneje pa se je posvetil izključno slikanju
krajin. Leta 1906 je obiskal Prago, zatem je eno leto
kopiral po münchenskih galerijah. Njegove krajine
v olju, temperi in akvarelu, predvsem panorame
Kamniško-Savinjskih Alp, so slikane realistično in v
umirjenih barvah.

Skoraj petdeset let profesor risanja
Od vseh treh slikarjev iz Koželjeve družine je
akademsko stopnjo dosegel edino Anton. Po ljudski
šoli v rodnem Kamniku je v Ljubljani končal šest
razredov gimnazije, nato pa je odšel na Dunaj, kjer
je na Umetnostni akademiji dovršil osem študijskih
semestrov pri profesorju Rumplerju in dva pri profesorju Griepenkerlu: posvetil se je predvsem risanju in
kompoziciji. Ko je odslužil vojaški rok, se je leta 1900
naselil v Domžalah in tam za bližnji grad Krumperk
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obnovil okoli petdeset starih
slik. Leta 1903 je kot pripravnik začel poučevati risanje na
ljubljanski realki, po uspešno
opravljenem strokovnem iz
pitu leta 1905 na Dunaju je
postal redni profesor risanja
na tej šoli. Svoj poklic je z veliko vnemo pa tudi s primerno
strogostjo opravljal vse do
upokojitve leta 1938 in še po
upokojitvi je do leta 1948 honorarno poučeval na šesti gimnaziji v Ljubljani. Pred vojsko
je bil nekaj let tudi nadzornik
za risanje na srednjih in meščanskih šolah. Za svojo
osemdesetletnico je snoval razgibano kompozicijo
Boj pri Metulumu, ki pa je ni dokončal, kajti 14. junija
1954 »mu je smrt zagrnila barvno podobo sveta« (E.
Cevc). »Koželjevo slikarstvo je dosledno realistično
zasnovano,« je zapisal njegov rojak, umetnostni
zgodovinar Emilijan Cevc. »Impresionistična svobodnost mu je tuja, krepko zajeta in barvno čista
figuralna kompozicija mu je bila ideal, slikanje po
naravnem modelu edino pravilo.«

Dolgoletni ilustrator
mohorjevih koledarjev in knjig
Akademski slikar Anton Koželj je najbolj znan
kot knjižni ilustrator. Največ je ustvarjal za Družbo
sv. Mohorja, ko je imela svoj sedež še v “rojstnem”
Celovcu (do leta 1919, ko se je preselila na Prevalje, leta 1927 pa od tam v Celje). Zelo dolgo je risal
“obraz” (naslovno stran) koledarjev in opremljal
zaglavja mesecev s prikupnimi risbami, ki ponazarjajo glavna opravila posameznih mesecev. Z njegovo
roko so ilustrirani Mohorjevi koledarji od leta 1904
pa do 1911 ter spet od 1912 do 1919. Leta 1908 je z
risbami okrasil izdajo Gregorčičevih Poezij, ki jih je
izbral pesnik Anton Medved (ponatis iz leta 1980 je
obogaten s Koželjevimi ilustracijami in vinjetami iz
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Medvedove izdaje). Leta 1910 je opremil in ilustriral
zbirko Slovenske legende, dve leti kasneje pa Balade in romance. Omenjene tri knjige so se ljudem v
nemajhni meri priljubile prav zaradi Koželjevih risb
in le-te so budile domišljijo tudi otrokom, ki še niso
znali brati. Ne smemo pozabiti Koželjevih ilustracij
v knjigi Podobe iz narave profesorja Franca Pengova.

Že omenjeni umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc
je lepo zapisal: »Če je Koželj pripomogel do priljubljenosti mohorskim knjigam, so te po drugi strani svojega ilustratorja po vsej domovini udomačile, tako
da ga moramo poleg Ivana Vavpotiča, Maksima Gasparija, Gvida Birolla in Hinka Smrekarja šteti med
klasike in začetnike slovenske knjižne ilustracije.«

islam
David Pinault

JEMEN – MOLITEV NA SKRIVAJ
islam in problem verske nestrpnosti
Kristjani v Sani, glavnem mestu države Jemen, ne
morejo moliti v cerkvi. Smejo se zbirati na skrivaj v
svojih domovih, nad Jemenci, ki niso kristjani, pa
skrbno bdijo, da se srečanj ne bi udeleževali. Med
nedavnim obiskom v tej deželi sem se udeležil nekaj
takšnih tajnih srečanj in z občudovanjem opazoval
tujce in domače prebivalce, ki so iskali poti, da bi
lahko živeli svojo vero v sovražnem okolju.
Žal stiska kristjanov v Jemnu ni nekaj posebnega.
V Iraku, Savdski Arabiji in v drugih deželah muslimanskega sveta je verska svoboda resno omejena,
število kristjanov pa se drastično manjša. Vrednote pluralizma in različnosti so odpravljene v prid
popolne pripadnosti ureditvi korana, ki dojema
kakršnokoli obliko krščanske navzočnosti kot poskus širjenja evangelija. Jemen je država z značilno
islamsko kulturo, ki noče videti duhovne rasti, ki
lahko izhaja iz srečanj z ljudmi drugih veroizpovedi.
Vedno ni bilo tako. Človek še vedno lahko najde
sledove antičnega krščanskega bogočastja v Sani v
kraju z imenom Qalis. Da ga najdeš, se je treba potruditi. Iti je treba mimo alej v četrti Sani Souq al-Milh
(Solnati trg), dokler ne prideš do obrobja vzhodnega
dela z zidom obdanega Starega mesta. Na poti moraš
vprašati za pomoč, da prideš do kraja Qalis. Noben
znak ali ulični smerokaz ti ne pokaže poti. Toda pred
15 stoletji je tu bilo nekaj lepega. Kralj Abrahab,
kristjan iz Etiopije, je ukazal za romarje zgraditi cerkev v Sani. Cerkev je morala stati tako, da je pogled
od tam segal do puščavskega gorovja Nuqum. Kraj
gradnje je bil povezan s krščansko arabsko legendo.
Domačini verjamejo, da se je Jezus ustavil v Sani, da
je molil, ko je bil na poti v puščavo, preden je začel
javno delovati.
Cerkev v Qalisu je bila osupljiva. Muslimanski
zemljepisec iz 13. stoletja Abd Allah Yaqut je opisal cerkev, kakršna je bila v času kralja Abrahaba.
Prižnica je bila iz slonove kosti in ebenovine, križi
iz srebra in zlata, stene iz kamnov, ki so jih vzeli iz
palače Bilqees, kraljice iz Sabe. Abrahab je upal, da
bo romarska cerkev v Qalisu tekmovala s svetiščem
Kaaba v Meki. Toda z islamskim zmagoslavjem je bila
cerkev oropana. Njene stebre so odpeljali za gradnjo
velike mošeje v Sani. Po poročilu geografa Yaquta je
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ozemlje okoli puščavske Qalis postalo brlog za leve,
kače in demonske sile.
Kar je ostalo, je označeno s preko dva metra visokim okroglim zidom, ki ločuje ta prostor od moderne
Sane. Ko se povzpeš na zid, se pogled ustavi v globoki
jami, ki je je več kot šest metrov pod ravnijo ulice.
Danes je to jama za odpadke, v njej so avtomobilske
gume in plastenke.

Moliti na skrivaj
Krščansko molitev v Jemnu 21. stoletja slišimo
na skrivnih srečanjih v “hišnih cerkvah”. Navadno
so molitve ob petkih zjutraj, ko se muslimani zbirajo
k skupnim molitvam in je dela prost dan. Srečanja
niso vpadljiva, so v sobah in zasebnih domovih. Na
srečanjih, ki sem se jih udeležil, je bilo malo ljudi,
včasih le trije ali štirije, nikoli več kot 25. Čeprav jih
je bilo malo, je bila toliko večja njihova zavzetost.
Molitvena srečanja so sestavljena iz petja, ploskanja
z rokami, prošenj vernikov in zahvalnih molitev za
Jezusovo spremljanje. »Tukaj, v muslimanski deželi,
krščanstva ne jemljemo kot nekaj samoumevnega,«
je dejal eden od udeležencev. »V srečanjih teh majhnih skupnosti ‘na skrivaj’ je mogoče spet doživeti
prvotnega duha krščanstva.«
Srečanj so se udeleževali tako tujci kot ljudje, ki
že dolgo živijo tukaj, to je bolniške sestre, učitelji
in zdravniki; prostovoljci, ki sodelujejo v projektih
za oskrbo z vodo, opismenjevanje ali javno zdravje.
Nekateri so prišli iz Evrope ali Amerike, večina jih
je bilo iz Nigerije, s Filipinov, iz Indonezije, Koreje,
Indije ali vzhodne Afrike. Nekateri so bili karizmatiki, drugi evangeličani ali fundamentalisti različnih
veroizpovedi – po mojem razumevanju pravi izraz
živosti svetovne Cerkve.
Ob takšni različnosti so bile napetosti neizogibne. Ko sem se pri nekem srečanju predstavil kot
katoličan, mi je samozvana »vnovič rojena vernica«
odgovorila, da je nekoč bila katoličanka, a je sedaj
prava kristjanka. Gostitelj nas je takoj spomnil, naj se
osredotočimo na našo skupno pobožnost do Jezusa.
Takšen poudarek je povsem na mestu ob izzivih,
s katerimi se soočajo kristjani v Jemnu. Vlada tujcem ne prepoveduje, da imajo zasebne krščanske
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ske politične moči v dneh kalifov. Zbiranje tega davka so sekularizirane vlade Bližnjega vzhoda opustile.
Nekatera današnja islamska gibanja pa gledajo na
jizyah kot na razpoznavno znamenje oživljenega
islama. Paulos Faraj Rahho, nadškof kaldejske katoliške skupnosti v Mosulu, je leta in leta plačeval
jizyah krajevnim muslimanskim bojevnikom za vse
člane krščanske skupnosti. Ko se je varnostni položaj
v Iraku nekoliko izboljšal, davka ni hotel več plačevati. Zaradi tega so ga leta 2008 ugrabili in ubili. Tega
zločina je bil obtožen član Al Kaide v Mezopotamiji.
Zaradi takšnega pritiska je skoraj polovica iraških
kristjanov zapustila deželo.
Podobne stvari se dogajajo v Pakistanu. Aprila
2009 so na zidove bivališč krščanskih delavcev iz
obubožanega dela Karačija, znanega kot Khuda ki
Basti, napisali: »Talibani prihajajo … Bodite pripravljeni, da boste plačali jizyah ali da postanete muslimani.« Ko so kristjani svojo kljubovalnost pokazali
tako, da so zbrisali grožnje, so etnični Paštuni, ki so
živeli v Karačiju, napadli
sosesko, ubili 11-letnega
dečka in ranili več mož in
žena. Napadalci so zažgali
hiše in v ogenj pometali
izvode Svetega pisma.
Narodna komisija Pravičnost in mir, vodilna
pakistanska organizacija
Preganjanje
za obrambo človekovih
manjšin
pravic, ima dokaze o takš
Jemenci, ki bi želeli ponih zlorabah in drugem.
stati kristjani, niso edini,
Njen predsednik je katoki trpijo preganjanje zarališki nadškof iz Lahoreja
di vere. Tisočletja je bil JeLawrence John Saldanha.
men dom večje judovske
Ista komisija poroča, da
Sana'a – glavno mesto Jemna
skupnosti. Z nastankom
je v pakistanskih plemenIzraela v letu 1948 pa so se po vsem arabskem svetu
skih območjih skupina, ki se imenuje Laskhare Islam
sprostila protijudovska divjanja; večina jemenskih
(Islamska vojska), začela nalagati jizyah krajevnim
manjšinam, in sicer kristjanom, sikhom in hindujjudov je zbežala v novonastalo judovsko državo.
cem. V pakistanski severnozahodni mejni pokrajini
Ostala je samo peščica judovskih družin, mnoge so
je pakistansko talibansko gibanje začelo napadati
morale zapustiti svoje vasi in se zateči v Sano, ko so
nemuslimane. V Marijini šoli v kraju Sangota, ki leži
jim s smrtjo grozile krajevne muslimanske skupine,
v dolini Swat, kjer so se vladne enote začele bojevati s
ki so obvladovale kmečka območja. Znan je uboj
talibani za nadzor, so uničili učilnice, samostan in kazaradi vere iz novejšega časa; Moshe Yaish Youssef
pelo. Budove kipe, ki so bili v bližini, pa so oskrunili.
Nahari, prebivalec vasi Raydah na severu Jemna, je
na ulici srečal oboroženega moškega, ki je od njega
Graditi Cerkev v Jemnu
zahteval, da postane musliman. Nahari je to zavrnil,
Pred nekaj leti je papež Janez Pavel II. jemenskega
zato ga je ta ubil na samem kraju.
predsednika Ali Abdullaha Saleha v pogovoru prosil,
Tudi v drugih muslimanskih deželah je problem
da bi v jemenski prestolnici zgradili cerkev. Prednasilno sovraštvo do verskih manjšin. V zadnjih letih
sednik je obljubil, da se bo zavzel za to. Iz obljube
so teroristi grozili domačim kristjanom v Mosulu
ni
bilo nič. Tudi v Savdski Arabiji ni nobene cerkve,
in drugod v severnem Iraku s smrtjo, da so izsilili
kljub temu da tam živi prek milijon tujih krščanskih
plačevanje posebne dajatve, znane kot jizyah, kar
delavcev in kljub osebni prošnji papeža Benedikta
je huda diskriminacija. Ta davek nalagajo “ljudem
XVI. leta 2007. Papež Benedikt je opozoril, da je v deknjige” – judom in kristjanom, ki živijo pod muslivetdesetih letih 20. stoletja italijanska vlada dovolila
mansko zakonodajo – v skladu z 9. poglavjem 29.
gradnjo mošeje v Rimu, le malo oddaljeno od Vatikavrstice Korana: »Bori se proti tistim, ki ne verujejo v
na; gradnjo je financirala Savdska Arabija. Vendar so
Alaha … izmed ljudi Knjige, dokler ne plačajo jizyaha
voditelji Savdske Arabije vse do sedaj zavračali, da bi
in niso bili ponižani in zatrti.«
ravnali enako in priznali pravico do svobode bogočaTakšen davek je bil vpeljan v času največje islampobožnosti, močno pa si prizadeva, da bi preprečila
spreobrnitev iz islama. Slišal sem poročila o mladih
muslimanskih moških, menda v službi jemenske
vlade, ki se predstavljajo krščanskim tujcem kot
morebitni spreobrnjenci. Pred kratkim se je zgodilo,
da je etiopski kristjan, ki je delal v Sani kot delavec,
dal arabsko besedilo Nove zaveze Jemencu, ki se je
pretvarjal, da ga zanima krščanstvo. Zaradi tega je
kristjana doletel trimesečni zapor in izgon iz dežele.
Veliko hujše posledice lahko zadenejo Jemence,
ki bi se zares želeli spreobrniti. V kulturi, kjer verska pripadnost pomeni pripadnost družini, rodu
ali narodu, je spreobrnitev iz islama izdaja, grožnja
jemenski skupni identiteti, kar mi je muslimanski
klerik opisal z besedami al-khawf min al-tansir,
“strah pred pokristjanjenjem” (beseda tansir izhaja
iz korena nasrani, “Nazarejec”). Muslimane, ki jih
zalotijo, da se zanimajo za “nazarejsko” vero, takoj
pridržijo, pošljejo v ječo in jih tam pripravijo, da znova izpovejo svojo zvestobo islamu. Drugi doživljajo
nasilje po rokah članov
lastne družine – »to je edini način«, kot mi je povedal tamkajšnji Američan,
»da oče v družbi, kjer gre
za čast njegove družine,
izbriše madež sramotnega
obnašanja svojih otrok«.
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stja v njihovi lastni deželi. Anwar Ashiqi, verski učitelj
iz Savdske Arabije, povzema stališče vlade: »Uradna
pogajanja za gradnjo cerkve v Savdski Arabi bi bilo
mogoče začeti, potem ko bi papež in vse krščanske
Cerkve priznale preroka Mohameda.«
To vprašanje sem postavil junija sunitskemu imamu v jemenski prestolnici. Ta prijazni mož v zgodnjih
tridesetih vodi mošejo v Sani in je poznan kot hafiz
(nekdo, ki se je naučil celotni Koran na pamet). Ko
sem poudaril neenakost – v Rimu je mošeja, v Sani
pa ni nobene cerkve –, je odgovoril, da se mu to zdi
popolnoma prav. Islam, je dejal, je al-din al-niha’i
(to je zadnja, dokončna vera). Dejal je, da sta bili
krščanstvo in judovstvo veri preteklosti, sta zastareli
in sta bili zamenjani. »Morda bi jim lahko dovolili, da
obstajata,« je nadaljeval, »ne bi pa jima smeli dovoliti,

da se širita.« Cerkev v Sani bi lahko pritegnila jemenske muslimane in tako pospešila al-tansir, to je širjenje nazarejske vere. Zato je bolje, je dejal, da Jemen
ostane kolikor le mogoče stoodstotno muslimanski.
Kar je povedal ta imam, to njegovo držo sem srečal
v vseh številnih pogovorih v Sani: odpor do verske
različnosti.
Mislim, da so razlike med duhovnimi potmi posebna vrednost. Da nas ta različnost lahko kaj nauči,
kakor nas tudi izziva. In da nekdo versko identiteto
in duhovno življenje poglobi s samorefleksijo, ki jo
sproža srečanje z različnostjo. Do takšnih srečanj
pa lahko pride samo tam, kjer je dovoljeno, da cveti
svoboda češčenja. Ko dežele, kot je Jemen, ovirajo
gradnjo krščanskih cerkva, siromašijo svojo lastno
islamsko vero.

preganjanje kristjanov

INDIJA
vandalizmi na pokopališču, zapor za krščanska pastorja
Ponovno nasilje v državi Karnataka na jugozahodu Indije. Na katoliškem pokopališču pri cerkvi
Deteta Jezusa v Pushpagiri, predmestju Mysore so
skrajneži razbili Kristusov kip in poškodovali nekaj
grobov. Uradno so sicer skušali naprtiti to pijancem,
vendar so kristjani prepričani, da so bili na delu
spet verski skrajneži. V okrožju Tumkur so zaprli
dva evangeljska pastorja, ki so ju nekateri hindujski
skrajneži obtožili “nasilnih spreobračanj”. Nasilneži
so vdrli v cerkev in jo izropali ter odnesli Sveta pisma

in krščanske knjige. Nato so sami prijavili na policiji
“nasilna spreobračanja” in policaji so zaprli oba pastorja. Karnataka je že dalj časa v središču pozornosti
javnega mnenja in poročil, ki ne priznavajo napadov
na kristjane leta 2008. Kristjani vseh veroizpovedi
in njihovi voditelji še vedno opozarjajo, da nasilje
ni prenehalo, vendar civilne oblasti, ki pripadajo
hinduistični nacionalistični stranki, ki podpira nacionaliste, ne nastopijo proti nasilju ali pa celo pri
njem sodelujejo. Agencija Misna.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega za silo zakrpanega misijonskega cekarja

»GOSPOD, ALI STE DIPLOMIRANI KUHAR?«
Pravijo, da Japonci krščanstvo dobro poznajo.
Kakor vsako splošno mnenje ima tudi to luknje, se
pravi mnenjske vrzeli ali manjkajoče podatke. Tu na
Japonskem je januar. Da se zaradi vrzeli ne prehladite, si ogrnite, recimo, jopico. V tem ribiškem mestu
Šizuóka (po naše pisano) je sicer tudi januarja razmeroma toplo. Gore in hribi so na koncu ogromne
planjeve, z mestom v središču; ne zmorejo ali pa ne
marajo dolgoročnih mrzlih vetrov. Zaupno: v tem
mestu je za eno ali dve stopinji topleje kot v Tokiu.
(Tudi poleti.)
Ura je okrog deset dopoldne. Vstopim v veliko,
lepo razsvetljeno trgovino v območju železniške
postaje Šizuóka. Na zavihku na suknjiču se mi sveti
križec, malce poševno pritrjen. Ko padejo nanj sončni žarki, se iskri kot da bi bil iz srebra. Za zgodnje ko184

silce si izberem ne premajhen sendvič in ga odnesem
k prodajalki. Ta se zazre ne v sendvič, ampak v moj
križec in me smehljaje vpraša:
»Vi ste naš diplomirani kuhar?«
In v isti sapi nadaljuje:
»Naša trgovina spada h koncernu restavracij na
tej postaji. Dobrodošli! Veselimo se Vaše evropejske
umetnosti.«
Iz vljudnosti ne gleda mojega obraza v zadregi,
ampak križec na zavihku. Kot se za zadrego spodobi,
se smehljam, a živčno premišljujem, kaj naj rečem.
Križec... aha, lorenski križec... človek iz Lorene... na
Japonskem je dosti francoskih kuharjev... In vendar.
V preprosti angleščini ji rečem:
»Sorry!«
In odkimam, da mi njene besede nič ne pomeni2011 – AM – JUNIJ

jo, ker sem pač tujec. Razume me. Žal ji je, da nisem
francoski diplomirani kuhar. S povešeni očmi mi
zavije sendvič. Rečem ji:
«Very good sandwich!«
Obraz se ji razjasni:
»Sánk ju!«
Kar je po celi Japonski znan in cenjen angleški
“Thank you”.
Oh, kaj se vse lahko zgodi januarja, posebno proti
koncu meseca, ko je na Japonskem najbolj mrzlo.
Temu pravijo “dájkan” (po naše pisano): “daj” pomeni “velik” in “kan” pomeni mraz. Seveda lahko ti
dve besedi pomenita še marsikaj drugega, toda po
vsebini pogovora ne bo dvoma o smislu teh besed.
Drugače je seveda, če na zadnji dan januarja sto
jim zavit v plašč in v senco drevesa na pločniku. Visoko nad glavo teče proga lokalne železnice, ki redno
strese zidove okrog pločnika. Tudi sicer trobijo taksiji
in neke vrste nepretrgan šum polni začetek večera.
Ker ne nosim klobuka ne čepice, se brezposelni veter
poigrava z lasmi, kolikor jih še imam. Ovratnik pla
šča sem potegnil kar se da navzgor, da ne bi vzbujal
pozornosti s celim obrazom. Na desnem licu imam
obliž, ki mi sega skoraj do ust: od davi z mojo kožo
na desnem licu nekaj ni v redu.
Prav ko nad glavo zdrvi mimo vlak, stopi k meni
možakar v debelem, ne preveč cenenem plašču, in
reče jasno, a čisto tiho:
»Joe?«
Jaz pa jasno in manj tiho:
»No Sir – Pete!«
Komaj opazno zmaje z glavo in nadaljuje pot; za
njim stopata dva moška, odeta v enak plašč. Kot da
se ni nič zgodilo in mene na pločniku sploh ni, gresta

mimo. So me imeli za člana enega tajnih združenj, ki
jih v Tokiu ni malo? Ime “Pete” tudi ni čisto izmišljeno; ned drugo svetovno vojsko sem se pred nacisti
skrival pod imenom Peter (Obad).
Sem premalo “opazen”? Ovratnik zaviham navz
dol, tako da se pokaže za kakih pet centimetrov belina
mojega zimskega sviterja. Premaknem se bolj pod luč
pločnikove svetilke. Zdaj pristopi starejša gospa, se
ozre na belino sviterja in me ljubeznivo vpraša:
»Salvation Army?«
»No!« odkimam in pokažem z roko v smer, kjer so
vsaj lani delili toplo juho lačnim. Gospa se mi zahvali;
ne zdi se mi preveč revna in najbrž išče tiste dobre
ljudi za koga drugega: dosti Japoncev in Japonk se
boji osebnega nastopa. Tako kot v srednjem veku se
jim kaj takega zdi predrzno.
Z japonsko družino sem se zmenil, da se na tem
pločniku dobimo ob šestih zvečer – ali bolj po japonsko: tam nekje po šesti usti, vendar ne ob pol
sedmih. Družina slavi obletnico poroke. Poroko
hočemo proslaviti kot božji dar. Veter, doslej brez
posla, začne ostro pihati. Kaj hoče s tem doseči, ne
vem. Ura je šest in petintrideset. Žepnega telefona
nimam; ali naj še nekoliko počakam? Ob sedem
štirideset se vrnem domov. Pred domačim vhodom
me čaka – mož povabljene družine:
»... Oprostite, prosim, oprostite! Otrok nama je
raztrgal papir, kjer sem zapisal kraj in čas srečanja.
Otrok je razrgani papir vtaknil v skodelico mleka,
da črk nisem mogel več razbrati.«
»Ni problema,« ga potolažim, »ste jutri zvečer
prosti? Prav;  pred odhodom mi telefonirajte glede
časa in restavracije.«
Pozabil sem vprašati, ali je otrok pojedel cel papir.

VATIKAN – KITAJSKA
jezni kardinal Zen zaradi
“dialoga za vsako ceno”

drickxa, objavljenega 16. marca 2011 v Ferdinand
Verbiest Update. V njem ta belgijski duhovnik, izvedenec za Cerkev na Kitajskem, poudarja dejstvo, da je
kljub “klofuti” papežu s posvečenjem v Chengduju in
Združenjem v Beijingu treba nadaljevati z dialogom
s kitajsko vlado in ne trdo obsojati škofe, ne se pustiti
zvleči v “napačno razumevanje” njihove zvestobe
kljub mnogim prekrškom cerkvenega prava. To je
pismo kardinala Zena.
P. Jeroom Heyndrickx izbira med papeži in jih
primerja med seboj, kot je to že večkrat počel. V tem
primeru postavlja nasprotje med papežem Pavlom
VI. in Pijem XI. Pavel VI. naj bi bil za dialog, medtem
ko je Pij XI. dajal prednost soočenju.

Cerkev na Kitajskem je “v katastrofalnem stanju”
zarado nepopustljivosti režima, pa tudi zato, ker nek
“triumvirat” (Prefekt kongregacije za evangelizacijo
narodov, eden njegovih minutantov in p. Jeroom
Heyndrickx, njen svetovalec) kar naprej silijo Vatikan
v dogovarjanje s kitajskim režimom po zgledu “Ostpolitik” (Politike z Vzhodom) kardinala Casarolija. Ta
odnos je nagnil mnoge škofe uradne Cerkve, da so
se udeležili nedopustnega škofovskega posvečenja
v Chengde 20. novembra 2010 (osem s papežem
združenih škofov se je udeležilo nedopustnega posvečenja) in Narodnega združenja katoličanov 9.
decembra 2010. Oboje je bila huda škoda za Cerkev
in jasna nepokorščina navodilom Benedikta XVI. Po
mnenju kardinala Josepha Zen Zekiuna, upokojenega
nadškofa Hong Konga, je potrebno, da Sveti sedež da
jasna navodila Cerkvi na Kitajskem, da bi se izognili
položaju razkola, v katerem mnogi od Vatikana priznani škofje “navdušeno” ubogajo kitajsko vlado, ne
pa papeža.
Kardinal Zen razvija svoje dokaze v pismu, ki ga je
poslal kot odgovor na razmišljanje p. Jerooma Heyn
JUNIJ – AM – 2011

Dialog
Dobrega p. Heyndrickxsa bi rad opomnil, da je
dialog in dialog: ena stvar je, kadar papež govori vsem
o velikih načelih dialoga, druga stvar pa je, kadar
papež govori s tistimi, ki kruto pobijajo svoje otroke.
V našem primeru se sprašujem: Moramo res iskati
blage besede v pogovoru s tistimi, ki so prisolili klofuto našemu ljubljenemu sv. očetu? Kaj pomenijo
dejstva iz konca novembra in začetka decembra
drugega, če ne klofuto papežu?
Brez dvoma je dialog glavna pot, toda na žalost
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je nekdo zaloputnil vrata dialoga v obraz preveč
popustljivemu sogovorniku.

Ostpolitik
P. Heyndrickx je navdušen za Ostpolitik kardinala Casarolija in trdi, da ga je papež Pavel VI. močno
podpiral. Ne vem, koliko je papež Pavel VI. podpiral
Casarolijevo politiko do Vzhodne Evrope, vem pa od
popolnoma zanesljive osebe, da je Janez Pavel II., ko
je postal papež, rekel »Konec!« tej politiki.
Kardinal Casaroli in njegovi pristaši so si domiš
ljali, da so naredili čudeže s svojo politiko skrajnih
kompromisov. V resnici so naredili mir s totalitarnimi vladami, s tem pa povzročili katastrofalno
oslabitev Cerkve. Dovolj je prisluhniti kakemu cerk
venemu poznavalcu it teh dežel. Eden od njih mi je
pripovedoval, da je nekega dne kardinal Wyszynski
šel v Rim in rekel nekemu uradniku rimske kurije,
naj držijo prste proč od Cerkve na Poljskem.
P. Heyndrickx skuša potegniti na svojo stran papeža Janeza Pavla II. tako, da hvali njegovo zmernost,
toda pozablja, da je bil prav Janez Pavel II. tisti, ki
je razglasil za svetnike kitajske mučence, čeprav je
dobro vedel, da bo s tem razjezil Beijing; in kot p.
Heyndrickx sam priznava, se papež za to kanonizacijo ni opravičeval.
Pa pojdimo k naši Cerkvi na Kitajskem danes.

Cerkev na Kitajskem
Naša Cerkev na Kitajskem je v katastrofalnem
stanju prav zato, ker je ta zadnja leta nekdo slepo
in trmasto izvajal isto politiko kot Ostpolitik, in to
proti usmeritvi, ki jo je dal papež Benedikt XVI. v
Pismu Cerkvi na Kitajskem leta 2007 in proti mnenju
velike večine Komisije, ko jo je papež ustanovil, da
bi svetovala, kako pomagati Cerkvi na Kitajskem.
Dialog in kompromis sta potrebna. Je pa neka
skrajna meja. Ne moremo se odpovedati svoji veri in
svoji bistveni cerkveni disciplini, da bi ugajali vladi
v Beijingu.
Papež Benedikt XVI. je leta 2007 presodil, da je
prišel trenutek jasnosti. In Komisija za Kitajsko je
verjela, da smo prišli do konca kompromisov in da
se je treba ustaviti. Toda triumvirat – Prefekt kongregacije z evangelizacijo narodov, minutant iste
kongregacije in p. Heyndrickx – mislijo, da vedo več
od nas vseh.
Seveda je bila Cerkev na Poljskem močna in
pogumna. Naša Cerkev na Kitajskem ni taka. In
poguma ni mogoče dati tistemu, ki ga nima. Naše
škofe je treba spodbadati k pogumu. Namesto tega
pa jim je nekdo vedna kazal zmotno sočutje, kar jih
je vedno bolj pogrezalo v blato suženjstva.
Nekdo je govoril našim bratom: »Razumemo vaše
težave.« To pa pomeni: »Mi vas razumemo, tudi če
zaradi pritiskov, ki ste jim podvrženi, ubogate ukaze
vlade.« Toda v tem primeru ubogati vlado pomeni
hudo prekršiti papežu in skupnosti vesoljne Cerkve
dolžno zvestobo.
Po posvečenju v Chengde in po Osmi skupščini je
nekaj vmešanih škofov prosilo za odpuščanje svoje
duhovnike. Nekateri drugi so grenko jokali. So pa
drugi, kot pravi p. Heyndrickx, ki so nad tem polo186

žajem navdušeni. Bojim se, da ti niso več naši. Samo
papeževa dobrota je vzrok, da ne razglasi za razkolno
sedanjo uradno Cerkev na Kitajskem, ki je raglasila,
da hoče biti neodvisna Cerkev s škofovskimi posvečenju brez papeževega odobrenja.

Iskanje krivcev
P. Heyndrickx udobno preloži krivdo na neke
nedoločene “konservativne elemente Kitajske komunistične partije”. Gotovo je partija kriva. Toda
vsi vidijo tudi, da je bil veliki mojster g. Liu Bai Nina,
ki mu je uspelo, da je spravil na vrh Patriotičnega
združenja in Škofovske konference dva sebi podlož
na škofa, zdaj pa kot častni predsednik pridno hodi
vsak dan na delo.
Ne razumem, kako more p. Heyndrickx privleči
v igro tudi neuradno skupnost, kadar se govori o
nepokorščini in zasluženih kaznih. Kakšna dejanja
opravičujejo izenačenje teh naših preganjanih bratov s tistimi, ki jih časti in povzdiguje vlada?
Med “politike, ki skušajo razdeliti Cerkev” in tiste,
“ki pohitijo s sodbami izven Kitajske” sodi očitno
tudi podpisani. Ta je naredil narobe, da je sklical zbor
molitve in duha spokornosti in spreobrnjenja. Mi je
pa do tega, da poudarim, da smo bili mi vsi izrecno
vključeni med tiste, ki se morajo kesati in spreobrniti.
Medtem kot razpravljamo kdo so krivci, vse stoji
in verniki na Kitajskem zastonj pričakujejo pojasnil,
kakšna mora biti naša Cerkev. Vsak dan, ki mine, je
za njihove bolečine večnost. Kdaj bo Gospod končno
uslišal njihove prošnje? Agencija AsiaNews.

SENEGAL
muzej črnih kultur
Kot je naznanil senegalski minister za kulturo, bo
Muzej črnih civilizacij v Dakarju in bo del “Parka sedmih čudes”. Njegovo izgradnjo bo v celoti financirala
Kitajska. Tudi Veliko narodno gledališče v Dakarju je
bilo zgrajeno s kitajskim denarjem in je bilo slovesno
odprto 15. aprila. Agencija Misna.

SEVERNA KOREJA
spet javno izvrševanje
smrtnih kazni
V Severno Korejo se je spet vrnilo javno izvrševanje smrtne kazni. Režim je obsodil na smrt štiri
ljudi zaradi malenkostnih prestopkov, med njimi
tatvine 50 kg koruze in manj kot litra nafte, in prisilil prebivalce okraja Seungho, da so bili navzoči pri
usmrtitvi. Vse kaže, da je vlada prestrašena zaradi
občasnih protestnih manifestacij in hoče z zastraševanjem pokazati ljudem, kdo ukazuje. Zadevo je
dal v javnost severnokorejski oporečnik, ki nu je
uspelo pobegniti v Južno Korejo. Pri tem je važno
upoštevati nepomembno vrednost tatvine, saj je bilo
vse skupaj vredno komaj $20. Doslej je bila smrtna
kazen prihranjena le ubežnikom ali izdajalcem
države. Na obsodbo ni priziva: obsojenca postavijo
pred zid, dajo mu kozarec žganja in po njem umre.
Priznanih umorov te vrste je bilo do zdaj okrog 60,
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toda neodvisni viri trde, da jih je bilo mnogo več. Vsekakor Pjongjang uporablja Maov nauk glede javne
varnosti in zahteva od prebivalstva, da mora biti pri
umorih, da bi tako “preprečili” nadaljnje n“zločine”.
Agencija AsiaNews.

RUSIJA
v Moskvi nove cerkve,
pa nobene nove mošeje
V Moskvi je teže zgraditi eno mošejo kot pa 60
pravoslavnih cerkva. To dobro vedno ruski muslimani, ki jim že leta odklanjajo dovoljenje za novo
versko zgradbo, zraven pa nemočno gledajo odločitev župana Sergeja Sobjanina za gradnjo 60 novih
pravoslavnih cerkva. V ruskem glavnem mestu je po
ena pravoslavna cerkev na vsakih 25.000 prebivalcev, medtem ko je drugod v Rusiji odnos ena cerkev
na 10.000 prebivalcev. Tiskovni predstavnik ruske
pravoslavne Cerkve opozarja: »Moskva ima danes
350 pravoslavnih cerkva, kar je petkrat manj, kot
jih je imela v časih pred oktobrsko revolucijo leta
1917«. Istočasno pa so odklonili dovoljenje za zidavo mošeje na jugovzhodu Moskve zaradi protestov
prebivalcev, češ da bi mošeja lahko pomenila kršenje
javnega miru. Od 12 milijonov prebivalcev Moskve je
1,5 milijona muslimanov, delujejo pa v vsem mestu
samo štiri mošeje. Ruski glavni mufti je zato opozoril,

da tako zapostavljanje lahko pomeni peklenski stroj,
ki se bo sprožil zaradi “islamofobije” pravoslavnih
prebivalcev. Po drugi strani pa protestirajo tudi organizacije za človekove pravice in skupine, ki se bore
za laicizacijo države, češ čemu zidati nove cerkve, če
so pa že obstoječe napol prazne. Agencija AsiaNews.

ETIOPIJA
problemi jezu na Modrem Nilu
Etiopija načrtuje izgradnjo jezu za hidroelektrarno na Modrem Nilu nekaj kilometrov od sudanske
meje, kar grozi, da bo ogrozilo odnose s Sudanom
in Egiptom zaradi izkoriščanja največjega vodnega
vira na tem področju. Od naraščanja Modrega Nila,
ki se pri Kartumu izliva v Beli Nil, so namreč odvisne
poplave, od poplav pa rodovitnost polja in količina
pridelkov v Sudanu in Egiptu. Etiopsko ministrstvo
sicer trdi, da bo elektrarna dobavljala dovolj električne energije (6.000 megawatov), kar naj bi zadoščalo
tudi za namakanje celo v Sudanu in Egiptu, vendar
Kartum in Kairo načrtu nasprotujeta, saj je nevarno
biti odvisen od tujega vira energije, poleg tega pa naj
bi načrt pomenil nasilje nad pravico veta za načrte, ki
spreminjajo tok Nila. Kriza bi se lahko razširila tudi
na Ugando, Rwando, Tanzanijo, Kenijo in Burundi,
ki so vse podpisale zadevno pogodbo o izkoriščanju
Nila. Agencija AsiaNews.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

JUDEŽEV NOVEC
Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, po imenu Juda Iškarijot, ki vélikim duhovnikom in rekel: »Kaj mi hočete dati in vam ga izročim?« Ti pa so mu plačali trideset srebrnikov. Tako poroča evangelist Matej (26,14-15). Kot razlaga Giuseppe Ricciotti
je bil “srebrnik” brez dvoma šekel, ki je veljal štiri male drahme, ali stater, ki je veljal štiri denarje. Trideset šeklov
je bila vsota, ki jo je moral po hebrejski postavi plačati gospodarju sužnja lastnik vola, ki je sužnja do smrti
povozil. Težko je točno določiti, koliko denarja bi to bilo danes, vendar Ricciotti navaja vsoto, ki je danes
enakovredna okrog 1.200 dolarjem. Za tiste čase je to bila kar lepa vsota in Juda ni bil ravno poceni.
Toliko bolj poceni je slovenska vlada danes, v letu Gospodovem 2011. Prodala se je za – reci in
piši – dva evra, kar je v trenutku, ko to pišem, 2,90 US dolarja. Prodala se je za vsoto, za katero niti
najbolj zanikrna prostitutka ne bi možnemu klientu rekla vsaj »V uh me piši«! Za 20. obletnico slovenske samostojnosti je namreč izdala kovanec za 2 evra s komunistično peterokrako zvezdo in risbo
komunističnega oficirja in morilca Franca Rozmana-Staneta. Razumeli bi, če bi vladajoča koalicija
prikrivala svojo zavrženo preteklost, saj je naslednica komunistične partije, razumeli smo, dokler o njej
ni hotela nič slišati, saj je navsezadnje bridko poslušati očitke zaradi gnusobe svojih prednikov. Toda
bahati se s tako preteklostjo, ki povrhu nima prav nobene zveze s slovensko osamosvojitvijo, je več kot
perverzno. Pa saj ima zvezo: komunistična partija z zadnjim generalnim sekretarjem Milanom Kučanom na
čelu je namreč bila proti osamosvojitvi in je naredila vse, kar je bilo mogoče, da bi Slovenija ostala v balkanski
kloaki. To bahanje s komunistično preteklostjo ob obletnici samostojne Slovenije kaže namreč brezdanjo pokvarjenost.
Naslov “Judežev novec” sem si sposodil iz članka, ki ga je v spletnem Časniku objavil Jože Bartolj in ga lahko preberete tukaj.
»Ob 100. obletnici rojstva partizana, vojaškega stratega in narod
nega heroja Franca Rozmana-Staneta je Slovenija izdala spominski
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kovanec nominalne vrednosti dveh evrov z njegovo podobo. Skovanih
je milijon kovancev, ki so že v obtoku in bodo krožili tudi po Evropi, saj
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ne gre za zbirateljske ampak spominske kovance.« Tako pravi suhoparna
novica, ki smo jo v medijih zasledili te dni. Morda bo kdo zamahnil z
roko in rekel, saj gre samo za novec, nič tragičnega. A ni tako preprosto.
V resnici gre za mnogo več, kot zgolj za numizmatiko.
Simbolna vrednost nekega dogodka
Letos praznujemo 20-letnico slovenske samostojnosti. Leta 1991
smo prvič v svoji zgodovini zaživeli samostojno, postali smo gospodarji
na svojem. Brez dvoma gre za največji dosežek slovenske zgodovine,
njen zenit. Ob tem smo za nekaj časa ob stran porinili tudi tisto, kar nas
deli. Enotno, skorajda v en glas, smo se na plebiscitu odločili ZA. Ko je čez
noč zapokalo in so se na ulicah pojavili tanki, se nismo predali, še več,
odločeni smo bili braniti novo državo. Ker smo bili enotni in prepričani,
da imamo prav, smo jo ubranili.
Če obstaja lista primernih dogodkov, ki bi jih bilo mogoče obeležiti
na evrskem kovancu, je zgoraj opisani daleč na prvem mestu. Ima globok
simbolični pomen, predstavlja našo mlado državo, poudarja enotnost,
ki nam je vzor, prikazuje tisto kar nas druži, tisto s čimer se lahko vsi
identificiramo. Levi in desni!
Nelagodje ob osamosvojitvenih temah
Da pa so pri nas tudi taki, ki tako ne čutijo, postaja vse bolj jasno.
Osamosvojitev je zanje breme in njeno poudarjanje je le “zaslugarsko
prerivanje”, zato so 20-letnici samostojnosti prilepili še 70-letnico
Osvobodilne fronte. To se jim je zdelo prav, ker zaslug za samostojnost
nimajo, ali pa jih vsaj nimajo dovolj, zato so morali njen pomen zmanj
šati, kolikor se le da. To bolj ali manj prikrito počnejo že ves čas, odkar
so na oblasti, zadnje mesece pa odkrito, brezsramno in vsem na očeh.
Pri tem prednjači naš svetovljanski predsednik, ki je morda iz belega
sveta prinesel svoje manire, nikakor pa se tam ni navzel duha svobode.
Deluje namreč še vedno tako kot kak politkomisar Centralnega komiteja,
v skladu z Orwellovo tezo, da »kdor nadzoruje preteklost, nadzoruje
prihodnost. Kdor pa nadzoruje sedanjost, nadzoruje preteklost.«
Prvorazredni naši
Verjetno se je vse začelo z njegovo izjavo o drugorazrednih temah,
ko na praznik žena ni hotel govoriti od odkritju množičnega grobišča v
Hudi jami. Kasneje se je nesrečno zagovarjal, da je bil narobe razumljen.
Morda je bil, vendar mi dopustite dvom, kajti stvari gredo naprej v isti
smeri. Nadaljevalo se je namreč z njegovim odlikovanjem šefa nekdanje
tajne policije Tomaža Ertla. Ta je bil na čelu službe, ki je v imenu prosule
ideologije dokazano kršila človekove pravice. In tu ne gre več za pomoto,
saj je predsednik pred kratkim dejal, da bi Ertla odlikoval še enkrat.
Potem postane jasno tudi, zakaj je sodnik Branko Masleša, ki

se je navduševal nad ostrostrelskimi sposobnostmi jugoslovanskih
graničarjev, postal predsednik vrhovnega sodišča in zakaj bo Zvonko
Fišer, ki je tožil duhovnika, ker sta postavila križ pred brezno na Lajšah,
kjer ležijo nedolžne partizanske žrtve, najverjetneje postal generalni
državni tožilec.
Selektivnost zgodovinskih dejstev
Da bo šla bitka za interpretacijo zgodovine naprej, je postalo jasno
že ob poimenovanju ljubljanske vpadnice po diktatorju Titu. Ta je
odgovoren za povojne poboje, kar je benevolentno priznal celo pred
sednik Zveze borcev Stanovnik. Zamolčal pa je, da je Broz leta dušil tudi
demokratične procese v nekdanji državi, sam pa živel kot kak arabski
šejk v nepopisnem razkošju, daleč od idealov komunizma in socializma,
na katere je prisegal.
O tem obdobju in pa o partizanih se danes v Sloveniji ne sme reči
nič slabega ali kritičnega, ne da bi bil označen za klerofašista. Iskrena
želja po pokopu umrlih se takoj prepozna kot »nabiranje političnih
točk« in »kopanje po kosteh«. Še več, izgubiš lahko tudi zaposlitev
vodje službe za vojna grobišča, ker si preveč prizadevaš za preiskavo
novoodkritega množičnega grobišča, ki so ga povzročili partizani. V
marcu 2011 pomočnikom ravnateljev na strokovnem srečanju, namesto
o slovenski samostojnosti, predavajo o ustanovitvi Osvobodilne fronte.
Pri nas le 9 % dijakov ve, kdo je vodil prvo osamosvojitveno vlado. Naši
dijaki do zdaj niso pisali niti ena maturitetne naloge, ki bi obravnavala
čas slovenskega osamosvajanja, zato pa še vedno vedo, koliko je bilo
okupatorjevih ofenziv in kaj se je zgodilo v bosanskem Jajcu.
Kulturni boj na nož
Franc Rozman-Stane na kovancu za dva evra je torej znak, da se
kulturni boj zaostruje. Kaže brutalno nepripravljenost aktualne oblasti
za dialog. Vse zgoraj omenjene odločitve so bile namreč sprejete s pre
glasovanjem, tako rekoč zanalašč. Tudi za eno ni bilo širšega družbenega
konsenza. Namesto, da bi skušali poiskati sprejemljivejše rešitve za širši
krog, trmasto vztrajajo na “kulturnobojnih” okopih. Ali mislite, da se
zdajšnja Titova cesta ne bi mogla imenovati kako drugače? Na primer
Cesta slovenske osamosvojitve (namenoma nisem zapisal Demosa), pa
bi bilo vsem (veliki večini) prav? In ali res nimamo nobenega sodnika, ki
ne bi bil kompromitiran z dejanji iz preteklosti, da bi lahko postal bolj
verodostojen varuh pravice?
V luči vsega zapisanega, je novec s podobo partizana na evrskem
kovancu bolj znamenje izdaje svojih državljanov ter njihovih demo
kratičnih in kulturnih načel, kot pa promocija in uveljavitev Slovenije
v Evropi.

Judežev novec ni le komunistična reklama, ki nas je vrgla na dno Evropske zveze ne le gospodarsko, saj so nesposobnost sedanje vlade in tatvine
ter ropanje njenih podrepnikov Slovenijo z vrha Evropske zveze pahnilo na njen rep. Judežev novec je več: je posmeh slovenski osamosvojitvi, posmeh
tistim, ki so vanjo upali, se zanjo borili in nekateri zanjo celo umrli. Tako je v svojem blogu zapisal Sebastjan Erlah.
Mislil sem, da sedanja oblast ne more pasti še nižje. Motil sem se. V
tem tednu sta se zgodili še dve škandalozni stvari, ki po raznih poskusih
v zadnjih dveh letih, ponovno jasno kažeta, kam je usmerjena sedanja
vladna politika. To je popolna rehabilitacija nekdanjega totalitarnega
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komunističnega režima.
V dvajsetem letu slovenske samostojnosti je minuli teden v obtok
stekel kovanec za dva evra, na katerem je upodobljen partizanski
komandant Franc Rozman-Stane. Ob njem stoji peterokraka zvezda,
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simbol partizanstva in komunističnega režima. Gre za spominski
kovanec ob stoti obletnici njegovega rojstva. Kot tak je tudi veljavno
plačilno sredstvo. Na ministrstvu za finance so obrazložili, da je po
njihovem mnenju komandant Franc Rozman-Stane eden najsvetlejših
likov iz časov NOB-ja. Kot tak je bil po njihovih navedbah izraz idej in
upanja slovenskega naroda med narodnoosvobodilnim bojem. Kot
vemo, države članice Evropske unije samo enkrat letno lahko izdajo
spominski kovanec. Da se je kovanec s podobo komandanta Franca
Rozmana-Staneta pojavil ravno v letu dvajsete obletnice samostojne
Slovenije najbrž ni naključje.
Glede na to, kaj je na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti
22. decembra 2010 v Velenju povedal podpredsednik parlamenta in
poslanec SD Miran Potrč: »Mnogi smo ob plebiscitu pričakovali, da bo
nova država ohranila in še razvila ekonomske in socialne pravice prejšnje
države,« smo o tem lahko prepričani. Upodobitev komandanta Staneta
je v javnosti sprožila burne odzive. Na te se je ob proslavi ob stoletnici
rojstva komandanta Staneta v nagovoru odzval tudi predsednik Zveze
borcev za vrednote NOB Janez Stanovnik. Kot je povedal, bo s kovancem
slava slovenskega odpora proti okupatorju obšla Evropo in svet. Ob tem
pa ni pozabil dodati, da se »nekdanji zapriseženci Hitlerju poslužujejo
laži in klevet.«
A ne pozabimo, da vrednote NOB-ja nikoli niso bile drugačne, kot
revolucija in prevzem oblasti komunistov v Jugoslaviji. Ob tem na veliko
poudarjajo, da je bilo že v času NOB-ja prizadevanje za samostojno
Slovenijo, kar je velika zgodovinska laž in potvarjanje zgodovine. Spom
nimo se samo na očeta komunizma Marxa, ki je razlagal, da pri socializ
mu in komunizmu ne gre za meje, ampak je poudarjal internacionalo,
oziroma, kot je zapisal v Komunističnem manifestu, da delavski razred
nima domovine. Po Marxu torej ne gre za državo, ki bi bila osnovana na
podlagi nacionalne pripadnosti, ampak za državo, ki bi bila osnovana
na razredni pripadnosti, kar je praktično identično s Hitlerjevimi načrti,
le da gre pri nacionalsocializmu za zločinski režim, ki izloča na podlagi

nacionalnosti, pri komunizmu pa za zločinski režim, ki izloča na podlagi
razreda, pri čemer demokracijo razumejo kot diktaturo proletariata. Že
iz tega vidika NOB ne more imeti zaslug pri samostojni Sloveniji. Sam
Marx jih postavlja na laž.
Ob tem se spomnimo tudi Nagodetovega procesa. V njem je bil na
smrt obsojen Ljubo Sirc, ki je poskušal prodreti z idejami o demokraciji
in svobodi. Ne gre zanemariti tudi dejstva, da bi samostojno Slovenijo
imeli že kmalu po letu 1945, če bi teza, da je NOB zaslužen za slovensko
samostojnost, pila kaj vode. Tako pa smo čakali do leta 1991.
Samo ob teh nekaj dejstvih Stanovnikove laži in potvorbe že močno
zaudarjajo po formaldehidu. Ob tem se ne morem načuditi, da poleg
Mitje Ribičiča, ta vodja zločinske organizacije Zveze borcev ter zapri
seženi častilec množičnih morilcev, kot je komandant Stane zagotovo
bil, še vedno svobodno hodi po naši državi in otresa svoj lažnjivi jezik,
namesto, da bi bil v zaporu zaradi (po)vojnih zločinov. Nekateri Sta
novnika imenujejo celo „oče naroda“! Tudi to je dokaz, da je Slovenija
še daleč od resnično pravne države.
Da je komandant Stane eden velikih partizanskih krvnikov, priznava
celo eden izmed največjih komunistov Edvard Kardelj. V pismu, ki ga
je pisal Zdenki Kidrič, takole strne besede o vodu, ki ga je takrat vodil
ravno komandant 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.«
Drugi dogodek, ki pa se je zgodil, je proslava ob trideseti obletnici
odprte meje na Botaču, ki je bila 20. marca 2011. Udeležila sta se je
tudi župan občine Hrpelje-Kozina ter evropska poslanka Tanja Fajon
iz vrst SD. Na proslavi je po dvajsetih letih samostojnosti Slovenije
visela jugoslovanska zastava. Njej pa sta se “klanjala” oba politična
predstavnika. Zanima me, kaj bi se zgodilo v Nemčiji, če bi kakšen izmed
tamkajšnjih evropskih poslancev in županov takole ponosno stal pred
zastavo s kljukastim križem. Mislim, da bi bilo najmanj, kar bi se jima
zgodilo, da bi morala nemudoma odstopiti.

Judežev novec ni le posmeh slovenski osamosvojitvi, ampak je še več: je zločin. Predstavniki zločinskega režima, ki je na oblast prišel z zločini
med vojsko in po njej, ki jih vsi poznamo, so se leta 1991 potuhnili, dokler se niso perfidno spet polastili oblasti in od takrat naprej nadaljujejo svoje
zločinsko delovanje. Kajti kaj je drugega kot zločin, uničevati lastno državo, pahniti v brezposelnost več kot sto tisoč ljudi, dovoljevati, da delodajalci
izrabljajo delavce veliko huje, kot v časih suženjstva. Takrat je moral gospodar preskrbeti vsaj hrano, obleko in bivališče, medtem ko slovenski gospodarji
sužnjev na primer v Vegradu ali SCT ne samo da niso dali trdo zaslužene plače in plačevali zanje, kar je po zakonu predpisano, ampak so jim kradli celo
prispevke, ki so jih v svoji revščino solidarno zbrali za tistega, ki je bil večji revež, kot oni sami. In vlada je vse to mirno gledala in še gleda. Nobeden
od teh zločincev – njihova imena niso nobena skrivnost – še ne bil obsojen ali vsaj zaprt, vsi se prosto sprehajajo naokrog prav kot tisti še živi morilci
iz vojnega in povojnega časa. In kdor take zločince podpira in ščiti, je tudi sam zločinec, pa naj bo to tudi “demokratično” izvoljena vlada. In slovenski
Judežev novec simbolizira vse to dejanje in nehanje zločinske druščine, ki se je polastila oblasti v Sloveniji. Drugače je to popisal Ivo Žajdela v Družini
pod naslovom “Kovanec in zločin”.
Ob 100. obletnici rojstva komunističnega “narodnega heroja” Franca
Rozmana-Staneta je najvišja državna finančna ustanova Banka Slovenije
izdala spominski kovanec za dva evra, izdelan z »visokim sijajem« in v
»posebni embalaži«, kot piše na spletni stranki banke. Na kovancu je
upodobljen lik Franca Rozmana-Staneta, »v spodnjem delu pa je dodana
peterokraka zvezda, ki je simbol gibanja, kateremu je komandant Stane
pripadal«. Država Slovenija izdaja kar dva milijona teh kovancev. Gre za
JUNIJ – AM – 2011

evrokovance, ti pa so namenjeni obtoku oz. so zakonito plačilno sredstvo
na celotnem evrskem območju. Na kolobarju kovanca je upodobljenih
tudi dvanajst zvezd zastave Evropske zveze. To pa na simbolni ravni
pomeni, da slovenska država na tako vidnem simbolu, ki bo krožil po
vseh državah Evropske zveze, evropsko izročilo povezuje z izročilom
slovenskega komunističnega zločinstva. Pravzaprav gre pri liku z novega
evrokovanca za nepojmljivo razsežnost zločinstva. Ker ga tu ne moremo
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natančneje opisati, naj ga omenimo samo na kratko.
Leta 1935, ko je Mussolinijeva Italija napadla Etiopijo, je bil Franc
Rozman že izoblikovan komunist in zaradi dolgov bi moral v zapor. Reši
tev je videl v tem, da se gre v Afriko borit proti fašistom, vendar so ga že
v Italiji ustavili in poslali domov. Takoj ko se je leta 1936 v Španiji začela
državljanska vojna, se je septembra odpravil tja borit na komunistično
stran. Tam se je prekalil v bojih, tako da so komunisti v Sloveniji leta
1941 imeli pri roki “sveže natreniranega” vojščaka. Že septembra 1941
so ga poslali “na teren” vodit prve komunistično-partizanske skupine.
Najprej v domače kraje okrog Šmarne gore, oktobra je odšel na Štajer
sko, kjer je sodeloval v prvih umorih civilistov (26. oktobra umor treh
civilistov na Dobrovljah) in ropanja lastnine žrtev. Po vrsti porazov se
je umaknil v Ljubljansko pokrajino, kjer je vodil partizanski bataljon na
območju Pugleda in nato Stične, ki je večinoma ropal in ubijal civiliste.
Maja 1942 se je Rozmanova morilska skupina preimenovala v “II. grupo
odredov”, ki ni počela nič drugega, kot partijsko indoktrinirala borce,
ropala in ubijala civilno prebivalstvo – na desetine Slovencev. Poleg
tega je v tistih mesecih, skupaj s še dvema “Špancema” (Kvedrom in
Stantetom) “izšolal” vrsto vojaškega kadra, ki je potem štiri leta vodil
uničujočo vojsko proti Slovencem. Ko se je ta “grupa” hotela maja
prebiti na Štajersko, je bila na Jančah zavrnjena in kot “žrtvene ovce”
je Rozman dal umoriti pet članov družine Černe v Gozdu-Reki. Junija so
ropali in ubijali okoli Temenice, nato pa se odpravili na Štajersko preko
Dolomitov in Gorenjske. Dvomesečna pot je bila prava kalvarija. Na njej
so ubijali in ropali, potem pa so jih na Gorenjskem Nemci uspeli precej
“kaznovati”. Na poti je padlo kar 70 partizanov (te visoke številke padlih
za komunistično vodstvo niso bile nikoli problem); na pot je šlo 541
borcev, a jih je na Štajersko prišlo le 130, pa še od teh jih je bila večina
zelo bolnih. Jeseni 1942 so si opomogli, vendar so takoj povzročili nove

tragedije: zaradi raznih nesmiselnih akcij so Nemci množično streljali t. i.
talce (žrtve povračilnih ukrepov), dokler niso ti novembra na Dobrovljah
povzročili novega uničujočega poraza (121 mrtvih). V začetku leta 1943
je Rozman botroval tragediji Pohorskega bataljona na Pohorju, junija pa
na Dobrovljah, kjer je bil huje ranjen. Komunistično vodstvo je poskrbelo,
da so ga prenesli na Dolenjsko, kjer se je pozdravil in postal komandant
partizanske vojske. Ob kapitulaciji Italije je neposredno vodil uničujoče
napade na protirevolucijo, ki jo je prej sam povzročil. Ubitih je bilo na
stotine Slovencev. Okoli se je vozil v luksuzni limuzini. V začetku leta je
poslal 14. divizijo na Štajersko, ki je potem prav tako kot prej že njegovi
prejšnji poskusi prodora na Štajersko, doživela huda uničevanja. Leta
1944 je vodil uničevalne spopade proti domobrancem. 7. novembra
1944 je umrl po nesreči, ko je neodgovorno, kot skoraj vedno pred tem,
sam preizkušal nov nevaren minomet. Kardelj in njegovi so ga razglasili
za “narodnega heroja”, po vojni naj bi ga prekopali v grobnico “narodnih
herojev” sredi Ljubljane, tik ob parlamentu. Borčevska organizacija je
po demokratizaciji, ko so kot domine padle skoraj vse komunistične
ikone, po njem poimenovala Fundacijo Franca Rozmana-Staneta, s
katero je poskušala nadaljevati s propagando revolucije (in njenega
zločinstva). Leta 2003 ji je uspelo, da je takratna županja Ljubljane
Danica Simšič v vojašnici v Mostah, ki se prav tako poimenuje po njem,
odkrila velik Rozmanov spomenik – še enega od mnogih, posvečenih
zločinski revoluciji. Ni naključje, da ljubljanski župan Janković prav
zdaj spreminja datum občinskega praznika Ljubljane, s katerim ta spet
postaja komunistično “mesto heroj”.
Država Slovenija si s takšnimi dejanji in z evrskim kovancem, s
katerim Evropo posiljuje z likom notoričnega zločinca, dela v Evropski
zvezi medvedjo uslugo. Pa saj vemo, kako je s propagando – pomembno
je, da se doma “vzgaja” ljudi v postkomunistični tradiciji zločinstva.

Zato je čisto pravilna ocena vlade in predsednika Pahorja, kot je je objavil v Delu pod naslovom “Ljudstvo se samo še križa” Marko Pečauer, ki ob
tem navaja besede komunikacijskega strokovnjaka dr. Dejana Verčiča.
Pahorjeva vlada deluje avtistično: živi v svojem svetu, ki ni v Sloveniji
(‘na mesec zasluži 3002 evra, a s svojo plačo ne more preživeti meseca’),
ima oslabljeno besedno in nebesedno komunikacijo in imaginacijo,
ozke interese in ne uspe ji razumeti drugih. Je brez iskrenega zanimanja
za ljudi in s pogosto eholalijo (ponavljanje besed in fraz), problemi v
koncentraciji ter raznimi motnjami v razpoloženju in zaznavanju (zato
govorice o zlorabi mamil). Komunikacija z državljani je zanjo nemogoča.
Takšna je tudi njena komunikacijska kampanja za zakon o malem delu:
govorijo samim sebi, ali se morda razumejo, drugi jih ne.
Problem te vlade je, da poskuša uzakoniti kulturne spremembe, ki pa

jih ljudem ni sposobna razložiti. Razglaša svoje zgodovinsko poslanstvo,
ljudje pa so jo že včeraj odpisali. Zato je obsojena na stalne monologe
ali pa kvečjemu razprave znotraj same sebe. Celo njeno uradništvo,
ljudstvo pa splošno, se samo še križa.
Ne preseneča, da celo najbolj obskurne organizacije in združenja, za
katere doslej še nikoli nihče ni slišal, uspevajo proizvajati boljša sporočila
proti zakonu o malem delu kakor vlada s svojim uradom za komuniciranje, ki je v komunikacijsko podporo temu zakonu vložil manj denarja,
kot ga zadnji prodajalec žvečilnih gumijev vlaga v svoje pakete lepljivega
sladkorja. Za malo denarja je malo muzike, pa še te se ne da poslušati.

Komunizem je kot aids. Zagrizel se je v vse pore slovenskega naroda in države in počne isto kot aids: uničuje vse, kar mu pride na pot. Tudi nima
pred seboj nobenega cilja, kot ga nima aids. Edini cilj je uničevanje. Komunisti so sicer po svojem sovraštvu in zlobi do drugače mislečih hujši od vseh
drugih pošasti, v katere so se kdaj prelevila človeška bitja, vendar tudi z oblastjo, ki si jo prisvojijo, ne vedo kaj početi. Tudi tu počno edino, kar znajo:
uničujejo. Za aids zdravila še niso našli, za komunizem pa: ideološko je že potolčen, treba ga je zatolči tudi politično na zares demokratičnih in premiš
ljenih volitvah, nato pa še osebno z onemogočenjem vseh njegovih nosilcev, da bi še kdaj opravljali kako javno službo. Lustracija, skratka, čeprav je
zanjo sicer pozno, ne pa prepozno. Lustracije po češkem zgledu ni mogoče več izvesti, mogoče jih bo pa postaviti pred sodišče in jih z utemeljeno sodbo
onemogočiti za vse večne čase.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
PROFESOR KERMAVNER
Kermavner je bil profesor od podplata do temena.
Nikdar si ga nisem mogel predstavljati kot zasebnika, na primer kot družinskega očeta. Bil je nekako
poosebljena avtoriteta iz časov, ko si bili profesorji
v šoli toliko nad drugimi zemljani, kakor Jupiter na
Olimpu nad drugimi bogovi. Prišteval bi ga k profesorjem, o katerih pravi nemški pregovor:
»Gott weiß alles,
Der Professer
weiß alles besser.«
(Bog ve vse. Profesor ve vse bolje.)
Hodil in govoril je počasi in mirno. A prav v tem
mirnem obnašanju je bilo nekaj, kar je terjalo od
vsakega “rešpekt”.(Rad bi zapisal namesto tujke
domač izraz, pa ga ne vem; kajti “spoštovanje” tu ni
to, kar je “rešpekt.”)
Celo leto se je menda samo enkrat razburil. Povod
in žrtev – seveda nedolžna – sem bil jaz.
Prevajali smo Livija. Pred menoj je stal Kermavner,
za menoj pa Pock, ki je bil vprašan. Naenkrat zavpije
profesor, da sem se kar zganil: »Mlakar, mischen Sie
sich nicht ein!« (»Mlakar, ne vmešavajte se!«)
V svesti, da sem nedolžen, vstanem in pravim:
»Entschuldigen, Herr Professor, ich habe nicht ein
gesagt.« (»Oprostite, gospod profesor, jaz nisem
prišepetaval.«
»Setzen Si sich, frecher Kerl!« (»Sedite, predrznež!«)
Kar tresel se je od jeze, jaz pa sem ves uničen
gledal v Livija in čakal, kaj še pride. Tisto uro ni
nič prišlo, pač pa čez nekaj tednov, ko smo zvedeli
“konferenco”.
Kermavner sam nam je bral konferenčne “litanije” vedno počasi in nekako svečano.
»Mlakar! Latein schriftlich, Griechisch ganz, Deutsch shriftlich, Naturgeschichte besser und,« – tu
je nekoliko postal – »wegen Einsagerei und frechen
Benehmens gerügt.« (»Latinščino pismeno, grščino
popolnoma, nemščino pismeno, prirodopisje bolje in
– ukorjen zaradi prišepetavanja in drznega vedenja.«)
Imel sem zadosti. Pa še zadnja konferenca je bila.
Kermavner je bil prepričan, da sem prišepetaval,
čeprav sem molčal ko riba. Imel je namreč večkrat
fiksne ideje. Tako je prav isto leto zgrabil nekega
osmošolca na stopnicah, češ da je zaklical za njim
»osel«. Zadeva je prišla pred konferenco. Profesorski
zbor je dobro vedel, da je dijak nedolžen. Ker je pa
Kermavner ostal pri svoji obtožbi, je dobil fant v vedenju najslabši red in za nameček še 16 ur karcerja
(= zapora). Ta stroga kazen je pa ostala na papirju,
tako da fant zanjo niti vedel ni.
Jaz sem imel v vedenju povoljen red, dasi sem pričakoval najmanj “primerno”. Morda so se drugi profesorji zame potegnili; več mojih sošolcev je imelo
namreč slab red, pa niti ukorjeni niso bili. Tako je na
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primer neki Ryšavy dobil “primerno”, ker je imel med
nalogo pod klopjo latinski besednjak. Fant ga niti
rabil ni, vkljub temu je moral plačati 20 goldinarjev
šolnine, pa še ob besednjak je bil. Kermavner mu ga
je namreč vzel kar izpod klopi in ga odnesel domov.
Ker je bil naš razrednik tako radodaren s slabimi
redi v vedenju, smo bili pri njem tako mirni, da bi
se bila slišala miš, če bi bila letela po sobi. Kadar
išče profesor primerne žrtve po katalogu, nastane v
razredu navadno tihota. Pri Kermavnerju ni mogla
nastati, ker je že bila in se tudi povečati ni dala. Bilo je
kakor pred nevihto, ko je vse mrtvaško tiho, ko se niti
list na drevesu ne zgane in ko vsa narava čaka, kaj bo.
Tudi mi smo pričakovali, kaj bo, in bilo je takoj
prvi semester. Padla je natančno polovica razreda.
Kermavner si je predvsem privoščil “jedro” razreda,
Hintner “die Krainburger”, Wester pa oboje in še
Kočevarje povrhu. Od “jedra” sta menda zdelala
samo dva. To je čisto razumljivo, če pomislimo, da
so imeli celo nižjo gimnazijo Matijo za oba klasična
jezika, za matematiko pa v četrti Draganoviča. Grški
aorist, zlasti pa nepravilni glagoli in enačbe z dvema
neznankama so bili zanje španske vasi, kar se pa na
merodajnem mestu ni upoštevalo.
Prevelika “dobrota” profesorjev se pač pogosto
maščuje najhuje nad dijaki, ki so jo z veseljem uživali...
Tudi jaz sem tako slabo zdelal, kakor nikdar na
gimnaziji, pa sem bil še vesel, da nisem padel.
V drugam polletju smo pričeli brati Homerja. Za
tega pesnika je bil Kermavner silno navdušen. Treba
ga je bilo le videti, s kakšno slovesnostjo je odprl
Iliado in začel skandirati:
»Menin aejde thea, Peleiadeo Achilleos
ulomenen, he myri’ Achajojs alge’ etheken,
pollas d’ iphthimus psychas Aidi proiapsen
heroon...«
(Srd mi opevaj boginja, Pelejeviča Ahileja,
poln pogube, ki boli Ahajcem nebroj je prinesel,
močnih pa duš je nešteto hrabrih v boju junakov
vrgel v Hades...« prevod: Omerza.)
Tu je nekoliko postal, kakor da je poslal za dušami
grških junakov kratek “memento”. Ko je pa končal
prvi odstavek z »dios Achillevs« (božanstveni Ahil),
je pogledal po razredu, kakor bi bil hotel videti, če
se nas je njegovo navdušenje kar prijelo.
Homer je res lep in tudi grški jezik je lep; škoda,
da ga tako odrivajo. Da so mu starši, katerih otroci se
ga težko uče, nasprotni, razumem, prav tako tudi, da
dijaki niso posebno zanj vneti. Ako bi namreč mladina smela sestavljati učni načrt, bi si najbrž večina
izbrala samo te predmete: za telesno vzgojo šport
in telovadbo, za razširjanje umskega obzorja kino
in gledališče, za srčno vzgojo pa ples...
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Nasprotstvo od te strani torej razumem. Nikakor
ponavljam? Moji tovariši bodo hodili v šesto, jaz bom
pa ne morem umeti, kako more profesor klasičnih
pa repetent v peti.«
jezikov biti in nastopiti proti jeziku, ki je v njem bral
Imel sem čut sramu veliko bolj razvit kakor svoje
Iliado in Odisejo.
dni, ko sem hodil na Graben.
V drugem semestru mi je šlo v latinščini in delo»Ne, ponavljal ne bom. Kam naj pa potem grem?
ma tudi v grščini zelo slabo. Najbrž mi je manjkalo
K davkariji? Me ne vzamejo, sem premlad. Ali naj se
slovenskih in “fizičnih” ur, ki sem pri njih v četrti
zatečem na pripravnico? Namesto da bi bil v šesti,
lahko prepariral “Caesarja” in se učil grško slovnico.
bom pa v prvem razredu z onimi, ki so zdelali samo
Ker sem bil v latinščini dvakrat imenovan, sem priljudsko šolo.« –
čakoval, da bom dobil premestni izpit, pa ga nisem.
»Moj Bog, kako mi bodo privoščili tisti, ki z nami
Tega sem se zelo ustrašil. Kermavner je imel namreč
v isti hiši stanujejo, pa drugi, ki nas poznajo! Saj so
to čudno navado, da je vrgel tudi brez premestnega
nas že tako po strani gledali, ker smo od štirih otrok
izpita. Ker sem bil prepričan, da mi brez njega ne
trije študirali.«
bo dal “zadostno”, sem mislil, da sem v latinščini že
»Čemu je treba krojaču dajati otroke v šolo? ‘Ant(kakor smo se izražali Šegovi učenci) “pečiran”. Zato
verharjev’ sin naj bo ‘antverhar” (iz nemškega “Hansem porabil ves čas med premestnimi izpiti za
dwerker” rokodelec); študirajo naj samo otroci
Ovida, ki sem ga vsega ponovil. Zadnji teden
boljših staršev, ki lahko plačujejo šolnino in
pred sklepno konferenco pa počakam Kerinštruktorja.«
mavnerja pred uro na hodniku.
Tako je razlagala včasih neka “boljša”
»Prosim, gospod profesor, da bi me še
gospa, ki je stanovala nad nami v tretjem
enkrat latinščino vprašali. Predelal sem
nadstropju, vsem, ki so jo hoteli poslušati.
vsega Ovida.«
Že naprej sem slišal, kako bodo govorili.
»Den ganzen Ovid?« (»Vsega Ovida?«) se
»Prav je, da je lopnil. Čemu ga pa silijo   
je začudil nekam ironično.
v šolo, buteljna, če pa ni za to? Naj bi ga
»Ja, Herr Professor!« (»Da, gospod profeoče rajši učil krojaštva! Seveda, hoteli
sor!«)
so imeti gospoda, sedaj bodo pa imeli
»Ist gut.« (»Dobro.«)
‘berderbanega’ študenta.«
Čakal sem nestrpno celo uro, pa me
Take misli so me podile po samot
ni vprašal.
nih gozdnih potih in me slednjič
Naslednjo uro smo imeli grščino.
prignale v park pod Tivolskim gra
Bil sem zanjo popolnoma nepri
dom. Ob vodometu so se igrali otropravljen, ker mi je Ovid vzel preveč
ci in metali drobtine zlatim ribicam.
časa. Mislil sem tudi, da me KermavNekaj deklic je skakalo čez vrv, na
ner ne bo vprašal obeh predmetov
klopeh so se menile pestunje in
drugega za drugim. Toda prvi, ki je
pletle. Nekoliko v stran je pometal
bil poklican, sem bil jaz. Opravila sva
mlad, krepek fant, se vsak hip nashitro. Tako sem stal tudi v grščini na
lonil na metlo in gledal v smeri proti
nezadostnem. Upal sem pa še vedno,
vodometu.
da bom pred sklepno konferenco še
Zavidal sem vse zaradi njihove
enkrat vprašan.
brezskrbnosti, tudi pometača.
Prišla je zadnja latinska ura. Kermav»Kako mu je dobro,« sem ga blagroKermavner
ner je vso uro spraševal. Ves razburjen sem
val v mislih. »Vsak dan sem bil že ob
čakal, kdaj me bo poklical. Pa me ni. Sedaj
petih zjutraj pri knjigah in zvečer sem   
je bila grščina še edino moje upanje. Pa tudi tu
večkrat slišal v stolnici biti polnoči. Ako
sem zastonj upal. Tik pred koncem ure je profesor še
sem znal, me je skrbelo, če bom prišel na vrsto pri
enkrat prelistal katalog, kakor bi bil iskal, koga naj še
spraševanju, ako sem bil slabo pripravljen, sem se
vpraša. Slednjič se obrne k meni. Že sem se razveselil,
pa bal, da bi bil vprašan. In s kakšnim strahom sem
a prezgodaj; kajti v tem hipu je pozvonilo.
pričakoval, kaj sem pisal, kadar smo dobili naloge
nazaj! Tako nisem bil nikdar brez skrbi. In sedaj, kaj
»Finis,« je rekel počasi in zaprl katalog.
imam od tega? To, da bom dobil v soboto slabo spriBilo je res konec zame. A kakšen! Bil sem prepričevalo, da bom moral doma vedno poslušati očitanja
čan, da bom padel v obeh predmetih.
in gledati žalostne, temne obraze. Tale fant se pa ves
Najprijetnejši šolski dnevi so bili po sklepni konbožji dan sprehaja lepo po parku in nima drugih
ferenci. Učiti se nismo imeli nič, profesorji niso več
skrbi, kakor da se pri pometanje ne pretegne...«
spraševali za red in popoldne smo imeli večinoma
Zvečer sem še nekoliko bral, oče je pa na nasprot
vročinske počitnice. V peti so bili pa tisti dnevi zame
nem koncu mize pisal. V juliju so bili namreč za kro
dnevi velikih skrbi in trpljenja.
jače slabi časi.
Moji tovariši so se hodili kopat, jaz sem pa blodil
Ko ga gledam, kako mu hiti pero po papirju, mi
nemiren po Tivolskem gozdu. Hotel sem biti sam s
naekrat
plane zla misel v glavo.
svojo žalostjo, ker bi me tudi najboljši prijatelj ne bil
razumel, čeprav bi se mu bil zaupal.
Ko sem hodil še na Graben, me je neko noč zob
»Kaj naj storim, če padem? Oče bo držal besedo in
bolel, da nisem mogel spati. V sosednji sobi so se
ne bo hotel plačati šolnine. In če bi jo? Ali naj razred
starši po tihem pogovarjali.
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»V samostan bi bil šel, namesto da si se ženil; tam
bi bil lahko vedno pisal,« je rekla mati nekoliko
glasneje.
Te besede so mi prišle tisti večer na misel, in nekaj
me je sililo, da bi očetu vrgel očitek v obraz:
»Zakaj nisi šel v samostan? Potem bi mene ne
bilo; tako pa moram živeti v strahu in skrbeh, kaj
bo z menoj.«
Toda čutil sem, da bi bil s tem očeta globoko zadel.
Vstal sem in šel iz sobe. Tako je ostala zla beseda, ki
bi mi bilo zanjo še danes žal, neizgovorjena.
V petek smo imeli zadnjo latinsko uro. Schemerl,
edini odličnjak v razredu, je prevajal nekaj iz Ovida,
kar smo bili med letom izpustili. Takoj za njim pokliče Kermavner mene.
Zelo sem se začudil, da je mene poklical, ki sem
padel v latinščini. Treba je bilo namreč prevajati “ex
abrupto” (“brez priprave”).
Profesor je najbrž opazil moje začudenje.
»Mlakar, vi boste gotovo dobro in hitro prevajali,
ko ste vsega Ovida predelali,« mi je rekel z ironičnim
nasmehom.
Ironijo sem sedaj dobro razumel. Takrat, ko sem
ga prosil, naj me vpraša, sem se nekoliko nerodno
izrazil. Moral bi bil reči, da sem iz Ovida vse ponovil,
kar smo bili vzeli, ne pa, da sem vsega predelal.
Prevajal sem, dokler ni zazvonilo. Vmes me je
spraševal slovnične oblike, kakor da bi bil pri premestnem izpitu.
»Sehen Sie, es ist ja gut gegangen!« (»Vidite, saj je
šlo dobro!«)
Njegov nasmeh je bil sedaj bolj dobrovoljen kakor
ironičen. In naenkrat mi je v duši vstala nadeja, da
bom v latinščini zdelal.
»Čemu me je tako dolgo spraševal, pa še slovnico?
Morda me pa le ne bo vrgel.«
Toda kakor zakrije ob južnem vremenu gost
oblak sonce, ki je komaj zasijalo, prav tako mi je
sladko upanje zatrla misel, da so spričevala gotovo
že spisana in da profesor včasih v njem spremeni
dober red v slab, slabega v dober pa nikdar. Vendar
nism upanja popolnoma izgubil. Oklepal sem se ga
krčevito, kakor se oklepa tisti, ki se potaplja, tanke

bilke, ki jo je še zadnji hip zagrabil.
Drugo jutro je bilo oblačno in pusto, kar nekam
jesensko. Pri sklepni maši sem goreče molil, da bi ne
padel popolnoma. Bil sem tako pripravljen na poraz,
da bi se bil razveselil tudi ponavljalnega izpita.
V šoli ni bilo tako veselo in živahno kakor običajno. Bilo nas je precej, ki so nas tlačile skrbi, kako
bo izpadlo.
Kmalu prileti neki fant v sobo in zakliče: »Že gre!«
Takoj nato se prikaže na pragu Kermavner s
spričevali v roki. Stopal je h katedru še bolj počasi
in dostojanstveno kakor navadno. V poslovilnem
nagovoru nam je naznanil žalostni rezultat klasifikacije. Odliko je imel samo eden. Trinajst jih je dobilo
ponavljalni izpit, sedem jih je padlo popolnoma.
Ko sem slišal te številke, se mi je kamen, ki mi je
težko ležal na srcu, nekoliko premaknil in upanje, da
sem med trinajstimi, ki so jo odnesli s ponavljalnim
izpitom, se je povečalo.
Kermavner je izročil vsakemu spričevalo s primerno opombo. Tistim, ki so padli le v enem predmetu,
je samo povedal, kje imajo ponavljalni izpit.
Ko je prišel do mene, sem ves v strahu gledal, če
bo segel po spričevalu. To bi bilo znamenje, da sem
padel.
»Mlakar!« je rekel počasi in – vzel moje spričevalo
v roke.
Kar zavrtelo se mi je pred očmi, kakor bi me bil
kdo udaril po glavi. Kako sem prišel iz klopi pred
kateder, sam nisem vedel. Zdelo se mi je, da prihaja
profesorjev glas nekje iz daljave.
»Ich hoffe, daß es Ihnen in der Sexta besser gehen
wird...« (»Upam, da vam bo šlo v šesti bolje...«)
Ko so Grki po bitki pri Kunaksih prišli v Armenijo in uzrli z višave morje, so začeli veselo vzklikati:
»Thalatta, thalatta!« (»Morje, morje!«)
Gotovo nisem bil jaz nič manj vesel, ko sem za
gledal v latinščini in grščini “genügend” (zadostno).
Vse skrbi in trpljenje zadnji dni je bilo namah pozab
ljeno.
Ko sem prišel pred gimnazijo, so se oblaki pretrgali in sonce je napolnilo ves Vodnikov trg. Tudi v
moji duši je bilo svetlo...

P. Bernardin Sušnik

LEPO PRESENEČENJE
Na koncu nekrologa za rajnim p. Vendelinom, ki
sem ga  objavil v avgustovi številki 2009, sem zapisal: »Tudi zanj veljajo besede, ki jih je o sebi zapisal
Valentin Vodnik: Ne hčere ne sina po meni ne bo
/ dovolj je spomina, me pesmi pojo.
Niti celo leto ni minilo od njegove smrti, ko se je
začelo uresničevati. Nekateri od tistih, ki jih je sam
vzgojil v petju in glasbi, začeli snovati zbor, ki so ga
imenovali po njem: Zbor Špendov.
Vemo, da je vsak začetek težak in je bilo zato pričakovati, da bodo deležni marsikatere kritike. Niso
se  ustrašili. Koncert, ki so ga priredili v Slovenskem
Katoliškem Centru (tako se je moral preimenovati
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2011
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 pobožnosti; 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.
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iz Kulturnega Centra zaradi davčnih olajšav) v soboto 30. aprila zvečer, je dokazal, da je mogoče s
skromnimi sredstvi in veliko navdušenja marsikaj
doseči. Nastop šestnajstih pevcev je dostojno izkazal njihovo pozornost in hvaležnost dolgoletnemu
mentorju, po katerem zbor nosi ime. Zbor je pod
vodstvom Marka Magajneta (pri eni pesmi ga je za
dirigentskim pultom zamenjal Janez Arko) izvedel
kar zahteven program: poleg ameriške in slovenske
himne še Vendelinovo Dextera Domini v latinščini,

Miheličevo O Gospa moja, Vodopivčevo Pobratimijo, Ipavčevo Domovini, Tomčevo Teče mi vodica, ter
narodne Ko prišla bo pomlad, Ko psi zalajajo, Oče,
mati, bratje in sestre (v priredbi Janeza Arka), Sijaj
mi sončece, Oj ti ljubca moja in Lahko noč.
Eden od pevcev me je po nastopu vprašal: »Mislite,
da bi bil p. Vendelin vesel, če bi nas slišal?« Odgovoril
sem mu z mirno vestjo: »Nič ne mislim, ampak sem
prepričan, da vas je bil vesel, saj vas je gotovo gledal
skozi ‘ta veliko okno’.«

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $200: F. Rabzel; $110: T. Kirol, F. Krnicar; $100: J.
Jarc; $90: O. Kalar; $80: I. Antolin; $70: V. Pfeifer, S. Levstik; $50: M.
Stropnik, A. Govednik, M. Lacijan; $30: A. Jenskovec, M. Ilc; $20:
M. Simcic, I. Matic, S. Grm; $10: C. Hocevar, I. Pretnar.
ZA CERKEV: $30: M. Simcic; $25: J. Jarc; $10: I. Matic.
ZA SAMOSTAN: $200: B. Magajne.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: S. Grm; $10: J. & T. Valent.
ZA LUČKE: $20: A. Govednik; $10: S. Levstik; $5: C. Hocevar; $3:
R. Kozuk.
ZA MISIJONE: $500: F. Krnicar; $100: L. Zupancic; $20: A. Goved
nik.

DAR LISTU AM: $160: I. Pretnar; $60: F. Krnicar; $30: C. Pfeifer;
$25: J. Jarc, S. Grm; $20: M. Stropnik, S.  Levstik; $10: L. Zupancic,
O. Kalar; $7: R. Kozuk.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI
ANTONIJA BURGER, Floral Park, NY

