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dopise pošiljajte na naslov:
Ave Maria
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KOLEDAR
UREDNIK VAM
IZ VODE V VINO, IZ GREHA V MILOST – Rupert iz Deutza
VSAK DAN NA OBISKU – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
BRALI SMO… – razni viri
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
KOŠNJA – Niko Kuret
sveta zgodovina:  POSEBEN STAN: PISMOUKI
   ODNOSI MED STANOVI – Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL NEŽNOSTI – P. Anzelm Grün
papežev verouk: PODOBA APOSTOLA PETRA – Benedikt XVI.
MOLITVENI NAMENI ZA JULIJ
ČEŠČENJE SRCA JEZUSOVEGA – P. Adolf Mežan
ŠE DVE SLOVENSKI BLAŽENI – Silvester Čuk
KATAKOMBE
SVÉTO IN KIČ – Vinko Ošlak
O “ZAKMAŠNIH” OBLEKAH – Jurij Paljk
naša kultura: JULIUS KUGY – Silvester Čuk
islam: ČE MUSLIMANI HOČEJO “PRAZNE“ CERKVE V EVROPI –
      P. Samir Khalil Samir
preganjanje kristjanov: VIETNAM
misijoni:INTERNET-ÍTIS – P. Vladimir Kos
KITAJSKA – agencija AsiaNews
“za narodov blagor”: PODGANE PRVE BEŽIJO Z LADJE,
KI SE POTAPLJA – P. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: OB BEATIFIKACIJI PAPEŽA JANEZA PAVLA II.
stran platnic: ASIŠKI DAN 2011
stran platnic: ROMANJA 2011, DAROVI, RAJNI

ZAVRATEC je majhno naselje z okrog 150 prebivalci na nadmorski višini 710 m, oddaljen v zračni liniji komaj kilometer od ceste, ki veže Žiri z Logatcem, seveda pa je pot od odcepa do cerkve dolga skoraj 3 km. Je sedež župnije, ki
je bila ustanovljena leta 1865. Prva cerkev na tem kraju je bila omenjena že leta 1630, sedanja župnijska, posvečena
sv. Urhu, pa je bila sezidana leta 1647 in prezidana leta 1747. Ima tudi podružnico sv. Katarine na Medvedjem brdu,
ki je bila sezidana leta 1400. Celotna župnija, v katero spada poleg Medvedjega brda še nekaj manjših zaselkov kot
tudi osamljenih kmetij, šteje okrog 400 prebivalcev. Župnija nima stalnega duhovnika, ampak jo upravlja župnik iz
sosednjega Godoviča. Kljub svoji majhnosti ima pa Zavratec kar štiri žive duhovnike, ki delujejo v koprski škofiji in
dve šolski sestri sv. Frančiška, ki tudi obe delujeta v Sloveniji.
JULIJ je v Sloveniji mesec novih maš. Poleg tega godujeta 5. julija slovanska apostola sv. Ciril in Metod, ki smo ju
izven Slovenije praznovali 14. februarja. Poleg tega praznujejo v Sloveniji na prvo nedeljo v juliju (3.) izseljensko nedeljo, ki zbere kolikor je mogoče izseljencev, ki so takrat na obisku v stari domovini. Krištofova nedelja pade letos prav
na god sv. Krištofa 24. julija . Sv. Krištof je zavetnik šoferjev in se mu je treba priporočati za varno vožnjo, predvsem
pa, da bi nas varoval lastne in tuje neumnosti v cestnem prometu. Znano je, da strožje in višje kazni praktično nič ne
zaležejo in da je žrtev prometa vsako leto več. Ko prebiram poročila, ugotavljam, da je sorazmerno največ žrtev med
motoristi. Mnogi mislijo, da je krivda v glavnem na njih samih zaradi neodgovorne vožnje. Ne bomo sodili, če to drži,
vsekakor pa je treba moliti za zdravo pamet. Naštejmo še nekaj godov: apostol Tomaž, imenovan tudi neverni Tomaž
(3.); mladinska svetnica in mučenka za čistost 20. stoletja Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva Benedikt (11.),
katerega redovno vodilo ni samo osnova pravil benediktincev, ampak tudi cistercijanov, trapistov in še nekaterih
manj razširjenih meniških redov; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije,
pa tudi najstarejša slovenska založniška hiša, Mohorjeva družba, se imenuje po sv. Mohorju; frančiškan, redovni generalni predstojnik, škof, kardinal in cerkveni učitelj Bonaventura (15.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc Brindiški (21.);
spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Jakob Starejši (25.);
Marijini starši Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); škof in cerkveni
učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Poleg tega imamo v juliju dva Marijina spomina:
ptujskogorska Mati Božja (2.) in karmelska Mati Božja (16.).

UREDNIK VAM
Kot lahko opazite na koncu tega stolpca, se 1.
junija
spominjamo druge obletnice smrti dr. p.
JULIJ – MALI SRPAN
Vendelina Špendova, ki ste ga mnogi poznali ne
le kot kaplana in pozneje župnika pri Sv. Štefanu v
  1 P PRVI PETEK; Estera, svetopisemska žena.;
Chicagu ter lemontskega gvardijana, ampak tudi kot
  2 S PRVA SOBOTA; Ptujskogorska Mati Božja;
rednega sodelavca Ave Maria in od leta 1998 do 2008
  3 N 14. NAVADNA NEDELJA; Tomaž, ap.;
tudi njenega upravnika. Predvsem pa je bil znan kot
  4 P Elizabeta Portugalska, kraljica.;
ustanovitelj in vodja zbora Slovenska pesem, ki je
  5 T Ciril in Metod, slovanska apostola
nastopal po raznih ameriških krajih. Da je njegovo
(v Sloveniji); Anton Marija Zaccaria, duh.;
izročilo ostalo živo dokazuje dejstvo, da se je nekaj
  6 S Marija Goretti, dev., muč.; Bogomila, spok.;
mladih, ki so izšli iz njegove šole, zavzelo in so usta  7 Č Izaija, prerok.; Edelburga, dev.; Vilibald, šk.;
novili komorni zbor, ki nosi njegovo ime in ga vodi
  8 P Gregor Grassi, šk. in tov. muč.; Prokop, muč.;
Marko
Magajne. Njihov nastop v Kulturnem centru
  9 S Nikolaj Pick, Wilhad in tov., gorkumski
v
Lemontu
30. aprila letos je pokazal, kaj lahko store
muč.; Brikcij, šk.;
tudi amaterji, če je dovolj zavzetosti in dobre volje.
10 N 15. NAVADNA NEDELJA; Pacifik Asiški, red.;
Približno hkrati s to številko (morebiti tudi malo
11 P Benedikt, op., oče zahodnega meništva;
prej ali pozneje, odvisno pač od pošte) bo prišlo na vaš
12 T Mohor in Fortunat, muč.;
naslov pismo z vabilom na medeni piknik, ki bo kot
13 S Henrik II., cesar; Evgen, šk., muč.;
običajno na zadnjo nedeljo v avgustu (28.). Vsakemu
14 Č Kamil de Lellis, red. ust.; Frančišek
pismu je priloženo deset srečk. Prispevek je isti kot
Solan, red.; Kateri Tekakwitha, dev.;
prejšnja leta: $1 za srečko. Večje (desne) dele srečk
15 P Bonaventura, šk., c. uč.;
obdržite zase, na manjše (leve) dele pa napišite svoje
16 S Karmelska Mati božja; Evstahij, muč.;
ime in naslov in jih v priloženi ovojnici skupaj s svojim
darom pošljite nazaj. Na naslove nikar ne pozabite, saj
17 N 16. NAVADNA NEDELJA; Aleš, spok.;
za srečko brez imena in naslova ne moremo vedeti,
18 P Simon iz Lipnice, red.; Marina, muč.;
komu pripada, torej tudi na žrebanje ne more priti.
19 T Ambrozij Aupért, op.; Arsenij Vel., pušč.;
Žrebanje bo na nedeljo medenega piknika popoldne.
20 S Marjeta Antiohijska, dev., muč.;
21 Č Lovrenc Brindiški, red., c. uč.; Prakseda, dev.; Tisti, ki bi zadeli dobitek, pa ne bi bili navzoči, bodo
dobitek prejeli po pošti. Nekateri so že lani pripomni22 P Marija Magdalena (Majda), svetopisemska
li, da je prispevek $1, ki ga držimo že precej let, veliko
žena; Marija iz Betanije, Lazarjeva sestra;
prenizek glede na dvig cen. To morda celo drži, vendar
23 S Brigita Švedska, red.; Apolinarij, šk., muč.;
se zdi, da bi bilo v teh časih krize prav malo primerno
24 N 17. NAVADNA NEDELJA; Krištof, muč;
prispevek dvigovati, saj končno nismo neka banka ali
25 P Jakob st., ap.; Valentina in tov., muč.;
naftna družba, ki hoče imeti svoj dobiček, četudi mora
26 T Joahim in Ana, starši Device Marije;
zato kupce oguliti do kosti. Res je pa tudi, da bomo
27 S Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tov.;
višji prispevek, če ga bo kdo poslal, hvaležno sprejeli.
28 Č Inocenc I, pap.; Viktor I., pap.; Samson, šk.;
Ko zaključujem redakcijo te številke, še nimam
29 P Marta iz Betanije, sestra Marije in Lazarja;
podatkov o letošnjih slovenskih novomašnikih.
30 S Peter Krizolog, šk., c. uč.; Julita, muč.;
V mesecu avgustu pričakujemo v Lemontu enega
31 N 18. NAVADNA NEDELJA; Ignacij Loyolski,
od naših klerikov iz Ljubljane, ki naj bi prišel na izpored. ust.; Justin de Jacobis, duh.; Fabij, muč. polnjevanje svoje angleščine. Točnega časa njegovega
prihoda še ne vemo, verjetno se boste pa lahko z njim
srečali pri nedeljskih mašah in raznih prireditvah na
Mrzel in moker mali srpán
hribu, kjer so pikniki.
trtnemu sadu močno je v bran.
Godujeta meseca julija: P. Metod Ogorevc v Lemontu (5. julija) in P. Krizolog Cimerman v New Yorku
Ako je vreme še tako deseti dan,
(30. julija).
tako bo z malim še veliki srpan.
Umrli so meseca julija: P. Vendelin Špendov (1.
Kadar grmi
julija 2009); Br. Bonifacij Dimnik (9. julija 1967); P.
se pelje Elija v nebo.
Klavdij Okorn (11. julija 1979); P. Edvard Gabrenja
(18. julija 1972) in P. Bazilij Valentin v Avstralji (26.
Je tega meseca presuho,
julija 1997). Naj v miru počivajo!
P. Bernardin
ostane grozdje drobno.

Kar je oče dobrega od svojih starih prejel, mora svojemu sinu zapustiti
in kar se je mati od svoje matere hvalevrednega naučila, bo tudi svoji hčeri zapustila.
Materin jezik je najdražja dota, ki smo jo od svojih starih dobili.
Dolžni smo skrbno ga ohraniti, olepšati in svojim mlajšim zapustiti.
bl. Anton Martin Slomšek
JULIJ – AM – 2011
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IZ VODE V VINO, IZ GREHA V MILOST
Rupert iz Deutza (ok. 1075-1129)

Razlaga Janezovega evangelija, 2

To je bilo prvo med njegovimi znamenji. In redko katero znaP. Vladimir Kos – Tokio
menje, ki ga je storil Gospod, to je Beseda, zaradi nas učlovečena, je zbudilo pri ljudeh več strmenja. Ker torej izpovedujemo
vero v Sina, da bi imeli dostop k Očetu, se zazrimo v duhovno
Še zdaj sem vesel, ker sem bil na obisku.
lepoto, ki se nam razkriva v tem čudovitem Jezusovem dejanju.
Pri kom? Uganite! Bilo je krasno.
To storimo z Njegovo pomočjo, pa tudi po ugledu svetih očetov,
Brez vseh preverjav, preverjavnikov stisk.
ki nam kaže pot.
Po vstopu pokleknil sem, kot se spodobi.
Bila je, je rečeno, Svatba v Kani Galilejski. Mnogi preroki so
v svojih perokbah napovedovali in očaki so s svojimi dejanji
In On me je čakal kot Hostija sveta.
nakazali ta veliki dogodek, to je, da se bosta dve naravi, božja
Kot Hostija biva po božje povsod.
in človeška, združili v enem, Kristusu, in da bo On sam postavil
On, ki Mu neskončnost je večen obstret,
svoj šotor na soncu, kakor ženin, ki odhaja iz svoje kamre. To se je
On, Človek in Bog, v tabernaklja posodi!
zgodilo v kamri deviškega naročja, ko se je ženin nadvse spoštljivo združil z nevesto, to je, stvarnik se je združil s svojo stvarjo.
Ta čudež si On je božansko zamislil,
Jezus pravi v Kani: »Napolnite vrče z vodo!« Voda pa je bila
zato, ker v ljubezni Mu bije srce.
mlačna, hladna in v človeški naravi ni mogla obnoviti nekdanje
Zdaj veste, kdo bil je moj vis-a-vis.
življenjske moči. Kajti Mojzesova postava (ki jo pomeni voda) in
Pojdite še vi, ker prav vsakogar sprejme.
tovrstni božji darovi ne morejo ničesar privesti do popolnosti,
saj človeškemu rodu niso zmogli prinesti odpuščanja grehov in vstajenja mesa;
v njih je le črka, ki ubija, ni pa duha, ki oživlja.
S tem pa, ko se je voda spremenila v vino, je bilo nakazano tisto,
kar se je zgodilo oziroma kar je tedaj po Jezusu Kristusu prišlo na svet,
namreč milost in resnica. Našo grešno naravo je oblekel v veličastvo
svojega božanstva. Ne dolgo zatem pa bo, po zmagi nad trpljenjem
in smrtjo, v samem sebi in v telesih mnogih svetih, ki vstanejo z njim,
pokazal domovino vstajenja. Zaradi tega se, potem ko se je dvignil
v nebo, blesti v vsej slavi. Opozarja nas, da moramo v vodah Pisma
gledati in okušati Njegovo podobo in moč. Tako moremo razumeti
duhovni pomen evangeljskega besedila, ker se nam je razodel njegov pravi smisel. Saj je bila vendar naša grešna narava ozdravljena
in smo, krščeni s Svetim Duhom, po prvem vstajenju znova zaživeli,
obenem pa smo bili z blaženim upanjem prestavljeni tudi v drugo
vstajenje.
Če to dojamemo, je naša žeja pogašena, kakor da bi pili najboljše
vino, in zagorimo v ljubezni, mnoge pa navda celo želja po deviški
čistosti, tako da ne zametujejo samo vprežnih volov, ki so jih preizkušali, ali njive, ki so jo kupili, temveč celo zvezo v mesu samo, da
bi se mogli bolj posvetiti nebeški svatbi.
Drugo obdobje se začenja z Noetom. O njem Pismo poroča, da
je zasadil vinograd. Ko pa je pil vino, se je upijanil in se razgalil sredi
svojega šotora. Iz tega smo spoznali, da je voda dobra, pa tudi primerna za očiščevanje nravi. Blagoslova ne bo podedoval tisti, ki bo
po Hamovem zgledu zasmehoval svojega očeta in razglašal njegovo
slabost, ko bi za kakšno vedel. Deležen ga bo tisti, ki bo to slabost
zakril s častjo in dolžno ljubeznijo, po zgledu Šema in Jafeta.
Ob Noetovih sinovih moramo biti pozorni na to, da so se sicer
vsi rešili pred vodovjem v istem naročju na barki, da pa je bila med
njimi vendarle velika razlika v vedenju do očeta. Dobesedni pomen
tega odlomka pa je tak, kakor da bi se voda spremenila v vino.

VSAK DAN NA OBISKU
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NEDELJSKE MISLI
3. julij
14. navadna nedelja
ODREŠENIK PRIHAJA UBOG
Zah 9,9-10
Zaharijeva knjiga ima dva slogovno popolnoma
različna dela, ki ju zato pripisujemo različnima
piscema. Naš odlomek spada v drugi del. Najbolj
verjetno je nastal v 4. stoletju pred Kristusom, ko je
Aleksander Veliki zavezel Tir in je prva novica o tem
prišla v Jeruzalem. Menjava oblasti v izraelski okolici
navdihuje preroka, da oznani menjavo tudi v kraljestvu izvoljenega ljudstva, ki pa ne bo šla po običajni
poti nasilja. Nasprotje med močjo konj in bojnih
voz – te je v judovsko vojaško opremo uvedel Salomon – in med krotkim, na žrebetu oslice jahajočim
mesijem, spominja prerokove sodobnike na resnico,
da je David (iz čigar rodu bo izšel mesija) na začetku
zmagoval v moči svoje vere Božjim obljubam, ne
zaradi lastne moči. Naloga bodočega kralja je torej
oznanjati ljudem mir in odrešenje, torej mora poleg
kraljevske opravljati tudi preroško nalogo. Tako
mora tudi ljudstvo postati nosilec miru. Dopolnjuje
pa to Jezusov ukaz: »Pojdi in tudi ti tako delaj!«
10. julij
15. navadna nedelja
BOŽJA BESEDA JE UČINKOVITA
Iz 55,10-11
Odlomek je iz drugega dela Izaijeve knjige, imenovane tudi Knjiga tolažbe, in je iz časa babilonskega
izgnanstva. Pisec želi pokazati, kako je vsa zgodovina
uresničevanje Božjega načrta, kar je bilo posebno
pomembno v času izgnanstva, ko se je zdelo, da se je
zgodovina Izraela končala v slepi ulici. Ne glede na
okoliščine in dogajanja, ki mnogokrat vodijo v brez
no teme in obupa, je izkušnja izraelske zgodovine
vedno nova zmaga Božje dobrote. “Beseda”, ki izhaja
od Boga, simbolizira načrt odrešenja, uresničen v
zgodovini. Božja beseda ne potrebuje ne finančne ne
politične moči, ker raste iz popolnoma drugih virov
in deluje na popolnoma drugem področju. Kristjani
vemo, da se to uresničuje v Kristusu in po njem v
vsakem od njegovih učencev. Nedeljski odlomek je
kratka pesnitev, ki primerja Božje delovanje blagodejnemu učinku dežja. Za puščavske kraje ta izredno
močna podoba izzveni v optimizem, ki z mislijo na
mnoge presenetljive obrate življenja spodbuja in
hrani tudi naše krščansko upanje.
17. julij
16. navadna nedelja
BOG DAJE ČAS ZA POKORO
Mdr 12,13.16-19
Pisec Knjige modrosti je učen helenistični Jud iz
egipčanske diaspore, po vsej verjetnosti iz Aleksandrije. Svojo knjigo je napisal v prvi polovici 1. stoletja
pred Kristusom. V času nastajanja tega modrostnega
besedila so Judje živeli večinoma raztreseni med
JULIJ – AM – 2011

tujci, izpostavljeni pritiskom podobno kot njihovi
predniki v Egiptu ali ob naselitvi v Kanaanu. Pisec želi
utrditi omajano vero svojih sonarodnjakov, prežetih
z grško kulturo, zato izraelsko vero predstavi kot poosebljeno Modrost. Strogi verski in nravni predpisi so
Jude sicer varovali, a so jih tudi zapirali v geto. Tako
se jim je zastavljalo vprašanje: Kako da Bog poleg
dobrega dopušča tudi zlo? Odgovor: »Pravični mora
biti ljudomil… po grehih daješ čas za pokoro.« Misel
o človeški medsebojni odprtosti, prizanesljivosti in
strpnosti je živa korenina sodobne ekumenske misli,
ki ji ne gre le za premostitev konfesionalnih razlik,
temveč hoče v vsakem človeškem bitju videti Božjo
podobo kot temelj enakosti in edinosti.

24. julij
17. navadna nedelja
SALOMON PROSI ZA MODROST
1 Kr 3,5.7-12
Odlomek nam kaže mladega Salomona, ki šele
začenja življenjsko pot in ga teža odgovornosti
pritiska k tlom tembolj, ker bo moral za svojega
vladanja, v katerem nima izkušenj, ohranjati Božje
delo. Zaveda se, da mu bo najprej potrebna modrost
razlikovanja med dobrim in zlom. Opisovanje, kako
spozna svoje mesto sredi Božjega ljudstva, pokaže za
tiste čase pomembno razliko med izraelskim kra
ljem in egiptovskim faraonom. Faraon se je imel za
izbranca in usoda njegova naroda zanj ni pomenila
kake naloge ali skrbi – revščina ljudi je faraone puščala neobčutljive. Pri Izraelcih je nasprotno: kralj je
neke vrste Božji namestnik in njegova prva skrb je
moralno in materialno blagostanje naroda. Preroki
so kralje vedno opozarjali, da so odgovorni za vero
svojega ljudstva. Iz tega bi se imeli kaj naučiti sodobni oblastniki, ki jim je pomembna samo osebna
oblast in oblast njihove politične stranke, namesto
da bi v svojem položaju videli službo resnici, miru,
dobroti in ljubezni ter odgovornosti.
31. julij
18. navadna nedelja
BOG NAS VABI NA GOSTIJO
Iz 55,1-3
Odlomek o gostiji, ki jo je Bog pripravil in vabi
nanjo, spada na konec drugega dela Izaijeve knjige,
namenjene ljudstvu v izgnanstvu.Večina ljudstva
otopela in ji ni bilo več kaj dosti za rešitev, pa naj gre
tu za osvoboditev iz izgnanstva ali pa za odrešenje
samo. Zato prerok opisuje Boga kot nekakšnega
klicarja, ki hodi okrog in hvali svoje darove ter vabi
ljudi, naj se jih poslužijo. Poseben poudarek je na
tem, da so ti darovi zastonj, čeprav ljudje raje trošijo
denar za nesmiselne reči. Vsekakor ta Božja ponudba
v razodetju jasno postavlja razliko med Božjim vabilom in človeškim odzivom. V Novi zavezi postane ta
razlika še ostrejša: nezanimanje za odrešenje ni zgolj
človeška otopelost, ampak postane pomanjkanje
vere, spada torej v skrivnost greha. Božje vabilo v
Izaijevi knjigi nadaljujejo Kristus in apostoli. Hrana
in pijača starozaveznega besedila postaneta simbol
novozaveznega odrešenja kot Božji dar človeku: tako
oznanilo Božje besede, kot tudi evharistična hrana.
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BRALI SMO...
CERKVENJAK — Na pobudo župnika Janka Babiča
in predsednika TD Cerkvenjak Alojza Zorka so ob
cerkvi v Cerkvenjaku postavili presmec (butaro), ki
je meril v višino 20 metrov. Izdelali so ga pri Dragu
Rokavcu v Brengovi, nato so ga fantje in možje peš
odnesli do cerkve, kjer ga je blagoslovil župnik Babič.
VOLIČINA — Društvo Presmec iz Dolgih Njiv vsako
leto pred župnijsko cerkvijo sv. Ruperta v Voličini
postavlja presmec (butaro). Ker letos praznujejo
15 let društva, so se odločili, da postavijo 15 metrov
visokega. Že nekaj tednov pred cvetno nedeljo so
pletli zelenje na drog in delo dokončali pred cvetno
nedeljo. S konjsko vprego so presmec prepeljali iz
Dolgih Njiv v Voličino. Društvo je znano tudi po pletenju velikih adventnih vencev, ki po obsegu merijo
več kot 12 metov in so težki več kot tono.
BOGOTÁ — Hudo deževje od lanskega oktobra dalje
v Kolumbiji je do zdaj poplavilo okrog enega milijona hektarjev obdelane zemlje ali pašnikov in povzročilo smrt 115.000 glav goveje živine in prisilno
preselitev milijona in pol glav živine. Poškodovanih
je tudi 98.000 kilometrov cest za prevažanje živil. S
tem je prizadetih okrog 3 milijone ljudi, smrtnih
žrtev je 423, ranjenih 523, pogrešanih 77. Predsed
nik je to imenoval »najhujša naravna tragedija v
kolumbijski zgodovini.
VATIKAN — V petek, 6. maja, je v spomin na oplenitev Rima, tako imenovani “Sacco di Roma”, 6. maja
1527, ko je žrtvovalo svoje življenje za papeža Klemena VII. (1523–1534) 148 švicarskih vojakov, da
se je lahko umaknil na varno, na notranjem dvorišču
Apostolske palače v Vatikanu priseglo 34 novincev
papeške švicarske garde, da bodo njemu in njegovemu nasledniku služili »zvesto, pošteno in častno«.
Med njimi je 28 prebivalcev iz nemško govorečega
dela Švice, trije iz francosko, dva iz italijansko, eden
pa iz retoromansko. Švicarska garda zdaj šteje 114
gardistov, papeža in njegove prostore pa varujejo od
leta 1506. Večina se jih za to službo obveže za dve leti.
RIM — Poljski predsednik Bronislaw Komorowski je
na tiskovni konferenci 2. maja zaželel, da bi bil papež
Janez Pavel II. kmalu razglašen za svetnika. Nenavadno hitro prištetje njegovega rojaka k blaženim
odpira možnost tudi za prav tako “hitro odločitev” za
razglasitev za svetnika. Komorowski tudi upa, da bo
papež Benedikt XVI. kmalu drugič obiskal Poljsko.
CANBERRA — Apostolska nunciatura v tem mestu
je sporočila, da je papež Benedikt XVI. predčasno
umaknil z mesta škofa avstralske škofije Toowoomba
mons. Williama Morrisa, ker je predlagal, da bi povečali število duhovnikov tako, da bi poklicali nazaj
tiste, ki so zapustili duhovniško službo in posvečevali
zgledne može in žene v duhovnike (duhovnice). Sledila je vatikanska preiskava in odstavitev.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža p.
Federico Lombardi je 2. maja izjavil, da v Vatikanu
upajo, da atentat na Osama bin Ladna ne bo povzročil nadaljnjih izbruhov nasilja. Bin Laden namreč
196

nosi veliko odgovornost za razkole in sovraštvo
med narodi, ki so povzročili smrt veliko ljudi. Za to
je zlorabil tudi vero. Kristjani se ne smemo veseliti
njegove smrti, marveč premišljati o veliki odgovornosti vsakogar pred Bogom in bližnjim.
OTTAWA — Upokojeni 70-letni škof škofije Antigonish, mons. Raymond Lahey, je pred sodiščem priznal
svojo krivdo v zvezi z otroškim pornografskim gradivom, ki so ga policisti odkrili pri njem septembra
2009 na ottawskem letališču. Škof, ki je nato papežu
ponudil odstop in ga je ta sprejel, noče, da bi zanj
plačali globo, marveč želi za zagrešeno kaznivo dejanje odsedeti kazen v zaporu.
RIM — Salvadorski minister za zunanje zadeve Hugo
Martinez je po pogovoru z italijanskim škofom
Vincenzom Paglio, ki si prizadeva za razglasitev 24.
marca 1980 med mašo umorjenega sansalvadorskega nadškofa Oscarja Romera za blaženega, povedal,
da ta postopek dobro napreduje.
PRAGA — V češkem samostanu Kraliky nameravajo
do začetka prihodnjega leta postaviti prvi spomenik preganjanim duhovnikom na Češkem za časa
komunizma. Na začetku petdesetih let so namreč
na Češkoslovaškem komunistične oblasti razpustile
redove, 2.500 redovnikov pa strpale v stalinistična
taborišča. Okrog 550 so jih imeli do leta 1961 zaprte
v Kralikyju. Pokroviteljstvo nad postavitvijo spomenika je prevzel praški nadškof Dominik Duka.
DUNAJ — Generalna tajnica avstrijske Akcije za
življenje, Martina Kronthaler, se je na tiskovni konferenci zavzela, da bi v Avstriji na vseh ravneh bolje
poskrbeli za to, da bi se nosečnice laže odločale za
rojstvo otrok, zlasti tiste, ki so v socialni stiski.
SKOMARJE — Po zaslugi najbolj znanega slovenskega ljudskega pesnika Jurija Vodovnika (1791–1858)
se v njegovem rojstnem kraju Skomarje (na Pohorju) leto za letom vrstijo številne prireditve. Ena od
prireditev je Jurijeva nedelja, ki je bila letos 8. maja,
posvečena 220. obletnici njegovega rojstva. Ob tej
priložnosti je bil prvi pohod po poteh Jurija Vodovnika – iz Skomarja do Rogle in nazaj ter dan odprtih
vrat znamenite Skomarske hiše, program za otroke
in mladino, tradicionalno srečanje pesnikov, maša v
cerkvi sv. Lamberta v spomin na pesnika, in zaključna prireditev v Taborniškem domu.
ARECIBO – PORTORICO — Portoričani so razgla
sitev papeža Janeza Pavla II. za blaženega praznovali z odprtjem njemu posvečenega središča. Zanj
je poskrbelo gibanje katoliške karizmatične prenove v Arecibu. To bo kraj molitve, evangelizacije
in formacije. V njem bo tudi dom za ostarele, ki so
ga uredili v tistem delu glavnega mesta Portorika, v
katerem živijo ljudje, ki jih tarejo razne življenjske
stiske. Na dan, ko bo papež Janez Pavel II. razglašen
za blaženega, bo v centru maševal škof iz Areciba,
mons. Daniel Fernandez Torres. »Janez Pavel II. je bil
za nas vir navdiha zaradi načina, kako nas je sprejemal. Njemu pripisujemo veliko rast karizmatične
prenove,« je povedal predstavnik središča.
VATIKAN — Prefekt Kongregacije za duhovnike,
kardinal Mauro Piacenza, je ob razpravljanju o mož
nosti, da bi se duhovniki lahko poročali, pozval k
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zadržanosti. Opozoril je pred uporabo “navidezno
zdravilnega sredstva”, ki v resnici lahko le poslabša
stanje, ter da se število duhovnikov, splošno gledano,
po svetu povečuje in ne zmanjšuje.
MOSKVA — Podpredsednik Ruske škofovske konference, škof Clemens Pickel, je izjavil, da je treba
pohiteti s srečanjem med papežem Benediktom
XVI. in ruskim pravoslavnim patriarhom Kirilom I.,
namesto da ga prelagajo, dokler ne bodo rešena vse
odprta vprašanja.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je povedal, da se je nekdanji
škof iz belgijskega Brüggea Roger Vangheluwe, ki mu
očitajo spolno zlorabo mladoletnega sorodnika, do
dokončne odločitve o njegovem “primeru” umaknil
v samostan ob reki Loari.
WASHINGTON — Ameriške škofije in redovni predstojniki so lani dobili 505 prijav o spolnih zlorabah
(le sedem jih zadeva dejanske zlorabe v lanskem
letu, večinoma pa gre za domnevne spolne napade
v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja); predlanskim je bilo teh prijav
malo več, leta 2004 pa kar 1092.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je za novega škofa
madžarske škofije Pecs imenoval dosedanjega esztergomsko-budimpeštanskega pomožnega škofa,
50-letnega mons. Györgyja Udvardyja. Zamenjal bo
70-letnega škofa Mihalyja Mayerja, ki so ga javna
občila obdolžila številnih prestopkov. Škofov predstavnik je vse zanikal.
BONN — Nemška škofovska konferenca je objavila,
da bosta glavna dogodka med obiskom rojaka papeža Benedikta XVI. od 22. do 25. septembra v Nemčiji
maša v Berlinu in ekumensko bogoslužje v Erfurtu,
kjer je deloval tudi Martin Luter.
VATIKAN — Benedikt XVI. je dobil novo gospodinjo
— Rossello Teragnoli iz duhovne skupnosti “Memores Domini”, potem ko je novembra lani zaradi posledic prometne nesreče umrla prejšnja gospodinja
Manuela Camagni.
KAIRO — Apostolski nuncij v Egiptu nadškof Michael Fitzgerald je za Radio Vatikan izjavil, naj kristjani v
tej državi močneje sodelujejo pri družbenopolitičnih
spremembah, in sicer v blagor vseh državljanov.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je v nagovoru novemu hrvaškemu veleposlaniku pri Svetem sedežu
Filipu Vućaku, ko mu je predal poverilna pisma, izrazil upanje, da bo pridružitev Hrvaške EZ povezana
tudi z njenim doprinosom močne verske istovetnosti
v to povezavo evropskih držav.
KIJEV — Novi ukrajinski grkokatoliški nadškof
Svjatoslav Ševčuk je izjavil, da si bo dolgoročno prizadeval za povzdignitev sedeža velikega nadškofa
Kijeva-Haliča v samostojni patriarhat. Le-to je ocenil
kot “naraven sklep razvoja” vseh vzhodnih Cerkva.
BOLOGNA — Predsednik Papeškega sveta za kulturo,
kardinal Gianfranco Ravasi, je v predavanju o novi
ustanovi Svetega sedeža za dialog z neverujočimi —
ustanova se imenuje “Preddvor narodov” — povabil k
resnemu in spoštljivemu dialogu z ateisti. Posvaril je
pred »površnostjo«, ki bi vero zvodenela na »nedoločno duhovnost«, ateizem pa na »plehko in zajedljivo
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zanikanje«. Dialog lahko obogati oboje: katoličane
in neverujoče.
BRATISLAVA — Slovaki so se 13. februarja spominjali
90. obletnice posvečenja prvih treh škofov (Karol
Kmetko za škofijo Nitra, Marian Blaha za škofijo
Banska Bystrica in Jan Vojtašak za škofijo Špis) v
cerkvi redovnikov piaristov v Nitri, potem ko se je
Slovaška leta 1921 odcepila od Madžarske.
MINSK — V glavnem mestu Belorusije so odprli bolnišnico za zdravljenje otrok, ki so zboleli za rakom.
Ker je to zdravljenje dolgotrajno, starši, ki spremljajo
otroke, pa nimajo denarja za najem sobe v mestu, je
minška Karitas ustanovila Center sv. Luka, v katerem
lahko med zdravljenjem bivajo njihovi starši z otroki.
PISTOIA — Škof škofije Pistoia, mons. Mansueto
Bianchi, je razrešil duhovniških dolžnosti na župniji
48-letnega župnika Luciana Vitija zaradi “ufološkega” razlaganja Svetega pisma v svojem učenju in
dušnopastirski praksi ter “čudodelnega zdravljenja”.
V pismu prizadetim župljanom je pojasnil, da ga žup
nik ni hotel poslušati in se mu pokoriti.
DUNAJ — Katoliška Cerkev v Avstriji in evangeličanska verska skupnost sta tudi letos na začetku
postnega časa povabili prebivalce Avstrije, naj se v
postu manj vozijo z avtomobilom. Priporočili sta jim,
naj več hodijo peš, sicer pa se več vozijo s kolesom in
javnimi prevoznimi sredstvi. Kadar sedejo v avto, naj
se jih pelje več skupaj, ne en sam voznik oziroma vsak
s svojim avtomobilom. Lanskoletna tovrstna akcija je
bila zelo uspešna, saj so prebivalci Avstrije prevozili
4,6 milijona kilometrov manj in v zrak spustili 700
ton oglikovega dioksida manj.
PRAGA — Na višehradskem pokopališču so 5. marca
pokopali Ota Madra, enega najpomembnejših čeških
teologov pred žametno revolucijo in po njej. Umrl je
27. februarja, star 94 let. Med drugim je prevedel vse
dokumente drugega vatikanskega cerkvenega zbora,
skrivaj širil in izdajal misli tujih teologov, sodeloval
z gibanjem Listina 77’.
MANAGUA — Pomožni škof Silvio Baez Ortega je na
televiziji izjavil, da je vnovična kandidatura sandinističnega predsednika Daniela Ortega za predsednika
Nikaragve »nezakonita in protiustavna«.
VATIKAN — Slepe in gluhe bodo v prihodnje po Vatikanskih muzejih vodili za to posebej usposobljeni
vodniki.
MÜNCHEN — Na Bavarskem je lani iz katoliške Cerkve izstopilo več kot 60.000 članov, iz evangeličanske
pa okrog 20.000. V katoliški Cerkvi jih je izstopilo
največ spomladi, ko se je začela “afera” v zvezi z
augsburškim škofom Walterjem Mixo.
DUNAJ — Kathpress poroča, da se je voditeljici neodvisne komisije za zaščito žrtev spolnih zlorab doslej
javilo več kot 800 oseb; odškodnine jih bo zaenkrat
dobilo 167. Prijave bodo zbirali do 31. maja.
BAGDAD — V Iraku je po vojski z Iranom med letoma
1980 in 1988, Zalivski vojski v letih 1990 in 1991 ter
po ameriški invaziji na Irak leta 2003 izginilo več
deset tisoč ljudi. Ljudje posledice vojne čutijo še več
let in celo desetletij po tem, ko orožje utihne, številni
pa še vedno upajo, da bodo dobili novice o bližnjih,
ki so izginili v spopadih.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
Dne 26. avgusta (št. 194) pa Ljubljanski list naznanja, da namerava Knoblehar 28. avgusta obiskati
svoje še živeče starše v Škocjanu. Prosi za prispevke
za njegov misijon, ki naj jih pošiljajo na vodstvo
semenišča, ali pa na upravo lista. Tudi slovenski Ljubljanski časnik je 27. avgusta prinesel novico: »Naš
znani misijonar Knoblehar je zdaj v Ljubljani.«
Bleiweisove Novice so prinesle 28. avgusta te
vrstice o njem: »22. dan tega meseca je prišel naš
slavni rojak g. dr. Ignacij Knoblehar, misijonski vikar
notranje Afrike, v Ljubljano. Ljubljančanom ne more
dovolj dopovedati o svojem potovanju po Afriki, o
življenju divjih narodov, itd. Neutrudljivi gospod je
zelo ogorel, kar se pa njegovi turški obleki dobro
priliči.«
Zgodnja Danica je 29. avgusta opozorila na njegov
prihod z uvodnikom: »Nekaj besed ljubim Slovencem«. Glasi se: »Od 22. tega meseca do dananjega
dne je imela Ljubljana veliko srečo, imeti v svoji sredi
g. dr. Knobleharja, vesoljnega namestnika v srednji
Afriki. Kakšnih pet dni bo hodil po Dolenjskem in
obiskal svoje znance, prijatelje, sorodnike in ljube
starše, potem se bo pa za vselej poslovil od njih, ker
misli do smrti ostati v Afriki. Po teh obiskih se bo spet
vrnil v Ljubljano in ostal nekaj časa tukaj; stanoval bo
v bogoslovnem semenišču. Potem se bo odpravil na
Dunaj in čez Rim nazaj v Afriko. Kdor je tako srečen,
da more poslušati tega gospoda, ki je šele 31 let star,
si mora priznati, da so ure, ki jih je preživel pri njem,
med najlepšimi, kar jih je kdaj prebil. In kdo bi ga tudi
z veseljem ne poslušal, ko tako prijetno pripoveduje
o krajih in ljudeh, pri katerih do zdaj še ni bil noben
Evropejec! – Tudi Zgodnja Danica rada sprejme vsak
dar v ta namen. Pokličimo si še enkrat v spomin besede, ki jih je bil vse časti vredni, za Boga in za bližnjega
goreči gospod lani pisal iz Afrike: ‘Ali je morda moja
draga domovina od Božje previdnosti določena za
to, da vzpodbudi veliko Evropo, naj pripravi pot za
razširjanje sv. vere v srednji Afriki, zatre sužnost, ki je
človeštvu v sramoto, in vpelje svetlo zarjo krščanske
omike in krščanskega življenja namesto toliko stoletij trajajoče poganske teme in surovosti.’ Če mislimo
na te besede, ali ni, kakor da bi se nam reklo: Pritrgaj
si pri obleki, hrani in drugih rečeh vsak teden vsaj en
krajcar in ga daruj iz ljubezni do Jezusa Kristusa, ki
je tudi za uboge črnce prelil svojo rešnjo kri.«
V Ljubljani je šel Knoblehar večkrat molit v lepo
misijonsko kapelo sv. Frančiška Ksaverija v šentjakobski cerkvi, ki so jo bili leta 1699 postavili kranjski
deželni stanovi. Poklonit se je šel svojemu dobrot
niku knezoškofu Wolfu in bil večkrat tudi pri mizi
njegov gost. Obiskal je svoje bivše profesorje in druge
dobrotnike, svoje sošolce in prijatelje. Pozdravit je šel
tudi svojega rojaka profesorja Franca Metelka, ki ga
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je nekoč poučeval v milem materinskem slovenskem
jeziku; v svoji radodarnosti mu je Metelko gotovo kaj
več poklonil za njegov misijon. V oporoki 16. marca
1861 je misijonu volil 500 goldinarjev. – V Ljubljano
ga je z bližnjega Iga prišel pozdravit njegov rojak,
prijatelj in dobrotnik, kaplan Jožef Partelj.
Za ljubljanski in dunajski muzej je Knoblehar
prinesel mnogo predmetov iz osrednje Afrike, zlasti
od Barijcev. Ob njegovi smrti je zapisal Ljubljanski
list: »Posebno zanimivi so številni darovi, ki jih je
poklonil ljubljanskemu muzeju in ki nam prav nazorno predstavljajo skoro vse domače življenje in
delo zamorskih rodov, ki jih je obiskal. Tam je tudi
dragocena zbirka novcev in ptičev.«
Natančen seznam in popis teh predmetov je
prinesel Ljubljanski list leta 1851, št. 245 in 268.
Mnogo je zamorskih okraskov; na vrvici nabrana
zrna in živalski zobje; leseni in kovinasti obročki za
na roke in noge; razni glavniki. Potem glasbila: preko
polkrožnega lesenega dna, prevlečenega s kožo, so
napete strune; tudi raznovrstna pihala, za katera so
uporabljeni volovski, ovčji in gazelini rogovi. Prav
majhni stolčki, ki jih Barijci nosijo s seboj. Mnogo
posod iz lesa, gline in roženine. Košarice, razne
tkanine, kratke predvese za pas, kapice, perjanice za
na glavo. Zlasti mnogo je orožja: loki in tuli za puščice,
šilaste in zaokrožene sulice na bambusovih držajih,
daljši in krajši meči, noži, osti in ščiti. V ljubljanskem
muzeju so ti predmeti zvrščeni zraven majhnih
staroegiptovskih kipov, koptskih tkanin in drugih
znamenitosti, ki jih je poslal ali osebno prinesel iz
Egipta konzul dr. Lavrin.
Knoblehar je prinesel v Ljubljano tudi živega
skakača in ihnevmona.

Ihnevmon (dolg okrog pol metra, z enakim repom)

V Ljubljani ga je naslikal Matej Langus. Kakor
pripominjajo Novice v 35. številki, ga je »prav dobro
zadel«. Glavo ima Knoblehar po vzhodnem načinu
ovito z modrim, rdeče podšitim blagom. Halja je
rjava. Pas se samo malo vidi. Na obrazu, zlasti pa v
očeh, ki so modrikaste barve, se razodevata bistri
duh in mirna moč volje.
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Niko Kuret

KOŠNJA
Delno je bila košnja na Slovenskem opisana že v julijski številki 2010.
Letos s tem opisom nadaljujemo.
Košnja je v hribovskih krajih potekala drugače
kot v ravnini.
Na Gorenjskem so “senokoše” – v Zgornji Savski
dolini “senožeti” – visoko nad naselji. Vse ravni,
postavim, okoli Begunj so obdelana polja, zato so
bila vsa travnata pobočja Begunjščice velik blagoslov, posebno, kadar je v ravnini zaradi suše grozilo
pomanjkanje krme, takrat so pokosili Begunjščico
prav do skalovja. Že pred drugo svetovno vojsko se
je zaradi drugačnega načina gospodarjenja tod dosti spremenilo, v sedanjem času pa senokoše sploh
močno opuščajo. Svoje dni je bila Begunjcu “séča” na
Begunjščici prav tako velik praznik, kakor je trgatev
Dolenjcu še dandanašnji. Bila mu je pravzaprav oddih v gorah od morečih skrbi vsakdanjega življenja;
ob vseh naporih težkega dela v strminah je bilo še
Senene kope

pa so morale biti oborožene z derezami. Seno so
spravili potem na določen prostor, majhno ravnico,
kjer so postavili “kopo”. To ni bilo lahko. Upoštevati
je bilo treba stara, preskušena pravila, kakšna mora
biti oblika kope in kako na gosto naj bo nagrmadeno seno, da vzdrži jesensko deževje in prve zimske
viharje. Kopo so naložili okoli visokega droga, zasajenega v zemljo; imenovali so ga “ostrv”. Ostrv so
podprli od štirih strani z manjšimi drogovi, ki so

Senožet v strmini

zmerom nekaj vsakoletne romantike in ljubezenskih
storijic med fanti in dekleti – saj so starci morali
ostati doma. Za to košnjo sta prihranila gospodinja
zadnje pleče in gospodar zadnji kanec domačega
žganja. Med petjem in vriskanjem so potekali dnevi
košnje v prvih dnevih avgusta. Toda že pred drugo
svetovno vojsko je bila ostala od vsega le še senca.
Seno so kosili s koso na kratkem kosišču, noge

Rovt

Kosa
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Oselnik z oslo

Grablje

segali nekako do tretjine višine ostrvi; te drogove
so imenovali “komarče”. Prostor, kjer je stala kopa,
in tudi površina, kjer so nakosili seno zanjo, so imenovali “kopišče”.
V kopi je čakalo seno pozne jeseni ali zime, ko je
zapadel prvi sneg. Tedaj so povezali seno prvotno s
srobotom, pozneje že z žico, v “bremena”, jih naložili
na veje in spravili do prve poti, od ondod pa po saneh
v dolino. Kdor je to delal, je bil “vezavec”. Vezavce je
čakalo doma dobro kosilo; včasih so zahtevali nad199
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Gorska senožet

povprečne dnine. V prejšnjih letih je bilo videti kope
visoko gori pod skalovjem v strminah Begunjščice.
Delo “vezavcev” je veljalo za zelo predrzno in nevarno, a posebnih nesreč pri njem ni bilo. Pod Storžičem so hodili pozimi “v goro” “senarit”. “Senarji so
povezali seno s trtami v velike butare in jih vlačili
po snegu proti domu. Na Karavanški strani v Zgornji
Savski dolini so po senožetih še dandanes postavljeni
številni seniki. Vanje spravljajo suho mrvo in hodijo
pozimi z ročnimi sanmi ponjo.
Nekatera kopišča na Begunjščici so bila last določenih domačij v Begunjah, Poljčah in na Zgoši.
Druga pa so se oddajala vsako leto po žrebu. Kopišča
so njega dni po starem izročilu žrebali (“vzdigovali”)
vsako leto na veliki ponedeljek. Imena kopišč so bila
v Begunjah napisana na deščice, na Zgoši pa s številkami označena na kroglicah. Deščice ali kroglice
so vrgli med dva klobuka in jih nato po vrsti vlekli;
“vzdigovali”. Užitek kopišča, ki je komu pripadalo,
je veljal samo za tisto leto.
V hribih se kosi, “seče”, samo enkat na leto. Kosci,
“senoseki”, delajo kar ves dan. Redovje se navadno
ne razstilja in ne obrača. Na Menini nad Motnikom
zgrabijo grabljevci mrvo, “starino”, na “korušeljne”
in nato spravljajo. Če so senožeti blizu naselij, jo
vozijo domov na vozovih; če jo nosijo, jo nabašejo

S skodlami krit senik
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v “kripe”; če jo prevažajo v butarah, jo prevežejo z
“butarnikom”.
Poseben praznike je “seča” tudi za Bohinjce. Kadar pride čas zanjo, gre vse, mlado in staro, v planine. Ko seno pokose in posuše, ga naložijo v kope in
prenesejo v senike. Na više ležečih strmih travnikih
in pašnikih kosijo (“sečejo”) samo enkrat na leto.
Vaščani so si domače delo uredili tako, da so lahko
so šli v “rote” v nedeljo po sv. Jakobu (25. malega
srpana) “senoseki” in “grablovce” iz vse vasi. V rovtu
so ostali teden dni. V vsak rovt je odšlo šest do osem
“senosekov” in tri do štiri “grablovce”. Ženske so že
nekaj dni prej znosile v rovt posodo in nekaj zaloge.
Naložile so jerbas, ki so ga nosile na glavi. V nedeljo
po sv. Jakobu so senoseki prišli praznično oblečeni
h gospodarju na kosilo. Po kosilu so odšli domov, se
preoblekli, vzeli vsak svojo koso, oselnik (osounk),
oslo (vosvo) in ognilo (ogniu) – železno kladivce, s
katerim je kosec sproti poravnaval ostrino kose, če je
z njo zadel ob kamen. Gospodar je vzel tudi priprave
za klepanje kose (klepáne) in tri do štiri velike rjuhe
za nošnjo sena. Dekleta so oblekla živobarvna krila,
bele ošpetlje in obvezno bele predpasnike (sicer bi
se seno po verovanju ne sušilo). Senoseki so poleg

Položna senožet

kose nesli šest do osem grabelj, ene ali dvojne senene
vile in kruh. V rovtu so bivali v gospodarjevi koči, v
njej so kuhali in spali. Nekateri gospodarji so imeli v
rovtu tudi hlev za živino. Posušeno seno so v rjuhah
nosili v manjše senike (“svisli”) in ga pozimi na saneh
(“samotéženkih”) spravljali v dolino. Danes se košnja
v rovtih precej opušča.
Manj praznična je bila košnja v Trenti. Sena je v
planinah malo. Trentarji so hodili včasih visoko med
skalovje, tam kosili in sušili seno, si kuhali polento
in spali v skalah. Mukoma so nosili seno po tri, štiri
ure daleč z brega. Bremena so tehtala tudi en do
poldrug cent. Bremena so zložili v kope. Ob prvem
snegu so seno zvozili na saneh v dolino, da so lahko
preredili drobnico.
Na Nanos so se odpravljali kosci svojčas že zvečer. Odpeljali so se na vozovih, spotoma prepevali
in vriskali. S seboj so imeli vso potrebno hrano, gospodinje so jim napekle potice. Kosci so bili oprtani
z belimi predpasniki. Bele predpasnike so imele
2011 – AM – JULIJ

tudi grabljice. Vsak fant je dobil od svojega dekleta
šopek. Košnja na Nanosu je bila skupna. Kmetje so
si jo razdelili na licu mesta.
Na Pohorju kosijo šele o sv. Lovrencu (10. avgusta). Tudi za Pohorce je košnja velik praznik. Seno
spravljajo v dolino s posebnimi vozili, ki sestoje iz
vozovega prednjega podela z dvema kolesoma; dve
žlajfi in svoro, ki nadomeščajo zadnji podel, prekrižajo s smrekovimi vejami. Na to nalože seno in ga

pritrdijo s težko žrdjo. Tako bremena ne zvrnejo, če
so sunki še tako hudi.
Motorne kosilnice, obračalniki in drugi stroji v
ravnini ter opuščanje senožeti v hribih spreminjajo
starodavna opravila, da so lažja in da je treba zanje
manj ljudi. Traktorji z nakladalniki in puhalniki pod
skednji krajšajo spravilo. Več je lagodnosti, zato pa
manj nekdanje prazničnosti. Stara košnja ali seča je
v zatonu.

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
POSEBEN STAN: PISMOUKI

Pismouki pri prepisovanju

Duhovniški razred, vedno bolj občutno razdeljen
na bogate in revne – prav lahko bi jo primerjali visoki in nizki duhovščini Francije 18. stoletja – ni imel
nobenega pomena več. Omejen na svojo bogoslužno
dejavnost ni bil več tisto, kar je bil nekoč, predvsem v
času izgnanstva: vodnik, ki so ga poslušali, živa vest,
varuh izročil Izraela. Zelo zanimiv je pojav, da so
Jahvejevi duhovniki v enaki meri, kot so ohranili zvestobo Postavi, tudi delali na nastanku novega razreda
ljudi, ki jih je pa kmalu začel izpodrivati. Postava je
bila zaščita Izraela, v njej je bilo vse njegovo upanje.
Torej jo je bilo treba natančno študirati, povzdigovati
in raziskovati vse njeno učenje ter iz nje napraviti
duhovni kruh izvoljenega ljudstva. Tako je nastala
že v Babilonu med izgnanstvom kasta pismoukov,
ki jo je čakal izreden razvoj.
Teoretično so bili razdeljeni na mebhinim, pravnike, in soferim, urednike. Prvim, ki naj bi oblikovali
JULIJ – AM – 2011

verske zakone, in drugim, ki naj bi jih posredovali
naprej – v praksi je lahko isti človek opravljal obojno funkcijo – je bilo naloženo »razlagati  Jahvejeve
zapovedi« (Ezr 7,11). Oni so po povratku iz izgnanst
va pod Ezro in potem pod Ezekijo in Jošijo opravili
veliko delo urejanja Svetega pisma, saj iz tega časa
izhaja skoraj taka Stara zaveza, kot jo imamo danes.
Priznani kot “učenjaki Postave” so po malem postali
nasprotje razreda tistih duhovnikov, ki so bili dobri
le še za opravljanje daritev in zažiganje kadila. Ezra,
sam duhovnik po rojstvu, je značilen za njihov raz
voj, za njihovo psihologijo, za njihov način “biti”:
saj ga Sveto pismo vedno imenuje “pismouka”. Dogajanje je delalo zanje. Izvoljeno ljudstvo ni bilo nič
drugega več kot verska skupnost in tisti, ki so poznali
teologijo do najmanjših podrobnosti, so na nesrečo
prišli do silne pomembnosti. Kot smo videli v prejš
njih poglavjih, jim je uspelo zlesti v Sanhedrin in ni
trajalo dolgo, da so v njem igrali pomembno vlogo.
V Jezusovem času se jim je uspelo uveljaviti. Shod
nice, zbirališča, kjer so komentirali Sveto pismo, kjer

Rokopis Knjige psalmov
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Jezus in pismouki

pa ni bilo daritev, jim je dajala veljavo nad duhovniki;
in shodnice so bile povsod! Najimenitnejši med njimi
so bili deležni naslova učitelj Postave (Lk 10,25; Apd
5,34) in kadar so govorili z njimi, so jih naslavljali
rabi, kar pomeni učitelj (Mt 23,7). Pismouki najvišjega reda so vzdrževali višje šole, kjer se je izobraževala
smetana mladine. Nekateri so pritegovali množice
učencev, kot rabiji Hilel, Šamaj in Gamaliel.  Ker je
bilo pravo po svojem bistvu versko, se jim ni bilo
mogoče izogniti, kadar je šlo za sodno uveljavljanje
pravičnosti: oni so namreč določali pravno znanost.
Vsi niso bili farizeji, kakor bi bilo mogoče misliti, ko

jih evangelisti zelo pogosto enačijo s stranko farizejev, da ne rečemo bolj grobo, ko jih mečejo v isti koš.
Toda vsi so strastno študirali Sveto pismo, njegovo
besedno razlago, ki je bila polna komentarjev in
drobnjakarskih izvajanj. Iz učenja njihovih glavnih
vodij bo nastal Talmud.
Ni dvoma, da so bili poseben družbeni razred,
bolje rečeno, kasta. Prihajali so iz najrazličnejših
okolij. Mnogi so bili, kot smo videli, ljudje iz ljudstva, ki so delali s svojimi rokami. Drugi, kot rabi
Johanan ben Zakai, so bili trgovci. Toda dejstvo, da
so imeli za sabo isti študij, da so se zanimali za iste
probleme, da so imeli iste interese, je ustvarjalo med
njimi skrajno močne vezi tudi takrat, ko so se javno
soočali v ostrih diskusijah. Jezus je poznal njihovo
znanost (Mt 13,52) in ko je sprejel razpravo z njimi,
jim je očital, da so okameneli v izročilu, namesto da
bi ubogali Božji klic, in da so tako poudarjali črko
Postave, da so pozabili na njenega duha. Najbolje se
pa zavemo njihove pomembnosti iz načina, kako o
njih govore evangelisti. Na podeželju so bili maloštevilni – čeprav jih Lukov evangelij omenja v Galileji
(Lk 5,17) – dosti jih je bilo pa v Jeruzalemu. Njihova
kasta je bila zaprta sama vase in tako dobro organizi
rana, da se jim bo v velikem številu uspelo izmuzniti
katastrofi leta 70. Po razrušenju Jeruzalema  se bodo
zbrali v Jamniji na jugu Tiberijskega jezera, kjer bodo
ustanovili versko središče, v katerem bo izdelan velik
del Talmuda.

ODNOSI MED STANOVI
Postavlja se vprašanje: ali je bila uravnotežena
ta judovska družba, katere osnovne sestavne dele
smo videli? Je med stanovi vladalo soglasje? Če smo
odkriti, se zdi, da ne. Brez dvoma ni vzeti resno nekaterih žaljivk in psovk, tako kot v današnjih dneh ne
moremo vzeti za čisto
zlato očitkov skrajnih časopisov. Vendar
pa imamo vtis, da je
bilo razumevanje med
raznimi izraelskimi
družb enimi razredi
daleč od popolnosti.
Nek razočaran rabi je
zapisal: »Bog je ustvaril človeštvo v enem
samem primerku gotovo zato, da se vse
družine, ki bodo izšle
iz tega edinega človeka, ne bi kregale med
seboj. Toda ko danes
vidimo toliko sporov,
Bogataš
se vprašamo: ‘Kaj bi
bilo, če bi bil Bog ustvaril dva Adama?’« Razmere
v Jezusovem času niso bile nekaj novega. Sirah, ta
plemenitaš, ki je pisal okrog leta 180 pr. Kr. svoj
znani modrostni spis, je že ugotovil: »Kako naj gresta skupaj lončen pisker in železen kotel? Pisker se
bo obenj zadel in razbil. Bogatin stori krivico, pa se
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celo jezi, če pa siromak trpi krivico, se bo moral še
opravičevati« (Sir 13,2-3).
Dosti je dokumentov, ki kažejo skrajno živo
nasprotstvo med stanovi. Ena izmed apokalips, ki
so cvetele takrat, Mojzesovo vnebovzetje, je polna
žolčnih očitkov bogatinom, »ki požirajo imetje
revežev, ne sanjajo o drugem kot o požrtijah in se
imajo za prince.« In urednik teh maščevalnih strani
je krepko razširil meje stanu bogatinov, saj je vanje
vključil vse farizeje. Velike duhovniške družine so
bile še posebna tarča. Močna razširjena pritožba, ki
jo je Talmud ohranil kar na dveh mestih, pove, kako
je nizko ljudstvo sodilo velike tempeljske gospode:
»Boetova hiša? Gorje mi, njen korobač! Kantarova
hiša? Gorje mi, njeno pero! Anova hiša? Gorje mi,
njeno kačje sikanje. Ismael ben Falijeva hiša? Gorje
mi, udarci njene pesti! Oni sami so veliki duhovniki,
njihovi sinovi zakladniki, njihovi tasti tempeljski
odličniki. Gorjače njihovih služabnikov padajo po
nas!« Pa tudi pismoukov niso kaj bolj cenili. Rabi Akiba je dejal svojim učencem: »Preden sem sam postal
pismouk, sem mislil: ‘Če bi le zgrabil enega, bi šavsnil
po njem kot osel!’« »Učitelj, kaj ne bi bilo dovolj pes?«
je pripomnil eden od učencev. »Ne, kot osel,« je pribil
modrec. »Osel šavsne bolje, zlomi kost!« Posebno
am-ha’arec so bili znani, da prezirajo vse ostale stanove – kar je lahko razumeti – zlasti pa pismouke in
učenjake Postave, ki so jih tako zaničevali. »Sovražijo
nas,« je imel navado reči rabi Eliezer, »bolj kot pogani
sovražijo Izrael. Če nas ne bi potrebovali, da kupuje2011 – AM – JULIJ

Berač

mo njihove pridelke, bi nas vse pobili!«
Kaže, da je bilo družbeno stanje prav malo trdno.
Nasprotstvo med stanovi si je izmišljalo kup pretvez
za svojo potrditev. Vzroki so bili politično in družbeno obarvani. Ker je bilo nizko ljudstvo nesrečno, se je
obupno oklepalo povodov za upanje, ki jih je imelo,
in ljudi, ki so mu z obrambo vere obljubljali svetlejšo
bodočnost. Odtod vpliv farizejev in skrajnih gorečnikov. Lahko je bilo očitati bogatim in mogočnim,
da so se prodali Rimljanom – saj je bilo večinoma

res. Razlika v premoženju in načinu življenja je bila
prevelika. Celo znotraj duhovniškega stanu so bili
resnični proletarci, pripravljeni se pridružiti skupni
stvari upornikov. Uničujoč davčni sistem je pomagal
vzdrževati revščino v deželi, ki bi sicer morala živeti v
skromnem, pa gotovem blagostanju. Če je nastopilo
obdobje suše ali vdora kobilic, je to pomenilo lakoto
in hrum ljudskega besa.
Zagotovo je to eden od vidikov vsakdanjega ži
vljenja v Palestini v Jezusovem času, na katerega
običajno niti ne pomislimo, pa je njegov zgodovinski
pomen precejšen. Ne smemo prezreti, da je bil že
takrat v Izraelu proletariat in celo “pod-proletariat”,
sestavljen iz slabo plačanih delavcev dninarjev – en
denarij na dan, kot smo videli, štirje ali pet je bilo
največ –, ki jim je grozila brezposelnost, ponižanih
am-ha’arecov, katerim gospodarji včasih niso dali
niti tistega malo plačila, ki ga je Postava zanje svetovala, beračev, ki so se vlekli po ulicah, in še – nikar
ne pozabimo – gobavcev in bolnikov, ki jih nobena
bolnišnica ni sprejemala. Med temi zaničevanimi,
razdedinjenimi, se bo najprej in dolgo časa širilo
Jezusovo oznanilo. Odkar je kriza, ki se je razdivjala
od začetka 1. stoletja pr. Kr., še poglobila revščino, se
med njimi pripravlja družbeno, versko in politično
vstajniško gibanje, ki bo privedlo izvoljeno ljudstvo
do vélike katastrofe leta 70.

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL NEŽNOSTI
Ljudje, ki se ljubijo, včasih rečejo drug drugemu:
Ti si zame angel nežnosti. S tem povedo, kako dobro
jim de, da je drugi tako nežen
z njimi, da z njim ne ravna kot
s svojo posestjo, marveč kot z
dragocenim zakladom, ki se
mu sme le obzirno približati.
Vendar pa nežnost ni le način,
kako drug z drugim ravnata
zaljubljenca, ampak je danes
postala moderna krepost. Sredi sveta, v katerem prevladuje
nasilje, hrepenijo mladi po
drugačnem modelu medsebojnih odnosov, po ozračju
nežn osti. Nastaja posebna
kult ura nežnosti, samosvoj
življenjski slog nežnosti. Než
nost je umetnost nežnega
ravn anja z ljudmi, z naravo
in s stvarmi. Čeprav je pojem
nežnosti značilno moderen, se
s pojavom nežnosti srečujemo
v vseh časih. Sveto pismo je polno nežnih srečanj.
Pismo Titu nam pove, da se nam je v Jezusu Kristusu
razodela Božja nežnost (hrestotes, dobrota, plemeniJULIJ – AM – 2011

tost – Tit 3,4). Pesnik Heinrich Böll se je pred smrtjo
zavzemal za lastno teologijo nežnosti. In tudi sam je
v Novi zavezi odkril teologijo
nežnosti, »ki vselej ozdravlja.«
Angel nežnosti bi te rad
uvedel v umetnost rahločut
nega in nežnega ravnanja z
ljudmi, pa tudi z vsem, kar
vzameš v roke. Nežno lahko
ravnaš le s človekom, ki si ga
vzljubil. Ne boš silil vanj, ne
boš ga grobo grajal ali se ga
lotil. Ne boš ga silil, naj ti izda
vse svoje skrivnosti. Približaš
se mu na nežen in obziren
nač in. Nežno je lahko tvoje
govorjenje, tvoje ravnanje z
drugim. V takšnem nežnem
ozračju, v katerem se drugi čuti
cenjenega in dragocenega, ko
odkrije svojo lastno lepoto,
se nežnost nato izraža tudi v
dejanju, v nežnem dotiku, v
nežnem božanju ali z nežnim poljubom. V takšni
nežnosti se med ljudmi pretaka ljubezen, takšna
ljubezen, ki se ne oklepa, ki nima posestniških zah203
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tev, ljubezen, ki spoštuje, ki je velikodušna in ima
občutek za skrivnost drugega.
Nežno ravnanje s stvarmi pomeni, da knjigo vzamem v roke pazljivo, da mi je dragocena. Pogosto se
prestrašim, kako nekateri grobo ravnajo s svojimi
knjigami. Potem ko so jih prebrali, jih komaj še lahko vzameš v roke. Surovo ravnanje je pogosto izraz
potlačene spolnosti, nam povedo psihologi. Nežnost
pa je znamenje celostne spolnosti. Taka spolnost se
zliva v vsa dejanja človekovega življenja, v vsak dotik, v vsako delo, v ravnanje z ljudmi in s stvarmi. S
skodelico in krožnikom, ki ju postavim na mizo, ravnam obzirno. Orodje jemljem v roke pazljivo. Sveti

Benedikt zahteva od oskrbnika samostana, da naj bi
z vsem orodjem ravnal kot s svetimi oltarnimi predmeti. V vsem se konec koncev dotikamo Stvarnika.
Želim ti, da doživiš angele nežnosti, ki bodo nežni
s teboj, ki ti bodo podarili ozračje nežnosti, v katerem boš lahko vzcvetel, ko boš lahko zares povsem ti
sam, ko se lahko popolnoma sprostiš in se preprosto
počutiš dobro. In želi ti, da tudi ti sam smeš za druge
postati tak angel nežnosti. Da bi lahko to bil, moraš
najprej v šolo k angelu nežnosti, da boš z vsem, kar
srečaš in česar se dotakneš, ravnal nežno, in tako
mogel okrog sebe ustvariti nežen prostor, v katerem
se bodo drugi počutili na varnem.

papežev verouk
Benedikt XVI.

PODOBA APOSTOLA PETRA
od Petra se učimo ponižne in pogumne vere
V prejšnjih nagovorih smo prevsem poskušali
bolje razumeti kaj je Cerkev, kakšna je Gospodova
zamisel o tej njegovi novi družini. Potem smo rekli,
da so Cerkev osebe. Videli smo, da je Gospod to novo
resničnost, Cerkev, zaupal dvanajsterim apostolom.
Zdaj si jih hočemo ogledati drugega za drugim, da bi
v osebah razumeli, kaj je živeti v Cerkvi, kaj pomeni
slediti Jezusu. Začenjamo s Petrom.
Za Jezusom je Peter najbolj znana in največkrat
omenjena osebnost v novozaveznih spisih: 154 krat je
omenjen z nadimkom Pétros,
kar je moška oblika od “petra”
= “skala”, “pečina”, to pa je grški prevod aramejskega imena
Kefa, ki ga je dobil naravnost
od Jezusa, kar je potrjeno devetkrat predvsem v Pavlovih
pismih; potem je treba dodati
še pogosto ime Simón (75
krat), ki je pogrčena oblika njegovega originalnega hebrejskega imena Simeón (dvakrat:
Apd 15,14; 2 Pt 1,1). Simon,
sin Janeza (prim. Jn 1,42), ali
v aramejski obliki bar-Jona,
Jonov sin (prim. Mt 16,17), je
bil iz Betsaide (prim. Jn 1,44),
mesteca na vzhodni obali Galilejskega morja (Genezareškega jezera), iz katerega je izhajal
tudi Filip, in seveda Simonov
brat Andrej. Njegovo govorjenje je izdajalo galilejsko narečje. On in njegov brat
sta bila ribiča: z družino Zebedeja, očeta Jakoba in
Janeza je vodil majhno ribiško zadrugo na Genezareškem jezeru (prim. Lk 5,10). Zato je pač užival primerno gospodarsko blagostanje, bil je pa tudi poln
odkritega verskega zanimanja, želje po Bogu – želel
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je, da bi Bog posegel v svet – želje, ki ga je spodbodla,
da je šel z bratom prav v Judejo poslušat pridiganje
Janeza Krstnika (Jn 1,35-42).
Bil je veren in Postavi pokoren Jud, zaupal je
v Božjo dejavno navzočnost v zgodovini svojega
ljudstva, bil je tudi razočaran, ker ni videl njegove
mogočne dejavnosti v zadevah svojega ljudstva, čemur je bil sam zdaj priča. Bil je poročen in njegova
tašča, ki jo je Jezus nekega dne ozdravil, je živela v
mestu Kafarnaumu, v hiši, kjer
je tudi Simon stanoval, kadar
je bil v tem mestu (prim. Mt
8,14sl; Mr 1,29sl; Lk 4,38sl).
Novejša arheološka izkopavanja so prinesla na dan pod
osmerokotnim mozaikom
majhne bizantinske cerkve
sledove starejše cerkve, ki je
bila urejena v tisti hiši, kakor
kažejo napisi prošenj, ki se
obračajo na Petra. Evangeliji
potrjujejo, da je bil Peter med
prvimi štirimi učenci Nazarečana (prim. Lk 5,1-11), kateremu je je pridružil peti v skladu
z navado, da je vsak rabi imel
pet učencev (prim. Lk 5,27:
Jezus pokliče Levija). Ko je
Jezus od petih učencev prešel
na dvanajst apostolov (prim.
Lk 9,1-69), je postala jasna no
vost njegovega poslanstva:
on ni eden od tolikih rabinov,
ampak je prišel zbrat skupaj eshatološki Izrael, ki
ga simbolizira število dvanajst, kolikor je bilo tudi
Izraelovih rodov.
Evangeliji kažejo Simonov odločen in vročekrven
značaj: pripravljen je uveljaviti svoje razloge tudi
s silo (pomislimo na rabo meča v vrtu Getsemani,
2011 – AM – JULIJ

prim. Jn 18,10sl). Istočasno je pa včasih tudi naiven
in plašen, vedno pa pošten tja do zares odkritega kesanja (prim. Mt 26,75). Evangeliji omogočajo slediti
korak za korakom njegovo duhovno pot. Začetna
točka je Jezusov klic. Zgodilo se je nekega čisto navad
nega dne, ko je bil Peter zaposlen s svojim ribiškim
delom. Jezus je ob Genezareškem jezeru in množica
se gnete okrog njega, da bi ga poslušala. Učenik vidi
dva čolna zasidrana ob bregu; ribiči so izstopili in
umivajo mreže. Poprosi torej, da bi stopil v Simonov
čoln in mu reče, naj se odmakne od brega. Sede na
to improvizirano prižnico in začne iz čolna učiti
množice. In tako Petrova barka postane Jezusova
prižnica. Ko je prenehal govoriti, reče Petru: »Odrini
na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon odgovori:
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a
na tvojo besedo bom vrgel mreže« (Lk 5,4-5). Jezus je
bil tesar in ne nek izvedenec za ribolov, vendar ribič
Peter zaupa temu Učeniku, ki mu ne daje pojasnil,
ampak ga vabi, naj mu zaupa. Njegov odziv na čudežni ribolov je osuplost in strah: »Pojdi od mene,
Gospod, ker sem grešen človek« (Lk 5,8). Jezus mu
odgovori s povabilom, naj zaupa in se odpre načrtu,
ki gre preko njegovega obzorja: »Ne boj se! Odslej boš
lovil ljudi« (Lk 5,10). Peter si še ni mogel predstavljati,
da bo nekega dne prišel v Rim in bo tam “ribič ljudi”
za Gospoda. Sprejema ta presenetljivi klic, pusti se
potegniti v to veliko prigodo: je velikodušen, počuti
se omejenega, toda verjame tistemu, ki ga kliče in
sledi sanjam svojega srca. Reče »da«, pogumen in
velikodušen »da« – in postane Jezusov učenec.
Peter bo doživel še drug značilen trenutek na svoji
duhovni poti v bližini Cezareje Filipove, ko Jezus
postavi učencem natančno vprašanje: »Kaj pravijo
ljudje, kdo sem?« Toda Jezusu ni dovolj odgovor kaj
so slišali. Od tistega, ki se je osebno odločil povezati
z njim, zahteva osebno stališče. Zato gre globlje: »Kaj
pa vi pravidte, kdo sem?« (Mr 8,29). In Peter odgovori
tudi v imenu drugih: »Ti si Mesija.« Ta Petrov odgovor,
ki ni prišel “iz mesa in krvi”, ampak mu ga je daroval Oče, ki je v nebesih prim. Mt 16,17), nosi v sebi
zametek bodoče izpovedi vere Cerkve. Kljub temu
pa Peter še ni razumel globoke vsebine Jezusovega
mesijanskega poslanstva, novega pomena besede
Mesija. To pokaže malo pozneje, ko da razumeti, da
je Mesija, ki mu sledi v svojih sanjah, zelo drugačen
od resničnega Božjega načrta. Ob naznanilu trplje-

nja se pohujša in ugovarja in s tem povzroči živahen
Jeuzsov odziv (prim. Mr 8,32-33). Peter hoče Mesija
“božanskega človeka”, ki naj izpolni pričakovanja
ljudstva z izvajanjem vse svoje moči; Jezus pa se
predstavi kot “človeški Bog”, Božji služabnik, ki
razočara pričakovanja množice, ko se napoti po poti
ponižnosti in trpljenja. To je tista velika izbira, ki se
je moramo vedno znova naučiti: ali dajati prednost
lastnemu pričakovanju in odriniti Jezusa, ali sprejeti
Jezusa v resničnosti njegovega poslanstva in postaviti ob stran preveč človeška pričakovanja. Peter –
vročekrven, kot je – se ne obotavlja potegniti Jezusa
na stran in ga grajati. Jezusov odgovor pa podre
vsa njegova napačna pričakovanja, ko ga pokliče k
spreobrnjenju in h hoji za njim: »Poberi se! Za menoj,
satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to,
kar je človeško« (Mr 8,33). Ne kaži mi poti. Jaz grem
po svoji poti, ti pa se spravi za menoj.
Tako se Peter nauči, kar v resnici pomeni slediti
Jezusu. To je drugo povabilo, klic, podoben Abrahamovemu v 1 Mz 22, po tistem v 1 Mz 12: »Če hoče
kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame
svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti
svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje živ
ljenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil«
(Mr 8,34-35). To je zahtevni zakon hoje za njim: treba
se je znati odpovedati, če je potrebno tudi vsemu
svetu za ohranitev resničnih vrednot, za rešitev duše,
za ohranitev Božje navzočnosti na svetu (prim. Mr
8,36-37). Peter sprejme, čeprav s težavo, povabilo in
nadaljuje svojo pot po Učenikovih stopinjah.
Zdi se mi, da so ta razna spreobrnjenja svetega
Petra in vsa njegova pojava za nas velika tolažba in
velik pouk. Tudi mi hrepenimo po Bogu, hočemo
biti velikodušni, pa tudi mi pričakujemo, da naj bi
bil Bog močan na svetu in naj takoj spremeni svet v
skladu z našimi zamislimi, v skladu s potrebami, ki
jih vidimo. Bog izbira drugačno pot. Bog izbira pot
preoblikovanja src v trpljenju in v ponižnosti. Kot
Peter se moramo tudi mi vedno znova spreobračati.
Moramo slediti Jezusu, ne pa ga prehitevati: on je
kažipot življenja. Tako nam Peter pravi: Ti misliš, da
imaš recept in da moraš preoblikovati krščanstvo,
toda pot pozna Gospod. Gospod je tisti, ki pravi meni,
ki pravi tebi: hodi za menoj! Moramo imeti pogum
in ponižnost slediti Jezusu, zakaj on je Pot, Resnica
in Življenje.

Če pomislim nazaj na svojo preteklost, vidim, da je bila zame največja sreča – vera.
Skoraj vse, kar sem doživel lepega in osrečujočega, je bilo na ta ali na oni način v zvezi z mojo vero.
Ivan Dolenec

MOLITVENI NAMENI ZA JULIJ
Splošni: Da bi kristjani doprinašali posebno v najrevnejših deželah k lajšanju materialnega in duhovnega
trpljenja obolelih za aidsom.
Misijonski: Za redovnice, ki delujejo v misijonskih krajih, da bi bile priče evangeljskega veselja in živo
znamenje Kristusove ljubezni.
JULIJ – AM – 2011
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P. Adolf Mežan

ČEŠČENJA SRCA JEZUSOVEGA
Češčenje Srca Jezusovega
v zgodovini Cerkve
V zgodovini Cerkve marsikje naletimo na razmišljanja o Jezusovem Srcu in na češčenje Jezusovega
Srca. Cerkveni očetje in prvi duhovni pisatelji so
veliko razmišljali o Jezusovi srčni rani. Origen pravi,
da je ljubljeni učenec Janez »iz Jezusovega srca pil
oživljajočo vodo«.

Jezusovo Srce je v naslednjih stoletjih vedno bolj
postajalo za mnoge kristjane središče duhovnega
življenja.
Tako o Jezusovem Srcu, v katerem se skrivnost
Božjega usmiljenja najjasneje in najpretresljiveje
razodeva, mnogo in z vso toplino govori zlasti sv. Bernard. Za sv. Bonaventura je Jezusovo Srce »priročnik
za srce na poti k Bogu«. Albert Veliki pravi, »da je bila
Jezusova srčna stran ranjena zato, da se ne bi nikoli
naveličali opazovati njegovo Srce«.
Posebno velik častilec Jezusovega Srca je bil sv.
Janez Eudes (1601-1680), oče javnega liturgičnega
češčenja Srca Jezusovega in Marijinega. Širjenje češčenja Jezusovega Srca je po njegovem mnenju najuspešnejše sredstvo za to, da bo Kristus spet močneje
zavladal v dušah in v praktičnem življenju kristjanov.
Nov zagon je češčenje Srca Jezusovega dobilo z
razodetji sv. Marjeti Alacoque (1648-1690), redovnici
v Paray-le-Monialu v Franciji. Pri najpomembnejšem
prikazanju junija 1675 ji je Jezus pokazal svoje Srce z
besedami: »Opazuj to Srce, ki je tako ljubilo ljudi, da
ni opustilo ničesar; ki se je izčrpalo in izničilo, da bi
izpričalo svojo ljubezen. Za plačilo pa prejema samó
nehvaležnost, sramoto, bogokletstva, hlad in zaničevanje, ki ga kažejo v odnosu do tega zakramenta
ljubezni. Zlasti pa me boli vedenje meni posvečenih
oseb.
Zato te prosim, naj bo prvi petek po osmini praz
nika Svetega Rešnjega Telesa poseben praznik na
čast mojemu Srcu, zato da bi s spravnim obhajilom
zadoščevali za vse žalitve, ki jih dobivam v oltarnem
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zakramentu.«
Uvedba posebnega praznika v čast Srcu Jezusovemu je na začetku naletela na težave, leta 1856 pa je
praznik v čast Srcu Jezusovemu začela praznovati vsa
Cerkev. Cerkev je češčenje Srca jezusovega sprejela
in ga priporočila v več papeških okrožnicah.

Češčenje Srca Jezusovega
v zadnjih stoletjih
Sv. Marjeti Alacoque je Jezus leta 1673 v posebnem
videnju razodel: »Moje Božje Srce je tako prevzeto od
ljubezni do ljudi, da gorečih plamenov ljubezni ne
more več zadrževati v sebi, ampak jih hoče razliti po
vsem svetu. Čeprav si prepad nevrednosti in neznanja, sem te izbral za to poslanstvo, da bo tako bolj
očitno, da je vse od mene.«
Ob videnju sredi leta 1674 je Jezus sv. Marjeti potožil: »Kljub mnogim prizadevanjem za njihovo srečo
ostajajo ljudje hladni in brezbrižni. Vsaj ti mi stori to
veselje, da zadoščuješ za njihovo nehvaležnost, kolikor boš mogla. Jaz bom tvoja moč, ne boj se ničesar.«
Svetnica je zapisala: »Zdi se mi, da ni krajše poti,
da pridemo do popolnosti, in da ni bolj gotovega
sredstva za zveličanje, kakor je posvetitev Božjemu
Srcu.« Večkrat je tudi izjavljala: »Mislim, da se ne bo
pogubil nihče, kdor bo Jezusovo Srce častil in se mu
posvetil.«
Smisel češčenja Srca Jezusovega in s tem vsebino praznika je
obširneje orisal
papež Leon XIII.
v okrožnici Sveto
leto (Annum sa
crum), v kateri je
naznanil, da bo
za začetek 20. sto
letja ves svet posvetil presvetemu
Srcu Jezusovemu.
To je storil 25. ma
ja 1899.
Papež Pij XI. je
leta 1928 v okrož
nici Preusmiljeni
Odrešenik (Miserentissimus Re
demptor) podrob
neje orisal smisel
posvečenja, zlasti
pa zadoščevanja
Jezusovemu Srcu.
Zelo vsestransko in globoko
Prikazanje sv. Marjeti
“teologijo Srca JeAlacoque
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zusovega” pa obsega okrožnica Zajemali boste vodo
(Haurietis aquas), ki jo je izdal papež Pij XII. leta 1956
ob stoletnici, odkar je bil praznik Srca Jezusovega
razširjen na vso katoliško Cerkev.
Papež Pavel VI. je leta 1965 izdal okrožnico Nedoumljivo bogastvo Kristusovo. V njej je znova naglasil
važnost češčenja presvetega Srca Jezusovega. V duhu
2. vatikanskega koncila je zelo poudaril zvezo, ki
jo ima to češčenje s presveto evharistijo, posebej z
njenim daritvenim značajem, se pravi s sv. mašo in
sv. obhajilom kot daritvenim obedom.

Pomen češčenja Srca Jezusovega
Jezusovo Srce nam, kot pravi papež Pij XII. v okrož
nici Zajemali boste vodo, »predstavlja in nazorno po
stavlja pred oči vso ljubezen, s katero nas je Kristus
ljubil in nas še sedaj ljubi. Prav zato je treba pripisovati češčenju presvetega Srca tolikšno važnost in ga
imeti za najbolj dovršeno praktično izpovedovanje
krščanske vernosti. Krščanska vera je namreč Jezusova vera, ki vsa obstaja v Sredniku, učlovečenem
Bogu... Češčenje presvetega Srca Jezusovega je po
svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega... Za svoj namen ima,
da nas privede do najpopolnejše in najbolj dovršene
ljubezni do Boga in bližnjega« (št. 60).
Češčenje Srca Jezusovega je pomembno še posebej zato, ker nam že samo po sebi kliče v spomin dve
stvari, ki sta nam danes gotovo zelo potrebni:
1. prvenstvo ljubezni v nasprotju z duhom oholega, pretiranega razumarstva, sebičnosti in uživaštva;
2. prvenstvo prisrčnega notranjega življenja v
nasprotju z golim formalizmom, ki se rad prikrade
na primer tudi v obhajanje bogoslužja v apostolsko

Cerkev Srca Jezusovega v Drežnici – v ozadju Krn

dejavnost, ki zaradi pozunanjenosti in pomanjkanja
pravega duha sploh neha biti resnično apostolska.
Dalje to češčenje vzbuja in ohranja v kristjanih
dvoje pomembnih razpoloženj, ki ju danes še posebno primanjkuje:
1. trdno zaupanje v vsezveličavno božjo voljo in v
ljubeče vodstvo božje previdnosti tudi sredi najbolj
črne noči;
2. duha radovoljne spokornosti in možatega zadoščevanja za lastne grehe in grehe drugih.
Danes se je močno izgubil čut za greh, ker se je
izgubil čut za Boga in njegovo svetost. Kdor se spet in
spet zazre v Srce učlovečenega Boga, prebodeno zaradi grehov človeštva, bo čutil, da greh ni malenkost,
ampak strahotna stvarnost, in da je treba krščansko
življenje jemati z vso resnostjo in odgovornostjo.

Silvester Čuk

ŠE DVE SLOVENSKI BLAŽENI
Med petimi drinskimi mučenkami, članicami reda
Hčera Božje ljubezni, ki so 15. decembra 1941 v Goraždu dale življenje za Kristusa kot žrtve četniškega
nasilja in bodo 24. septembra 2011 v Sarajevu slovesno razglašene za blažene, sta tudi dve Slovenki: s.
Krizina Bojanc iz župnije Šmarjeta pri Novem mestu
in s. Antonija Fabjan iz župnije Žužemberk. Skupaj s s.
Julo Ivanišević, Hrvatico in predstojnico samostana,
s. Bernardeto Banja, Madžarko hrvaškega rodu in s.
Berhmano Leidenix, Avstrijko, sta delovali v manjšem samostanu na Palah pri Sarajevu. Po spopadih s
hrvaškimi vojaki so četniki 11. decembra 1941 vdrli
v samostan ter v zimo in mraz odgnali sestre brez
tople obleke in obutve skupaj s pisateljem Ksaverjem
Meškom, ki je bil kot izgnanec njihov hišni duhovnik.
Samostan so izropali, nato pa zažgali. Sestre so pet
dni in pet noči vlačili s seboj do Goražda, kjer jih
je čakala mučeniška smrt. Njihova trupla so vrgli v
deroče valove reke Drine, ki je postala njihov grob,
zato jim pravimo “drinske mučenke”.
Škofijski postopek za njihovo razglasitev za blažene se je pričel leta 1999 in končal leta 2002.
JULIJ – AM – 2011

Hčere Božje ljubezni zveste do konca
Sestre Hčera Božje ljubezni, katerih temeljno poslanstvo je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine,
je na prošnjo sarajevskega škofa Josipa Stadlerja že
leta 1882 pripeljala v Sarajevo sama ustanoviteljica s.
Frančiška Lechner (1833-1894). Že jeseni tega leta so
v Sarajevu odprle Zavod sv. Josipa, katerega ravnatelj
(pa tudi profesor, učitelj, svetovalec in spovednik
sester) je bil Anton Bonaventura Jeglič, poznejši ljubljanski škof, takrat pa kanonik v Sarajevu. Kmalu so
sestre ustanovile še druge šolske in vzgojne zavode, v
katere so brez razlike sprejemale otroke katoliških,
pravoslavnih in muslimanskih družin.
Leta 1911 so sestre kupile na Palah pri Sarajevu
dvonadstropno vilo za oddih in za potrebe bolnih
sester. Dogradile so nove stavbe in odprle osnovno
šolo, ki je delovala do konca prve svetovne vojske.
Po letu 1919 je samostan na Palah poleg bolnih sester sprejemal bolnike in turiste. Imele so tudi nekaj
zemlje, ki so jo obdelovale sestre same. V usodnem
letu 1941 je bilo na Palah pet zgoraj predstavlje207
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nih sester. Znano je, kaj se je zgodilo 11. decembra
1941. V Goražde so jih privedli 15. decembra. Po
obilni večerji so se hoteli četniški oficirji “zabavati”
s sestrami. Začeli so jih loviti po sobi v drugem nadstropju vojašnice in trgati obleko z njih. Sestre, ki so
dale zaobljubo čistosti Bogu, so bile odločene: rajši
v smrt kakor prelomiti svete zaobljube. Prednica s.
Jula je stekla k oknu, ga odprla in zakričala: »Sestre,
za menoj – Jezus, usmili se nas!« Potem je skočila
skozi okno, za njo so skočile še druge. Na kamnitih
tleh so se pri padcu poškodovale, a so ostale žive.
Tedaj so prihiteli četniki in jih   bajoneti pomorili.
Njihova trupla so odvlekli na obalo Drine, kjer so
zmrznila in grobar jih je porinil v deročo reko, ki jih
je odnesla – v Božje naročje.

S. Marija Krizina Bojanc
Po zaslugi škofa Jegliča je veliko vernih deklet iz
tedanje ljubljanske škofije, predvsem iz župnij na
Dolenjskem stopilo v red Hčera Božje ljubezni, med
temi tudi naši dve drinski mučenki.
S. Krizina Bojanc se je rodila 14. maja
1885 v Zburah. Pri krstu v župnijski
cerkvi v Šmarjeti pri Novem mestu je
dobila ime Jožefa. Imeli so srednje
veliko kmetijo, ki pa ni prinašala
dovolj dohodkov, tako da je oče
Bojanc leta 1891 šel za zaslužkom
v Ameriko, od koder se ni vrnil.
Pepca je kot najstarejša od štirih
preživelih hčera več kot dvajset
let svojega mladega življenja
posvetila družini. Ko so mlajše
sestre odrasle, ji je Gospod leta
1921 pokazal pot v samostan
in sicer k Hčeram Božje ljubezni
v Sarajevo, kjer je bil noviciat. V
samostanu je opravljala podobna dela
kot doma: v hlevu pri živini, na njivah, vrtovih, travnikih in v gozdu. Pri vseh opravilih je bila združena s

svojim Gospodom in z nebeško Materjo. Ta povezava
se je začela z vsakodnevno sveto mašo in obhajilom.
Rada je molila rožni venec, ki ga je imenovala “rožni
venec Marijinih solz”. Ena od sester, ki je živela z
njo, pričuje, da je v pogovoru večkrat rekla: »Zelo si
želim, da bi umrla mučeniške smrti.« Ta njena želja
je bila uslišana.

S. Marija Antonija Fabjan
Vas Malo Lipje, kjer je bila 23. januarja
1907 rojena Jožefa Fabjan,
blažena sestra Antonija, je
bila tedaj pod župnijo
Hinje, zdaj pa spada v
župnijo Žužemberk. Oče
je bil dvakrat poročen: v
prvem zakonu je imel tri
otroke, v drugem pa pet.
Jožefa je bila po starosti
tretji otrok iz drugega zakona. Oče je zgodaj umrl in
vse skrbi so padle na ramena
mlade vdove, ki jo je telesni in
duševni napor strl. Jožefa je skrbela zanjo kot enajstletna deklica, vendar je lučka
njenega življenja ugasnila. Otroci so bili premajhni,
zato so jih po smrti druge matere po tedanji navadi
razdelili med sorodnike. Jožefa je imela srečo: k sebi
jo je vzela teta Marija Poznik, pobožna in dobra žena.
Ko ji je nečakinja razodela svojo odločitev, da gre v
samostan, je bila vesela.
Jožefa je vstopila v družbo Hčera Božje ljubezni
v svojem 22. letu v Sarajevu. Kot sestra je opravljala
hišna dela, delala je na vrtu, na polju, v hlevu. Leta
1937 je naredila večne zaobljube. Ohranilo se je last
noročni napisano besedilo zaobljub, kjer obljublja
»dosmrtno uboštvo, čistost in pokorščino… Prizadevala si bom, da bom zaobljube izvrševala z vsemi
svojimi močmi, s pomočjo milosti Gospoda Boga.«
To je potrdila s svojo mučeniško smrtjo.

KATAKOMBE
v kraljestvu senc, pa tudi svetlobe
Sem in tja slišimo, da je v neki deželi Cerkev v katakombah. Pod tem razumemo, da se mora
skrivati pred oblastjo, da živi pred javanostjo skrito življenje. Tudi slovenska Cerkev je leto 1991
pozdravila kot nekakšen “izhod iz katakomb”. Čisto upravičeno nam izraz “katakombe” pomeni
nekaj podzemeljskega. Kdor je kdaj obiskal Rim, gotovo ni opustil tudi obiska katakomb, teh velikih
in starih podzemeljskih pokopališč. Tam se je lahko prepričal, da gre res za nekaj podzemeljskega,
ne le v duhovnem pomenu besede. Kaj so torej katakombe? Kako in zakaj so nastale?
Vedno se v katakombe spustimo po strmih stop
nicah s sončne površine v podzemni mrak. Kakšnih
dvanajst metrov pod zemljo električne žarnice le
šibko osvetljujejo hodnike, ki se vijejo med visokimi
stenami. Tu je vse leto enaka temperatura, 15° C (59°
F). Od pol milijona obiskovalcev, kolikor se jih vsako
leto poda v ta svet, številni ne drgetajo le zaradi temperaturne razlike med površjem in “podzemljem”,
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ko stopajo po ozkih hodnikih, marveč predvsem
zaradi predstave, da hodijo po kraljestvu več kot pol
milijona mrtvih in tu pokopanih ljudi.

Zakaj so nastale katakombe?
S širitvijo krščanstva je bilo treba poskrbeti za
pokopališča, kajti kristjani mrtvih niso sežigali,
marveč so jih pokopavali. Pokopališča pa je bilo pre2011 – AM – JULIJ

po mučencu sv. Sebastijanu. Kristjani sami so svoja
podzemna pokopališča imenovali coemeteria ali
cryptae. Sedanji izraz zanje je prišel v navado šele v
devetem stoletju.
Kamen tuf, iz katerega je večina podzemlja rimske
bližnje in daljne okolice, je vulkanskega izvora. Je
dokaj lahek, zelo mehak in se ne drobi, tako da ga je
velikokrat mogoče obdelovati kar z robom lopate. V
kakem apnenčastem ali celo granitnem podzemlju
bi bilo seveda kopanje katakomb v takih razmerjih
praktično nemogoče.

Koliko jih je?

Vhod v katakombe sv. Kalista na Via Appia Antica

povedano urejati znotraj mestnega obzidja. Tako so
okrog antičnih naselbin nastala grobišča, imenovana
nekropole (iz grščine: nekrós = mrlič, pólis = mesto,
torej mesta mrtvih). Prva pokopališča krščanskih
skupnosti so bila lahko na podarjeni zemlji bogatejših članov skupnosti. Ker pa je v okolici milijonskega
mesta, kakršno je bila prestolnica imperija, kmalu
začelo primanjkovati zemlje za večja pokopališča,
so špekulanti močno privijali cene v bližini mesta. In
porodila se je zamisel, da bi mrtve začeli pokopavati
pod zemljo.
Prva podzemna pokopališča so nastala ob koncu
drugega stoletja po Kristusu. Do njihovega razcveta
je prišlo po Konstantinovi zmagi (leta 313 po Kr.),
ko je bilo krščanstvo uradno povzdignjeno v državno
vero. Že v šestem stoletju so katakombe izgubile svojo vlogo pokopališč, množično pa so jih obiskovali
pobožni romarji in molili na grobovih mučencev. Še
bolj pa je bilo rimsko podzemlje pozabljeno, ko so v
osmem stoletju relikvije mučencev prenesli v cerkve
znotraj mestnega obzidja.

Od kod izvirajo?
Ime jim je dala vas »Katakumbas« na Apijski cesti.
Ta označba velja pravzaprav za okolico, ki sestoji iz
več kotanj in peskokopa, izhaja pa iz grškega kata
kymbas, kar pomeni pri kotanji. V tretjem stoletju
so tam v mehkem kamnu tufu uredili zelo pomembno krščansko pokopališče in ga poimenovali

Točno število katakomb še do danes ni znano.
V pozni antiki so bile razširjene v deželah okrog
Sredozemskega morja. Tako imamo na primer katakombe v Neaplju, Sirakuzi, na Malti, v Aleksandriji
in v Tunisu. V samem Rimu naj bi bilo po mnenju
strokovnjakov več kot šestdeset večjih katkomb.
Tudi poganski in judovski prebivalci Rima so svoje
mrtve pokopavali deloma pod zemljo. Doslej so v
rimskem podzemlju odkrili okrog 170 kilometrov
hodnikov s 750.000 grobovi.

Vhod v katakombe sv. Sebastijana je iz cerkve
na Via Appia Antica

Kako so jih kopali?
To so delali strokovnjaki, ki se jih je prijelo posebno ime.  Le-ti so poznali posebnosti kamna v okolici
Rima. S cepini in z lopatami so izkopali prve podzem
ne hodnike, nato so šli v globino ter poskrbeli za
varnost narejenega. Delali so ob gorečih svečah ali
baklah. Izkopani tuf so nosili v vedrih in vrečah na
prosto. Ti ljudje so na primer kar tristo let kopali v
globino velike Kalistove katakombe.

Kakšne so?

Grobna niša v katakombah sv. Priscile na Via Salaria
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Vse katakombe so medseboj povezana nadstropja
in polnadstropja. Vrhnje nadstropje je vedno najstarejše; je približno tri do osem metrov pod zemljo. Doslej največjo globino – trideset metrov – so izmerili
v Kalistovih katakombah. V posamezna nadstropja
se pride po strmih stopnicah. Stene desno in levo od
hodnikov so visoke od treh do osmih metrov V njih
so izkopavali grobove, navadno so bili v obliki niš ali
kapelic. Ko je zmanjkalo prostora za grobove v enem
nadstropju, so jih začeli kopati nadstropje niže.
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Ali so smeli kristjani za časa
rimskega cesarstva
delati katakombe?
Da, kajti po rimskem pravu so bila tudi krščanska
pokopališča zavarovana kot “sveti kraji”. Vemo le za
dve izjemi. Cesar Valerijan je leta 258 kristjanom prepovedal stopiti na njihova pokopališča. Ta prepoved
je veljala dve leti. Cesar Dioklecijan pa je leta 303
odredil, naj država odvzame kristjanom vsa njihova
pokopališča. Ta ukrep je veljal sedem let.

Ali še danes odkrivajo katakombe?
Da. Arheologom je maja 1997 osem metrov globoka in trikrat štiri metre široka odprtina pokazala pot
k doslej še neodkritemu delu Kalistovih katakomb.
Ob koncu drugega tisočletja so tako za obiskovalce
odprli popolnoma nov del.

Grobne niše v katakombah sv. Sebastijana

Kako so pokopavali?
Grobovi so v stene izkopane niše, ki so bile namenjene le za eno truplo. Ta so praviloma pokopavali
brez krste, včasih zavite v lanen prt. Po pogrebu so
grob zaprli z opeko, s kamni ali tanko marmorno
ploščo, poleg njega pa je stala oljenka. Poleg teh
posamičnih grobov, imenovanih “loculi”, so obstajali
tudi družinski grobovi. Imenovali so jih “cubicula”.

Ali so bile katakombe
med preganjanjem kristjanov
njihovo zatočišče?
Ne, čeprav so romani in nekateri filmi kot Quo
vadis zelo razširili to predstavo. Rimske oblasti so
dobro vedele za katakombe. V času preganjanja kristjanov bi bile zanje prej poguba kot varno zatočišče.

Ali so katakombe med preganjanjem
kristjanov služile kot cerkve?
Čeprav kristjani v Rimu v prvih treh stoletjih
po Kristusu niso imeli nobene cerkve ali bazilike
v mestu, niso imeli maš v prostorih podzemnih
pokopališč. Ta tudi niso služila za njihovo zbiranje.
Kolikor pa so imeli v njih vendarle bogoslužja, so bili
to praviloma slovesni pogrebi.

Zakaj je večina grobov praznih?
Ker katakomb niso mogli poljubno povečevati, so
se grobarji odločili, da bodo polne grobove odprli,
iz njih vzeli okostja in tako naredili prostor za nova
trupla. Domnevamo, da so nekateri izpraznjeni grobovi ostali še naprej prazni. Stoletja pozneje je prišlo
do načrtnega plenjenja vseh dosegljivih grobov v
katakombah. Zaradi tega skoraj ni v njih okostij
tam pokopanih kristjanov. Strokovnjaki preiskujejo
katakombe že od 17. stoletja dalje, da bi v grobovih
še našli okostja domnevnih mučencev.

Vinko Ošlak

SVÉTO IN KIČ
Ne drži samo ljudski rek, da tam, kjer Bog postavi
kapelico, hudič brž sezida zraven katedralo, temveč
drži tudi to, česar ljudstvo še ni moglo poznati, ker je
to značilnost industrijskega in konzumnega časa in
zato tega ne najdemo med reki: kjer oznamenjujejo
sveto največji umetniki s svojimi večnimi umetninami, tam postavi svojo stojnico tudi kramar s svojim
kičem, tam se vse do oltarja skuša vsiliti tudi opredmeteni neokus, ki mu s skupnim imenom pravimo kič.
Preden skušamo odgovoriti na vprašanje, zakaj je
tako in zakaj je šele nekako zadnjih dvesto let tako,
moramo razložiti izvor in pomen te besede same.
Profesor filozofije na dunajski univerzi Konrad Paul
Liessmann je pred nedavnim objavil zanimivo knjigo z naslovom “Kitsch oder warum der schlechte
Geschmack der eigentlich gute ist”, v kateri izvaja
besedo Kitsch iz domnevne narečne besede “verkit210

schen”, kar naj bi pomenilo tudi “zvijačno barantati”. Pri tem se sklicuje na slovar bratov Grimm. Bolj
verjetna se mi zdi razlaga v Snojevem slovenskem
etimološkem slovarju, kjer sestavljalec ponuja več
verzij. Po prvi naj bi bila za osnovo angleška beseda
“sketch” s pomenom “skica, osnutek”, se pravi nekaj
na hitro narejenega. Po drugi verziji naj bi bila za
osnovo nemška beseda “kitschen” s pomenom »slabo
obtesati kos lesa«. Najbolj verjetna pa se mi zdi tretja
razlaga, da je beseda nastala v Münchnu (prvič se je
pojavila okoli leta 1879), kjer so delovali slovenski,
hrvaški in srbski slikarji. V hrvaščini namreč “kičiti
se” pomeni “lepotičiti se”. Tudi v slovenščini rečemo
okrasju “kinč”, beseda pa prihaja iz madžarščine
“kincs”, kjer pomeni “zaklad”. V vseh primerih pa ta
beseda označuje neko zavestno prizadevanje, da bi
bila kaka stvar videti lepa. Ne, da bi bila lepa, saj tega
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človek ne more neposredno doseči, temveč, da bi bila
v strukturo narave. Zato narava sama ni zmožna česa
videti lepa, kar človek lahko doseže z rezultatom, ki
takega, kakor je človeški kič. Tudi naravni človek, se
mu potem pravimo “kič”.
pravi otrok predno ga pokvarijo ali pa tisti, ki zaradi
Prav tu pa se znova vzpostavlja povezava z vero
prizadetosti vse življenje ostane otrok, celo norec,
in svetim. Tudi svetosti ne moremo doseči neposreni zmožen kiča, ker v tej sferi ostaja del narave, ki
dno po svoji volji ali odločitvi. Vsekakor pa lahko
ne more biti drugačna kot pristna. Lepota, ki jo
marsikaj storimo, da bi bili videti sveti. Med hoteno,
dosega s svojimi postopki človek, pa je lahko samo
forsirano “svetostjo” in holepota posnemanja najprej
teno ter forsirano “lepoto”
naravne, v najvišji obliki pa
je najožja zveza. Oboje protudi nadnaravne, prve, se
izvaja isti, nepristni človek,
pravi Božje lepote. Vse druki ni zaskrbljen za to, kar je,
go, kar ni podrejeno temu
temveč je zaskrbljen za to,
načelu, ki ga je tudi Aristotel
kako je kaj videti. Prvi ima
postavil za zakon lepega, pa
spoštovanje pred dejstvi,
konča bodisi v kiču neveščih
drugi pa pred množičnimi
ponarejevalcev iz ljudstva,
občili. Prvemu je pomembkakršnega si navadno predno, da kaj je, drugemu pa,
stavljamo pod to besedo – ali
da se o čem poroča, tudi če
pa v kiču akademsko izobrato v resnici morda sploh ne
ženih ponarejevalcev, ki svoobstaja.
je ponaredke danes navadno
Profesor Liessmann se je
skrivajo pod čarobno besedo
v svoji knjigi dokopal do pra- Tipičen kič, ki lahko stane tudi na stotine dolarjev “instalacije”.
vilnega spoznanja, da je kič z vidika esteteske teorije
Duhovni pogled na stvar nam razodene, da je lezlaganost v lepem, forsiranje občutij, ki jih v resnici
pota človeku navržena, kadar se ta trudi za resnično
ni. Ker pa mu manjka duhovno ozadje, ostaja sredi
in dobro – kakor je dobro navrženo, kadar se trudi
poti, kakor je to usojeno vsem, ki zunaj vere iščejo
za resnično in lepo – in kakor je resnica navržena,
razlago za pojav, katerega nepristnost nekateri čutikadar išče dobro in lepo. Vselej pa, ko skušamo
mo, samo v ključu vere pa ga je mogoče tudi zadovoneposredno doseči eno od treh najvišjih kategorij,
ljivo razložiti. Lepota narave je lepota, ki jo je prva in
dosežemo v resnici le njeno nepristno obliko, ki se
absolutna lepota sama, namreč lepota Boga, vtisnila
nam na področju lepega razodeva kot kič.
Jurij Paljk

O “ZAKMAŠNIH” OBLEKAH
Tako so še do nedavnega predvsem na slovenskem
podeželju rekli oblekam, ki so si jih ljudje nadeli v
nedeljah in za praznike, da bi tako tudi na zunaj pokazali pomembnost prazničnih dogodkov, katerih
so se udeleževali.
Slovenska in seveda tudi naša družba se je seveda
z leti spremenila, kot se spreminja vse, kot se je spremenil tudi naš odnos do praznikov in še posebno do
nedelje, Gospodovega dne za kristjane, nedelovnega,
a vseeno prazničnega dne za vse tiste, ki se ne prepoznavajo v krščanski veri.
Nedelja je ostala dela prost dan, a se je vseeno
naš odnos do nje korenito spremenil. Za kristjana,
po domače vernika ali tistega, ki hodi k maši, da se
razumemo, je nedelja še vedno praznični dan, s katerim kristjan začne teden in ne konča, kot se na žalost
prevečkrat zmotno misli. Za vernika tudi danes velja
pravilo, da mora na Gospodov dan k maši, da mora
ta dan počastiti Boga.
Iz nekdanje pretežno kmečke družbe smo se tudi
Slovenci razvili v družbo, ki ni niti več industrijska,
nekateri celo trdijo, da je to danes že postmoderna
družba, vsekakor pa velja, da je to družba, v kateri se
je spremenilo delo, so se spremenili družbeni odnosi
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in tudi naš odnos do zakmašne obleke, do obleke,
s katero že navzven pokažemo, da smo praznično
oblečeni. Včasih se je na kmetih zelo jasno razločevalo med praznično in delovno obleko, vsakdanjimi
oblačili, in to tudi iz preprostega razloga, ker je bila
kmečka družba materialno revnejša od današnja,
a tudi delo na polju, v vinogradu in gozdu je zahtevalo delu primerno, trpežno obleko. Naši predniki
in tudi tisti, ki smo malo starejši, smo ločevali med
delavnikom in praznikom, in to se je že na zunaj
videlo tako, da smo v nedeljo zjutraj oblekli zakmašno obleko, kot se je reklo praznični obleki. Tudi
kmetje so v nedeljah po obveznih opravilih v hlevu
poskrbeli, da so se očedili, se moški zagotovo obrili in
oblekli praznično obleko, ne nazadnje si nadeli tudi
kravato, ki je bila nekoč pravi simbol ločevanja med
praznikom in delavnikom. Seveda se naši predniki
praznično niso oblekli samo takrat, ko so šli k maši;
to so storili tudi takrat, ko so šli na pogreb, ko so nesli
otroka h krstu, ko so šli na proslavo, v knjižnico, v
šolo, ko so se podali v bližnje mesto, predvsem pa za
tiste dni, ko je bilo potrebno že na zunaj pokazati,
da se udeležujejo praznika.
Danes ni več tako in to gotovo iz več razlogov,
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eden od teh je gotovo tudi ta, da danes nimamo več
pravega občutka za praznične dni, da danes preprosto ne znamo več praznovati. Tudi sami ste gotovo
slišali, kako se vsevprek danes govori v tem smislu:
»Danes lahko imam vsak dan praznik, danes je vsak
dan praznik, saj nam ničesar ne manjka!« Res je,
hvala Bogu, da nam ničesar ne manjka, a gotovo nam
manjka tisti predpraznični občutek pričakovanja
samega praznika in potem praznično razpoloženje.
Če smo zamenjali božično in velikonočno praznično razpoloženje, tudi duhovno pripravo na ta dva
velika krščanska praznika, z bolj bogato obloženimi
mizami, z največkrat nepotrebnimi in odvečnimi
darili, ki so nam, ki jih poklanjamo in prejemnikom
tudi največkrat v nadlego in breme, še ni rečeno, da
praznik tudi zares čutimo v sebi, da ga doživljamo
v vsej svečanosti, ki jo pravi praznik gotovo nosi v
sebi. In tako smo seveda tudi izgubili pravi občutek
do praznične zakmašne obleke.
Ko se v nedeljah oziramo okrog, in to tako v naših
vaseh kot seveda predvsem v mestu, vidimo ljudi, ki
v trenirkah in ohlapnih oblekah ne le hitijo okrog
ali hodijo ležerno po ulicah, ampak so taki tudi pri
nedeljski maši; ni več tistega prazničnega vzdušja,
kakršno je nekoč bilo, kar se večkrat kaže tudi v
malomarno nadetih oblačilih, neobritih moških itd.
Naj ta zapis ne zveni kot prazno in ceneno moraliziranje, ker to ni. Če se nam danes včasih toži po sve-

že obritih kmečkih možeh, ki so za nedeljsko mašo
oblekli morda edino praznično obleko, nosili morda
preveliko in ne več moderno, a zato skrbno zlikano
in čisto belo srajco, na katere ovratnik so običajno
nerodno zavezali kravato, se obenem tudi zavedamo,
da so potrebe današnje družbe drugačne, ker se odraža tudi v našem oblačenju. Razumemo, da se danes
praznična obleka rabi v vsakdanji, precej nepraznični službi, še posebej moramo to početi ljudje, ki smo
v javnih službah, ker obleka kaže tudi naš odnos do
bližnjega. Nemarno oblečen človek namreč ne kaže
nobenega spoštovanja ne do bližnjega ne do samega
sebe. Ne moremo pa sprejeti in razumeti dejstva,
da se je ta spoštljivi odnos do bližnjega izgubil, ko
gre za nedeljsko mašo, za svete, posvečene prostore
cerkve, ko gre za verske obrede in bogoslužja, ki bi
morala pomeniti vsakemu od nas notranje občuten
in tudi zunanje viden praznik. Dejstvo je namreč, da
ima slabo in malomarno oblečen človek nespoštljiv
odnos do sočloveka in tudi do Boga, zaradi katerega
seveda pride v cerkev. Ko smo zapisali slabo oblečen,
nismo mislili na poceni obleke, ker smo mnenja, da
ni draga obleka tista, ki naredi nekoga praznično in
niti ne dostojanstveno oblečenega, ampak je to čista,
zlikana, urejena obleka, ki izraža spoštljiv, naklonjen
in prazničen, dostojanstven odnos do samega sebe,
do sočloveka in do družbe. To, prav to danes pogrešamo tudi v cerkvah.

naša kultura
Silvester Čuk

JULIUS KUGY
19. julija 1858 – 5. februarja 1944
Triglav je bil idealna gora mojih mladih let, prav kakor je Trenta bila njihova idealna visokogorska dolina. Najvišji je v Julijcih. Od Zlatorogove čarobne dežele se je tihotapil v moje sanje in
jih prevzemal leta in leta. Nobeni drugi gori nisem postavil toliko oltarjev kot njemu. Kako mi je
drhtelo srce in mu v vročem koprnenju hitelo naproti, da je le zazvenelo njegovo s starodavnostjo
posvečeno, z bajkami ovito, božjo bližino oznanjajoče ime! Ali niso tiho stopale mimo mene rojenice in me blagoslavljale, ko sem že v davno minulih svetih triglavskih nočeh ves spokojen dremal
ob svojem tabornem ognju?
(Julius Kugy, Julijske Alpe v podobah, 1934)

»Dr. Julij Kugy je med našimi turisti najbolj znana, a tudi najzanimvejša oseba. Okrog 50
let ima mož na plečih, a čim bolj stari, tem bolj ljubi visoke ture in drzno plezanje. Menda ga
sploh ni v Avstriji vztrajnejšega turista od njega! Prehodil je Bog ve kajkrat vse vrhe Julijskih Alp
in vse gorovje, kar se ga zazna raz Triglav.« Tako se je o znamenitem tržaškem planincu in planinskem
pisatelju, ki mu posvečamo ta spomin, zapisal Josip Abram-Trentar. S Kugyjem se je seznanil kot vikar v Trenti
(1901-1904). Oba sta bila velika ljubitelja gora in med njima se je skovalo dosmrtno prijateljstvo.

»Po kulturi sem Nemec,
po rodu Slovenec«
Prijatelj Josip Abram je v nekem pogovoru dejal
Kugyju: »Slovenec ste, gospod doktor, drugače ne bi
zmogli pisati in govoriti tako iz duše o naših gorah!«
Kugy je odvrnil: »Po kulturi sem Nemec, le po rodu
sem Slovenec.« Njegov oče Pavel se je rodil v koroški
vasi Podlipa pri Podkloštru (priimek se je sprva glasil
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Kugaj, pozneje Kugi in nazadnje Kugy). Preselil se je
v Trst, kjer je odprl trgovino s kolonialnim blagom.
Tam se je tudi poročil z Julijo, najstarejšo hčerko
pesnika Jovana Vesela-Koseskega, čigar žena je bila
Italijanka. Julius je bil rojen 19. julija 1858 v Gorici,
vendar je družina ves čas živela v Trstu. Iz svojih
otroških let se (v knjigi Delo, glasba, gore) spominja:
»Vzgojeni smo bili v domoljubnem smislu kot dobri
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Staroavstrijci. Zgodaj smo
se naučili spoštovati prepričanje vsakogar, čeprav
je bilo našemu nasprotno.
Zato so nas radi sprejemali tako v italijanskih in slovenskih krogih Trsta kot
v nemških. Naše in moje
osnovno pravilo je bilo,
da ima vsak narod polno
pravico in tudi dolžnost,
da se razvija.«
Šel je skozi nemške šo
le, vendar je tudi slovenščino toliko obvladal, da
jo je lahko gladko bral. Po
osnovni šoli in gimnaziji v Trstu je šel na Dunaj, kjer
je z doktoratom končal študij prava. Nekaj časa je bil
praktikant na sodišču, po zgodnji očetovi smrti leta
1884 pa je z bratom Pavlom prevzel domače podjetje
in se posvetil veletrgovini.

Nihče še ni tako lepo pisal
o naših gorah
Njegovo srce pa ni bilo pri trgovskih poslih, ki so
do prve svetovne vojske, ko je bil Trst glavna luka
ogromne avstroogrske monarhije, cveteli. Vleklo
ga je v gore, kamor je zahajal že v dijaških letih.
Najprej ga je vanje vabilo mladostno navdušenje za
botaniko, ki se ji je ljubiteljsko posvečal vse življenje
in je o svojih dognanjih tudi pisal v strokovne liste.
Življenje gornika se je zanj začelo leta 1875, ko se
je prvič povzpel na Triglav. Triglav je bila “gora njegovega življenja”, kot zvemo iz njegove knjige Pet
stoletij Triglava (1938). Na Triglavu spominjajo nanj
tudi nekatera imena: npr. Kugyjeva smer, Kugyjeve
police. Zanj so gore imele lastno “dušo”, ki jo je želel spoštljivo spoznati. Hoja v gore mu je bila srčna
zadeva, izpolnjevanje notranjega klica.

»Za nas je Kugy seveda predvsem glasnik naših
gora, Julijskih Alp. S svojim čudovitim opisovanjem
je vnemal gornike za te gore in za naš svet,« ugotavlja
Marijan Lipovšek. »Za naše gore ni vnemal zato, ker
so slovenske, marveč ker so tako edinstveno lepe,
tedaj pa so bile tudi zapuščene, samotne, neznane.«
Miha Potočnik pohvali Kugyjevo knjigo Iz življenje gornika (1935): »Nihče pred Kugyjem in nihče
za njim še ni napisal kaj tako prisrčnega, nihče ni
zmogel tolike vneme in navdušene gorečnosti, nihče
toliko barv v besedi kot ta čudoviti in razkošni besed
ni Jakopič našega gorskega sveta in njegovih ljudi.«

Trentarji, njegovi vodniki in prijatelji
Že izza mladih let je bila Kugyju idealna visokogorska dolina Trenta, ki jo imenuje “hiša mehkih src.”
Vabi nas, naj z njim vstopimo v skromno trentarsko
cerkev Lavretanske Matere Božje. »Tukaj so molili
Trentarji, ki so me spremljali po mojih poteh: oče
Anton Tožbar, neprekosljivi Andrej Komac. Tukaj so
bili vsi krščeni, tu so jih poročili, tu so bili blagoslov
ljeni za zadnji pokoj.«
Kugy je bil dovolj premožen, da si je lahko privoščil
gorništvo z najboljšimi vodniki ne samo v Julijcih,
temveč tudi v drugih Alpah. V Julijcij so bili njegovi
vodniki predvsem Trentarji: Anton Tožbar oče in sin,
Jože Komac, Ivan Berginc, Andrej Komac, pogosto
tudi Anton Ojcinger iz Ovčje vasi, na čigar domu je
Kugy prebil marsikatero poletje. O svojih vodniki je
zapisal kratko in lepo oceno: »Vsi so bili prvovrstni
ljudje.« Ojcingerju je posvetil eno svojih knjig: Anton
Ojcinger – življenje gorskega vodnika (1935).
Ob Abramovi smrti leta 1938 je Kugy zapisal: »Bil
je eden najplemenitejših ljudi, kar sem jih poznal,
in eden mojih najboljših prijateljev... Predvsem in
nadvsem je bil resnično izbran služabnik božji, res
globoko veren, ljubeze in mir razsipajoč duhovnik.«
Julius Kugy se je svojemu prijatelju pridružil v večnosti 5. februarja 1944.

islam
P. Samir Khalil Samir

ČE MUSLIMANI HOČEJO
“PRAZNE” CERKVE V EVROPI
V petek 11. marca 2011 je skupnost “Banlieuses Respect” z vlogo zahtevala od odgovornih za Cerkev v Franciji, »naj bodo prazne cerkve na razpolago za muslimanske molitve ob petkih«. Zastopnik
skupnosti Hasan Ben M. Barek je izjavil, da bi se s tem »izognili molitvam muslimanov na cestah«
in tako ne bi bili »talci politikov«.
V resnici že nekaj let vsak petek okoli ducatov francoskih mošej muslimani zasedejo okoliške
ulice za uro ali dve ter razvijejo molitvene preproge in rogoznice po tleh za molitev. V mnogih primerih krajevne oblasti zamižijo ob tem prekršku in včasih je tam celo policija, da skrbi za varnost
tistih, ki so zaprli ulice. To se vedno bolj širi v Franciji (npr. v Lyonu, Montpellierju, Parizu, Nici,
Strassbourgu…), pa tudi drugod po svetu (v Atenah, Bruslju, Moskvi New Yorku, Napoliju, Rimu…).
V muslimanskem svetu je ta pojav kar splošen, posebno v Egiptu. Decembra lani je Le Pen v Lyonu
prijavil kot prekršek “cestne molitve” muslimanov, kar je povzročilo negativne odzive do muslimanske skupnosti v Franciji.
JULIJ – AM – 2011
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Ob tem so na mestu tri pripombe:
– prve je glede vzroka te zahteve, to je pomanjkanja prostora v mošejah;
– druga je o eni izmed posledic tega pomanjkanja prostora, to je o dejstvu, da so blokirane ceste
okrog mošej;
– tretja o predloženi rešitvi problema, to je “naj bodo prazne cerkve na razpolago za muslimanske molitve ob petkih”.

Pomanjkanje prostora v mošejah
V Parizu je okrog 75 muslimanskih kultnih pro
storov. Predsednik “Conseil francais du culte musulman” in profesor matematike na univerzi v Avignonu
Mohamed Moussaoui v neki dokaj zmerni izjavi
decembra 2009 za televizijo “Europe 1” trdi, da se
računa, da je v Franciji pet milijonov muslimanov
(drugi pravijo, da štiri milijone). Če vzamemo, da gre
17% od njih v petek v mošejo, bi to bilo 850.000 ljudi,
kar pomeni, da bi bilo v kultnih prostorih potrebnih
850.000 kvadratnih metrov. Trenutno pa jih je okrog
250.000. V mošejah bi torej moralo biti trikrat več
prostora. Številke so seveda nezanesljive. V resnici
je nemogoče oceniti število muslimanov v Franciji,
saj noben francoski dokument ne vsebuje verske
pripadnosti. Še težje je presoditi odstotek rednih
obiskovalcev ob petkih. Poleg tega ni navada, da bi
muslimanske ženske hodile v mošejo molit. Tiste, ki
hočejo moliti, to raje delajo doma, kar spet zmanjša
potrebni prostor v mošejah.
Leto pozneje piše v intervjuju istega Mossaouia
decembra 2010: »Študija o muslimanski kultni površini pravi, da je trenutno v Franciji na razpolago
300.000 kvadratnih metrov. Po mnenju zgoraj omenjenega ‘Conseil francais’ bi ga bilo treba dvakrat
toliko. Trenutno je v izgradnji 150 stavb v celi Franciji.« To za Massaouija pomeni »pridobitev, ki je ni
mogoče zanikati.«
Tudi če postavimo, da je potrebno dvakrat toliko prostora, je to stvar muslimanske skupnosti, da
problem rešijo. Država in Cerkev nimata s tem nič.
Sam Mossaoui je izjavil v televizijskem intervjuju
decembra 2009, da financirati mošeje ni dolžna francoska država, ampak muslimanski verniki z denarno
pomočjo, ki prihaja iz inozemstva. Če  dodatno nočejo podpirati negativne reakcije do muslimanske
skupnosti, je treba spremeniti skoraj splošno prakso
županov, da dajejo zemljišča za gradnjo mošej v
najem za simbolično najemnino (najbolj pogosto
za en evro na leto). Odlok od 21. aprila 2006 sicer
dovoljuje take postopke, toda upravno sodišče je
v mnogih primerih presodilo, da so taka dejanja v
bistvu prikrito subvencioniranje, kar je proti zakonu
iz leta 1905.

Zaradi molitve blokirati ceste
okoli mošej
Ta navada je pogosta v muslimanskih deželah.
Naraščanje prebivalstva in obnovljena verska gorečnost sta povzročila, da so mošeje in drugi kultni
prostori nezadostni, da bi sprejeli vse vernike v petek
opoldne. To se dogaja v muslimanskih deželah, kjer
ločitve vere in politike praktično ni, tako so se verniki navadili zasesti pločnike in ceste okrog mošeje
in s tem preusmerjati promet.
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Kakih dobrih deset let so to dogaja tudi v Evropi,
čeprav je popolnoma protizakonito, saj cesta pripada vsem, ki gredo po njej, tudi avtomobilistom. Ne
glede na načelo laičnosti vsi razumni ljudje to gledajo
kot popolnoma nesprejemljivo. Še bolj nesprejemljivo postane, če upoštevamo, da to ni nič izrednega,
ampak se dogaja vsak petek. In ker se nanaša samo
na eno veroizpoved, na islam, imajo mnogi vtis, da
gre za “vdor” v ozemlje, za neke vrste muslimansko
“osvojitev” narodnega ozemlja. Nobenega razloga
ni, ki bi te zasedbe opravičeval.
Če bi, nasprotno, skupina državljanov (ne glede
na vero) izjemno prosila za zasedbo kake ceste za
omejen čas za kako praznovanje ali obred, ne bi bilo
nobenega problema. Zdi se, da sedanje stanje (zasedanje cest) ne dela drugega, kot krepi islamofobijo
in jo opravičuje. In to se mi zdi temeljna točka. Nasprotno zdravi pameti je govoriti o “islamofobiji” kar
na počez. Gotovo so mogoči več ali manj rasistični
vzroki, kar je popolnoma nesprejemljivo, čeprav se
dogaja povsod. Toda če se ljudje v imenu skupine,
ki ji pripadajo, obnašajo na način, ki je nasproten
zakonom ali normam ali preprosto navadam in običajem, potem so ti ljudje odgovorni za odklanjanje,
ki so ga izzvali. V danem primeru: muslimani so delno
odgovorni za islamofobijo, ki se širi po vsej Evropi. In
stvar muslimanov je protestirati proti tistim, ki po
vzročajo take reakcije, in prevzgojiti svoje sovernike.
Po drugi strani pa je bil pojav molitve na cestah
rojen in vztraja predvsem v muslimanskih deželah,
to pa pomeni, da problem ni lasten zapadu, ampak
islamu. Naj razložim: mnogi opravičujejo to napačno obnašanje (neka skupina zasede javni prostor)
z dejstvom, da za to skupino ni prostora. To naj bi
seveda pomenilo, da je ta skupina (v našem primeru
muslimani) diskriminirana in z njo slabo ravnajo.
To ne drži, saj je položaj v muslimanskih deželah
enak in še bolj razširjen. Obrazložitev je, da “sistem
2011 – AM – JULIJ

muslimanske molitve” ni bil prilagojen modernemu mestu. Če bi ta sistem naobrnili na primer na
kristjane, bi bile ceste popolnoma blokirane. Če bi
se morali vsi kristjani obvezno zbrati vsako nedeljo
opoldne, jih prav gotovo ne bi mogla sprejeti nobena
cerkev. To je bil problem v starih časih in je še vedno
v koptski Cerkvi: v vsaki cerkvi je samo ena maša v
nedeljo, ko se zbere vsa skupnost.
Odtod potreba graditi dva kultna prostora enega
vrh drugega (v koptski Cerkvi) ali imeti večje število
maš v vsaki cerkvi. Poleg tega je II. vatikanski koncil
v katoliški Cerkvi dovolil imeti nedeljsko mašo že v
soboto zvečer, da bi omogočili večjemu številu vernikov udeležbo pri evharistiji. To je notranji problem
skupnosti: če je živa, mora najti rešitve da se prilagodi
svetu, ne pa zahtevati od sveta, da se ji prilagodi.
Končno v desetinah filmov, ki kažejo muslimane pri molitvi na cestah in jih je mogoče videti na
primer na YouTube, nisem pri molitvi nikoli videl
žensk. Dve možnosti sta: ali to ni primerno – torej
ni primerno tudi za moške; ali pa moliti ob petkih v
mošeji ni obvezno – torej ni obvezno tudi za moške.
Razen, seveda, če ni javna molitev “stvar moških”,
najbrž zato, ker ima v tem primeru “političen” vidik.

Dati na razpolago
za petkovo molitev prazne cerkve
Preseneča predlog skupnosti “Banlieuses Respect”
od 11. marca 2011, ki hoče, naj bi Cerkev v Franciji
“dala na razpolago za petkovo molitev muslimanov
prazne cerkve”. Te “prazne cerkve” so posvečeni kraji
in nobenemu kristjanu ne bi prišlo na misel, da bi
jih uporabil za kake stvari, ki niso sveti obredi ali za
sveto glasbo. Ni si mogoče misliti, da bi bile uporabljene za neko nekrščansko bogoslužje.
Poleg tega bi morala biti cerkev, ki naj bi služila
kot mošeja, predelana za potrebe muslimanske
molitve. Treba bi bilo spraviti proč mnoge značilno
krščanske prvine in uvesti druge, značilno muslimanske. Predvsem pa te “prazne cerkve” ne bodo
vedno prazne, ampak jih bo nasprotno prevzela čim
bo mogoče kaka krščanska redovna skupnost, kot
se vedno pogosteje dogaja povsod po Evropi. Zdi se
težko, da bi lahko bil tak prostor, ki je bil enkrat več
ali manj preoblikovan v mošejo, spet “vzet nazaj”
in ponovno preoblikovan v cerkev. To bi bila velika
škoda za muslimansko skupnost in tveganje, da
bi povzročilo hudo grenkobo in medverske spore.
Kristjani bi bili takrat obtoženi, da so islamofobi,
revanšisti, nespoštljivi do muslimanske občutljivosti,
nič bratski do njih in podobno.
Končno si za trenutek predstavljajmo nasprot
no. Če bi v neki muslimanski deželi (v Egiptu na
primer, ali v Alžiriji) avtohtoni kristjani (v Egiptu)
ali priseljenci (v Alžiriji) zahtevali od muslimanov,
da jim odstopijo kako mošejo, saj jih imajo toliko,
ali da bi jim jo posodili za nedelje, ali samo za velike
praznike: božič, razglašenje, začetek posta, veliko
noč, binkošti, Marijino vnebovzetje – kakšna bi bila
reakcija muslimanov?
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Sklep
Zdi se mi važno, da se v Franciji in v Evropi vzpostavi nov odnos med muslimansko skupnostjo in
evropskim prebivalstvom, odnos, ki bo temeljil na
sodelovanju, prijateljstvu in medsebojnem spoštovanju. Na obeh straneh so skupine skrajnežev, ki
jim je treba pomagati, da se bodo “defanatizirale”.
Francoski muslimani predstavljajo manj kot 10%
prebivalstva, drugje v Evropi pa je odstotek še manjši.
Islam postavlja Evropi problem, ker ga ne doživljajo
samo kot veroizpoved, ampak kot kulturo, ki vdira
v vse pore vsakdanjega življenja. Posledica je lahko
spopad kultur. Evropa se je stoletja trudila, da je
ločila vero od družbe in vse v njej je zaznamovano s
krščansko sekularizirano kulturo.
Mislim, da se mora muslimanska skupnost truditi,
da bi sprejela, naj vera ostane, kolikor je mogoče,
zasebna zadeva. Bolj ko bo islam šel v to smer, na
manj odpora bo naletel. To pa ne pomeni, biti manj
muslimani, ampak nasprotno: biti muslimani na
drugačen način, bolj notranje.
Zahtevati od Cerkve naj da na razpolago muslimanom cerkve, ki trenutno niso v rabi, sili katoliško
Cerkev v veliko zadrego, posebno v trenutku ko se
verniki trudijo znova evangelizirati tiste, ki so se
oddaljili od krščanske prakse. Zahtevati od države in
prebivalstva subvencije v obliki simboličnih najem
nin, spravlja v zadrego državo in prebivalstvo, ki v
tem vidi zvijačo. Bolje je računati s svojimi sredstvi,
s solidarnostjo muslimanskih vernikov (seveda pa
pomoč iz inozemstva ne sme biti dana pod kakimi
pogoji).
Po izjavi predsednika “Conseil francais” naj bi
bilo trenutno v izgradnji 150 kultnih zgradb. Treba
je vztrajati, da krajevne oblasti ne postavljajo ideoloških ovir gradnji mošej, če se te prilagajajo urbanističnim normam. Če naj muslimani in islam ne živijo
kot nek tujek, je po mojem mnenju potreben velik
napor pri vzgoji francoskih imamov, ki se morajo
povsem vživeti v francosko (in tudi širšo evropsko)
kulturo in miselnost.
Dokler bo islam kulturno vzeto “arabski”, dokler bodo muslimani imeli občutek, da se je treba
približati izvirni arabski kulturi, če nekdo hoče biti
pravi musliman, bo slabo. Mislim, da je poslanstvo
evropskih muslimanov: ustvariti zapadno (francosko, evropsko) razlago islama, ki bo uskladila muslimansko vero in duhovnost z zapadno modernostjo,
to je z laičnostjo in človekovimi pravicami. Prepričan
sem, da je to mogoče – da se je že začelo – zahteva
pa prizadevanje vseh, predvsem pa željo priti do tako
razumljenega islama.
Kot sem naznačil v tretji točki, se je morda treba
vprašati, kako ohraniti “molitev skupnosti” (salat
al-jumu’ah), pa najti oblike, ki bodo upoštevale praktične in kulturne okoliščine. Z drugimi besedami: če
pride do nasprotja interesov, je treba iskati predvsem
cilj, ki ga hoče Zakon (maqasid al-shari’ah), ne pa
črko šarije.
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VIETNAM
bogoslovci morajo študirati kako braniti komunistično partijo
Glasilo  vietnamske patriotične fronte “Dai Doan
Ket” (Velika edinost) je 6. aprila 2011 objavilo novico, da je »191 bogoslovcev v velikem semenišču Sv.
Quya v provinci Can Tho začelo z usmerjevalnim
programom za narodno varnost, ki je trajal do 8.
maja. Bogoslovce poučujejo o vidikih, možnostih in
politiki komunistične partije in države na temelju
narodne varnosti, in o verski politiki komunistične partije.« Novica potrjuje odnos oblasti, ki je po
eni strani zadnja leta razširila možnosti za vstop
v semenišča, po drugi strani pa nadaljuje politiko
nadzora in vmešavanja ter  poskus indoktriniranja,
ki po kitajskem zgledu meri na to, da bi vietnamske
katoličane spravili pod popoln nadzor. Bogoslovci,
ki se udeležujejo tega programa namreč v resnici
»študirajo odgovornosti katoliške duhovščine za
preprečevanje in razpršitev vsakega poskusa sovraž
nih sil vreči vlado z družbenimi nemiri in vstajami
ali z ‘miroljubnim razvojem’«. Ta zadnja oznaka, ki jo
uporabljajo izključno voditelji in režimski tisk, odseva strah, da bi ožji odnosi z Zapadom lahko sprožili
sile osvobodilne politike, ki jih komunistična partija
za stalno ne bi mogla nadzorovati. Zaradi tega vlada
pozorno nadzira vzgojne programe za duhovnike in
se vanje nasilno vmešava.
Na nek način je ta odnos posledica odprtosti, ki
se je pokazala zadnja leta glede vstopa v bogoslovje.

Od leta 2005 lahko semenišče Sv. Jožefa v Hanoju
sprejema kandidate vsako leto, ne le vsake dve ali
tri leta kot prej. Enakega “privilegija” je od leta 2007
deležno semenišče sv. Jožefa v Ho Ši Minh Cityju, ki
je bilo po enajstih letih spet odprto leta 1986. Zad
nji statistični podatki kažejo, da je število mladih,
ki študirajo v semeniščih, zraslo od 1.580 leta 2002
na 2.186 leta 2009. Desetletja je bilo v semeniščih
obvezno poučevanje marksizma-leninizma. Pred
duhovniškim posvečenjem so bili obvezni nekateri
izpiti, kot na primer Marksistična filozofija in Zgodovina vietnamske komunistične partije. Poznavanje
politike je zahtevano še danes. Ob tem je zbudil pozornost in bil deležen navdušenega sprejema članek
“Jezni kardinal Zen zaradi ‘dialoga za vsako ceno’”,
naperjen proti p. Heyndricksu iz Kongregacije za
evangelizacijo narodov (članek je bil objavljen v letoš
nji junijski številki AM, str. 185-186). Bil je preveden
v vietnamščino in objavljen na večih vietnamskih
katoliških spletnih straneh. Potrdil je, da vietnamska
vlada v verski politiki caplja za Kitajsko in da doživlja
podobne izzive. Oblasti so zaloputnile vrata v obraz
vsaki možnosti dialoga, razen tistih, ki vodijo skozi
Vietnamski odbor za solidarnost katoličanov, ki pa
se, kot pravi bivši nadškof v Hong Kongu, »zaradi ugajanja vladi odpovedujejo zvestobi papežu in edinosti
z vesoljno Cerkvijo«. Agencija AsiaNews.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega znova zakrpanega misijonskega cekarja

INTERNET-ÍTIS
Češnje še niso cvetele, da bi s svojim smehljajem
spremenile resno lice Japonske. Na severu Japonske
so še kidali sneg, a v Tokiu je pomlad – kakor vsaka
važna oseba na Japonskem – že napovedovala svoj
prihod. Še pred njo se je prijavil pri meni v Tokiu neznan gospod, Slovenec od nekje iz Južne Amerike. Saj
se mi je lepo slovensko predstavil, a kaj, ko nekateri
tako hitro izgovorijo svoje ime, da ga še danes ne
poznam. A da je pravi Slovenec mu je bila govorica
za vizitko. In obraz – je že nekaj v slovenskem obrazu, če ga zlo ni pokvarilo –, kar je bolj slovensko kot
mednarodno. Možu bi prisodil kakih 45 let. Da je
slovenski katoličan sem spoznal, ko je dvignil klobuk
na poti mimo naše cerkve. Mimo cerkve ja namreč
najkrajša pot do – po naše bi rekli – kavarne, kamor
me je povabil na razgovor.
216

Po nekaj požirkih kave že vem, da je iz Evrope preko Afrike in Japonske namenjen v Južno Ameriko.
»Ali je dosti Slovencev, kjer živite?« ga vprašam.
V zadregi se popraska: »Ko bi imel pri sebi svoj internet, bi vam lahko postregel z izčrpnimi podatki.«
Oba sva izpraznila ne preveliki skodelici. Naročim
še dve.
»V Afriki sem videl uboge množice. Da se kontinent kljub vsemu razvija, so mi zatrjevali afriški
poslovneži. Ogromno temeljno delo da pri tem opravljajo katoliški misijonarji, so mi skoraj enodušno zatrjevali. Za pitno vodo in pridelovanje hrane  da gre.«
Hitro je izpil že drugo skodelico kave. Najbrž je
doma, kjer pridelujejo kavo, si mislim. Kaj pa, če pije
kavo namesto vode?
»Ali smem naročiti sladoled?« ga vprašam.
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»Krasno,« pravi, »a račun plačam jaz.«
Z glavo se mu priklonim, kar pri nas na Japonskem delamo, kadar hočemo sedeč izraziti hvalež
nost. V japonščini, ki je moj dragi znanec ne razume,
naročim obilnejšo porcijo.
»Kako je tu pri vas vse lepo urejeno; napredek kar
čutiš v zraku,« mi reče še preden natakar prinese
sladoled.
Potem zapičiva žlički v sladoled. Ugaja mu. Po
drugi žlički mi reče:
»Morate mi oprostiti, če vam zdaj zaupam nekaj
čisto osebnega. Zdi se mi, da trenutno v tako napred
ni deželi kot je Japonska, ni nuje za misijonsko
delovanje.«
»Japoncev je nekaj več kot 127 milijonov,« odvrnem. »Ali veste, koliko katoliških misijonarjev in
misijonark deluje med temi milijoni?«
Spet se popraska:
»Takoj bi vam lahko postregel s podatki, če bi
imel pri sebi internet. Brez njega nimam pojma. A
dovolite, da svoje mišljenje obrazložim. Glejte, ves
ta človeški in materialni kapital, ki ga vlagate v Japonsko, bi lahko vložili v Afriko in ji tako pomagali
h hitrejšemu napredku, k hitrejšemu ozdravljenju.«
Polovico sladoleda imava za sabo. Oba se dobro
počutiva, vsaj z ozirom na sladoled. Zato si drznem
postaviti naslednje vprašanje:
»Ali ste se kdaj vprašali, odkod vsa ta energija
katoliških misijonarjev?«
Iznad žličke v sladoledu me pogleda:
»To so plemeniti ljudje, ki se ne zadovoljujejo s
čustvi usmiljenja, ampak so v svoji visoki inteligenci
prepričani, da lahko iztrgajo vsaj nekatere korenine
uboštva in vrnejo ljudem veselje do življenja.«
Rahel zvok nama pove, da sta najini žlički zadeli
ob prazno dno. Ne upam si naročiti še druge skodelice sladoleda (čeprav tokrat v japonščini za najmanjšo količino). Navsezadnje je moj gost iz Južne
ali Srednje Amerike…
»Gospod…« prekine me s »Tone« – »Gospod Tone,
predlagam kakav za slovesen konec.«
»Krasno,« se razveseli.
Zdaj se mi zdi, da je najbrž tam nekje blizu Mehike
doma. Tam so ob vsaki uri pripravljeni na požirek
kakava.
»Gospod Tone, se spominjate nekaterih besed
našega Gospoda z ozirom na misijonarjenje?«
Gospod Tone zavzdihne:
»Oh, ko bi imel pri sebi svoj internet…«
»Nič hudega! Pomagal vam bom. Nekje sredi evangelijev naroča svojim učencem, naj molijo za delavce,
ki jih je premalo za tako veliko in že pripravljeno
žetev. Pred vrnitvijo v nebesa pa izrecno naroči, naj
njegovi gredo ne le po Palestini, ampak po celem
svetu oznanjat odrešujoči evangelij; in tiste, ki ga

sprejmejo, naj krstijo in jih o tem evangeliju pouče.«
»Spominjam se,« mi vesel reče – medtem je natakar prinesel vroč kakao, ki zahteva nadaljnji pogovor,
dokler se dovolj ne ohladi. »Spominjam se, a v katerem evangeliju, tega pa brez interneta ne zmorem.«
»Na koncu Matejevega evangelija, gospod Tone,«
rečem z eno kapljico še vročega kakava na jeziku.
Njega pa vroči kakav sploh ne moti. Tudi kakav
mu ugaja. Meni tudi, a meni je prevroč, on pa ga srka,
se pravi pije ga, a počasi, kot da mu vsaka kapljica
nekaj pove.
Čas imam, da postavim še eno vprašanje:
»Gospod Tone, odkod ta silna misijonska energija
naše Cerkve? Od magnetne osebnosti in želje učlovečenega Božjega Sina. Zaradi njega gremo v misijone,
zaradi njega pomagamo ljudem, da jim tako damo
čutiti vpliv Kristusa, vira tudi zemeljskih dobrin. A –
za nesmrtne duše gre, za utelešene duše.«
Zame je kakav še vedno prevroč, on pa je skodelico že izpraznil. V bližini naju opazuje natakar za
kakšno novo naročilo. Gospod Tone mu pokima in
mu iz denarnice izroči tisočak. Spet se mu z glavo
priklonim. On pa:
»Če bi imel pri sebi svoj internet, bi vam zlahka
nudil pregled afriške potencionalnosti z ozirom na
ostali svet.«
»Rad vam verjamem, gospod Tone, da je bodočnost
Afrike tesno povezana z bodočnostjo ostalega sveta.
Toda – ne pozabite – naš Gospod ima pred očmi ves
svet, tudi Japonsko, tako napredno v zemeljskih
razsežnostih, in tako – oprostite – nazadnjaško z
ozirom na odrešilno delo našega Gospoda.«
Krepko si stisneva roko v slovo. Poti na postajo se
ne spominjam. Na poti domov sem tako zamišljen,
da zabredem v mlako, ki vztraja ob vseučiliškem
zidovju od zadnjega dežja. O čem premišljujem? O
tem, da je bil gospod Tone tako rekoč brezmočen –
brez svojega interneta. Stvari ni imel v glavi, vsaj ne
v zadostni meri. Ali nam preti bolezen 21. stoletja –
internetítis? Zamišljen se zaletim v ograjo. Spomnim
se: pred nekaj tedni so postavili novo ograjo z bolj
neupogljivimi žicami. Te mi drže del suknje in hlače.
Zvijam se, da bi se oprosti.
»En trenutek,« začujem za seboj.
Ob meni stoji eden od vseučiliških slug; okrog
pasu mu visijo ključi, vijačne spone, klešče in še
kaj. V eni minuti sem spet svoboden. In srečen, da
gospodu slugi ni bilo treba teči najprej v pisarno
ali morda celo domov, da mu internet pove, katere
klešče so primerne za čisto nove vrste žično ograjo.
(Tudi suknjo in hlače so mi lepo zašili brez interneta.)
Oproščam se: vem, da je mnogim ljudem v izredno
korist; ljudem dobre volje pomaga graditi boljši svet.
Stavim pa, da tudi to brez pomoči Svetega Duha ne
bo šlo.

KITAJSKA
umetni prag revščine, revežev je v resnici trikrat več
Bahaški poskusi kitajske vlade, da bi zmanjšali revščino v državi, so se zaleteli v zid. Najnižji zaslužek,
pod katerim je nekdo označen za “reveža” so morali dvigniti s 1.169 na 1.500 yuanov (s 124 na 158 evrov,
oziroma s 179 na 227 dolarjev) letnega zaslužka, kar pomeni, da je “revež” tisti, ki mora preživeti z manj
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kot 50 evrocenti oziroma 62 dolarskimi centi. Vendar kitajski ekonomisti sodijo da bi moral biti prag rev
ščine pri letnem zaslužku okrog 2.400 yuanov (245 evrov oziroma 367 dolarjev), kar pomeni 6,57 yuanov
(70 evrocentov oziroma 1 dolar) na dan. Tako v resnici število revežev na Kitajskem ni 43 milijonov, kot
priznava vlada, ampak celih 143 milijonov, kar je skoraj 10,7% vsega prebivalstva, to pa Kitajsko postavlja
med dežele z največjim odstotkom revežev, česar noben napredek ne more prikriti. Agencija AsiaNews.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

PODGANE PRVE BEŽIJO Z LADJE, KI SE POTAPLJA
Stara mornarska modrost, ki je prešla že v pregovor, je tista, ki sem jo navedel v naslovu. Vsekakor mi je prišla na misel po tem, ko je kot minister
odstopil predsednik stranke upokojencev DeSUS Karel Erjavec, stranka sama pa je izstopila iz koalicije. Temu je sledila napoved, da bo odstopil še
minister Golobič. Če je Erjavec že nič kolikokrat grozil, da bo odstopil kot minister in je to končno tudi uresničil, je to lahko izzvalo komaj čudenje: da je
namreč večni nedoslednež vednarle ravnal dosledno. Toda bolj presenetljiva napoved je, da bo odstopil še minister Gregor Golobič. Če so Erjavcu očitali
zapravljanje denarja pri nabavi oklepnih vozil Patria, pa nič dokazali, je pa pri Golobiču vse kaj drugega. Ne samo, da je ustanovil svojo stranko Zares,
v kateri je zbral tiste, ki so se v drugih (post)komunističnih strankah (LDS Kresalove in SD Pahorja) počutili premalo upoštevane in so jim premalo
kadili, ampak se je s to stranko ubežnih povzpetnežev zaradi luknjaste zakonodaje dobesedno priplazil v parlament. In kot minister je bil v resnici zli
duh vlade, saj je že vnaprej onemogočil vse, kar bi Pahorju morda (poudarjam: morda!) še uspelo uresničiti, poleg tega pa si je pridobil klavrni sloves
lažnivca, saj je lagal in prikrival svoje premoženje. Svojevrstno vlogo je pri tem igral predsednik republike Türk, ki je to laž milostno označil kot “napako”,
zaradi katere je treba pri Golobiču spregledati tisto, kar bi v njegovem položaju moral storiti vsak politik, ki ima kaj vesti: odstopiti. No, pa saj vemo, da
je pojem “vest” tako pri komunistih kot njihovih dedičih kaj raztegljiv pojem, vsekakor bolj kot harmonika. In tako tudi Golobič odstopa. Kot podgana
je zlezel na ladjo, kot podgana beži z nje.
Kar se dogaja s to vlado, je samo še karikatura vladanja. Žal usodna karikatura, saj je zaradi nje gospodarstvo popolnoma na psu, račune za to pa
plačujejo navadni državljani. Dolgovi mariborske nadškofije so res huda reč, toda v primerjavi s tem, koliko dolga je tej vladi uspelo nakopati v komaj
dveh letih in pol, so komaj kaplja v morje. Če bi hotel politično in moralno vrednost te vlade označiti s primernim pridevnikom, bi se moral spustiti na
področje kvantanja – dostojen jezik tako nizkega in zaničljivega pridevnika nima.
Podpore ta vlada praktično nima več. Po mnenju političnih analitikov nima nobene možnosti, da bi kak referendum izpadel njej v korist. Propadel
bo na referendumu tudi zakon o pokojninski reformi. Reforma bi bila sicer nujno potrebna, ampak ta zakon je zanič, zato je prav, da propade. Je zanič,
kot je v bistvu zanič vse, kar so naredili od izvolitve jeseni 2008. Česar koli se lotijo, se lotijo na najbolj neumen način in vse se jim izpridi. Dobesedno,
kakor bi hudič na vsako stvar položil svoj rep. Tako je pač, kjer ni Božjega žegna. Ves čas so bili proti Bogu, pa ni čudno, da je odtegnil svojo roko.
Zanimivo oceno sedanjega stanja je podal predsednik prve vlade po osamosvojitvi, sedaj evropski poslanec Lojze Peterle za Radio Ognjišče.
Trenutno dogajanje v slovenskem političnem prostoru je zaskrbljujoče. Oblast, ki nas vodi, se oklepa starih jugoslovanskih konceptov. Prišli
smo v položaj, ki je precej drugačen od tistega, ki smo ga preživljali pred
20. leti, ko smo imeli projekt, vizijo, podporo, zaupanje ljudi, ko smo
vedeli, da bo treba nekaj žrtvovati, da bomo dobili nekaj več. Ljudje so
videli luč na koncu tunela. Od osamosvojitve naprej takšnega stanja
nismo imeli.
Oblast, kakršno imamo ni bila sposobna rešiti domačih problemov. Mi nimamo samo vplivov globalne krize ampak imamo domače
nerešene probleme. Mi nismo končali tranzicije, pri nas traja še naprej
dogovorna ekonomija, ki je zavrla slovensko gospodarstvo in tudi
povzročila krivične socialne razlike, oblast pa ne pove glavnega razloga
za stanje v katerem se je znašla država. Ta vlada je mogoče sedaj res
pripravljena na predčasne volitve, zato ker je zmanjkalo denarja. Ta
vlada razen zadolževanja ni sposobna podorne in strateške politike,

ki bi okrepila našo gospodarstvo.Trenutno dogajanje je nadaljevanje
starih jugoslovanskih konceptov. Jugoslavija je živela dokler je živela na
milijardah dolarjev, ki jih je posodil zahod. Ko je ta denar pošel potem
nobena reforma ni pomagala, ne CK, ne JLA, ne ideologija. Imam vtis,
da ponovno doživljamo nekaj podobnega. Čakajo nas trdi ukrepi. Pri
nas se v treh letih ni zgodilo nič bistvenega in imam vtis, da se tudi
ne bo, ker ta oblast, ki pred našimi očmi razpada ni sposobna speljati
tistega, kar bi v skupno dobro morala. Tisti, ki bodo vladali za temi se
bodo soočali z izredno slabo dediščino in če bodo hoteli državi dobro se
bodo morali odločiti za trde ukrepe. Takšna je žal ta zgodba.
Po mnenju Nežmaha gre v tem trenutku za histerizacijo politike, ki
je daleč od demokratičnega urejanja stvari. Nežmah se tako čudi, zakaj
smo v javnosti priča neštetim predlogom starost slovenske politike,
kako bi bilo treba rešiti nastalo situacijo, saj ima vendar vse vzvode za
reševanje v rokah parlament.

Naslednji članek, ki ga je v Reporterju objavil njegov odgovorni uredni Silvester Šurla, trenutno stanje slovenske politike in gospodarstva opiše še
precej bolj drastično, kot je ocena evropskega poslanca Peterleta. Dal mu je naslov “Za nami pogorišče”.
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Japonsko je opustošil cunami, Slovenijo pa Pahorjeva vlada. Hujša
naravna nesreča se nam v teh težkih recesijskih časih res ne bi mogla
zgoditi. Pahor je z nespametno politiko samo še poglobil posledice
gospodarske krize. Po dveh letih in pol pustošenja njegove posadke po
Sloveniji imamo rekordno število brezposelnih, rekordno število stečajev podjetij in rekorden dolg državnega proračuna. Zaradi pregrešno
drage države so davčne obremenitve tako za fizične kot pravne osebe
še vedno med najvišjimi na svetu, Slovenija ostaja sovražno okolje za
tuje investicije, največji gospodarski sistemi so še naprej v (ne)posredni
državni lasti, na vrhu državne kapitalske hobotnice, katere lovke so iz
leta v leto samo še daljše, pa sedi Borut Pahor. In brezglavo meče naš
davkoplačevalski denar v vrečo brez dna – Novo ljubljansko banko
(243,3 milijona evrov za zadnjo dokapitalizacijo).
Pahor je dokaj hitro po prihodu v vladno palačo izgubil stik z
realnostjo. Ko je vse več ljudi odvisnih od socialne pomoči, se Pahor
obnaša, kot da bi živel na drugem planetu, v pravljični Indiji Koromandiji. V njegovem kabinetu nameravajo letos porabiti 2,1 milijona
evrov našega davkoplačevalskega denarja, kar je 11,6 odstotka več kot
lani. Recesija gor ali dol, Pahor bo živel na visoki nogi in brez sramu na
naš davkoplačevalski račun porabljal še več! Sklical bo še eno tiskovno
konferenco in v stilu Marie Antoinette Slovencem zabrusil, da če nimajo
za kruh, naj jedo pa potico!
Pahorja in njegovo posadko je na srečo spregledala že večina
Slovencev, a do naslednjih volitev je še dobro leto. Časa in možnosti,
da za sabo pustijo popolno pogorišče, je tako še kar precej. Politike na
oblasti druži samo še ideološka navlaka iz polpretekle zgodovine. S
Titovo ceste, Tomažem Ertlom in komandantom Francem Rozmanom
Stanetom poskušajo prikriti svojo opravilno nesposobnost in nečedne

posle, po katerih se (para)državni denar pretaka v zasebne žepe.
Koalicijske partnerju v strahu pred izgubo oblasti druži le še njihov
skupni sovražnik Janez Janša. Vedo namreč, da se lahko na položajih
obdržijo le, če s političnega zemljevida za vedno izbrišejo vodjo opozicije.
Katarina Kresal se tako prav obsedeno ukvarja samo še z Janšo in na ta
način v volilnem telesu Golobičevi Zares pobira skrajne levičarje slovenskega tipa. Če bi bila Kresalova prava liberalka in se ne bi samo pretvarjala,
bi v teh težkih časih, ko je njena stranka na oblasti in ima to možnost,
naredila kaj konkretnega na davčnem področju, da bi podjetja lažje
zadihala in da bi poslovno okolje postalo prijaznejše za tuje investitorje.
Tako pa se tudi predsednica LDS raje ukvarja s politično-propagandnem razčiščevanje trgovine z orožjem, njen svetovalec Matija Sevšek
pa v vlogi kurirčka izbranim novinarjem režimskih medijev dostavlja
dokumente. Politično razčiščevanje orožarskih zgodb, domnevno v
imenu resnice, češ da je tem stvarem treba priti do dna in da je za to
prav zdaj pred 20. obletnico osamosvojitve pravi čas (da bi se v najlepši
luči najbrž še bolj zasvetila podoba Milana Kučana v novem dokumentarnem filmu, ki ga pripravlja Mojca Pašek Šetinc), Slovenije gotovo ne
potegnilo iz krize. Tudi razdrtje pogodbe za nakup patrij ne. Ta tema
pomeni nekakšen vrhunec nove politike do vratu potopljene stranke
Zares Gregorja Golobiča, ki podobno kot SD in LDS ne naredi prav nič
za znižanje davčnega bremena in bolj poceni državo.
Če bi iz političnih razlogov prišlo do razdrtja pogodbe za nakup patrij, bi lahko namesto 270 milijonov evrov, tako opozarja celo obrambna
ministrica Ljubica Jelušič, na koncu morali plačati kar za milijardo evrov
raznih odškodnin. Seveda tega ne bodo krili Pahor, Kresalova in Golobič
iz lastnega žepa, ampak bodo na koncu tudi ta astronomski strošek
prevalili na hrbet vseh davkoplačevalcev.

Zelo dober, predvsem pa nekoliko širši povzetek vsega povedanega daje članek, ki ga je v Naši Luči objavil zgodovinar dr. Stane Granda z naslovom
“Trpinčenje demokracije”.
V letu, ko naj bi se vsi Slovenci veseli spominjali 20-letnice nastanka
slovenske države, se njeni državljani v republiki Sloveniji vse pogosteje
sprašujejo, ali je vse skupaj sploh imelo kakšen smisel. V tem stavku
ne smemo videti obtožbe preteklosti, ampak oceno razmer, v katerih
živijo. Ljudje razumejo, da je gospodarska kriza, ne razumejo pa, zakaj
v Sloveniji dlje traja in se zaostruje v časih, ko od povsod javljajo, da ponehuje, da gospodarstvo oživlja. Komunisti, ki imajo zadnja leta oblast,
so le-to prevzeli v prepričanju, da bodo znali državo vodili ne le drugače,
ampak predvsem bolje. Bili so prepričani, da bodo tako uspešni, da bo
ta trajala več mandatov, če že ne kar večno. Od vseh teh načrtvo se je
uresničilo samo to, da je država vodena drugače, in to v smislu slabše.
Lahko bi celo rekli, da slabše niti ni mogoče, vendar vemo, da ni nikoli
tako slabo, da slabše ne bi moglo biti.
Gospodarske in družbene razmere niso prijazne državljanom
Slovenije. Zanimivo je dejstvo, da to nekaterih komunističnih prenapetežev iz vrst nekdanje tajne policije in ob pomoči borčevske
partizanske organizacije, obe sta nekakšni državi v državi, prav nič
ne moti. Stalno si izmišljujejo in izvršujejo različne provokacije, kot je
ona o Titovi cesti, ki so jo v Ljubljani, kljub odporu demokratov, ravno
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zaradi poniževanja njih, ponovno ali bolje na novo zgradili, provocirajo
na raznih partizanskih proslavah, kjer ne samo ponarejajo zgodovino,
ampak se oblačijo v nekakšne partizanske uniforme, kot bi nastopali v
operetah, takih namreč nikoli ni bilo, ponarejajo zgodovino, razglašajo
neke nove velike Slovence, borce za samostojno Slovenijo. V ta koncept
sodi tudi najnovejša provokacija, ko so dali skovati kovance v vrednosti
dveh evrov, na njem upodobili komunistično zvezdo in partizanskega
komandanta Franca Rozmana-Staneta.
Prav slednje kaže na njihovo resnično idejno zvestobo komunizmu
in svetovni komunistični revoluciji, saj ne morejo skriti izjemnega zadovoljstva in sreče, da so na svojo komunistično preteklost, na dejstvo, da
so na oblasti, opozorili vse uporabnike skupnega evropskega denarja.
To samo dokazuje, da njihove ambicije niso lokalne, da ne gre samo za
slovenska pobalinstva, ampak sporočilo svojim tovarišem po Evropi:
»Poglejte, kaj si upamo in kaj zmoremo!«
Kljub tem lumparijam, ki kažejo, da so komunisti s preimenovanjem
v socialne demokrate zamenjali le svoje ime, ne pa nravi, jim ne gre prav
nič boljše. Zato vzporedno vodijo še veliko bolj prefinjeno akcijo. Med
ljudmi, z znano komunistično taktiko od ust do ust in preko množičnih
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medijev, ki jih že neokusno in prav nič sramežljivo obvladujejo, širijo
“strokovne in znanstvene” ugotovitve, da imamo Slovenci premalo
politikov, da bi lahko sestavili drugačno in boljšo vlado, da so prav
za prav vsi politiki enaki in je zato vseeno, kateri so na vladi. Bolje je,
da ostanejo dosedanji, ker si bodo morali člani nove na novo nakrasti
premoženje in podobno. Pred kratkim sta bila na sodišču oproščena
nekdanji obrambni minister in načelnih vojaškega glavnega štaba, moj
prijatelj iz predšolskih let, izjemno pošten in skromen mož. Čeprav so
vsi vedeli, da obtožba, ki so jima jo naprtili, ne vzdrži presoje nobenega
resnega sodišča, so vztrajali, ker sta bila na z vojsko poveznih položajih,
ki ni kupila od njihovega velikega podjetnika ponujenih oklepnih avtomobilov, ampak je raje kupila nekajkrat boljše izdelke finske Patrie.
Direktor slovenskega podjetja, ki na razpisu ni uspelo, znan je kot
neomajen podpornik sedanje vladne politične opcije, zaradi neuspeha
ob podpori “tovarišev in organizacije” terorizira vso državo. Pri tem je
popolnoma vseeno, če je uničil elitno tovarno za vojaško industrijo,
znamenito tovarno tovornjakov in sedaj spravil na kolena še največje

slovensko transportno podjetje. Še bi lahko naštevali žalostne zgodbe.
Posebno vlogo v tem procesu igra predsednik države. Ne samo, da
kritizira opozicijo, kar je načelno nedopustno, predvsem pa politično nehigiensko in protidemokratično, ampak celo poziva javnost proti ljudem,
ki imajo zasluge za slovensko osamosvojitev. Pri njej ga namreč ni bilo.
Hkrati pa podeljuje odlikovanje nekdanjemu šefu tajne komunistične
policije, ki ne samo da prezira slovensko osamosvojitev, ampak ima
negativen odnos do demokracije. Kako se ob tem počutimo slovenski
katoličani, ki vemo, da smo bili za odlikovanca najbolj negativni ljudje
v nekdanji komunistični Jugoslaviji, v kateri je imela slovenska tajna
policija poseben oddelek, verjetno je bil kadrovsko celo najštevilčnejši,
ki je posebej opazoval in “spremljal” katoličane.
Bodo Slovenci to prenesli? Bodo! Samo energije, ki bi bila potrebna
za druge pomembnejše načrte, zmanjkuje. Vstajenje pride po velikem
tednu. Vprašanje je samo, zakaj imamo Slovenci v zgodovini toliko
“velikih tednov”! Da bo naše vstajenje v smislu demokracije, pravne in
socialne države toliko slajše!

Nobena tajnost ni, da v Ameriki predsednik, pa naj nastopa še tako avtoritativno in neodvisno, zelo pozorno prisluhne in dostikrat tudi pokorno
uboga diktate tistih, ki imajo denar v rokah. Za Združene države je več ali manj jasno, da so to trije glavni lobbyji: naftni, orožarski in bančni (tega
zadnjega imajo v rokah v glavnem Judje). V Sloveniji ni samo podobno, kot v Ameriki, ampak veliko slabše. Tukaj je vlada pravzaprav lutka v rokah
starih komunistov, ki jih pooseblja Milan Kučan, ti pa nikakor nočejo popustiti. Njihov trenutni scenarij je dobro opisal že prej imenovani Silvester Šurla
v Reporterju z naslovom “Igra prestolov”.
Milan Kučan še ni vrgel puške v koruzo. Koalicija KGB (Katarina,
Gregor in Borut) je odrabljena, zdaj prihaja čas za Kučanov rezervni
načrt – leto dni pred volitvami mora vlado prevzeti novi politični mesija.
Tako kot je bilo leta 1992. Problem je le, da veliki režiser iz Murgelj tokrat
v rokavu nima dr. Janeza Drnovška. Ima pa še vedno Gregorja Golobiča.
Oranžni jastreb je že dve desetletji eden glavnih Kučanovih izvajalcev v
političnem zakulisju. In prav Golobič je ta teden spet prevzel politično
pobudo s predlogom, da vsi trije predsedniki koalicijskih strank zapustijo
funkcije in prepustijo vlado do rednih volitev v državni zbor prihodnje
leto novemu mandatarju.
To, da je bil Borut Pahor samo potrošni material, da je Kučanova
tovarišija leta 2008 ponovno prišla na oblast, je že dolgo znano. Prav tako
tudi to, da že najmanj leto dni za Pahorja iščejo zamenjavo. V obtoku se
je zvrstila že plejada posameznikov, ki bi lahko prevzeli krmilo izvršilne
oblasti. A junaka, ki bil pripravljen priti na premierski tron, še niso našli.
Pahorjeva zamenjava namreč ni tako enostaven projekt. Ne potrebujejo
samo nekakšnega tehničnega predsednika vlade, ki bi mandat pripeljal
do konca, potrebujejo novega političnega mesijo, ki jih bo naslednje leto
zmagovito popeljal na volitve. Je to lahko res Mitja Gaspari? Gene ima
že prave, a tudi on je tako kot Pahor samo potrošni material. Spomnimo
se le njegove neuspešne kandidature za predsednika države leta 2007.
Predčasnih volitev seveda ne bo niti pod razno, saj Kučanova
tovarišija oblasti ne bo kar tako izpustila iz rok. Ti ljudje so pripravljeni
v naslednjem letu storiti marsikaj, da jim načrt uspe. Tako kot je cesar
Neron dal požgati Rim, bi tudi Kučan Slovenijo spremenil v pogorišče.
Da bi se potem kot feniks iz pepela dvignil njegov politični mesija.
Največjo odgovornost, da je Slovenija danes dobesedno na kolenih, ima
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prav Milan Kučan. Potem ko je njegov sprevrženi koncept nacionalnega
interesa v gospodarstvu spravil v velike težave kar precej velikih slovenskih finančnih in gospodarskih sistemov. Ni samo recesija kriva, da se
je število brezposelnih v zadnjih dveh letih povečalo za šestdeset tisoč.
Po gospodarskem opustošenju očitno sledi še politično. Zato poskusi,
da bi krivdo za sedanje razmere zvalili na vso politično elito. Tudi na
opozicijo, ne samo na vladno koalicijo, ki ima v rokah vse vzvode oblasti. Zato razni preroki s koprske univerze na nekakšnih akademijah za
demokracijo govorijo, da so vsi enaki, da je treba zamenjati ves politični
razred, da se morajo na političnem prizorišču pojaviti novi akterji in da
mora vlado po platonovsko prevzeti nekakšen neodvisen strokovnjak in
ne politik, ki zmaga na volitvah. Da bosta Kučan in Golobič tako lahko
še naprej vladala iz ozadja.
Tako ali drugače instrumentalizirana civilna družba je bila med tranzicijo vedno sestavni del največjih političnih “master planov” Kučanove
tovarišije. Od novinarske “tolpe 571” do “matere naroda” iz Tomišlja in
raznih mladoekonomistov, ki so vsak trenutek pripravljeni zastaviti svojo
besedo v zameno za primerno veliko število evrov na kakšni svetovalni
pogodbi. Akterji v tem Kučanovem “političnem laboratoriju” so skoraj
vedno eni in isti. Zato je že vnaprej mogoče predvideti, kdo se bo kdaj
oglasil, kdo bo dobil sedež v Pogledih Slovenije in kakšno bo njegovo
“neodvisno” mnenje.
Kučanu se je v preteklosti že zalomil kakšen “master plan”, zato tudi
pri zadnjem ni mogoče z gotovostjo napovedati, da bo šlo vse kot po
maslu. Leta 2004 je z ustanovitvijo Foruma 21 tedanjemu premierju
Antonu Ropu Kučan naredil medvedjo uslugo. “Veliki pok iz Finske”
leta 2008 je uspel, a oblast je Kučanova tovarišija tedaj naskakovala iz
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opozicije in je ne kot danes branila s pozicije vlade. Kučanov zadnji načrt
gre seveda najbolj na roko “oranžnemu političnemu mrliču” Golobiču
(nov mandatar in rekonstrukcija vlade bi bila zanj najbolj eleganten
izhod), ne pa toliko Kresalovi (za njeno LDS obstaja še nekaj upanja,

da se na prihodnjih volitvah prebije v parlament, za Zares je to “misija
nemogoče”), še najmanj pa Borutu Pahorju. Ta je ne glede na svojo
opravilno nesposobnost kot predsednik vlade po svoje zelo tragična politična figura. Za Pahorjem ne bo nihče žaloval. Še najmanj Milan Kučan.

Tako se je Slovenija znašla v krempljih nesmisla, absurda. Prav ta naslov: “V krempljih absurda” je dal svoji oceni stanja politični komentator dr.
Bernard Nežmah v Mladini:
Malo delo, pokojninska reforma, delo na črno – referendumi proti
zakonom vlade se kar vrstijo. A kaj stori ministrski predsednik?
Se je skupaj z drugimi ministri globoko zamislil ter sklenil, da bo pri
gospodarskih reformah sprejemal samo takšne pobude, ki bodo imele
večinsko podporo tudi pri socialnih partnerjih in v opoziciji? Navsezadnje
ne gradi Slovenije svojih pristašev, ampak tudi tisto Slovenijo, ki ga
aprirorno ne podpira.
Ne, Borut Pahor je posegel po zastraševalni retoriki: če ne podprete
mojih zakonov, je to pot v gospodarski razpad! A ne zgolj to, v parlament
je poslal predlog, ki bo drastično omejil pravico do referenduma. Bolj ko
se mu podpora javnosti zmanjšuje, manj jo jemlje zares.
Njegov partijski prednik, kot je bila “Zveza komunistov” Milana Kučana, je konec osemdesetih ravnala drugače. Imela je absolutno oblast
tako v parlamentu kot v represivnih organih, a je zaradi naveličanosti
ljudstva, ki je evidentno ni podpiralo, počasi odlagala svoja žezla.
Čeravno “Demos” leta 1989 ni imel svojih predstavnikov v Državnem
zboru, je partija sprejemala kompromise in se z Jožetom Pučnikom ter
drugimi demosovci dogovarjala o zakonskih reformah in spremembi
volilne zakonodaje. Partijska večina je tako sprejela zakone zoper
svoj lastni monopol, ki so nato omogočili Demosu, da je na svobodnih
volitvah leto kasneje zmagal in prevzel vlado.
Prišli smo do absurda, ko so bili partijski trdorokci pred dvajsetimi
leti bolj dojemljivi za glas ljudstva kot moderni Pahorjevi socialni in
liberalni demokrati, ki se obnašajo, kot da bo njihova vladavina trajala
še desetletje.
A ta absurdnost ni edina. Veliki cineast in nadrealist Luis Bunuel je v
enem svojih filmov posnel prizor, ko glavni junak naleti na dva berača,
ki ga prosita za denar. On povpraša prvega, če ima kaj denarja, in ko
mu ta odvrne, da ne, ga odbije, češ, potem ti ga pa tudi jaz ne bom dal.
Nato se obrne k drugemu z istim vprašanjem, in ta začne kajpak vleči
novce iz žepa. »Prav«, zaključi: »tebi pa dam denar, da boš imel še več!«
Filmska scena, ki se zdi, da je eden vrhov absurda. Toda Pahorjeva
ministrica Katarina Kresal nam je priredila prizor, ki presega domišljijo
Bunuela. Vsak teden ljudje množično izgubljajo službe, zapirajo tovarne, vlada planira posebej obdavčiti še sosedsko pomoč. Kaj pa naredi
Katarina liberalna?
Na prehod za pešce pred eno izmed ljubljanskih šol pokliče fotoreporterje, da potem posnamejo njeno akcijo, ko dva policista spremljata
otročad varno prek ceste. Svetovni boksarski prvak Dejan Zavec in
svetovna smučarska prvakinja Tina Maze sta namreč zaposlena na
policiji in tokrat sta bila celo v službi. Dva velika šampiona, ki nimata
denarnih težav – njuni uspehi in zaslužki so vsega rešpekta vredni –,
sta v posebni oskrbi države, ki jima pomaga še s pro forma službo!!!! Po
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tej logiki bo ministrica Kresalova jutri na policiji zaposlila še glasbeno
divo Heleno Blagne na delovnem mestu vokalistke v policijski godbi!??
Bolj ko ji gre slabo, bolj vladna koalicija odpira stare orožarske
zadeve. Marsikdo bi protestiral, češ da je prav, da se tudi stare rabote
razrešijo. Toda vsa trgovina z orožjem je bila na začetku devetdesetih
ilegalna, slovenska država si je namreč samostojnost priborila z
vojno, za katero se je poprej protizakonito oborožila. Predvsem pa so
te orožarske rabote, ki jih ni tožilstvo in sodstvo sankcioniralo v času
absolutne Drnovškove vladavine, zdaj tudi sodno zastarale. Obujanje
afer in parafer z orožjem ima danes zgolj status političnega orožja. Pa
vendar bi vlada lahko ravnala tudi drugače. Sodnik evropskega sodišča
dr. Boštjan M. Zupančič je že pred pol leta predlagal sprejetje zakona, s
katerim bi nezakonito premoženje podržavili, kadar novodobni tajkun
oz. vojni dobičkar ne bi mogel dokazati, da ga je pridobil po legalni
poti. Skratka, s takšno zakonodajo, bi vlada lahko zasegla premoženje
tudi od nekdanjih prekupčevanj z orožjem. Toda ne, vlada raje sprejema
zakone, s katerimi bo davčno privila sosedsko pomoč in študentsko delo.
Na spletnih forumih poročajo, da je časnik “Dnevnik” odpustil svojo
kolumnistko dr. Marto Gregorčič, ker je v člankih nasprotovala zakonu
o malem delu. Po “uradni inačici” so jo sicer hoteli samo razpoloviti in
bi objavljala vsak drugi teden.
Toda odpustitev ni tako banalna: “Dnevnik” se ni odpovedal le
kolumnistki, temveč širini pogleda. Gregorčičeva je pisala kolumne
o “domačih temah” iz za Slovenijo unikatne perspektive, zakaj svoje
poglede je razvijala na primerjalnih vpogledih z ZDA, Nemčijo, Francijo,
Latinsko Ameriko etc., pri čemer je bila njena empatija na strani delavcev, študentov ter širokih množic, ki jih liberalni kapitalizem briskira
kot faktorje. Še več, Gregorčičeva ni salonski kritik, ki mu je v resnici
vseeno, v svoje pisanje je namreč vnašala alternative, denimo oblike
samoorganizacije po mehiškem podeželju, ali pa principe samooskrbe,
s katerimi ekološki aktivisti nazaj vzpostavljajo malo lokalno kmetijstvo
proti izključni dominaciji prehranskih multinacionalk.
Manj ko mediji prinašajo alternativnih videnj, manj je družba
demokratična. Na zadnji hokus-poskus ljubljanskega župana, ki bo
vpeljal sistem brezplačnih koles, ne mediji ne lokalna politika sploh
niso odreagirali.
Kje je tu alternativa in skupinski premislek? Cena tega podviga bo
po planu v nekaj letih dosegla višino cene razumne obnove letnega
kopališča Kolezije. Toda, so mar poprej mestni svetniki ali meščani v
javni debati razglabljali in tehtali argumente, katera investicija je v
večjo dobrobit? Nak, kaj je dobro za Ljubljano, odloča in ve en sam
človek – Z(oran) J(anković).
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Zdi se, da za slovensko demokracijo velja isto, kot je predsednik Reagan povedal v neki šali na račun sovjetskega komunizma (tisti, ki imate internet,
ga lahko najdete na YouTube): Sovjetski državljan vpraša svojega kolega: »Ali je to zdaj pravi komunizem? Ali smo dosegli vrh?« Oni odgovori: »Kje pa!
Saj bi bilo lahko še veliko slabše!« Tako se mi zdi, da je pravo zadel komunikolog p. Peter Lah, ki je v Financah objavil članek z naslovom “Začetek konca
slovenske politike« in podnaslovom “kakšni smo in kakšni želimo biti”.
Kolumnist Financ Stanislav Kovač je v nedavni kolumni citiral dva
vidna člana stranke Zares, ki utemeljeno opozarjata na pomembnost
zaupanja v voditelje in institucije. Franco Juri v tem kontekstu namiguje
na zamenjavo (neimenovanih) ključnih ljudi v vladi s “strokovno” ekipo,
kar naj bi povrnilo zaupanje ljudi in omogočilo sprejetje nujnih reform.
Stroka je v Sloveniji magična beseda, s katero politiki in preostali pripadniki “jezičnega razreda” hipnotizirajo 90 odstotkov poslušalcev. (Ne
morem se odločiti, ali je dobro ali slabo, da čedalje manj ljudi posluša.) To
je nadvse tragično, namreč da je teh 90 odstotkov poslušajočih razvojno
gledano ostalo v 19. stoletju, ko je še bilo modno verjeti, da ima vsako
vprašanje samo en znanstveni in strokovni odgovor. To so bili časi, ko
so ljudje verjeli, da bo Znanost rešila vse težave človeštva. Če jih že Bog
ne posluša, so si verjetno mislili, bodo pač sami vzeli stvari v svoje roke.
Konec
Politike je konec, ko jo prepustimo izbranim strokovnjakom, tako kot
je konec z vzgojo, če jo prepustimo izključno vzgojiteljem. Ko to storim,
se izvzamem iz političnega procesa, ki ga prepustim “strokovnjakom” –
profesionalnim politikom, uradnikom in nosilcem akademskih diplom.
Tak odnos prej ali slej pokoplje celo zrele pluralistične družbe. Kjer pa
vsi ti strokovnjaki prihajajo iz enega gnezda, so posledice še hujše,
saj imajo seveda vsi bolj ali manj enake odgovore na vprašanja, ki jih
postavlja življenje.
Vendar vprašanja, ki zadevajo človeka in družbo, niso strokovna
vprašanja na enak način kot vprašanja iz fizike ali biologije. Predvsem
pa na ta vprašanja obstaja več različnih pravilnih odgovorov. Ali bolje:
najboljši odgovor najdemo skozi proces izmenjave različnih pogledov.
Kaj je politika po slovensko?
O “strokovni vladi” govorijo samo nevedneži in manipulanti.
Politika je v prvi vrsti moralno vprašanje: kdo smo in kakšni želimo
biti? Je stvar vrednot, značaja in interesov. Dilema, ali izkoristiti svoj
položaj v parlamentu za čisto zasebne interese, je moralna dilema, ne
strokovna. Enako je z vprašanjem, kam naj usmerim svoje poznavanje
prava: v iskanje solidarne pravičnosti ali v zaščito svojega privilegiranega
položaja. Lopov te bo mojstrsko prevaral, medtem ko ti bo poštenjak z
vso potrebno strokovnostjo omogočil boljše življenje.
Zanimivo, da o reformi politike govorijo v stranki, ki se je ob ustanovitvi pred nekaj leti predstavljala kot utelešenje nove politike. To je
stranka, ki je segla po zvezdah in končala v blatu. Zgodovina te stranke
se bere kot povzetek scenarija minulih 20 let slovenske zgodovine: nova
politika s starimi politiki. Zamenjamo slogan, logotip in obleko, pa vese-

lo naprej v udobno preteklost! Kdo zna prešteti, koliko imen in sloganov
so v zadnjih desetletjih zamenjali naši najstarejši in najvplivnejši politiki
Kučan, Potrč, Kocijančič in podobni? Če smo to že pozabili, potem nas
vsaj sedanjost opominja, kam pripeljejo stare metode in ljudje. Jezus je
sicer že pred dva tisoč leti rekel, da novo vino in stari mehovi ne gredo
skupaj – a kaj, ko ljudje vedno več vemo kot naši predniki.
Priden učenec
Slovenci ne verjamemo v globinske spremembe. Upokojeni ameriški
veleposlanik Johhny Young je med nedavnim obiskom v Ljubljani opazil
bleščeče fasade, udobne avtomobile in seveda najnovejšo modo. Le pri
podjetniški klimi ni opazil nobene spremembe (to ni bil kompliment).
Nekaj dni pozneje je Putin rekel bolj ali manj isto: treba bo spremeniti
našo poslovno kulturo, predvsem pa državo. Če bi bila Young in Putin
predstavnika Evropske unije, bi naši uradniki že vestno prepisovali v
zakon katero od direktiv, da bi nazaj v Bruselj lahko poročali, kako so
vestno izpolnili svojo nalogo. Škoda, ker nista.
S takim prepisovanjem je zadeva za tipičnega Slovenca končana:
naredil sem domačo nalogo, pred učiteljem želim izpasti kot priden
učenec. Ali sem se res kaj naučil (to je, spremenil), niti ni važno. Tega
naši izpiti ne merijo, tega naše diplome ne trdijo. Pomembno je, da znam
ponoviti vse tisto, kar sem slišal od avtoritete. Inovacija, ki je drugo ime
za spremembo, ni pomembna, celo moteča je, zato se nam napoveduje,
da se bodo domača inovativna podjetja izselila. Evropa ne bo prišla v
Slovenijo, prej se bodo slovenski Evropejci izselili.
Vrnimo se k politiki. Pričakujemo drugačno politiko z istimi ljudmi.
Slovenci smo kot gospodar, ki vedno kliče isto podjetje (medtem se je
sicer že nekajkrat preimenovalo, ampak on ve, da so pravi, njegovi),
da mu prepleska stanovanje. Vedno znova ga razočarajo, vedno znova
se jezi nanje, vendar jih ne zamenja. Vsakič, ko pridejo, mu napolnijo
ušesa s tem, kako slaba je konkurenca.
Ker se ne druži s strankami konkurenčnega podjetja, seveda ne
more presoditi, kakšna je kakovost njihovega dela. Njegovi znanci in
družina imajo iste pleskarje in tudi ti ne marajo konkurence. Čedalje več
govorijo o tem, kako so vsi pleskarji in obrtniki sploh slabi in pokvarjeni.
Saj ne, da bi gospodar imel izkušnjo z drugimi izvajalci. Ampak če vsi
tako pravijo, bo že nekaj na tem.
Od takih gospodarjev živijo premeteni psihiatri. Z veseljem poslušajo
njihovo tarnanje, saj so v svoji neumnosti podobni hemoroidom. Slepi
za razum in dejstva se oklepajo poznanih resnic in predsodkov. Kot zlata
žila so, ki nikoli ne presahne.

Za sklep pa tole: ena imed slovenskih medmrežnih agencij je poročala o indonezijskem poslancu, ki je med sejo parlamenta gledal pornografijo
na svojem tabličnem računalniku. Eden od bralcev je to novico komentiral takole: »Naši poslanci pornografijo ustvarjajo, ne samo gledajo…« Boljše
sedanjega slovenskega parlamenta pod Gantarjevim vodstvom pač ne bi bilo mogoče označiti. Pa sedanje vlade tudi ne. Vse, kar počne, je politična in
gospodarska “pornografija”, ki jo je podedovala od svojih komunističnih prednikov in z njo pripeljala Slovenijo v revščino, sebe pa v zagato brez izhoda.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
PRIJATELJ KERMAVNER
Ko sem se poslovil od Grabna, je izgubila Zavóda
zame vso privlačnost. Že to mi ni bilo všeč, da so naredili novo obrežno zidovje ter tako odprli prehod
na Čevljarski most. S tem je Zavóda izgubilz veliko na
svoji “intimnosti”, ker so ljudje začeli hoditi tudi ob
Ljubljanici. Sploh pa nisem imel Za Vodó več domovinske pravice, ker smo se bili preselili “Pod trančo”
v hišo, ki je v njej Paichel, takrat edini zobozdravnik
v deželi, zobe drl.
Glavni povod, da sem prestavil torišče svojega
izvenšolskega delovanja, je bilo prijateljstvo s Kermavnerjevim sinom.
Kako se je ta prijateljska vez začela in utrdila, se
ne spominjam več. Bila sva pač precej sorodni duši.
Oba sva ljubila življenje v prosti naravi, rada brala
indijanerice in se navduševala za “traperje” in “Divji
zapad”.
Prav v istem času so v Nemčiji prepovedali dijakom indijanske povesti, češ da kvarno vplivajo na
mladino. Zgodilo se je namreč včasih, da so mladi
fantje doma ukradli denar, si nakupili orožja in jo
potegnili proti Ameriki. Prišli so pa navadno le do
Hamburga, kjer so jih sovražni “belokožci” ujeli in
poslali nazaj domov. Nekateri manj podjetni so se
pa kar doma vživeli v vlogo polnokrvnih Indijancev.
Spominjam se še dobro neke dogodbice, ki je takrat,
ko sva s Kermavnerjem hodila pod Tivoli na “Divji
zapad”, krožila po nemških listih.
Žoržl, nadobudni sinček bogatega trgovca v Kölnu, je zaradi “požiranja” indijanskih povesti dobil
fiksno idejo, da ni gimnazijec Žoržl, marveč hrabri
irokeški poglavar “Veliki medved”. Spremenil je
vrtno lopo v “vigvam” (indijanski šotor), vrt pa v
prerijo in pragozd. Ker je bil na bojni poti, je oblekel
kopalne hlače in se po vsem telesu pobarval s kričečimi barvami. Oborožil se je z dolgim kuhinjskim
nožem, z majhno sekirico in s flobertovko kalibra 9
mm. Ker mora vsak poglavar imeti ženo, je pregovoril
svojo sestrico Adelajdo, da je prevzela v njegovem
vigvamu vlogo “skvo” (žena).
Staršem seveda ni bilo všeč, da so se takoj poleg
hiše naselili divji Irokezi. Najprej je prišla mati nad
indijansko dvojico, pa ni nič opravila. Veliki medved
jo je zaničljivo pogledal in ponosno izjavil, da občuje
samo s hrabrimi bojevniki in ne govori z babjimi krili.
Oče pa je naletel še slabše. Ko se je približal vigvamu, je pogledala skozi okno puškina cev in “zagrmelo” je v visokem sopranu: »Poberi se, belokožec,
iz mojih lovišč, sicer okrasim svoj vigvam s tvojim
skalpom.«
Na te besede Velikega medveda jo je oče hitro
odkuril ter tako obdržal skalp na glavi.
Ta indijanska igra pa ni dolgo trajala. Ker ni bilo v
loviščih užitne divjadi in je v vigvamu “nakopičeno”
brašno kmalu pošlo, se je moral hrabri irokeški po
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glavar zateči v “Blockhaus” (naselniška hiša iz debel)
belokožcev. Tu ga pa v shrambi zaloti mati, ki še ni
pozabila “babjih kril”. Hitro pokliče moža na pomoč
in Irokezi so izgubili poglavarja.
Belokožec je Velikega medveda tiral v svojo sobo,
mu potrgal iz las kurja peresa in zrahljal “skalp”, nato
mu pa z leskovko izgnal indijanske muhe. Tako je iz
pobarvane kože Velike medveda iztresel Žorželna,
medtem ko se je skvo z “ljubeznivo” pomočjo skrbne
matere prelevila v ljubko Adelajdo.
Nam branje indijanskih povesti ni škodovalo; kajti nikomur ni prišlo na misel, da bi bil šel v Ameriko
ali da bi bil posnemal Žoržlna iz Kölna. Koristilo nam
je pa, ker smo se iz indijaneric, ki so bile izključno
nemške, naučili precej nemščine.
Naš “Divji zapad” je bila vsa ljubljanska okolica,
zlasti pa Tivolski gozd. Tega sva s Kermavnerjem v
družbi dveh sošolcev, Konteja in Lečnika, docela
prebrskala, od parka do Večne poti, od Glinščice do
Kosez. Poznali smo vse globeli in studence ter jima
dali imena dolin in rek z Divjega zapada.
Po pragozdovih smo hodili oboroženi s pračami
in streljali, ker ni bilo sovražnih Indijancev, v drevesa.
Tako smo se v streljanju dobro izvežbali. Včasih smo
se spopadli z “realfuksi” (tako smo nazivali realce, s
katerimi smo gimnazijci živeli v srditem sovraštvu)
ali pa z barabicami. V takih bojih smo vselej zmagali,
bodisi da smo nasprotnika z dobro merjenimi streli
pognali v beg, bodisi da smo se sami zmagovito –
umaknili.
Naš najsrditejši sovražnik je bil neki realec, Balcer
po imenu. Stanoval je v Tivolskem gradu. To sovraštvo je bilo zame usodno, ker mi je nakopalo – vsaj
posredno – v peti pregnanstvo.
Nekoč sva se s Kermavnerjem vračala z Rožnika
mimo gradu domov. Ker sva kot navdušena narodnjaka spremljala češke izletnike, ki so takrat prvič
obiskali Ljubljano, sva nosila na prsih dolge slovenske trakove. Pred gradom je stal Balcer in takoj začel
izzivati. Komaj sva se ga lotila, že je bilo krog naju sovražnika “ko listja in trave”. Bili so najmanj – trije, to
pa z višje realke. Po kratkem boju sva bila poražena.
Čeprav sva se borila ko – leva, se je vendar posrečilo
sovražniku zaradi njegove silne premoči (bilo ga je
ko listja in trave!), da nama je potrgal z junaških prsi
trakove in jih odnesel kot bojni plen.
Ta zavratnost je seveda klicala v nebo po maščevanju. Več tednov sva zaman oprezala okrog gradu.
Če je bil Balcer sam, se je nama previdno izognil;
kadar je imel s seboj zavezništvo z višje realke, sva
se mu pa midva z enako previdnostjo izognila. Tako
smo se dolgo zastonj iskali. Sešli smo se šele malo
pred začetkom šole v gozdu za grajsko pristavo. Imel
je s seboj celo armado, ki je pa nisva upoštevala; bili
so namreč sami abecedarji.
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Prilika je bila zelo ugodna. Balcer je stal pred svojo
“kompanijo” in jo vežbal prav tako, kakor njegov oče
stotnik novince. S Kermavnerjem se priplaziva kolikor mogoče blizu in otvoriva izza grmovja “ogenj”.
Za cilj sva si izbrala Balcerjeva gola meča. Fant je
skakal ko plesalka. Ko sva pa še planila z bojnim
krikom na bojišče, se je vsa armada s poveljnikov
vred razpršila v smeri proti gradu.
Ako bi se bila po “slavni zmagi” vrnila po indijanski šegi v pragozd, bi se bilo vse dobro izteklo. Toda v
zmagovite kosti nama je šinila oholost srednjeveških
vitezov in ostala sva na bojišču v znamenje popolne
zmage in čakala, če bi se pojavil še kak sovražnik.
In res nisva ne dolgo ne zastonj čakala. Kmalu
zagledava, kako hiti sem od pristave poražena armada, ki jo je njen poveljnik v naglici ojačil s tremi
vrtnarskimi delavci. Midva bi se bila rada “zmagovito” umaknila, pa ni bilo časa. Zato sva se razkropila
na vse strani. Ta strategični manever je sicer rešil
Kermavnerja, mene pa ne. Vsa armada se je namreč z
rezervnimi četami vred usula za menoj in prišel sem
v ujetništvo. Razorožili so me in Balcer si je prisvojil
mojo lepo pračo. Hotel me je celo privezati ne “Marterpfahl” (kol, na katerega so Indijanci privezovali
jetnike, da do so jih mučili), da bi nad menoj poskusil
pračo, toda rezerva me je po razorožitvi spustila na
svobodo.
Balcerju sem se “odškodoval” šele nekako v juniju
naslednjega leta, ko sem bil že v četrti. Kakor se je
pozneje izkazalo, bi bilo bolje, ako bi se bil ravnal
po nauku, ki ga nam je bil profesor Marn tako lepo
razvil iz prilike o neusmiljenem hlapcu.
V “pratru” so postavljali stebre za žico, na kateri je
kazal takrat Strohschneider svoje umetnosti. Kolikor
se spominjam, ni mož niti približno tolike slave žel
kakor v novejšem času njegov sin, ki ga je bil takrat
oče še kot majhnega dečka nosil “štuporamo” po
vrvi. Svet je bil v tistih časih še tako nazadnjaški,
da je više cenil duševne vrline in zmožnosti kakor
telesne prednosti in spretnosti. Dandanes smo se pa
pri splošnem napredku že povzpeli do spoznanja, da
je blagor naroda od tega odvisen, če naši tekmovalci
dosežejo največ – pik v raznih panogah športa...
Prvi steber je bil že postavljen, pri drugi jami je
pa stal Balcer.
»Pojdi in suni ga v luknjo!« mi je rekel Kermavner.
Bila je res tako lepa prilika, da je nisem smel zamuditi. Preden se je Balcer zavedel nevarnosti, je bil
že v jami, v kateri je stalo še precej deževnice. Ko je
prilezel ves blaten in moker iz nje, se je vse krohotalo, midva s Kermavnerjem in nekaj barabic, ki so
ta prizor z velikim veseljem opazovali.
Naenkrat se je pa položaj spremenil.
Balcer se je za silo osnažil, nato pa privlekel iz žepa
cigarete injih začel deliti med barabice.
S Kermavnerjem sva takoj spoznala nevarnost,
ki nama je pretila. Ako bi bila na “Divjem zapadu”,
bi bila boj sprejela, toda v civiliziranih krajih sva se
bala, da bi naju ne bil kak profesor zalotil. Začela
sva se torej z veliko naglico umikati (po domače bi
se reklo, da sva tekla) proti železniškemu prelazu v
glavnem drevoredu, Balcer s “pomožnimi četami” je
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pa pritiskal za nama. Med “zmagovitim umikom” sva
se tudi v naglici za vsak primer oborožila: Kermavner z debelo palico, jaz pa s priostrenim kolcem, ki
sem ga bil odnesel Strohschneiderjevim delavcem.
Barabice so bili vedno trdo za nama; napasti se naju
pa niso upali, ker so bili brez vsakega orožja, zlasti
pa ker niso mogli zaradi pomanjkanja prostora
razviti bojne črte. Prav v tem času je bilo namreč v
drevoredu vse polno tobačnih delavk, ki so hitele
proti Šiški domov.
Tako se približamo prelazu. Tu zagledam profesorja Žaklja, ki je z vidnim zanimanjem opazoval
najino “zmagovito” umikanje, in čuvaja, ki je hitel
zapirati prelaz. Urno zaženem kolec med sovražnike.
Barabice so se vrgli nanj in ga drug drugemu pulili
iz rok. Ta čas sva s Kermavnerjem dobro porabila. V
hipu sva bila onkraj prelaza in sovražnik je bil srečno
odrezan. Za nama je priletelo samo nekaj psovk in
kamenja.
Žakelj je Kermavnerja poznal, mene pa ne. Moj
obraz si je pa dobro zapomnil. Ko me je zagledal
v peti, me je takoj vprašal, kako se pišem, in med
prvimi, ki so bili izločeni iz b-razreda, sem bil jaz.
Očividno se me je hotel znebiti. Morda bi bil moral
tudi Kermavner z menoj v “pregnanstvo”, ako bi ne
bil njegov oče v a-razredu razrednik.
Jaz bi bil prav tako ravnal kakor Žakelj, če bi bil
na njegovem mestu; kajti nihče ne vidi rad v svojm
razredu fantov, ki se na javnih krajih pretepajo z
barabicami.
Sicer sva se pa v peti s Kermavnerjem v tem oziru
popolnoma spremenila. Pustila sva indijanerice s
pračami in bojnimi pohodi vred in se lotila “Žilverna” (Jules Verne). Samo Tivolskemu gozdu sva
ostala še vedno zvesta. Ob lepem vremenu sva hodila
ob sobotah ležat na neki greben onkraj Šišenskega
vrha, od koder se prav lepo vidi na Rožnik. Tam sva
pekla krompir, se menila o šoli ter premlevala, kar
sva brala v “Žilvernu”.
Ko sva se nekekga lepega popoldneva v zgodnji
pomladi tako lepo grela na soncu in pri ognju ter
poslušala pritrkavanje zvonov, ki ga je donašal veter
od Rožnika sem, se oglasi Kermavner:
»Ti, Mlakar, veš kaj, spišiva roman! Jaz sem vso
stvar že dobro premislil. Obsegal naj bi kakih dvajset
poglavij; spisala bi jih vsak polovico.«
Meni ta predlog ni posebno ugajal, ker nisem bil
prijatelj pisanja. In kar deset poglavij! Toda prijatelju
nisem hotel ugovarjati, da mu ne bi skazil veselja.
Prihodnjo soboto mi je že prinesel prvo poglavje.
Snov se mi je zdela zelo lepa in hvaležna.
Bogat posestnik je silil svojo hčerko v zakon s
starim, a bogatim sosedom. Minka pa ni bila tako
neznačajna kakor “Lepa Vida” v narodni pesmi, da
bi vzela starca in ga potem z otrokom vred zapustila,
marveč je odločno izjavila, da je njen izvoljenec domači hlapec Janez. Konec prvega poglavja je klečala
pred očetom na kolenih, dvigala svoje bele roke – zagorele takrat še niso bile moderne – in upirala svoje
lepe velike oči v njegov obraz in ga prosila usmiljenja.
»Tako, Mlakar,« mi je naročal Kermavner, »ti pa
sedaj opiši v drugem poglavj, kako je Minka ušla z
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Janezom, ker je oče ni hotel uslišati. Zamisli se prav
živo v dušo nesrečne Minke in njenega lakomnega,
trdosrčnega očeta, pa boš prav lahko pisal. Upam, da
mi že danes teden prineseš drugo poglavje, da se jaz
potem lahko lotim tretjega. Na ta način bo roman v
dvajsetih tednih spisan.«
Pa je bil že v dveh...
Jaz sem se po prijateljevem naročilu globoko
zamislil v trdosrčno očetovo dušo. Toda kljub lakomnosti se nisem mogel ustavljati vročim prošnjam
lepe Minke. Ko sem si živo predstavil njene bele roke
in njene velike proseče oči, sem ji pustil, da je vzela
Janeza. Zaročencema sem dal celo spregled od dveh
oklicev, da nista predolgo čakala.
Kermavner pa ni bil zadovoljen s tako srečnim
koncem. Bil je zelo nevoljen nad mojim poglavjem,
zlasti še, ker je obsegalo samo pol strani.
»Saj sva se vendar zmenila, da mora imeti roman
dvajset poglavij. In kako lepo sem si celo stvar zamislil! Minka bi bila z Janezom ušla in se poročila
brez očetovega dovoljenja. Po eno leto ali dve leti
trajajočem srečnem zakonu bi Janez postal Minki
nezvest ali pa bi ga pustil umreti. Nesrečna mati bi
se sama ubijala s svojimi štirimi ali petimi otroki in
čez kakih šest ali sedem let bi se vrnila dmomv, da
bi izprosila od očeta odpuščanje. Na poti pa zboli
in umrje. Najstarejša, kakioh dvanajst ali štirinajst
let stara hčerka pripelje po mnogih nezgodah svoje bratce in sestrice k staremu očetu, ki ga dobi na
smrtni postelji.«
Mene je pa že takrat jezilo, če je kdo v romanu
napisal neverjetne stvaru in sem zato Kermavnerju
razodel svoje pomisleke tako glede števila otrok
kakor tudi glede starosti najstarejše hčerke.
To je pa “pisatelja” zelo užalilo in očital mi je, da
se obešam na “brezpomembne malenkosti”. Malo
je manjkalo, da ni prezgodaj končani roman postal
grobokop najinega prijateljstva. Več dni mi ni pri-

voščil prijazne besede. Šele naslednjo soboto se je
toliko unesel, da sva šla v slogi in miru krompir peč
in poslušat rožniško zvonjenje. Pisateljevanje sva
pa pustila.
Profesor Kermavner je s peto sklenil svoje pedagoško delovanje. Šel je v pokoj in se preselil z družino v Gradec. Prijatelj Kermavner mi je povedal šele
konec šolskega leta, da zapusti jeseni Ljubljano. Ta
vest me je zelo potrla. Imel sem ga namreč zelo rad,
rajši kakor on mene.
Ko pridem nekega dne sredi avgusta iz Doba, kjer
sem bil na počitnicah, mi povedo doma, da se je
prišel Kermavner poslavljat, ker odide že naslednje
jutro v Gradec. Ta vest me je zelo presenetila. Prišel
sem namreč nalašč zato domov, da bi še nekaj tednov
hodil v njegovi družbi po Tivolskem gozdu. Sedaj sem
pa še slovo zamudil.
Najpreprostejše bi bilo, da bi šel k njemu na dom,
pa si nisem upal. Vseh pet let nisem bil nikdar pri
njem in nikdar me ni povabil na dom. Mislim, da
njegovi materi, trdi Nemki iz Gradca, ni bilo všeč, da
si je izbral za prijatelja – krojačevega sina.
Tisti dan sem hodil celo popoldne do noči po
mestu, da bi ga bil kje srečal, pa ga nisem. Dobil sem
ga šele drugo jutro na kolodvoru, ko je odhajal. Bil
je na srečo sam s svojim mlajšim bratom Robertom,
ki nama je često tovariševal na indijanskih pohodih.
Pri slovesu nama je bilo obema nekam tesno.
»Piši kaj in ne pozabi me!«
»Bodi brez skrbi,« mi je zatrdil Kermavner, »nikdar
te ne pozabim!«
Pa ni držal besede. Sprva mi je pridno odgovarjal
na moja pisma, čez leto dni je pa utihnil.
S prijatelji nisem imel sreče. Prvega mi je vzela
smrt, drugega pa tujina.
Po Tivolskem gozdu se še danes rad sprehajam,
navadno sam. Pa nisem sam: spremljajo me ljubi
spomini...
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Trgu sv. Petra

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2011
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.

Bazilika sv. Marije Angelske
Porciunkula

ASIŠKI DAN 2011
Na letošnjega novega leta dan je papež Benedikt
XVI. po molitvi Angelovega češčenja opoldne naznanil, da želi praznovati 25. obletnico zgodovinskega srečanja, ki je bilo v Assisiju 27. oktobra 1986
na željo blaženega Janeza Pavla II. Ob tej obletnici
namerava sv. oče sklicati za letošnji 27. oktober Dan
razmišljanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost
na svetu. Kot romar bo šel v mesto sv. Frančiška in
znova povabil krščanske brate raznih veroizpovedi,
predstavnike verskih izročil v svetu in duhovno tudi
vse ljudi dobre volje, naj se pridružijo tej poti. Papež
in odposlantva bodo to romanje opravili z vlakom.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $200: L. Plecnik; $110: F. Petrich; $100: F. Stopar;
$70: F. Vasle, M. Grum; $50: M. Stefancic, M. Ravnik, M. Martincic;
$40: C. Kermavner; $30: E. Sirok; $CAD22: RM. Novak-Leger; $20:
A. Dolinar, I. FlorjancicM. Virant.
ZA CERKEV: $30: M. Grum, V. Lavrisa; $20: Z. Likozar, F. Petrich;
$10: E. Sirok, F. Vasle, M. Stefancic.

DAR LISTU AM: $60: C. Kermavner; $25: Z. Likozar, dr. V. Mersol;
$20: M. Grum, F. Cerar; $10: F. Vasle, M. Stefancic, M. Virant.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

ZA SAMOSTAN: $150: L. Plecnik; $20: M. Virant; $10: Z. Likozar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $15: SWU #2.
ZA LUČKE: $50: L. Plecnik; $10: M. Lavrisha; $6: M. Stefancic;
$CAD6: EM. Novak-Leger; $3: F. Vasle.

NAŠI RAJNI:

ZA MISIJONE: $250: L. Plecnik; $25: dr. V. Mersol; $10: M. Virant.

FRANK MARKOŠEK, Forest Park, IL

ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: M. Ravnik; $15: Z. Likozar; $10: M.
Virant.

