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Mesečnik AVE MARIA izdajajo
slovenski frančiškani v ZDA
14246 Main Street,
Lemont, IL 60439-0608, USA
Naročnina:
30 US$; 32 CAN$; 23 evrov
Urednik in upravnik:
P. Bernardin Sušnik, OFM
Tel.: (630) 257-3106
e-mail: bs1935@sbcglobal.net
www.avemaria-izlemonta.com
Tisk in distribucija:
DORINA D. O. O., Dermotova 25
282
1000 Ljubljana, Slovenija
Spremembe naslovov in vse druge 287
dopise pošiljajte na naslov:
    3.
    4.
Ave Maria
    4.
P. O. Box 608
    4.
Lemont, IL 60439-0608

KOLEDAR
UREDNIK VAM
VERUJTE KRISTUSU IN GA LJUBITE – sv. Ignacij Antiohijski
TRIPTIH ŽELJA, VESELJA IN STRAHU – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
BRALI SMO... – razni viri
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
MIHELOVO – Niko Kuret
sveta zgodovina: SODNIKI IN SODIŠČA
CIVILNO PRAVO – Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL PREDANOSTI – P. Anzelm Grün
papežev verouk: PETROVA ŠIBKOST – ŠOLA VERE – Benedikt XVI.
ODGOVORNI ZA KRIVIČNE – Rudi Koncilija
DRUŽICA PRI ODREŠENIKOVEM TRPLJENJU – Anton Strle
ZASTRUPLJENA HRANA NA KITAJSKEM
PREMIŠLJEVANJE O PRESVETIH RANAH
NAJDRAŽJA MESTA NA SVETU
MOLITVENI NAMENI ZA SEPTEMBER
naša kultura: ANTON KUFOLO – Slvester Čuk
islam: SAVDSKA ARABIJA – P. Bernardo Cervellera
preganjanje kristjanov: UZBEKISTAN
misijoni: POLETNA NOČ S KOMARJI – P. Vladimir Kos
BANGLADEŠ, FILIPINI, MEHIKA
SOMALIJA, PAKISTAN, KENIJA, JUŽNA KOREJA, KAMBODŽA –
              agenciji Fides in AsiaNews
“za narodov blagor”: PIJANEC IN NJEGOV PLOT – P. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: ALI JE SPLOH ŠE KJE VARNA CESTA?
stran platnic: POBOŽNOSTI 2011
stran platnic: ROJSTNI KRAJ DR. JANEZA EVANGELISTA KREKA
stran platnic: DAROVI, RAJNI

SV. GREGOR nad Ortnekom je gručasto naselje na nadmorski višini 735 m, spada pod pošto Ortnek in občino
Ribnica na Dolenjskem. Leži na razglednem vrhu in predstavlja središče planote Slemena na jugu velikolaščanske
pokrajine. Lokalija je bila na tem kraju že leta 1788, župnija pa je bila ustanovljena leta 1876 in ima okrog 470 pre
bivalcev. Cerkev je bila zgrajena že leta 1600, vendar samo blagoslovljena. Posvečena je bila leta 1845. Portal ima
letnico 1826 – po vsej verjetnosti so ga takrat obnovili. V župnijo spada tudi podružnica sv. Urha v Maršičih, v kateri so
zanimive freske “Tomaža iz Senja”, ki ga Trubar v “Katekismusu z dveima islagama” (1575) imenuje »krovaški malar,« ki
je »tim svetnikom, suseb tim jogrom, velike brade inu mostače po tursku inu krovašku namalal”. V tej župniji je bil leta
1865 rojen duhovnik dr. Janez Evangelist Krek (njegov oče je bil tukaj učitelj), leta 1892 pa duhovnik dr. Franc Jaklič,
pisec knjige o Knobleharju, ki jo v nadaljevanjih objavljamo v Ave Maria (Jaklič je umrl leta 1867 v Milwaukee, WI).
Letošnja angelska nedelja, ki je prva v tem mesecu, pade na 4. september. Na slovenskem podeželju so jo nekoč
precej slovesno praznovali, saj je bila že nekakšen začetek kmečke jeseni. Septembra je tudi več Marijinih godov in
spominov: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in Marija, rešiteljica jetnikov (24.). Ta zadnji spomin je bil važen v preteklih časih, ko so mnogi kristjani postali ujetniki muslimanov, kar se je
pri nas posebno pogosto dogajalo v času turških vpadov na ozemlje današnje Slovenije med leti 1408, ko so vpadli v
Belo Krajino in izropali okolico Metlike, pa do 22. junija 1593, ko so bili premagani v bitki pri Sisku, kjer so imele glav
no zaslugo za zmago slovenske čete pod poveljstvom Andreja Turjaškega (Auersperga). V skoraj 200 letih so Turki v
Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo skoraj 200.000 ljudi, zato je bila Marija, rešiteljica jetnikov takrat v veliki časti.
God slovenske frančiškanske province, kamor spadata tudi naša samostana v Ameriki, je na praznik Povišanja sv. Križa
(14.), frančiškani pa praznujemo tudi spomin Vtisnjenja ran sv. Frančiška (17.) v spomin na ta dan leta 1224, ko je sv.
Frančišek na gori La Verni dve leti pred smrtjo prejel Kristusove rane. Septembra goduje tudi naš prvi blaženi Anton
Martin Slomšek (24.) pa tudi italijanski kapucin p. Pij iz Pietrelcine (23.). Še nekaj drugih septembrskih godov: papež
in cerkveni učitelj Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez
Krizostom-Zlatousti (13.); kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmin (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski
(27.); nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil
verjetno doma iz okolice Ilirske Bistrice, večino življenja pa je preživel v Rimu in nazadnje Betlehemu, kjer je tudi umrl.

UREDNIK VAM
Spet je poletje mimo, še malo, pa nas bo že začel
tresti mraz. Ne vem, ali se mi samo zdi, ali je res, da
so poletja vsako leto krajša, zime pa vsako leto daljše.
SEPTEMBER – KIMOVEC
Škoda, da ne moremo poleti tistih temperatur, ki so
1 Č Egidij (Tilen), op.; Tamar, muč.;
preko 27°C (80°F), spraviti v kako vrečo in jih porabiti
2 P PRVI PETEK; Antonin, muč.;
pozimi. Si predstavljate, kakšen prihranek pri hlaje
3 S PRVA SOBOTA; Gregor Vel., pap., c. uč;
nju poleti in kurjavi pozimi bi to bil. No, pač sanje za
prihodnost,
morebiti niti ne za prav oddaljeno.
4 N 23. NAVADNA NEDELJA (angelska); Roza
Romarska
sezona je kar malo razočarala, vsaj me
iz Viterba, dev.; Ida, spok.; Mojzes, prerok.;
ne.
Letos
je
menda
prvič v zgodovini romanj, da je bilo
5 P Lovrenc Giustiniani, patriarh;
odpovedano
romanje
oltarnih društev iz Clevelanda.
6 T Petronij, šk.; Favst, Makarij in tov., muč.;
Razočaralo
predvsem
zato,
ker je ta skupina imela res
Liberat iz Laura, red.; Zaharija, prerok;
zgleden
romarski
program,
ki je bil lahko zgled dru
7 S Marko Križevčan in tov., muč.; Regina, dev.,
gim.
Še
pred
desetimi
leti
sta
prišla po dva avtobusa.
muč.; Janez Evecij, muč.; Bronislava, red.;
Pa
to
ni
mišljeno
kot
očitek.
Leta
pač narede svoje in
8 Č MARIJINO ROJSTVO (MALI ŠMAREN);
sedeti
ure
in
ure
v
avtobusu
je
več,
kot pa marsikdo
Korbinijan, šk.; Hadrijan, muč.;
zmore.
In
če
ni
dovolj
prijavljencev,
pač ni mogoče
9 P Peter Klaver, red.; Kieran, op.;
najeti
avtobusa.
Treba
je
pač
računati
s tem, da se slo
10 S Nikolaj Tolentinski, spok.; Otokar, red.;
venske skupnosti manjšajo, ker ni novega priliva, po
11 N 24. NAVADNA NEDELJA; Emilijan, šk.;
drugi strani pa je razumljivo, da se mlade družine (v
12 P Gvido iz Anderlechta, spok.; Elbij, šk.;
kolikor sploh še znajo slovensko) vključujejo v žup
13 T Janez Zlatousti (Krizostom), šk., c. uč.;
nije, kjer se šolajo njihovi otroci. Kot vse kaže, ni več
14 S Povišanje sv. Križa; Krescencij muč.;
tako daleč čas, ko v cerkvah slovenščina ne bo imela
15 Č Žalostna Mati božja (Dolores); Melita, muč.; več mesta, v društvih in centrih pa bo od slovenskega
16 P Kornelij, pap. in Ciprijan, šk., muč.;
ostala samo še kranjska klobasa in potica.
17 S Rane sv. Frančiška; Robert Bellarmino,
Romanja v Lemontu – kolikor jih je še ostalo – so
šk., c. uč.; Hildegarda iz Bingena, red.;
se končala z medenim piknikom 28. avgusta. Ker
mora vsaka številka dovolj zgodaj v tiskarno, še ni
18 N 25. NAVADNA NEDELJA;
mogoče poročati o njem. Rezultate žrebanja bomo
19 P Januarij, šk., muč.; Emilija de Rodat, red.;
20 T Korejski mučenci; Evstahij, šk.; Vincenc, op.; objavili kot običajno v oktobrski številki.
Avgusta je bil pri nas br. Jani Jeriček, bogoslovec
21 S Matej, ap., evangelist;
5. letnika na Teološki fakulteti v Ljubljani. Po rodu je
22 Č Tomaž Villanovski, šk.;
iz Novega mesta. Obiskoval je tečaj angleščine, zato
23 P P. Pij iz Pietrellcine, red., duh.; Lin, pap.;
je med tednom bival v frančiškanskem samostanu pri
24 S Anton Martin Slomšek, šk.; Marija Devica
Sv. Petru na Madison Avenue v Downtownu, konce
Rešiteljica jetnikov; Gerard, šk.;
tednov pa je preživel v Lemontu. Upamo, da se je med  
25 N 26. NAVADNA NEDELJA;
nami dobro počutil – vsaj pritožb ni bilo slišati.
26 P Kozma in Damijan, muč.;
Baragovi dnevi bodo letos 4.   in 25. septembra
27 T Vincenc Pavelski, red. ust.; Hiltruda, dev.;
v Harbor Springs, okrožje Petoskey, škofija Gaylord,
28 S Venčeslav (Vaclav), muč.;
Michigan. Obvestilo v Baraga Bulletin pravi, da na
29 Č Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli;
črtujejo slovensko mašo, angleško mašo, banket in
30 P Hieronim, duh., c. uč.; Mihael Kijevski, šk.
nekaj presenečenj. Upajmo, da bo vse uspelo, še po
sebno presenečenja.
Septembra sicer ne goduje nihče od slovenskih
Kakršno vreme prvi dan kane,
frančiškanov v Združenih državah, pač pa goduje
rado ves mesec ostane.
14. septembra (Povišanje sv. Križa) Slovenska franKakršno vreme o kimavca mlaji,
čiškanska provinca sv. Križa s sedežem v Ljubljani.
takšno je vso jesen najrajši.
Umrli so v septembru: P. Alojzij Madic (12. sept.
1979); P. Benvenut Winkler (15. sept. 1960 na Brez
Žerjavi ko lete na tuje,
jah); P. Robert Mazovec (24. sept. 1992); Br. Viktorijan
brž se zima približuje.
Žnidaršič (30. sept. 1959) in P. Fortunat Zorman (30.
Kakršen kimavec
sept. 1998). Gospod naj jim da večni mir!
takšen bo sušec.
P. Bernardin

Oživljajmo luč naše vere s skrbnim poslušanjem božjih naukov
in s pogostnim, vrednim prejemanjem svetih zakramentov
ter se ne sramujmo opravljati pobožnih šeg svete službe božje,
kakor nam jih naša sveta Cerkev naroča.
bl. Anton Martin Slomšek
SEPTEMBER – AM – 2011
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VERUJTE KRISTUSU IN GA LJUBITE
sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec (+ ok. 115)
Pismo Efežanom 14 – 18,1

P. Vladimir Kos SJ – Tokyo
Prizadevajte si, da se boste čim večkrat sešli k
evharistiji in češčenju Boga. Če se namreč pogosto
TRIPTIH ŽELJA, VESELJA IN STRAHU
zberete k skupni božji službi, se uničujejo moči sa
tanove in slabí njegov pogubni vpliv z vašo skupno
Bom kdaj lahko zapel resnično himno
vero. Nič ni boljšega kakor mir, v katerem se onemo
Gospodovi navzočnosti med nami?
goča vsak boj nebeških in zemeljskih sil.
Podoba kruha skriva Ga z nebesi.
Vse to vam bo jasno, ako boste imeli v polni meri
Pomislite: z nebesi! Nor se zdim...
v Jezusa Kristusa vero in ljubezen. To sta začetek
življenja in konec: začetek vera, konec pa ljubezen.
A On je hotel vsemogočno vez –
Oboje v enoto združeno je Bog, vse drugo pa, kar
saj se igra z atomskimi programi.
spada h kreposti, sledi iz njiju.
Če hoče, nov smehljaje svet ustvari.
Kdor javno priznava vero, ne greši, in kdor ima
Vsak dan je praznik – veselimo se!
ljubezen, ne sovraži. Drevo se spozna po sadu; tako
se bodo po delih pokazali tudi tisti, ki javno pri
Res nov nastaja svet, čeprav je star.
znavajo, da so Kristusovi. Zdaj ne gre za to, da kdo
V nebo ni več tako strahotno daleč.
z besedo prizna vero, ampak da vztraja v življenju
In vendar se nebeškega – bojimo.
po veri do konca.
Kot da so nam zaman moči dajale
Bolje je molčati in biti kristjan, kakor govoriti in ne
podobe soka trt, podobe kruha
biti. Lepo je učiti, ako tisti, ki govori, to tudi dela. Le
eden
in kar napravi z njimi Sveti Duh.
je
učitelj, ki je rekel in se je zgodilo in kar je molče storil, je vred
no Očeta. Kdor ima res v sebi Jezusovo besedo, more slišati
tudi njegov molk, da bo popoln, da s tem, kar govori, dela in se
spozna potem, o čemer molči.
Nič ni prikrito Gospodu, tudi naše skrivnosti so mu blizu. De
lajmo torej vse v zavesti, da on prebiva v nas, da smo njegov tem
pelj in je on v nas naš Bog. To tudi je in se bo
pokazalo pred našimi očmi s tem, da ga po
pravici ljubimo.
Ne motite se, bratje moji! Tisti, ki kvarijo
družine ne bodo posedli nebeškega kraljestva.
Ako so bili s smrtjo kaznovani tisti, ki so to de
lali telesno gledano, koliko bolj, če kdo s slabim
naukom maliči vero v Boga, za katero je bil Jezus Kristus križan?
Človek, ki se je s tem onečastil, pojde v neugasljivi ogenj; in
tudi tisti, ki ga posluša.
Gospod je vzel na svojo glavo mazilo, da bi v vsej Cerkvi
razširjal vonj neminljivosti. Ne dajajte se maziliti s smradom
nauka kneza tega sveta, da vas ne bo zasužnjil in odvrnil od
življenja, ki je pred vami. Zakaj ne postanemo vsi pametni, ko smo
prejeli spoznanje božje, ki je Jezus Kristus? Kaj neumno poginjamo,
ko ne priznavamo daru, ki nam ga je v svoji dobroti poslal Gospod?
Moj duh ni nič, vendar je pridružen križu, ki je nevernikom pohujšanje, nam pa rešitev in večno življenje.
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NEDELJSKE MISLI
4. september
23. navadna nedelja
PREROK NAJ SVARI
Ezk 33,7-9
S priliko o preroku, varuhu ljudstva, se začenja
drugi del Ezekielovih prerokb (naj poudarim, da
“prerokovati” v Stari zavezi pomeni predvsem govo
riti v imenu v imenu Boga; napovedovanje bodočno
sti pri tem ni nujno). Nedeljsko berilo vsebuje zadnji
dve vrstici odlomka, v katerem znova naletimo na
pogosto starozavezno misel o izbiri med dobrim in
zlim, ki človeško življenje Bogu približuje ali pa od
njega oddaljuje. V prerokovem življenju ta izbira ne
zadeva le njega samega, marveč tudi vso njegovo
okolico. Dan ji je v pričevanje o pravi poti, zato je
zanjo odgovoren. Te odgovornosti ga nič ne more
odvezati. Mora se pogumno soočiti z zlom in ga za
vrniti, pa naj bo cena za to kakršna koli. To ni bilo
osebno breme samo pri Ezekielu, ampak tudi pri
drugih prerokih. Najbolj znan je po tem Jeremija,
čigar oznanjevanje je pogosto naletelo na gluha uše
sa. Kakor prerokovo življenje ni več zasebno, tako je
vsako krščansko življenje poklic k javnemu pričeva
nju za dobro. Posledice so večkrat hude, včasih celo
usodne, vendar nas mora podpirati misel, da se tudi
Jezusu ni godilo bolje. Dva Jezusova reka pojasnju
jeta to resnico: »Svetilko prižigajo in postavljajo na
svetilnik, da sveti vsem,« In: »Tako naj sveti vaša luč
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela.«
11. september
24. navadna nedelja
ODPUŠČAJMO, DA NAM BO ODPUŠČENO
Sir 27,30 – 28,7
Učitelj modrosti Jezus Sirah je svojo knjigo na
pisal v hebrejščini v Jeruzalemu med leti 180 in
171 pred Kristusom. Štiri petine knjige se nam je
ohranilo v originalu, nedeljski odlomek pa je iz
tistega dela, ki ga imamo samo v grškem prevodu
avtorjevega vnuka, ki je hotel knjigo kakih 50 let po
zneje narediti dostopno tudi Judom, ki niso znali več
hebrejsko, kar je veljalo za večino tistih, ki so živeli
v diaspori. Na prvi pogled odlomek kaže, kot da se
pisec ukvarja samo s problemom povračila v smislu
starozaveznega povračilnega prava: »Zob za zob,
oko za oko.« Načela povračilnega prava so bile sicer
razumljiva v času, ko je Izrael nastajal kot narod, saj
bi drugače v okolju nomadskega rodu v Abrahamo
vem času, pa v času selitve iz Egipta in naseljevanja
v Kanaanu, podlegel. Toda sčasoma je bilo treba to
prerasti. Natančno branje pokaže, da gre pisec dlje:
poleg povračila, ki bo dano za vsako dobro dejanje,
je tudi opozorilo: »Če človek … neprestano kuha
jezo, kdo bo dosegel odpuščanje njegovih grehov?«
Za Staro zavezo je to bilo nekaj popolnoma nezna
nega. Mojzesova postava tega ni poznala in šele tik
pred koncem stare zaveze je začela prodirati misel o
usmiljenju in odpuščanju. Naš odlomek je napoved
SEPTEMBER – AM – 2011

tistega, kar molimo v očenašu: »Odpusti nam naše
dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom!«

18. september
25. navadna nedelja
BOG SODI DRUGAČE KOT LJUDJE
Iz 55,6-9
Nedeljski odlomek je iz zaključnih poglavij
“Knjige tolažbe”, ki je drugi del knjige pod imenom
preroka Izaija, in je bil napisan za časa babilonskega
izgnanstva. Neznani prerok si v vseh svojih besedah
prizadeva pokazati Božjo bližino človeku in hkrati
oddaljenost, drugačnost, presežnost Boga. Človek
pač nima druge možnosti in si skuša Boga predstav
ljati po človeško, to pa je ravno tisto, kar bi prerok
rad presegel. Med znamenji te Božje presežnosti
in oddaljenosti je tudi dejstvo, da Božja pota niso
človeška pota in Božje sodbe niso človeške sodbe. V
Bogu sta združeni pravičnost in odpuščajoča ljube
zen, čeprav na človeku nerazumljiv način. Če takšne
ali drugačne okoliščine človeku povzročajo skrbi in
obup, je vendar Bog vedno navzoč in uresničuje svoj
načrt odrešenja. Bog razodeva odprtost, ki presega
okvire človeške medsebojne pravičnosti, zato pa
človek te izraze Božje ljubezni težko razume in še
težje posnema. Resnica o Božji različnosti pa v očeh
preroka ni olajšanje odgovornosti za greh, temveč
spodbuda k optimizmu kljub slabosti. Zavedati se
je namreč treba, da Bog od nas ne pričakuje popol
nosti, pač pa hoče, da se zanjo trudimo. Ker je Božja
pomoč pri tem nujna, je treba njemu prepustiti, kdaj
bo našemu trudu dal uspeh.
25. september
26. navadna nedelja
SPOKORJENI GREŠNIK SI REŠI ŽIVLJENJE
Ezk 18,25-28
V središču osemnajstega poglavja Ezekielovih pre
rokb stoji misel na novo zavezo, ki jo Bog pripravlja v
svojem odnosu do stvarstva in do človeka. Bog, ki ni
Bog mrtvih, ampak živih, želi življenje v čim globlji in
širši obliki. K takemu življenju kliče po novem duhu,
ki da daje svojim. Novi duh pa je duh brezpogojne
ljubezni, ki je bila uresničena v Kristusu. Človek si
cer večkrat skuša preložiti vzroke za stanje na tem
svetu s svojih ramen kam drugam. Prav pri krizah,
ki smo jim priče v sedanjosti, lahko vidimo, kako
si tisti, ki so odgovorni zanje, skušajo na vsak način
umiti roke in preložiti krivdo na naravo, zatiskajo si
pa oči pred tem, da je človeštvo naravo zadnje čase
prav strahotno zlorabljalo. Prerok opominja človeka
na osebno odgovornost in na možnosti, ki jih ima v
prizadevanju za bodočnost samega sebe in okolja.
Gotovo te možnosti niso za vse enake, kot tudi od
govornost ni pri vseh enaka. Tudi tu velja: čim više je
človek postavljen, tem več odgovornosti ima, ravno
te se pa marsikdo otepa. Posebno poniglavost je v
tem oziru opaziti pri mnogih (da ne rečem večini)
vlad, za katere se človek pri opazovanju njihovega
ravnanja sprašuje, če jih ne sestavljajo čisto navadni
nesposobni razbojniki. Če je človek krona stvarstva –
in s tem se tako radi postavljamo – potem mora tudi
nositi odgovornost, ki jo ta položaj prinaša.
259

BRALI SMO...
VATIKAN — Teologi, ki so se 12. marca sestali v Rimu,
so bili, potem ko so pregledali predloženo dokumen
tarno gradivo o krepostih, življenju in delu škofa
Friderika Ireneja Barage, ter so o vsem tem tudi raz
pravljali, enotnega mnenja, da življenje prvega škofa
škofije Marquette v ZDA izkazuje “junaške kreposti”.
Po tem koraku se postopek lahko nadaljuje na redni
seji Kongregacije za zadeve svetnikov v Rimu.
WÜRZBURG — Prefekt Kongregacije za zadeve svet
nikov, kardinal Angelo Amato, je v nedeljo, 15. maja,
v tem nemškem mestu razglasil za blaženega duhov
nika Georga Häfnerja, žrtev nacističnega režima. Na
cistom so ga ovadili zaradi neomajnega zavzemanja
za Cerkev; zaprli so ga v nacistično koncentracijsko
taborišče Dachau, kjer je umrl 20. avgusta 1942.
MENDOZA — Mladi slovenskih korenin v argentin
ski Mendozi so v nedeljo, 22. maja, ko je mendoške
Slovence obiskal in jim maševal v Slovenskem domu
novi mendoški pomožni škof mons. Sergio Buenanu
eva, sklenili, da se bodo ob prvi obletnici razglasitve
mučenca Alojzija Grozdeta za blaženega posvetili
njemu in si ga izbrali za svojega nebeškega priproš
njika in zavetnika. Posvetilno molitev so najprej
zmolili v slovenskem jeziku, nato pa v kasteljanščini.
Med zbranimi sta bila tudi dva Grozdetova sošolca s
klasične gimnazije v Ljubljani: Majda Mlakar, poro
čena Ocvirk, in inž. Andrej Habjan.
VATIKAN — Upokojeni vodja papeške akademije za
življenje, kardinal Elio Sgreccia, je za Radio Vatikan
izjavil, da omenjena ustanova obsoja načrtovane po
skuse z zarodnimi celicami v ZDA. Uporaba človeš
kih zarodkov za raziskave je nedopustna. V vsakem
primeru, tudi če bi prišlo do pozitivnega dosežka, je
to, moralno gledano, zločin.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta Cor Unum,
kardinal Robert Sarah, je obiskal potresnike na
Japonskem. Obisk je bil v znamenju solidarnosti
papeža Benedikta XVI. z žrtvami katastrofalnega
potresa, povezanosti vesoljne Cerkve s potresniki
ter hvaležnosti katoliški Cerkvi na Japonskem ter
sodelavcem in prostovoljcem tamkajšnje Karitas za
velikodušno pomoč žrtvam potresa.
LJUBLJANA — V Sloveniji je bilo 1. januarja letos
6.030 naselij in 10.197 ulic. Med naselji z enakimi
imeni je največ Gradišč in Pristav, kar osem. Sedem
je Brezij, Dolenjih vasi, Potokov in Raven. Največje
naselje je Ljubljana, obstaja pa kar 60 nenaseljenih
krajev in 20 krajev z enim samim prebivalcem.
CANBERRA — Avstralski senat je odpravil predlog
zakona za uveljavitev istospolnih porok v Avstraliji.
Za zakon, ki ga je predlagala “Zelena stranka”,   je
glasovalo le 9 senatorjev te stranke. Predlagatelji
zakona so očitali češ da je Avstralija ena izmed red
kih demokratičnih držav, ki istospolnim parom ne
zagotavlja zakonski zvezi enakih pravic. Vodja Kr
ščanske demokratske stranke je izjavi Zelene obtožil
zavajanja in laži, saj je le 9 od 148 narodov legaliziralo
istospolne poroke.
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STRASBOURG — Homoseksualni par iz Avstrije se je
na vsak način želel poročiti. Ker jima domovina tega
ne omogoča, sta se obrnila na Sodišče za človekove
pravice v Strasbourgu. A tudi od tam sta odšla sklo
njenih glav. Evropske države niso zavezane temu, da
bi morale dovoliti poroke homoseksualnih parov,
je presodilo Evropsko sodišče za človekove pravice.
Velika večina izmed 47 držav članic Sveta Evrope ho
moseksualnih porok ne dovoljuje. Razsodba sodišča
je na laž postavila vse tiste, ki so pri zahtevah za re
definicijo zakonske zveze sklicevali na mednarodne
dokumente ali celo na človekove pravice.
MARIBOR — Mestni svet občine Maribor je junija,
ob prenovi in razširitvi Trga Leona Štuklja v centru
mesta, spremenil ime nekdanje Svetozarevske ulice
in njen zgornji del preimenoval v Ulico škofa Maksi
milijana Držečnika. “Škofova” ulica sedaj povezuje
Partizansko in Titovo cesto ter pravokotno obkroža
baziliko svete Marije (frančiškansko cerkev).
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je 2. julija
objavil, da so v Vatikanu leto 2010 v denarnem pogle
du sklenili pozitivno (prihodkov je bilo za 245,2
milijona evrov, izdatkov pa za 235,3 milijona evrov).
Tako so se, kot že lani, rešili iz “rdečih številk”.
CELOVEC — Zastopstvo te škofije s škofom Aloisom
Schwarzem na čelu je od 6. do 8. julija obiskalo po
brateno sarajevsko nadškofijo. Z njenimi predstavni
ki so se pogovarjali o izvedbi dobrodelnih projektov
srednjeevropskega katoliškega shoda leta 2004.
BERLIN — Papež Benedikt XVI. bo imel v soboto, 17.
septembra, tik pred pastoralnim obiskom v Nemčiji
duhovni nagovor v oddaji “Beseda za nedeljo” na pr
vem programu nemške radiotelevizije ARD. Takšen
nagovor je že imel leta 1987 papež Janez Pavel II.
MOSKVA — Ruski parlament je 1. julija odločil, da
zdravniki in klinike ne bodo smeli več neomejeno
opravljati splavov, saj so ti med drugim škodljivi za
zdravje nosečnic. Rusija je spadala med države, v
katerih je bilo opravljenih največje število splavov
glede na prebivalstvo — več kot milijon letno!
BERLIN — Nemški minister za zunanje zadeve Guido
Westerwelle je po dvodnevnem obisku v Turčiji, med
katerim je obiskal tudi znano pravoslavno bogo
slovno semenišče Halki, izjavil, da je Turčija »most v
islamski svet«, opozoril pa je tudi na pomen verske
svobode, ki spada »k našemu evropskemu življenju«.
PRAGA — Na Češkem je z začetkom julija začela delo
vati mešana cerkveno-državna komisija za pripravo
praznovanja 600. obletnice usmrtitve reformatorja
Jana Husa (leta 1415). Reformatorja  naj bi »osvobo
dili ideoloških klišejev in preslikav« in ga predvsem
osvetlili kot »versko-moralno osebnost«.
DUBLIN — Irske oblasti so redove pozvale, naj v
zvezi s plačilom odškodnin žrtvam spolnih in drugih
zlorab predložijo dokazila o denarnem premoženju.
Izplačila odškodnin naj bi si polovično razdelili dr
žava in cerkvene ustanove. Če bo tako, bo na redove
“padlo” kar dvesto milijonov evrov odhodkov.
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HAJFA — Arheologi so pri izkopavanjih v Tel Šikmoni
naleteli na ostanke kar 3.000 let stare hiše, ki so jo
sestavljali štirje prostori, pa tudi na zapuščino per
zijskih in bizantinskih naseljencev iz 4. do 7. stoletja
po Kristusu: talne mozaike, kovance in orožje.
MANILA — Filipinski škofje se branijo pred očitki,
da so od prejšnje predsednice Glorie Arroyo (2001–
2010) dobili sedem terenskih vozil znamke mitsubi
shi, s katerimi se jim je hotela prikupiti pa tudi dobiti
od njih podporo, ter denar od iger na srečo. Če je bilo
to res, lahko škofje računajo na obtožnico.
VATIKAN — Kardinal državni tajnik Tarcisio Ber
tone je povedal, da se bodo mirovnega srečanja 27.
oktobra v Assisiju udeležili ne le predstavniki raznih
verstev, marveč tudi neverni, saj so se za mir dolžni
zavzemati vsi.
NEAPELJ — Nadškof kardinal Crescenzio Sepe je v
pismu duhovnikom neapeljske nadškofije sporočil,
da pripadnikov mafije ne smejo cerkveno pokopa
vati, lahko jim odrečejo tudi prejem zakramentov.
CANBERRA — Predsednica avstralske vlade Julia
Gillard in predsednik malezijske vlade Najib Razak
sta se dogovorila, da bo Avstralija sprejela 4.000 be
guncev, ki v Maleziji čakajo na dovoljenje za vstop
na peto celino, 800 prosilcev za azil pa bo poslala v
Malezijo, kjer bodo počakali na odločitev avstralskih
in malezijskih oblasti ter Združenih narodov.
DUNAJ — Direktor avstrijske dobrodelne organi
zacije Diakonie Michael Chalupka je EZ pozval, naj
zagotovi »varne koridorje za ljudi na begu, da bodo ti
lahko prispeli v Evropo in na druga varna območja«.
BERLIN — Pravosodne oblasti so po skoraj 68 letih
preklicale smrtno obsodbo katoliških duhovnikov
Johannesa Prasseka, Hermanna Langeja in Eduar
da Müllerja, ki so jih nacisti zaradi nasprotovanja
Hitlerjevemu režimu 10. novembra 1943 usmrtili.
“Lübeški mučenci” so bili 25. junija v Lübecku raz
glašeni za blažene.
SAN SALVADOR — Nadškof Jose Luis Escobar Alas je
pohvalil predlog salvadorskega predsednika Mauri
cia Funesa, da bi vojaki še eno leto skrbeli za red in
mir na ulicah tega mesta. Tako se bodo ljudje čutili
bolj varne, je zapisal dnevnik La Prensa Grafica.
ISMAILIA — Koptski katoliški škof Makarios Tewfik
je za SIR izjavil, da so za nedavno obračunavanje med
muslimani in koptskimi kristjani v Kairu, v katerem
je umrlo trinajst oseb, dvesto pa je bilo ranjenih, krivi
egiptovski vojaki, ker so prepozno posredovali.
KRAKOV — Nekdanji tajnik papeža Janeza Pavla II.,
sedanji krakovski nadškof kardinal Stanislaw Dzi
wisz, je v pogovoru za poljsko katoliško agencijo
KAI ob 30. obletnici atentata na papeža Janeza Pavla
II. (13. maja 1981) izjavil, da ni prepričan, ali bo ta
atentat kdaj do konca pojasnjen. Domneva pa, da
je bila v njegovem ozadju »gotovo Moskva, ki je že
lela odstraniti papeža«, čeprav je nekdanji sovjetski
predsednik Mihail Gorbačov to vztrajno zanikal. Kot
je znano, je bil papež Wojtyla odločen kritik komu
nističnih režimov v Vzhodni Evropi.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 23. maja sprejel
visoki državni delegaciji iz Makedonije in Bolgarije.
To je naredil ob godu sv. Cirila in Metoda, ki ga v teh
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dveh državah praznujejo 24. maja, ko je tudi njihov
državni praznik. Makedonsko delegacijo je vodil
makedonski predsednik Gjorge Ivanov, bolgarsko
pa predsednica parlamenta Cecka Cačeva.
DUNAJ — Udeleženci strokovnega posveta v “Domu
usmiljenosti” so poudarili, da pogovor zdravnika
z bolnikom sodi k njegovemu poklicu, saj bolniku
pomaga pri okrevanju. Povprečno se zdravnik po
govarja z bolnikom le 22 sekund, povedo raziskave.
DUNAJ — Dobrodelna ustanova Cerkev v stiski je na
sever Gane poslala 10.000 Svetih pisem za otroke.
Zanja je prosil škof Vincent Sowah Boi-Nai, prej pa so
ga prevedli v jezik plemena Konkomba, ki ga govori
kakšnega pol milijona ljudi.
BUDIMPEŠTA — Madžarska je začela na svoji splet
ni strani z naslovom Madžarska se predstavi pred
stavljati svoje svetnike. Najprej kralja sv. Štefana,
nato sv. Ladislava, sv. Elizabeto in sv. Kunigundo. Pri
tem je poudarila, da so nekateri od 26 madžarskih
svetnikov »tudi danes mednarodno znani«.
VATIKAN — Kongregacija za bogoslužje je začasno
odložila prošnjo škofa škofije Bozen-Brixen (Bol
zano-Bressanone), mons. Karla Golserja, da bi bir
manci v njegovi škofiji šli k birmi z osemnajstim le
tom in ne, kot je v navadi v Italiji, okrog dvanajstega.
MÜNCHEN — Po podatkih, ki jih je 17. maja objavila
bavarska nadškofija München-Freising, je v njej 1,77
milijona katoličanov, t.j. 49% prebivalcev. Pred de
setimi leti je bilo katoličanov več kot 1,85 milijona.
KIRKUK — Kaldejsko-katoliški nadškof Louis Sako
je obsodil obglavljenje enega izmed kristjanov. Po
vsej verjetnosti gre za ugrabljenega 29-letnega moš
kega, za katerega so ugrabitelji, da bi ga izpustili,
zahtevali več kot 70.000 evrov.
BOSE — V tem samostanu v italijanskem Piemontu
so se 17. maja zbrali člani mednarodne anglikanskokatoliške komisije (ARCIC) za pogovor o perečih
vprašanjih med katoliško Cerkvijo in anglikansko
versko skupnostjo. Za srečanje, ki je trajalo do 27.
maja, sta se novembra 2009 dogovorila papež Be
nedikt XVI. in anglikanski primas Rowan Williams.
BERLIN — Nemška zvezna kanclerka Angela Merkel
se je 11. junija na 47. zveznem zasedanju evange
ličanskega delovnega kroga CDU/CSU zavzela za
spoštovanje verske svobode in človekovih pravic po
vsem svetu. Geslo zasedanja je bilo: Preganjanje in
zapostavljanje kristjanov v 21. stoletju.
KIJEV — Mednarodno združenje sv. Ireneja, v ka
terem je 26 teologov (polovica katoliških, polovica
pravoslavnih), je razpravljalo o prvem vatikanskem
cerkvenem zboru (1869–1870) in papeževi nezmot
ljivosti. Poudarili so, da je treba na njegove odloke,
zlasti na dogmatično konstitucijo “Pastor Aeternus”
(Večni pastir), gledati v njenem zgodovinskem oko
lju, kar je tudi vplivalo na njeno oblikovanje.
SALZBURG — Prof. Josef Aussermair, strokovnjak
za ekumenizem, ki je bil do nedavnega gostujoči
profesor na ugledni estonski univerzi Tartu, je za
Kathpress povedal, da je katoliška Cerkev v Estoniji,
čeprav zaenkrat še v veliki manjšini (5.000 vernikov
od 1,3 milijona prebivalcev), v porastu. Prav posebej
se zanjo zanimajo razumniki in umetniki.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
Poročilo v Novicah nadaljuje:
»Po končanem slovesnem opravilu (na Stopnem)
je šel preč. misijonar z drugo duhovščino vred na
Bučko h g. župniku Pečniku na zajtrk. Na kosilo je pa
šel v Škocjan h g. župniku, kjer ga je pričakovalo več
duhovnikov. Pri kosilu je afriški misijonar pripove
doval mnogo zanimivega o divjih narodih.«
V ljudskem spominu sta se ohranila ta dva prizora:
Oče je gospodarsko slabo stal in je zdaj prosil sina
misijonarja, da mu naj kako pomaga. Misijonar mu je
odgovoril, da mu za ta svet ne more pomagati; toliko
bolj mu pa hoče biti v pomoč za oni svet.
V njegovi rojstni hiši se je nabralo mnogo otrok.
Govoril jim je, kako so srečni, da so bili že takoj po
rojstvu krščeni in da živijo v krščanskih krajih. Ker
ni imel svetinjic za vse, je razdrl svoj rožni venec in
jim delil njegove jagode.
Novice poročajo (na navedenem mestu): »Drugi
dan (v torek 3. septembra) ob osmih se je naš preč.
g. rojak poslovil od svojih ljubih staršev, bratov, se
ster in znancev, – menda za vselej.« Res se niso več
videli. Gotovo mu je bilo težko slovo tudi od župnika
Zalokarja, ki mu je nekoč kot bogoslovcu izravnaval
pot do misijonstva. Poslovil se je od ljube domače
cerkve in domače vasi ob Rádulji, pa tudi od neštetih
mladostnih spominov.
Iz Škocjana se je peljal v Novo mesto, kjer je bil
sedem let štuent, potem pa čez Gorjance v Belo Kra
jino, v Metliko. Takrat je bil tam za dekana Vincencij
Vovk, naslednik Marka Derganca, pri katerem je bil
Baraga za kaplana. Po velikem ovinku se je peljal v
Kočevje. Tam se je dekanu Wolfu tako prikupil, da je
po njegovi smrti v Danici v svojem imenu in v ime
nu dekanijske duhovščine zahteval, naj se njegovo
truplo prepelje v domovino. Ustavil se je v Ribnici pri
dekanu Ignaciju Holzapflu, ustanovitelju ljubljanske
gluhonemnice, in je tam maševal in pridigal. Na
slednji dan je imel mašo in pridigo v Dobrépoljah.
Župnik Gašper Šubelj je bil oznanil njegov prihod;
ljudje so prišli tudi od daleč, da ga vidijo in slišijo.
Že s svojo vzhodnjaško nošo in svojim častitljivim,
pa ljubeznivim nastopom je vzbujal občudovanje.
Na vseh teh krajih so mu ljudje darovali za misijon.
Dne 5. septembra je Valentin Sežun, kaplan pri Sv.
Petru v Ljubljani, napisal v Zgodnji Danici uvodnik
“Misijonar dr. Ignacij Knoblehar”. V njem pravi: »V
nedeljo, 1. dan septembra, so bili ljubljanski verniki v
župnih cerkvah s prižnic opomnjeni, da bi po svojih
močeh kakor evangeljska vdova našemu slavnemu
misijonarju pomagali izvršiti njegove svete namene
glede poganskih zamorcev. Svoje darove bi naj devali
v skrinjice pri cerkvenih vratih, ali jih pa izročali
župnijski duhovščini. Neizmerno velik del sveta je
Afrika. Znan je samo njen rob ob morju in še ta ne
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povsod; njena sredina je Evropejcem še vedno zakrita
in neznana. Tem ljudem oznanjati sv. vero je namen
g. Knobleharja. Tam je neizmerna žetev, a še nič
delavcev; tam je najboljša zemlja, ki obeta prinesti
stoteren sad, ali do zdaj ga ni bilo, ki bi bil sejal vanjo
seme sv. evangelija.« Potem na kratko omenja, do
kam in do katerih zamorskih rodov je Knoblehar
do takrat že prišel. Svoj uvodnik konča s pozivom:
»Torej, Slovenci, naj bo prošnja, da z darovi podpirate
g. Knobleharja, izrečena ne samo Ljubljančanom,
ampak tudi vam. Vsak dar bo hvaležno sprejet.«
Od te številke naprej je Danica spet objavljala
darova za osrednjeafriški misijon. Skraja pa so bili
zelo majhni.
Ko se je Knoblehar vrnil z Dolenjskega, se je po
mudil nekaj dni v Ljubljani. Potem se je odpeljal tudi
na Gorenjsko (Ljubljanski časnik št. 49). Obiskal je
več duhovnikov kranjske in radovljiške dekanije, ki
so mu bili pred osmimi leti poslali v Rim 200 goldi
narjev, ali pa so zdaj oni prišli do njega.
Župnik Blaznik pripominja v dnevniku k 11.
septembru: »Okoli 11. ure je prišel s Partljem dr.
Knoblehar. Kmalu se je odpeljal z našim kaplanom
(Matevžem Púharjem), svojim sošolcem, v Tržič, po
tem pa v Radovljico in Gorje.« Dne 13. septembra pa je
zabeležil: »Opoldne so bili tu (v Naklem): dr. Knoble
har, prédoseljski župnik Leopold Janežič, ižanski ka
plan Partelj, kranjski katehet Ivan Globočnik, župnik
Slapnik in Jakob Poličar, kaplan iz Podbrezja. Naš
kaplan je spremil Knobleharja do Kranja.«

Zgodnja Danica ima v 20. številki z dne 3. oktobra
na prvi strani 26 kitic dolgo pesem, ki slavi Knoble
harjevo dotedanje misijonsko delo in mu želi novih
uspehov.
24. oktobra je pa Danica prinesla Knobleharjevo
“Slovo pri mojem odhodu s Kranjskega”. Poslal ji ga
je po semeniškem vodji Novaku. Takole se je poslovil
od Slovencev:
»Preljubi rojaki! Ne morem in ne smem iti iz drage
domovine, preden vam ne izrečem nekaj besedi v
hvaležen spomin za pozornost in prijaznost, ki ste
mi ju vsi, brez izjeme in brez razlike stanu, starosti
in spola, izkazovali, ko sem zdaj Kranjsko obiskal.
Gospod me je poklical izmed vas, da v srednji Afriki,
ki jo še zmeraj zagrinja tema, oznanjam zveličavno
vero in krščansko življenjem, zatiram strašno mali
kovanje in kupčevanje s sužnji in položim prvi temelj
za prihodnji blagor številnih rodov. Njih usoda je po
svetu že marsikdaj obudila sočutje, ki je pa žalibog
ostalo brez zaželenega sadu, ker so vsi dosedanji
začetki prenehali zaradi zunanjih ovir ali pa zaradi
sebičnih namenov. Velika in težka je tedaj naloga, ki
mi jo je Gospod naložil; iz naporov, ki smo jih morali
prestati na našem prvem potovanju, sem lahko spre
videl, da navadne človeške moči ne morejo doseči
našega namena.«
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Niko Kuret

MIHELOVO
29. septembra
splošni podatki o čaščenju sv. Mihaela so bili objavljeni v lanski septembrski številki

V gosposvetski krstni kapeli je bila gotska freska
Sv. Mihaela, nastala okoli leta 1400. Ker je bila že zelo
poškodovana, so jo sneli in prenesli v cerkev.

Ta podoba ne kaže nadangela Mihaela kot zma
govalca nad satanom. V viteški opravi drži v eni roki
meč, v drugi pa tehtnico. Nadangel tehta dušo, ki jo
predstavlja droban človeček. Le-ta ves prestrašen
čepi v skodeli, ki se je vzdignila visoko kvišku. Na
drugo skodelo se je namreč obesil nemaren hudobec,
ki vleče skodelo krepko navzdol. Zdi se, da je usoda
človečka zapečatena, če se ne bo zgodil čudež... Za
to bo poskrbela Marija.
Prepričanje, da sv. Mihael “duše vaga”, je tudi naše
ljudstvo zgodaj sprejelo. Lepa pesem s Štajerskega
kaže, kako si je preprosta domišljija predstavljala to
službo. Sveti Mihael nastopa v njej kot majhen deček,
ki ga »star mož« – očitno Bog Oče – najema, da bo
»duše vagoval«. Sveti Mihael se brani, češ da »na vagi
ne pozna«. Bog Oče ga potolaži:
Saj jih ne boš vagoval sam
saj ti bo vselej Marija zravn.
Sveti Mihael službo sprejme:
Prvo dušico vagovat začel,
Lucifer ž njo na vagi visi.
Marija ga vpraša:
»Kaj ti je ta duša hudega storila?«
»One mi je zamudila meše tri«
»Če pa je tebi zamudila meše tri,
meni je storila poste tri:
prvo v soboto letničko,
drugo v soboto finkoštno,
tretjo v soboto kvaterno.
Ta duša bo zveličana,
gor v sveto nebo poklicana,
gor v nebo, v sveti raj,
Oča nebeški nam ga daj!«
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Pesem razodeva pristno srednjeveško občutje in
ji v ljudski zakladnici drugih narodov ni najti para.
Pretresljiva je pesem iz Grgarja pri Gorici. Kvarto
pirčevi duši se mudi na pokopališče, toda ustavita jo
dva hudiča »z zavitimi rogámi, s kosmatimi nogámi«.
Primeta jo in vprašujeta:
»Kam greš ti, vboga dušica?«
»Jaz grem na žegnan britof
mojega telesa prašat
komu je ono služilo,
da je mene pogubilo.«
Duša na grobu poklekne in zahteva, naj telo vsta
ne, naj se pred vsemi ljudmi zagovarja:
»Telo moje, vstani gore,
pejdi ljudem antreh dajet:
da se nisi vmilo, nisi molilo,
ko le kartat si šlo,
vbogu dušu zajegralo,
vbogu dušu zakartalo.«
antreh = Antwort (nem.) = odgovor

Že sta hudiča pri njej in jo pahneta pred pekel, jo
drug drugemu pehata na vile. Duša se jima komaj
iztrga in spet pohiti na svoj grob, spet kliče telo na
odgovor. Toda telo si ne more več pomagati:
»Kako bom jest gore vstalo,
ker jemam preozku hišu,
z rebrami me skupej stiska,
noge jemam vse zasute,
oči jemam vse zaplute.«
Spet sta hudiča pri duši, jo pahneta pred pekel, si
jo pehata na vile. Duša se jima še enkrat iztrga:
»Pusti me, ti huda hudoba,
naj grem svetmu Mihelu na vagu,
da bo vagal tudi mene.«
Res je duša stopila na tehtnico, toda – gorje – bila
je prelahka, »svet Mihél ni mogel vage storit«.
Tedaj pa nastopi – spet povsem v duhu srednje
veških legend – Mati Božja:
Marija tri kapljice solzic spustila,
dušica dosti vage dobila.
Hudiča se srdita:
»Ti požrtna Marija,
ki si nam dušu z grla spulila!«
Marija ju zavrne:
»Jest sem vam dušu z grla spulila,
če li ni sama meni služila,
pa me je lih nje mati,
ko ju v trupli je nosila,
in jo je Mariji prporočila.
Hudiči naj grdojo
za hudičem v pekel,
dušice naj grdojo za dušicam v nebesa!«
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Pravda je bila s tem dognana.
Ti lepi stari pesmi sta očitno nastali ob opazovanju
številnih podob nadangela Mihaela s tehtnico po
naših cerkvah, pa tudi ob poslušanju pridigarjev, ki
so radi preprosto in na široko govorili o nadangelu
Mihaelu, »ki duše vaga«, in o Mariji priprošnjici.
Seveda predstave o nadangelu Mihaelu s tehtnico
niso samo slovenske. Pozna jih ves krščanski svet,
tako pravoslavni Vzhod kakor katoliški Zahod.
Odkod neki sv. Mihaelu tehtnica?   Za njegovo
svojevrstno vlogo v Svetem pismu ni nobenega po
trdila. Pogled v zgodovino nam pove, da je predstava
o tehtanju duš starejša od krščanstva. Zato mnenje,
da je tehtnica sv. Mihaela v zavezi z nebesnim zna
menje Tehtnice, ki Sonce vanjo stopi 23. septembra,
ne bo veljalo.
Vero, da mora duša po smrti pred sodbo, in pri
spodobo, da se ta sodba opravi s tehtnico, najdemo
res da že v Stari zavezi. Od tam nam je znano da je
pisala babilonskemu kralju Belšacárju skrivnostna
roka na steno njegove sobane mené, mené, tekél,
uparsin. Prerok Daniel mu je besede razložil. Tekél
je pomenilo: »stehtan si bil na tehtnici in izkazalo se
je, da si prelahek« (Dan 5,24-27).

Roka piše na steno
To naj bi se zgodilo nekje v 6. stoletju pred Kristu
som. Toda tehtnica, ki naj odloči o posmrtni usodi
človekovi, je bila znana, postavim, Egipčanom že
okoli leta 2000 pr. Kr. Podzemni bog Toth je tehtal
srce umrlega. Oziris je razsojal. Tudi svete knjige sta
rih Perzijcev, Avesta, govoré o Rašnu Pravičnem, ki z
zlato tehtnico v rokah tehta pobožne in brezbožnike.
Predstave o sodbi duše na tehtnici so prodrle v Indijo,
v budizem. Dokaj pozno so predstavo o posmrtni
sodbi prevzeli Grki. Nemezis, boginja maščevalka, je
tehtala duše umrlih; v desnici je držala tehtnico, v le
vici pa vatel, ki so v njem pozneje napačno videli meč.
Predstavo o spremljevalcu duš je sprejelo grško
verstvo mnogo pozneje od Egipta in z Bližnjega
vzhoda; to službo je prevzel bog Hermes.V judov
skem verstvu pa so bili angeli tisti, ki so spremljali
duše umrlih v onostranstvo. To predstavo je prevzelo
tudi krščanstvo. Po evangelistu Luku so angeli od
nesli dušo ubogega Lazarja v Abrahamovo naročje
(Lk 16,22).
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Egipčanska knjiga mrtvih: bog Toth tehta duše
Toda kje in kdaj je prišel prav nadangel Mihael do
vloge spremljevalca in tehtnice?
V grško pisani knjigi o Abrahamovi oporoki, ki je
nastala v 2. stoletju po Kr. v Egiptu, že tehtajo duše
pred Božjim prestolom. Mihael pač vodi Abrahama,
tehtnice pa še nima. Vsaj do konca prvega tisoč
letja ne nastopa s tehtnico na nobeni podobi. Na
čudovitem spomeniku iz 12. stoletja, na mozaiku
Poslednje sodbe v Torcellu v Italiji, vidimo angela s
tehtnico v roki; ni pa mogoče reči, da je to sv. Mihael.
Šele v rokopisu Avguštinove knjige “De civitate Dei”
je neznan menih v Canterburyju v Angliji okoli leta
1125 naslikal sv. Mihaela s tehtnico. Njemu je sledil
nekaj desetletij pozneje pisec in slikar wolfenbüttel
skega Evangeliarija. Predmet se je priljubil in lahko
bi naševi vrsto rokopisov iz te dobe, ki se ponašajo
z njim. Vzgledu neznanih menihov je sledila v dobi
gotike visoka umetnost. Podobe na stenah in kipi
predstavljajo za naprej nadangela Mihaela takega,
kot smo ga vajeni gledati mi. Renesansa in barok
sta nadaljevala, kar se je začelo v gotiki, in sta staro
dediščino zapustila nam.
Duhovom rajnikov in drugim demonom so po
gani žrtvovali, da bi jih utešili, si jih pridobili. Kr
ščanstvo je to preneslo na verne duše in na reveže.
Nekdanja žrtev je postala miloščina.
O Mihelovem je misel na verne duše še poseb
no oživela: saj jih mogočni nadangel spremlja na
oni svet, jih tehta pred večnim sodnikom... Temu
spominu je ustrezala šega, ki je bila proti koncu 19.
stoletja še živa okoli Velikovca in v Spodnjem Rožu
na Koroškem. Na večer pred Mihélovim so pekle
gospodinja “kržeje”, okrogle hlebčke, ki so jih delile
naslednji dan otrokom, ko se se oglašali od hiše do
hiše. Otrok se je zahvalil z rekom, ki je danes že po
zabljen in čigar smisel je bil nekako tak: »Komur Bog
dá, naj ga hvali; komur Bog ne dá, naj bo zadovoljen
in naj ga tudi hvali.«
Otroci, ki v Podjuni in v Spodnjem Rožu pobirajo
o Mihélovem posebno pecivo, “kržeje”, so nekaki
koledniki. Mihélsko koledovanje je bilo očitno raz
širjeno tudi na Štajerskem. Oroslav Caf je v Framu
na Štajerskem zapisal mihélsko kolednico, ki jo je
objavil K. Štrekelj:
Mi smo trije brati,
svetga Mihéla hlapci...
Dušni obhodi, ki jih je raziskal že leta 1928 Karl
Meuli in jih je z druge strani osvetlil Hanns Koren, so
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V Beli Krajini se sme živina od sv. Mihaela do sv. Jurija
se z nastopom krščanstva očito razcepili, razdelili na
(24. aprila) “po vsem” pasti, zlasti še prasci; ti so docela
različne godovne dneve krščanskega koledarja, če so
prosti in hodijo okoli, če je zima ugodna, do sv. Jurija.
le-ti imeli kaj zveze z rajnimi. Glavni delež je sprejel
Sv. Mihael, pravijo, leto zapre, sv. Jurij ga pa odpre. Na
pač spomin vernih duš (s poprejšnjim praznikom
Koroškem veljajo pravice za namakanje travnikov od
vseh svenikov), toda obhodi so se udomačili tudi o
Jurjevega dne pa do Mihaelovega. Na Mihaelovo so se
Mihélovem (nadangel Mihael je spremljevalec duš), o
svoje dni kmečki posli selili ali pa so se domenili še za
Martinovem (predkrščanskega jesenskega zahvalne
eno leto službe.
ga praznika so se udeleževali
Dan se krajša. Od Mihaelo
tudi duhovi prednikov), o An
vega dalje, postavim, na Šta
drejevem (konec leta – zimski
jerskem (Studenice) ne no
kres – je bil glavni predkrščan
sijo več delavcem južine na
ski dušni praznik, god apo
polje. Na Jezerskem pravijo,
stola Andreja pa končuje cer
da vzame sv. Mihael kmetom
kveno leto), da ne govorimo
popoldansko malico, sv. Jurij
o novoletnih obhodih, ki so
pa jo vrne, pri Zilji pa pravijo:
edini ohranili prvotni termin
»Šmišow je z máwžno ušów.«
(pri nas bohinjski otepovci),
Po koroškem pregovoru je od
medtem ko so se nekdanji
šmišelce do šentjurja potre
obhodi v glavnem in povsod
ben zimski jopič. Za otavo je
prenesli na konec naše zime
do Mihaelovega zadnji čas: Do
in začetek naše pomladi – na
Mihólja na soncu, po Mihólju
pust, tedaj pa burleskni značaj
na peči. Vendar – več boš o
popolnoma prekrije nekdanjo
Mihólji
nakosil, kot o pustu
resno obrednost.
naprosil.
Na Mihólovem seje
V Šmihelu na Gosposvet
jo
ozimni
ječmen, da je lep in
skem polju so na Mihelovo ne
poln
(okolica
Laškega).
deljo, na “šmešélco”, pri ofru
Grozdje
na
Štajerskem in
pokladali železne zaobljublje
na
Dolenjskem
dozoreva. Do
ne živali na oltar, predvsem
Mihaelovega
so
kače
v jagodah
prašičke in voličke.
sv.
Mihael
jih
prežene
(Vur
V Nadiški dolini je dal fant
berk);
zato
se
sme
grozdje
o Mihelovem bodoči nevesti
zanaprej trgati in zobati (Sv.
zaročni prstan, če sta se mislila
Križ pri Litiji). Belokranjska
vzeti pred adventom.
Torcello:
tehtanje
duš
in
sodba
pesem
poje:
Kot krotilec zlih duhov, ki
Došel je, došel sv. Mihól,
škodujejo zemlji in ljudem, je postal sv Mihael mo
on ga bo zoril, jaz ga bom pil.
gočen vremenjak:
Hej, kume moj dragi,
Če na Mihelovo sever vleče, veliko zimo in sneg
zdaj se napij,
obeče. Zdolec in sever z Mihálom v boj, gorje ti pokmalu nas ne bo,
zimi še za pečjoj. Če pred Mihélom jasna je noč, bo
zdaj ga zavžij...
tudi zime velika moč. O sv Mihaelu če grmi, viharjev
veliko pozimi buči. Slana pred sv. Mihaelom če pada,
O sv. Mihaelu so muhe zrele, pravijo okrog Homca
tolikokrat ob letu ob trjákih je rada. Če žerjavi o sv.
in hudič žene tedaj polhe spat.
Mihaelu še ne gredo, še pred božičem zime k nam ne
Svojevrstna šega se je ohranila po vaseh v Beneški
bo. Če sv. Mihael v želodu leži, obilno nam božič s
Sloveniji, kjer posebno dobro obrodi kostanj. »O sv.
snegom pognoji. Sv. Mihael če veliko šišek dá, zgodnja
Mišél tod še danes blagoslavljajo rakle za klatenje
bo zima in veliko snegá.
kostanja. Kostanjev sicer ni več dosti, zato ne hodi
Na Slovenskem Koroškem zažigajo na dan sv. Mi
jo več barat kostanja po Furlaniji. Nekaj pa je le še
haela kresove po strniščih. Ogenj pa ne sme goreti s
ostalo kostanja za domačo poslastico otrokom in
plamenom, ampak mora le tleti in se obilno kaditi. V
starim ljudem, ki varujejo hišo. Dolge rakle, kole, ki
gostih oblakih se vleče dim po poljih. Fantje mečejo v
jih rabijo za klatenje kostanja, še danes blagoslavlja
kres zelenje in mah, da se močno kadi. Čim več dima,
jo po slovenskih vaseh: v Topolovem, v Pečenjem,
tem boljša prihodnost se obeta. Gorje pa, da zagoré
Matajurju, po vseh vaseh nad furlansko ravnino.
kupi po njivah pred sv. Mihaelom! To bi priklicalo
Šibke starčevske roke« – pravi poročevalec – »težko
ujme v deželo.
držijo blagoslovljene rakle, zamahujejo po vejah in
Mihaelovo je na Slovenskem Koroškem in tudi
se opotekajo po tleh, a paglavci se z veselim vriščem
drugod po Slovenskem pravi začetek kmečke jeseni.
podijo okoli njih...«

ROJSTVO NAS JE NAREDILO UMRLJIVE,
SMRT NAS BO NAREDILA NEUMRLJIVE
SEPTEMBER – AM – 2011
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
IV. poglavje
zahteve družbe
SODNIKI IN SODIŠČA
Poenotenje prava in vere se jasno pokaže pri usta
Toda že dokaj poprej je izgubil svojo ozemeljsko
navljanju sodišč. Veliki zbor (sanhedrin), za katerega
pristojnost zaradi decentralizacije, ki jo Jožef Flavij
smo videli, da je imel vlogo politične posvetovalnice
pripisuje legatu Gabiniju. V Jerihi, Seforisu v Galileji,
in teološkega vseučilišča, je bil tudi sodišče. Prav v
v Amatu in Gadari so bila ustanovljena štiri “sodišča
tej vlogi je tudi najbolj poznan zaradi Jezusovega
triindvajsetih sodnikov”, nekakšna naša stara okraj
in pozneje Pavlovega procesa. Kot sodišče je pome
na glavarstva. Toda že dolgo so obstojala krajevna so
nil najvišjo stopnjo in je bil hkrati apelacijsko in
dišča, “mali sanhedrini”. Vse skupnosti so si običajno
kasacijsko sodišče, kamor
ustanovile svoja, ki so raz
se je bilo mogoče prito
sojala manj važne pravde,
žiti na sodbo, in vrhovno
v kaznovalnih pravicah pa
sodišča, ki se je ukvarjalo
niso smela iti dalje od bi
z najtežjimi primeri, kar
čanja z devetintridesetimi
pomeni predvsem s tistimi,
udarci (prim. 2 Kor 11,24).
ki so zadevali vero. Kadar je
Navadno so jih sestavljali
slovesno zasedal pod pred
najmanj trije člani, saj je
sedstvom Abet Bet dina,
nek rabin učil: »Nihče ne
so bile seje v Liškát Hag
more razsojati sam razen
gazít, “dvorani klesanih
Edinega;« in čeprav so bile
kamnov”, ki je bila iz časov
njihove pristojnosti na
kralja Janeja. S sedežem v
podeželju včasih pičle, so
templju je bil znotraj sve
priznavali, da »odloča en
tega obzidja, toda na zunaj
sam človek brez prisedni
odprt na dvor poganov,
kov, če obe stranki javno
kamor so imeli dostop vsi
izjavita, da sprejemata nje
ljudje. Sodniki so vstopali
govo odločitev.«
s tempeljske strani, ob
Za sodnika zahtevane
toženci pa z nasprotne.
lastnosti so bile predmet
V manj važnih zadevah
zelo strogega pravilnika.
ni bilo prisotnih vseh 70
»V civilnih zadevah je vsak
Zasedanje sanhedrina
članov sanhedrina; zado
Izraelec upravičen soditi,«
ščalo jih je 23 za halaká, veljavno odločitev. Bil pa je
so govorili rabini, »toda za kriminalne zadeve so lah
predpis, da noben sodnik ni smel oditi, dokler niso
ko izbrani zgolj izmed duhovnikov, levitov in članov
po dolžnosti preverili, če bo po njegovem odhodu
družin, ki so mogle možiti svoje hčere s pripadniki
še vedno doseženo zakonito število. Prosta dneva
duhovništva. Odlomek iz spisa Sanhedrin postavlja
sta bila ponedeljek in četrtek, nikoli tudi ni zasedal
prapodobo popolnega sodnika: velik, dostojanstven,
v soboto ali na velik praznik. Dogajalo se je, da je
govoreč “sedemdeset jezikov” da ne bi potreboval
sanhedrin zasedal ponoči, toda v tem primeru mu je
tolmača, izveden v “čarovniških umetnostih”, da bi
bilo prepovedano izreči smrtno obsodbo. Zdi se, da je
znal priti na konec prekanjencem, čarovnikom in
kmalu po Jezusovi smrti njegova moč začela upadati.
drugim nekromantijam. Ne sme biti niti premlad niti
Herod Agripa in rimski upravitelji so se ga izogibali
prestar niti evnuh, pa tudi ne človek trdega srca, je
zaradi političnih razlogov: izrinili so ga celo iz lepe
dodajal rabin Juda. Sodniki niso bili plačani. »Sodbe
“dvorane klesanih kamnov”. Vendar pa je preživel
tistega, ki bi sprejemal honorarje, so nične.«
padec Jeruzalema in se potem s selitvijo iz kraja v
Okrog sodnikov je vrvel kup tajnikov, sodnih slug,
kraj obdržal do konca 4. stoletja. Jeruzalemska četrt
izvrševalcev obsodb in tistih, ki so jih Grki posmehlji
pravovernih Judov Bet Šearím se še danes postavlja,
vo imenovali “hyperétes”, kar pomeni nadštevilnih:
da je bila eden njegovih zadnjih sedežev.
mi bi temu rekli “petih koles”. Najbolj znana sorta so
266

2011 – AM – SEPTEMBER

bili hazzám, o katerih pogosto govori talmudska li
bila, da dejanje samo, četudi očitno, ni bilo sprejeto
teratura: včasih urejevalec čakajočih, pa sodni sluga,
kot dokaz: potrebne so bile priče, bolje očividci.
pisar, rabelj, pogosto izvrševalec bičanja, direktor
Tistim, ki so slišali, pa niso videli, niso verjeli. Kadar
zapora, skratka: osebnost. V Matejevem evangeliju
so hoteli zmešati kakega osumljenca, so skrili dve
se vidi, kako je važen (Mt 5,25).
priči za zaveso tako, da sta lahko videli osumljenca,
Tudi postopek je bil skrbno predpisan: desetine,
poleg katerega so prižgali dve svetilki. Dve priči sta
celo stotine svetopisemskih vrstic so postavljale
bili obvezni (4 Mz 35,30; 5 Mz 17,6; 19,15; Jn 8,17):
pravila in pismouki so jih tako preštudirali, da brez
to je isto pravilo kot v rimskem pravu:  testis unus…
dvoma ni bilo niti ene podrobnosti, na kateri se ne
»Eni edini priči ni nikoli verjeti.« Odgovornost prič
bi ustavili. V spisu Sanhedrin je zbrano veliko števile
je bila torej zelo velika, do take točke, da je morala
teh pravil, katerih natančnost daje čast pravnemu
priča »vreči prvi kamen« na tistega, ki ga je pogubila
čutu in duhu nepristranskosti rabinov. Delovanja
– navada, ki jo je Jezus vrgel v obraz obtoževalcem
pravice ni nikdar sprožil tisti, ki ga mi imenujemo
prešuštne žene: »Kdor izmed vas je brez greha, naj
“javni tožilec”. Civilne pravde so začenjale prizadete
prvi vrže kamen vanjo« (Jn 8,7). Pa tudi razkrite krive
strani. Pri kazenskih je bil potreben tožitelj, in ti
priče so načelno zapadle isti kazni, katero so hotele
stemu, ki je bil oškodovan, ali sorodnikom žrtve, ali
naprtiti obtožencu (5 Mz 19,16-21). Zdi se pa, da so
celo komurkoli, ki je vedel za kak sum prestopka ali
po tem pravilu ravnali samo, če je bila nad obsojenim
zločina, je pripadalo obvestiti sodnika, dobesedno
izvršena smrtna obsodba, pa so potem razkrili krive
“sprožiti tožbo”. Prešuštno žensko je na primer lahko
priče. Vsekakor pa so zelo pazili pri izbiranju prič:
prijavil njen mož, ali pa
izločali so ženske, mla
javne govorice. Posto
doletne, sužnje, gluhe,
pek je bil manj nevaren,
neme, slepe in vse tiste,
kot bi bili v skušnjavi
ki so bili na glasu, da
misliti, zakaj tožitelji so
se prav hitro zlažejo.
bili strogo kaznovani,
Je to potem odpravilo
če so obrekovali nedolž
krivo pričevanje? Ni kaj
nega. Kar spomnimo se
dvomiti, dovolj je brati
nemarnih starcev, ki sta  
Psalme, Pregovore in
bila obsojena na smrt,
celo sam Dekalog, da
ker sta krivo obtožila
ne govorimo o znanih
nedolžno Suzano in jo
procesih, kot je bil Je
je zadnji hip rešil mladi
zusov ali Štefanov (Ps
Daniel: tako je bila za
27,12; 35,11; Prg 6,19;
vsakega krivega tožite
12,17; 14,5; Apd 6,13 ).
lja določena kazen, ki
Da bi se temu izognili,
je sicer grozila njegovi
je bilo predpisano zelo
nedolžni žrtvi.
natančno izpraševanje:
Zdi se, da je bila pred
katerega leta, katerega
dnevom sodnega pro
dne, ob kateri uri je
Daniel pred sodiščem zagovarja Suzano
cesa predvidena preis
priča videla storjeni
kava, katere izsledki so se zbrali v rokah dveh tajni
zločin? Ali je poznala obtoženca? Ali ga je opozo
kov. Ko je prišel čas, je imel v civilnem procesu vsak
rila, da namerava prekršiti Postavo? Razlika v ma
v svoji mapi stvari, ki so zadevale obe plati, v kazen
lenkosti – med akacijo in hrastom v procesu proti
Suzani – je bila ocenjena v prid obtožencu. Enako
skem procesu pa eden stvari, ki so zadevale obtož
sprememba mnenja, umik prejšnje izjave. Končno
bo, drugi pa tiste, ki so zadevale obrambo. Nekateri
je imelo sodišče pravico zahtevati od priče slovesno
pismouki, na primer rabin Juda, so zahtevali celo
prisego: bilo je cel kup možnosti: »pri Bogu, pri Nebu,
tretjega tajnika kadar gre za življenje nekega človeka,
pri Jeruzalemu, pri templju, pri Izraelovi tolažbi,
da bi preiskava zagotovo ne bila pogoljufana.
pri mojih otrocih, pri mojem deležu raja«; evangelij
Sodne seje so imele svečan značaj, še posebno seje
pa v znanem govoru na gori naravnost pove, da to
Velikega sanhedrina. Predsednik – Abet Bet din, če je
ne odpravlja krivih pričevanj, katerim se pridružijo
bila seja Vrhovnega sodišča – je sedel sredi velikega
še
krive prisege (Mt 5,33-37). Vendar pa rabinom
polkroga, na njegovi levi in desni pa sedemdeset
ne
dajejo manj časti neštevilni nasveti modrosti in
sodnikov, razvrščenih po starostnem prednostnem
iskrenosti, ki so jih dajali tistim, ki so morali pričati
redu. Nasproti njih pa javnost, ki so jo sestavljali
za pravico.
predvsem učenci rabinov, ki so sedeli v sodnem svetu.
Ko so bili zaslišani tožitelji in priče, je obtoženec
Za njimi pa cel kup služabnikov, vratarjev, sodnih
branil samega sebe: kaže, da v Izraelu ni bilo pra
slug in straž. Preden se je razpravljanje začelo so
vih odvetnikov, kakor so bili v Rimu. Vendar so to
rectirali molitev Š’má Israel. Tudi na hitro zmašena
opravljale nekatere “priče”. Nato je prišla odločitev
in vse prej kot po predpisih improvizirana seja, kot
in izrek obsodbe sodišča. Upoštevali so zelo velike
je bila tista, pri kateri je stopil pred sodišče Jezus, je
previdnostne mere, da je bila sodba v vseh ozirih
dajala vtis slovesnosti.
pravična, posebno glede kazni. Kot primer: med
Ena imed čudnih potez judovskega sodstva je
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odločanjem je kdo od sodnikov lahko navedel kak
razlog v prid obtožencu, ne pa proti njemu. Mlajši
člani sodnega zbora so glasovali prvi, kot je to še v
marsikaterem vojnem svetu. Za oprostilno sodbo je
zadoščala relativna večina; za smrtno obsodbo sta
bila potrebna dva glasova nad absolutno večino. Če je
sanhedrin obsodil soglasno, je bila sodba “odložena”,
kar so nekateri rabini razlagali kot znamenje opro
stitve ene strani v procesu, drugi pa kot odložitev v
premišljanje vsaj za eno noč. In končno je bila sodba
izvršljiva takoj, če je oprostila obtoženca in odložena
za štiriindvajset ur, če ga je obsodila.
Treba je reči, da so si ti predpisi zelo hvalevredni.
So se jih pa tudi držali? O tem lahko dvomimo. Ali

niso kršili teh lepih predpisov v časih nemirov ali
kadar so hude strasti pretresale duhove? V “aferi Je
zusa iz Nazareta” je protizakonitost tako jasna, da so
v naših dneh komisije judovskih teologov in pravni
kov večkrat “revidirale proces” in je revija Jerusalem
maja 1933 lahko zapisala, da je njegova obsodba bila
»ena najbolj groznih zmot, kar so jih ljudje zagrešili.
Toda v Judovski vojski Jožef Flavij poroča o zares
zločinskem procesu leta 67 pred sanhedrinom, ko
je bil nek Zaharija ben Baris spoznan za nedolžnega,
pa kljub temu usmrčen v templju samem. Najboljši
zakoni niso nikoli zadoščali da bi naredili popolno
človeško pravico – Izaijevo »umazano cunjo«.

CIVILNO PRAVO
Trije zakoniki, ki smo jih videli v Svetem pismu,
naših tradicionalnih navad« (Proti Apionu 2,28).
vsebujejo manj predpisov civilnega kot pa kazenske
Tukaj je edinstveno nasprotje med ekskluzivnostjo
ga prava. Toda na obstoječih nepopolnih osnovah
Judov in njihovo popolno odklonitvijo vsakega stika
so rabini razvili celo pravoznanstvo. Kot primer:
z nečistimi pogani, pa med to pravno velikodušno
vprašanju škoda in povračila so bili posvečeni nič
stjo. Sveti Pavel bo dedič najlepše in najbolj humane
manj kot celi trije spisi – trojna vrata, “baba” Tal
tradicije svojega ljudstva, ko bo zapisal: »Ni ne Juda
muda: Baba Kamma, Baba Metzia in Baba Bathra.
ne Grka… kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu« (Gal
Glede na temeljna na
3,28).
čela bi mislili, da so
Malo podatkov je o
ustvarili neko jedrnato
dednem pravu, čeprav
civilno pravo; v resnici
ima ta v dobro organi
pa je bilo v določenih
ziranih družbah upo
stvareh izdelano do
števanja vredno mesto.
podrobnosti in celo
Besedila, ki ga zadevajo,
nenavadno temeljito.
so razpršena v Penta
Videli smo že bistve
tevhu (Pet Mojzesovih
ne stvari, ki zadevajo
knjig), pa tudi v Jobovi
osebno in družinsko
in Jozuetovi knjigi in
pravo, ki oba temeljita
v zgodovinskih knji
na verski zasnovi druž
gah Samuela in Kraljev.
be in na obrambi druži
Kaže, da se je razvilo po
ne, družbene celice.
povratku iz izgnanstva
Odrasel svoboden člo
pod vplivom helenske
vek je bil edina polno
ga (grškega) prava. Na
pravna civilna oseba.
vada napraviti dobro
Družinski poglavar je
oporoko v dolžni obliki
izvajal svojo oblast nad
je bila novost poznej
Izgubljeni sin ob lakoti pase svinje
ženo, nad mladoletnim
šega časa. Rabini so od
sinom, nad neporočeno hčerko, nad sužnjem. Je
blizu preštudirali vprašanje in skrbno postavili po
pa sveta Postava ali pa navada postavljala meje tej
goje, pod katerimi je bila oporoka veljavna. Poleg
oblasti. Tako je na primer odvzela človeku pravico
volil v oporoki povzema takratno pravo naslednje:
nad življenjem in smrtjo in s tem varovala izraelsko
dedujejo hčere ali najbližji sorodniki moške veje,
soprogo in sužnja. Že Zakonik zaveze je opozarjal
ne pa vdova. Hčere nimajo pravice do deleža, ra
Izraelce, da so bili oni sami gerim (tujci) v Egiptu
zen če se poroče v sorodstvu, zato jih pa morajo
(2 Mz 22,20; 23,9) in da morajo biti ob spominu na
vzdrževati bratje do njihove polnoletnosti. Med
svojo lastno bedo dobri do tujcev. Ponovljeni zakon
sinovi je prvorojenec užival velike prednosti kakor
(Devteronomij, 5. Mojzesova knjiga) izjavlja: »Preklet
je določila 5 Mojzesova knjiga (21,17). To so mu
bodi, kdor izkrivlja pravico tujca…« (5 Mz 27,19). Še
priznavali tudi v Jezusovem času – kar spomnimo
dalje gre Levitik (3. Mojzesova knjiga), ki zapoveduje:
se prilike o izgubljenem sinu (Lk 15,12). “Pravica
»Isto pravo imejte za tujca kakor za domačina… (3
prvorojenstva” je tista, ki mu daje dvojni delež
Mz 24,22). To je ena od točk, v katerih se je judovsko
očetove dediščine v primerjavi z drugimi otroci.
pravo kazalo veliko bolj velikodušno kot rimsko pra
Ta prilika kaže tudi, da je že obstojalo vnaprejšnje
vo, Jožef Flavij pa po pravici hvali »pravičnost izrael
izplačilo dediščine.
skega zakonodajalca do tujcev,« kar je toliko bolj
Kar zadeva tisto, kar mi, civilisti, imenujemo “pra
pomembno, kot po pravici pripominja, »da ni nihče
vo obveznosti”, je v Svetem pismu skrčeno na nekaj
nikoli bolj od nas skrbel za nedotaknjeno ohranjanje
pravil o imetju, o kupovanju in prodaji, o posojilih,
268

2011 – AM – SEPTEMBER

o zastavah in o dolgovih. Toda o tem so pismouki
izdelali podroben pravni nauk. Določili so, na pri
mer lastništvo najdenih stvari, razliko med poso
jilom in depozitom, uredili so popis nepremičnin
in premičnin – ne da bi pozabili na leto trinajstih
mesecev (o tem pozneje) – predvideli so odlog za
dostavo po prodaji in opredelili enako natančno kot
Rimljani lastniške pravice in zastaranje. Toda to je
bilo predvsem v škodnih zadevah, kjer so bili rabini
podrobni in neizčrpni v razvijanju zapovedi, ki so

bile oblikovane v 2. Mojzesovi knjigi. Odlično nače
lo je, da je vsak človek odgovoren za krivico, ki jo je
karkoli njegovega povzročilo drugemu: odgovoren
tako za svojega vola kot za svoj vodnjak, za škodo, ki
bi jo napravila drobnica ali za požar, ki bi se razširil
na sosedovo hišo. V nekaterih primerih je odgovor
nost lastnika poostrena: če je redil, na primer, vola,
ki je bil preveč nagnjen k temu, da pobode, ali če je
zaupal svojo čredo gluhonememu, topoumnemu ali
slabovidnemu pastirju!

angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL PREDANOSTI
Otroci se znajo popolnoma predati igri. Nič jih
pri tem ne more zmotiti. V igri povsem pozabijo
nase. V igro dajo sami sebe. Umetniki iz dobe ba
roka so angele pogosto upodabljali kot otroke, ki
se predano igrajo. Božični angel, ki ga je Matthias
Grünewald naslikal na oltarju v Isenheimu, je po
polnoma predan svojemu igranju na violo da gamba.
Umetnostni zgodovinar Wilhelm Fraenger meni,
da so za Grünewalda angeli »posoda nebeškega
veselja in zamaknjenosti... pojem veselo se preliva
joče blaženosti.« V umetnosti so tako angeli mojstri
predanosti. Popolnoma so zatopljeni v trenutek,
povsem se predajajo temu, kar pravkar počno. O
nekem judovskem rabinu so po njegovi smrti dejali:
najpomembnejše zanj je bilo tisto, s čimer se je prav
tedaj ukvarjal. Očitnu mo je angel zaupal skrivnost,
kako se popolnoma predati trenutku.
Raziskovalec se lahko z vso predanostjo posveča
svojemu delu. Ne bo popustil, dokler ne najde rešitve.
Rokodelec lahko predano opravlja svoj poklic. Pre
danost pa se končno nanaša še zlasti na dve področji:
predanost v ljubezni, tudi v spolnosti in mistična
predanost Bogu. Kaj pomeni predanost v življenju,
se najjasneje odraža v predanosti iz ljubezni. Spolni
akt je višek sleherne predanosti. Tu partnerja po
zabita nase in se povsem prepustita drug drugemu.
Kdor se preda, se nič več ne oprijema samega sebe.
Ne oklepa se sebe iz strahu, da bi se lahko izgubil. Saj
lahko izgubi sebe, ker ve, da bo padel v ljubeče roke.
Kar v spolnosti dosega svoj višek, se dogaja v sle
herni ljubezni. Kdor drugega človeka ljubi, se mu
preda. Sploh ne želi ostati samo pri sebi. Rad bi bil pri
drugem. Rad bi se mu predal, ker mu drugi pomeni
vse. Takšna predanost omogoča, da izkusimo novo
bogastvo. Kdor se preda ljubljenemu človeku, ga nje
gova ljubezen tako obdaruje, da se čuti bogatejšega,
bolj živega in svobodnejšega kot prej. Mnogi ljudje
pa se ne morejo predati. Polni suma so, da bi lahko
njihova predanost bila zlorabljena, da bi izgubili
sami sebe. Ravno ljudje, ki bi radi vse nadzorovali,
ki nadzorujejo svoja čustva, svoje skupno življenje
s partnerjem, svoje besede in dejanja iz strahu, da
ne bi naredili kakšne napake in razkrili svoje šibke
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točke, se niso sposobni predati. Manjka jim bistveni
vidik uspešnega živjenja. Kdor se ne more predati,
ostane navsezadnje vedno sam s seboj. Ne more sre
čati drugega. Brez predanosti človek ne more ljubiti,
brez nje ne more živeti.
O svetnikih poročajo, da so se popolnoma predali
Bogu. Dali so se mu na razpolago. Molili so, naj On
naredi z njimi, kar hoče. Nam se zdi takšna molitev
popolne predanosti težka. Svetniki pa so se s takšno
predanostjo osvobodili. Polni zaupanja so zrli v pri
hodnost. Vedeli so, da bo vse, karkoli
je On načrtoval z njimi, konec koncev
dobro. Slavna je molitev sv. Nikolaja
iz Flüe: »O moj Bog in moj Gospod,
vzemi me meni in me daj v popolno
last sebi.« Ta molitev ga je spremenila v
mistika, tako da je postal popolnoma
dojemljiv za resničnost onkraj naše
resničnosti. In tako je mogel postati
ustvarjalec miru za svoje sodobnike,
angel, ki jim je kazal nova pota, ker se  
je odmaknil iz sporov in je mogel na
vse gledati z vidika Boga.
Ta predanost ne pomeni odpove
dati se samemu sebi, marveč se na nov
način spet najti v Njem. Takšna pre
danost, pravi Jezus, je temeljni pogoj,
da more naše življenje obroditi sad.
Včasih se pobožni ljudje z vsem svo
jim religioznim početjem trudijo, da
bi obdržali sebe, svojo varnost, svoje
odrešenje. A tedaj postane njihovo ži
vljenje nerodovitno. Nikoli ne bodo deležni bogastva
in živosti, ki izvirata iz predanosti.
Želim ti, da bi te angel predanosti poučil v umet
nosti predajanja svoji nalogi, ljubljenim ljudem in
Njemu, ki je ljubezen sama. Predanost te bo bogato
obdarila. Popeljala te bo v svobodo in v brezdanje
zaupanje, da bo tvoje življenje dobro. Lahko se boš
sprostil. Čutil boš, da te nekdo nosi. Tvoj mišični
oklep, ki si si ga naredil s čvrstim oklepanjem, bo
popustil. Čutil boš, da postajaš živ in odprt. Tvoje ži
vljenje bo rodovitno. S tem ko se predaš, se razcvetiš.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

PETROVA ŠIBKOST – ŠOLA VERE
Že poprej smo ugotovili, da Cerkev živi v osebah
zares obnovil izraelsko državo, svoje ljudstvo, ne pa
in smo si ogledali osebnost apostola Petra (glej julijnekoga, ki je govoril: »Jaz dam svoje meso.« Lahko si
sko številko AM) ter dve odločilni razdobji njegovega
predstavljamo, da so bile Jezusove besede težke tudi
življenja: njegovo poklicanje ob Genezareškem je
za Petra, ki se je pri Cezareji Filipovi uprl prerokbi
zeru in izpoved vere: »Ti si Kristus, Mesija.« To je še
križa. Vendar pa, ko je Jezus vprašal dvanajstere: »Ali
nezadostna, začetna izpoved vere, vendar je odprta,
hočete oditi tudi vi?« je Peter reagiral z navdušnjem
saj sveti Peter nastopa pot hoje za Kristusom. Ta
velikodušnega srca pod vodstvom Svetega Duha. V
začetna izpoved vere nosi v sebi kot klico poznejšo
imenu vseh je odgovoril z nesmrtnimi besedami, ki
vero Cerkve. Zdaj pa si hočemo ogledati dva važna
so tudi naše besede: »Gospod, h komu naj gremo?
dogodka v življenju svetega Petra: pomnožitev kruha
Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo
in Gospoda, ki pokliče Petra, naj bo pastir vesoljne
in vemo, da si ti Sveti Božji« (prim. Jn 6,66-69).
Cerkve.
Tako tukaj kot v Cezareji začenja Peter s svojimi
Začnimo torej s pomnožitvijo kruha. Ljudje so
besedami izpoved kristološke vere Cerkve in postane
Gospoda poslušali cele ure. Na koncu pravi Jezus:
usta vseh drugih apostolov in nas vernih vseh časov.
Ljudje so utrujeni, lačni, moramo jim dati jesti.
To ne pomeni, da bi bil že razumel skrivnost Kristusa
Apostoli sprašujejo: Le kako? Petrov brat Andrej
v vsej njeni globini. Njegova vera je bila še vedno za
pritegne Jezusovo pozor
četna vera, vera na poti; do
nost na dečka, ki je nosil s
resnične polnosti bo prišel
seboj pet hlebčkov kruha
šele po izkušnji velikonoč
in dve ribi. Pa kaj je to za
nih dogodkov. Vseeno pa je
toliko ljudi, se sprašujejo
že bila vera, odprta najvišji
apostoli. Gospod pa da po
resničnosti – odprta pred
saditi ljudi in razdeliti the
vsem, ker ni bila vera v ne
pet hlebčkov in dve ribi.
kaj; bila je vera v Nekoga: v
In vsi se nasitijo. Še več,
Njega, Kristusa. Tako je tudi
Gospod naroči apostolom,
naša vera vedno začetna ve
tudi Petru med njimi, naj
ra in moramo prehoditi še
zberejo ostanke: dvanajst
veliko poti. Toda bistveno
košar kruha (prim. Jn 12je, da je odprta vera in da
13). Nato pa ga ljudje, ki so
se pustimo voditi Jezusu,
videli ta čudež – ki se zdi
zakaj On ne samo pozna
tako pričakovana obnova
Pot, ampak je Pot.
nove “mane”, nebeškega
Toda vihrava velikoduš
daru – hočejo narediti za
nost Petra ne varuje pred
svojega kralja. Toda Jezus
tveganji, ki so povezani s
Peter zataji Jezusa (Rembrandt van Rijn)
tega ne sprejme in se umak
človeško slabostjo. Sicer
ne molit čisto sam na goro. Na drugem bregu jezera, v
pa to lahko ugotovimo tudi mi na temelju svojega
kafarnaumski shodnici je Jezus naslednji dan razložil
življenja. Peter je sledil Kristusu z navdušenjem,
čudež – ne v smislu kraljevanja nad Izraelom z močjo
zmagal je preizkušnjo vere, ko se Mu je prepustil. Pa
tega sveta, kakor je upala množica, ampak v smislu
je prišel tudi trenutek, v katerem je tudi on popustil
darovanja samega sebe: »Kruh pa, ki ga bom dal
strahu in padel: izda Učenika (prim. Mr 14,66-72).
jaz, je moje meso za življenje sveta« (Jn 6,51). Jezus
Šola vere ni zmagoslaven pohod, ampak hoja, posuta
oznanja križ in s križem resnično pomnožitev kruha,
s trpljenjem in ljubeznijo, s preizkušnjami zvestobe,
evharističnega kruha – kar je popolnoma nov način
ki jih je treba obnavljati vsak dan. Peter, ki je obljubil
kako biti kralj, način, ki je popolnoma nasproten
dokonočno zvestobo, pozna grenkobo in ponižanje
pričakovanju ljudi.
zatajitve: predrznež se nauči ponižnosti na svoje
Lahko razumemo, da so bile te besede Učitelja –
stroške. Tudi Peter se je moral naučiti biti šibak in
da ne bo pomnoževal kruha vsak dan, da ne misli dati
potreben odpuščanja. Ko končno pade z njega maska
Izraelu oblasti tega sveta – za ljudi zares težke, celo
in spozna resnico svojega slabotnega srca vernega
nesprejemljive. »Dati svoje meso«: kaj naj to pomeni?
grešnika, izbruhne v osvobajajoč jok kesanja Po tem
Kar Jezus reče je ta trenutek nesprejemljivo tudi za
joku je zdaj pripravljen za svoje poslanstvo.
učence. Bila je in je še za naše srce, za našo miselnost,
Nekega pomladnega jutra mu bo to poslanstvo
“trda” beseda, ki je preizkušala vero (prim. Jn 6,60).
zaupal vstali Jezus. Srečanje bo na bregu Tiberijskega
Mnogi učenci so se umaknili. Hoteli so, da bi nekdo
jezera. In evangelist Janez nam sporoča ragovor med
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Jezusom in Petrom ob tej priliki. Treba je upoštevati
pomembno besedno igro. Grški glagol “filéo” izraža
ljubezen prijateljstva, nežno, pa ne vseobsegajočo,
medtem ko glagol “agapáo” pomeni ljubezen brez
omejitev, popolno in brezpogojno. Jezus vpraša Petra
prvič: »Simon… ali me ljubiš (agapás me)« s to popol
no in brezpogojno ljubeznijo (prim. Jn 21,25)? Pred
izkušnjo zatajitve bi apostol gotovo rekel: »Ljubim te
(agapó-se) brezpogojno«. Zdaj, ko je spoznal grenko
žalost nezvestobe, dramo lastne šibkosti, reče poniž
no: »Gospod… rad te imam (filó-se), to je »ljubim te s
svojo ubogo človeško ljubeznijo«. Toda Kristus vztra
ja: »Simon, ali me ljubiš s tisto popolno ljubeznijo, ki
jo hočem?« In Peter ponovi odgovor svoje ponižne
človeške ljubezni: »Kyrie, filó-se«, »Gospod, rad te
imam kakor znam imeti rad«.  Tretjič pa reče Jezus
Simonu samo: »Fileís-me?«, »Ali me imaš rad?« Simon
razume, da Jezusu zadošča njegova uboga ljubezen,
edina, katere je sposoben, je pa kljub temu žalosten,
ker mu je Gospod moral reči tako. Zato mu odgovori:
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad (filó-se).«
Pomeni, da se je Jezus prilagodil Petru, namesto
Peter Jezusu! Prav ta Božja prilagoditev daje upanje
učencu, ki je spoznal trpljenje nezvestobe. Tukaj se
rodi zaupanje, ki ga naredi sposobnega slediti do
konca: »To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo

bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: ‘Hodi
za menoj!’« (Jn 21,19).
Od tega dne je Peter “sledil” Učeniku z jasno za
vestjo svoje šibkosti; toda ta zavest mu ni vzela pogu
ma. Vedel je namreč, da lahko računa na navzočnost
Vstalega poleg sebe. Od naivnega navdušenja začetne
pripadnosti je Peter šel preko boleče izkušnje zata
jitve in joka spreobrnjenja do sposobnosti zaupati
se tistemu Jezusu, ki se je prilagodil njegovi ubogi
sposobnosti ljubezni. Tako tudi nam kaže pot kljub
vsej naši šibkosti. Vemo, da se Jezus prilagaja naši
šibkosti. Sledimo mu s svojo ubogo sposobnostjo
ljubezni in vemo, da je Jezus dober in nas sprejema.
Za Petra je bila dolga pot, ki ga je naredila za zaupanja
vredno pričo, za “skalo” Cerkve, ker je bil neprestano
odprt delovanju Kristusovega Duha. Peter sam se
bo označil kot »priča trpljenja Kristusa, in bom tudi
sam deležen slave, ki se bo razodela« (1 Pt 5,1). Ko bo
pisal te besede, bo star, na poti k zaključku svojega
življenja, ki ga bo zapečatil z mučeništvom. Takrat
bo sposoben opisati iskreno vero kljub naši šibko
sti. Zato bo pisal kristjanom svoje skupnosti, kar
pravi tudi nam: »Njega ljubite, čeprav ga niste videli.
Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v
neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate
namen svoje vere, namreč odrešitev duš« (1 Pt 1,8-9).

Rudi Koncilija

ODGOVORNI ZA KRIVIČNE
ob Povišanju sv. Križa, 14. septembra
Križ kot mučilno orodje za izvršitev smrtne kazni
po zakonodaji Rimskega cesarstva je s Kristusovo
daritvijo postal znamenje odrešenja. To je
vsebina praznika povišanja svetega
Križa. Povod zanj pa je bil dogodek
v Jeruzalemu, ko je leta 335 sv. He
lena, mati cesarja Konstantina,
ki je po skoraj tristoletnem
preganjanju leta 313 Cerkvi
dal svobodo, našla globoko
zakopane ostanke pravega
Jezusovega križa.
Vsak človek ima svoj
križ, svoje trpljenje, in se
sprašuje, kakšen smisel
ima ta njegov osebni križ.
Prvi kristjani so se zlasti
vpraševali, v čem je smisel
Kristusovega križa. Zakaj je
moral nedolžen, brez greha,
trpeti in umreti na najbolj sra
moten način?
Odgovor na to vprašanje so prvi
kristjani prepevali v himni, ki jo je
apostol Pavel zapisal v Pismu Filipljanom
in je navzoča v drugem berilu (Flp 2,6–11). Ko so
jo prepevali, so se navdihovali ob zgledu Kristusove
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nesebične ljubezni: večni Bog je postal pravi človek.
Kristus minljivega človeka obdari s tem, da mu omo
goči, da postane deležen njegovega božanstva
in večnega življenja.
Jezus v pogovoru z Nikodemom
govori o svojem dvakratnem po
vzdignjenju: povzdignjenju na
križ in povzdignjenju v nebesa.
Jezus sam v tem pogovoru
omenja strupeno kačo, ki jo
je Mojzes obesil na drog v
puščavi, kot simbol, ki po
meni njega, pričakovane
ga Odrešenika človeštva,
ki vzame nase strup greha
vesoljnega človeštva in ga s
trpljenjem v ljubezni preo
brazi v odrešenjsko zdravi
lo. V Mojzesovem času je že
vnaprej navzoče v razobeše
nem simbolu, ki ozdravi vsako
gar, ki z zaupanjem pogleda vanj.
Vanj se ozirajo ljudje, obremenjeni z
grehom. Simbolično povedano: opikani
s kačjimi piki, ki so smrtonosni. Pogled na
križ pa vzpostavi stik z Odrešenikom in grešnik ne
umrje, ampak očiščen zaživi novo življenje.
271

➧

Pavel opisuje Kristusa, kako ponižno je prišel na
zemljo. Čeprav je »podoba nevidnega Boga« in »enak
Bogu«, ne razkazuje te svoje podobe, pač pa svojo
»podobo služabnika«. Kajti hotel se je resnično učlo
večiti in biti pokoren do »smrti na križu«. Zato je z
vstajenjem tudi kot človek povišan nad vse. Zato
poklekujemo tudi pred njegovo človeško podobo
tako zemljani kot nebeščani. V nebesih mu bomo vsi
priznavali, da je »Gospod v slavo Boga Očeta«.
Veličina križa ni slavljenje trpljenja, ampak zmage
nad trpljenjem.
Zakaj je govorjenje zoper Boga krivično in škodlji
vo? Ljudje začno govoriti zoper Boga, ko jih stisnejo
hude preizkušnje, kakršne opisuje tudi prvo berilo
(3 Mz 21, 4b–9). Želijo si predvsem dobrega počut

ja, zato pozabljajo na to, da jih je Bog z rešitvijo iz
Egipta rešil genocida in da so sedanje preizkušnje v
puščavi malenkost v primerjavi s sužnostjo. Rešenci
iz sužnosti so Bogu nehvaležni za rešitev, čeprav jih
Bog še vedno podpira na poti v obljubljeno deželo.
Zaradi sebične slepote so krivični do Boga in Bog
jih vzgaja tako, da jim podporo v precejšnji meri
začasno umakne in tedaj šele se jim odpro oči, da
spoznajo svojo krivičnost. Priznajo greh, kesajo se
in ponižno prosijo za Božjo pomoč, ki jo prejmejo.
Oblika križa izraža kozmično razsežnost odre
šenja. S krakoma obsega vse vesolje. Z razširjenima
rokama na križu je Jezus zbral vse ljudi v eno Božje
ljudstvo.

Anton Strle

DRUŽICA PRI ODREŠENIKOVEM TRPLJENJU
Žalostna Mati Božja, 15. septembra
Vse Marijine bridkosti so bile povzete v njeni
zemlji. Marija torej ne trpi »kakor tisti, kateri nimajo
bolečini pod križem, kakor se je tudi pri Kristusu
upanja« (1 Tes 4,13). Njena bolečina je »velika kot
vse njegovo življenje izlilo v poslednjo, do dna bitja
morje« (Žal 2,13), globoka in neizmerljiva; vendar
posegajočo kalvarijsko daritev. Marijina bolečina,
pa polna spokojnosti in plemenitosti. In najboljši
pridružena Jezusovi na križu, je bila nepopisna. Zato
umetniki so to razumeli, ko so klesali podobe “so
je sv. Bernard Marijo imeno
čutne” Marije, ki krasijo to
val »kraljico mučencev«. Že
likere cerkve, precej tudi v
prej, v 9. stoletju, pa je Pseu
Sloveniji. Obrazu bl. Device
do-Hieronim – najbrž je to
so vdihnili molčečo resnobo,
Pashazij Radbertus – v Mariji
bridko plemenitost – in to je
videl »mučeništvo, ki je bilo
navsezadnje bolj ganljivo ka
več kot mučeništvo.« Tudi
kor pa preveč poudarjeno pri
največ bizantinskih tropari
kaznovanje skrajne bolečine,
jev (nekakšnih antifon) v li
prehajajoče že v brezupnost.
turgiji in zahodnih latinskih
Ko Marija drži v naročju svo
“Žalovanj” (Planctus) iz časa
jega mrtvega Sina, se spušča
srednjega veka ima pred očmi
nanjo, na njeno srce božji mir
ta vidik, ki je kristjane nagi
s popolno gotovostjo, da se
bal, naj na Marijino ljubezen
vse šele začenja. Veličastvo
odgovarjajo s svojo dejavno
velikonočnega jutra že pada
ljubeznijo. V 15. in 16. stolet
na Marijino bolečino; Marija
ju so radi poudarjali, da se
čuti, da to jutro prihaja. In v
je Marijina polnost največje
srcu že nosi ljubezen do vseh
in najplemenitejše človeške
Jezusovih učencev, ki jih ji je
ljubezni povezala z najvišjo
v osebi učenca Janeza izročil
stopnjo ljubezni do Boga – in
umirajoči Gospod.
tako je Marijino sočutje z Je
Marija je brez dvoma na
zusom postalo nedoumljivo
edinstven način zedinjena s
mučeništvo ljubezni.
Kristusom pri najodličnej
Žalostna Mati Božja
Nekateri umetniki so ob
šem dejanju odrešenja. Pod
(p. Marko I. Rupnik, Centro Aletti)
teh premislekih prišli do tega,
križem je znova potrdila svoj
da so si Marijo predstavljali, kakor da je pod križem
»Zgodi se,« ki ga je izrekla pri oznanjenju in ga po
omedlela. Niso pazili na to, da so Marijine bolečine
tem nikdar ni niti za las preklicala. Prostovoljno je
na Kalvariji vendarle bile na neki drugi ravni kakor
privolila v smrt svojega lastnega Sina, da bi ljudje
pa bolečine navadnih mater. Marija ve, kdo je njen
»imeli življenje in ga imeli v izobilju« (Jn 10,10). In
Sin; Marija vidi v njem Odrešenika človeštva; ve, da
pridružila je svoje bolečine Sinovim.
je tista odrešenjska dejavnost, ki se odvija na križu,
Nekaj trenutkov pred svojo smrtjo je Jezus kot
najveličastnejši trenutek Jezusovega poslanstva na
»Sin človekov« zaupal »ženi« »učenca, ki ga je ljubil«.
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Evangelist je te izraze izbral namenoma: Odrešeni
kovo dejanje ni v prvi vrsti kretnja sinovske vdanosti
do svoje matere, ki naj jo sedaj zapusti samo. To de
janje ima marveč pomen, ki je sorazmeren z dogodki,
kakršni so se pravkar odigravali – prizadeto je s tem
odrešenje sveta. Marija je »žena«, ki je bila po prvem
grehu v raju napovedana kot boriteljica in zmago
valka – seveda v zvezi s svojim Sinom in v odvis
nosti od njega – zoper sovražnika človeškega
rodu od začetka (Jn 8,44); Marija je »mati vseh
živih« (1 Mz 3,20), nova Eva ob novem Adamu
Kristusu, Odrešenikova družica v najodločil
nejšem trenutku svetovne zgodovine. Marija
se s svojim trpljenjem pridružuje
trpljenju svojega Sina in sodeluje
s tem pri prerojenju sveta. In Jezus
ji zaupa tiste, ki jih ljubi; v osebi
svojega učenca Janeza, ki je podoba
in zastopnik vseh Jezusovih učencev,
so vsi udje Kristusovega skrivnostnega
telesa izročeni Mariji kot njeni duhovni
otroci. Tako je Marija postala na nad
naravni način mati Cerkve, pa tudi
mati vsega človeškega rodu, ker so vsi
ljudje poklicani, da pripadajo Cerkvi.
Kristjan, ki evangelij vzame resno,
ne more brezbrižno iti mimo tako
važnega mesta, kakršno je dano Mari
ji zlasti še pod križem. Prva krščanska
občina ni na to pozabila – ni pozabila
na Marijino vztrajanje pod križem,
medtem ko so apostoli zbežali – in je
po Gospodovem vnebohodu »enodušno
vztrajala v molitvi« okoli »Marije, Jezusove
matere« (Apd 1,14). To je bila edino zares učinkovita
priprava na prihod Svetega Duha in za izvrševanje
svetovnega odrešenjskega poslanstva. Tudi nešte
vilni poznejši Jezusovi učenci so ravno ob mislih na
Marijo pod križem vedno znova dobivali moči za
vztrajanje v hoji za Kristuom, obloženim s križem:
mislimo na matere, preskušene v ognju trpljenja, ki
bi jih drugače gotovo zlomilo.
Pri apostolu Mehike p. Proju (1891-1927), ki je bil
obsojen na smrt in ustreljen zato, ker je Boga bolj
poslušal ko ljudi (prim. Apd 5,19), so našli med za
piski tole molitev k Žalostni Materi Božji:
»Daj, da bom svoje življenje preživel pri tebi, moja
Mati; in daj, da bom vztrajal pri tebi v žalostni samoti
in pri tvojih bridkostih. Daj, da bom v svoji duši čutil

boleči jok tvojih oči, bridkost tvojega srca. Ne daj mi
nežne sreče Betlehema na mojo življenjsko pot. Ne
radosti, ki si jih ti občutila v revni nazareški hiši, ko
je bil Gospod pri tebi, ne angelskega radovanja pri
veličastnem vnebovzetju. Ne, daj zame sramotenje in
psovanje, kakršno je bilo na Kalvariji; daj mi delež pri
bridkem smrtnem trpljenju, delež pri preziranosti,
sramoti in zaničevanosti križa. Hočem, da bi smel
vztrajati pri tebi, do globin užaloščena Devica,
pokonci kakor ti. Ob tvojih solzah naj se okrepi
moj duh; ob tvojem mučeništvu naj se užge
moja žrtev; ob tvoji osamelosti naj vztraja
moje srce, vse moje bitje naj bo darovano
mojemu Bogu in tvojemu Bogu na ljubo.«
Znameniti duhovni pisatelj 18. sto
letja J.-P. de Caussade pa nam odkriva
še drugo stran krščanskega življenja, ki
more ob Mariji pod križem dobiti mnogo
nadvse dragocene luči za najbridkejše tre
nutke, s katerimi hoče Bog očistiti dušo in
jo pritegniti nase na prav poseben način:
»Marija je videla, kako so aposto
li zbežali; ona pa je vztrajala ob
vznožju križa. Spoznala je svojega
Sina, naj je bil še tako izmaličen od
pljunkov in ran. Še več, te rane, ti
pljunki, ki so ga zmaličili, so Jezusa
v očeh njegove nežnočutne Matere
napravili toliko bolj častitljivega in
vrednega ljubezni. Kolikor bolj so
ga ljudje obsipali s sramotenjem,
toliko bolj je raslo njeno češčenje
in ljubezen do njega. – Življenje vere
obstoji v stalnem iskanju Boga v vsem,
kar ga zastira, maliči, nekako razblinja in celo tako
rekoč 'uničuje'. To najdemo v Marijinem življenju.
Od betlehemskega hleva do Kalvarije se je Marija
držala Boga, ki je bil vsesplošno preziran, zapuščen
in preganjan. Prav tako globoko verne duše zmagu
jejo nad nepretrgano vrsto polomov, zastrtosti, senc
in nočnih podob, ki napravljajo Božjo voljo skoraj
nespoznatno. Te duše gredo po sledovih te volje in
jo ljubijo do smrti na križu. Vedo, da morajo pustiti
sence za seboj, da hite za tem božjim soncem.«
Obenem pa vedo, »da se trpljenje sedanjega časa
ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela nad nami«
(Rim 8,18). »Zakaj naša sedanja lahka stiska nam
pripravlja nad vso mero veliko, večno bogastvo slave«
(2 Kor 4,17).

ZASTRUPLJENA HRANA NA KITAJSKEM
Uradna raziskava je ugotovila, da je preko 10%
riža, ki je naprodaj na Kitajskem, zastrupljenega s
kadmijem in drugimi težkimi kovinami. Raziskali
so več kot 100 različnih vrst riža v 6 poljedelskih
pokrajinah. Vsebnost težkih kovin lahko povzroči
krhkost kosti, visok krvni pritisk in bolečine.
Zastrupljenost je največja na jugu države, kjer je
zemlja “kisla” zaradi onesnaženja. Riž vsrkava kadmij
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bolj kot vsaka druga rastlina. Kitajska prideluje vsa
ko leto okrog 200 milijonov ton riža, ki je bistvena
sestavina njihove kuhinje. To pa pomeni, da je vsako
leto zastrupljenega riža kar 20 milijonov ton.
Na Kitajskem se že dalj časa vrstijo škandali s
pokvarjeno hrano, vendar komunistična oblast pre
poveduje o tem govoriti in zapira tiste, ki zahtevajo
povračilo škode in kaznovanje krivcev.
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PREMIŠLJEVANJE O PRESVETIH RANAH
Sv. Frančišek Asiški je na gori La Verni imel videnje križanega serafa in je prejel Kristusove
rane. To se je zgodilo po vsej verjetnosti 14. ali 15. septembra leta 1224, v bogoslužju pa se tega
dogodka spominjamo 17. septembra. Frančiškanski viri imajo več besedil o teh Kristusovih
ranah, ki izvirajo še iz časov prvih bratov Frančiškovega reda. Med besedili je tudi pet premišljevanj o presvetih ranah – tole, ki sledi, je prvo od njih v prevodu dr. Alojzija Resa.
»Prav rad; to jutro pa še pojdi in počasti svoje prija
Kar se tiče prvega premišljevanja, moramo vedeti,
telje, ki so te povabili k slovesnosti in kósi z njimi.
da se je sveti Frančišek leta 1224, v triinštiridesetem
Po kosilu pa se bova pomenila, kolikor ti bo všeč.«
letu svoje starosti odpravil iz spoletanske doline,
Gospod Orlando gre h kosilu in se po jedi vrne k
da gre z bratom Leonom, svojim tovarišem, v Ro
svetemu Frančišku in z njim se pomeni in domeni o
magno. Na popotovanju dospe do vznožja gradu
vseh zadevah svoje duše. In nazadnje pravi gospod
Montefeltro, kjer so tisti čas imeli veliko pojedino
Orlando svetemu Frančišku: »V Toscani imam pri
in veselico v čast novega viteštva enega grofov iz
pravno goro, ki se imenuje La Verna; zelo samotna
Montefeltra. Ko je sveti Frančišek čul o tej slavnosti
je in divje zaraščena, kar najbolj pripravna za onega,
in slišal, da se je tam zbralo mnogo plemenitašev iz
ki bi se rad daleč od
različnih krajev, pravi
ljudi hotel pokoriti ali
bratu Leonu: »Pojdiva
ki si želi samotarskega
gori k tej slovesnosti,
življenja. Če bi ti bila
zakaj z božjo pomočjo
pogodu, rad jo podarim
bova žela marsikak du
tebi in tvojim tovari
hoven sad.«
šem v zveličanje svoje
Med gospodo, ki se
duše.«
je zbrala na tej veselici,
Ko sveti Frančišek
je bil neki imeniten in
sliši, kako mu ta veli
tudi bogat plemenitaš
kodušno ponuja, kar
iz Toscane, kateremu
si je tako zelo želel, se
je bilo ime Orlando
močno razveseli. Naj
da Chiusi, iz Casenti
prej poveliča in zahvali
na doma. Ta je zaradi
Boga, nato gospoda Or
čudovitih reči, ki jih je
landa in mu takole pra
slišal o svetosti in čude
vi: »Gospod Orlando,
žih svetega Frančiška,
ko se povrnte domov,
tega zelo častil in bi ga
vam pošljem svoje to
silno rad videl in slišal
variše in pokažete jim
pridigati.
Frančišek prejme rane na La Verni
tisto goro. Če se jim bo
Sveti Frančišek pride
do gradu, stopi vanj in gre na dvorišče, kjer je bila
zdela pripravna za molitev in spokorno življenje,
zbrana vsa množica plemenitašev. In v gorečnosti
sprejmem že zdaj vašo dobrotljivo ponudbo.« Po
duhá se povzpne na zid in prične pridigati, vzemši za
teh besedaj se je sveti Frančišek poslovil in se po
predmet svoje pridige te besede v domačem jeziku:
končanem popotovanju vrnil k Sveti Mariji Angelski.
Tudi
gospod Orlando se je povrnil po končanih slo
Tolika je sreča, ki jo pričakujem,
vesnostih na svoj grad, Chiusi imenovan, ki je ležal
Da muke vse z veseljem premagujem.
miljo daleč od gore La Verne.
In o tem izreku je pridigal po narekovanju svetega
Ko se je sveti Frančišek vrnil k Sveti Mariji Angel
Duha pobožno in globoko, podkrepil ga z različnimi
ski,
je poslal dva svojih tovarišev h gospodu Orlandu,
primeri trpljenja in muk svetih apostolov in svetih
ki
ju
je ob prihodu z največjim veseljem in prijaznost
mučenikov, ostrih pokoravanj svetih spoznavalcev,
jo
sprejel.
Da jima pokaže goro La Verno, je poslal z
mnogoterih bridkosti in izkušnjav svetih devic in
njima
pač
do petdeset dobro oboroženih mož, ki
drugih svetnikov tako, da so vsi ljudje stali z očmi
naj
bi
ju
branili
divjih zveri. S tem spremstvom sta se
in duhom uprti vanj in ga poslušali, ko da bi govoil
podala
brata
na
goro in si jo pričela dobro ogledovati.
angel božji. Med temu je bil gospod Orlando vsled
Končno dospeta do kraja z malo ravnico, ki je
čudovite pridige svetega Frančiška ganjen od Boga v
bil posebno pripraven za pobožno premišljevanje,
srce in sklenil je, po pridigi govoriti in urediti z njim
in ta kraj sta si izbrala za svoje in svetega Frančiška
zadeve svoje duše.
bivanje. S pomočjo oboroženih mož, ki so bili v njiju
Po končanem govoru pokliče zato svetega Franči
ška vstran in mu reče: »Oče, rad bi se pogovoril s teboj
spremstvu, sta postavila nekaj celic iz vej in tako v
o zveličanju svoje duše.« Sveti Frančišek odgovori:
božjem imenu sprejela in zaposedla goro La Verno
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zakaj Bog je bil z njim.
ter samostan bratov na njej. Nato sta odšla in se
Ko tedaj sveti Frančišek prenese dovolj teh hudi
vrnila k svetemu Frančišku. In ko sta prišlak njemu,
čevih napadov, začne klicati na ves glas: »O zavrženi
sta mu povedala, kako in na kak način sta zapose
duhovi, vi nič ne morete, razen kar vam božja roka
dla kraj na gori La Verni, kaj primeren za molitev in
dopusti. Zato vam pravim v imenu vsemogočnega
premišljevanje.
Boga, da storite z mojim telesom to, kar vam Bog
Ko sveti Frančišek sliši to novico, se močno raz
dopusti; saj to rad prenašam, ker nimam večjega
veseli in poveličevaje in zahvaljevaje Boga, pravi
sovražnika, kakor svoje telo. Če se torej vi maščujete
bratoma z veselim obrazom: »Sinova moja, bližamo
nad mojim sovražnikov, mi storite veliko uslugo.«
se našemu postu v čast svetemu Mihaelu nadangelu.
Nato ga hudiči zagrabijo z veliko silo in besnostjo
Trdno verujem, da je božja volja, da obhajamo ta
in ga začno vlačiti po cerkvi in ga še bolj nadlegovati
post na gori La Verni, ki je po božjem sklepu za nas
in mučiti ko prej. Takrat pa prične sveti Frančišek
pripravljena, da v čast in slavo Bogu, njegovi Materi,
vpiti in pravi: »Gospod moj, Jezus Kristus, zahvalju
preslavni Devici Mariji in svetim angelom s pokoro
jem se ti za toliko čast in ljubezen, ki mi jo izkazuješ!
zaslužimo od Kristusa tolažbo, posvetiti to blaženo
Saj je znamenje velike ljubezni, če Gospod svojega
goro.«
hlapca zaradi njegovih pogreškov že na tem svetu
Po teh besedaj je sveti Frančišek vzel s seboj brata
Maseja da Marignano iz Assisija, ki je bil mož velikega
dobro tepe, da ne bo kaznovan na onem. Priprav
ljen sem z veseljem pretrpeti vsako muko in vse
uma in velike zgovornosti, brata Angela Tancredija
težave, ki mi jih ti, Bog moj, zavoljo mojih grehov
iz Rietija, moža plemenitega rodu, ki je bil v posvet
hočeš poslati.« Nato
nem življenju vitez,
so hudiči osramoče
in brata Leona, moža
ni in premagani od
največje preprostosti
njegove stanovitno
in čistosti, zaradi če
sti in potrpežljivosti
sar ga je sveti Franči
zbežali. Sveti Fran
šek zelo ljubil.
čišek pa gre v goreč
S temi brati se po
nosti duha iz cerkve
globi sveti Frančišek
in stopi v gozd, ki je
v molitev, priporo
bil tam zraven, in se
či sebe in tovariše v
poglobi v molitev; in
molitev bratom, ki so
s prošnjami in s sol
ostali, in se v imenu
zami in s trkanjem na
križanega Jezusa Kri
prsi skuša najti Jezu
stusa odpravi na pot
sa Kristusa, ženina in
proti gori La Verni.
ljubljenca svoje duše.
Pri odhodu pa po
In ko ga končno
kliče sveti Frančišek
najde v tajni svoje du
enega svojih treh to
še, se zdaj pogovarja z
varišev, namreč brata
La Verna danes
njim z vsem spošto
Maseja, in mu takole
reče: »Ti, brat Masej, boš odslej naš gvardijan in po
vanjem, kakor z Gospodom, zdaj mu odgovarja kakor
glavar na tem potovanju, zakaj ko bomo takole hodili
sodniku; zdaj ga prosi kakor očeta, zdaj kramlja z
in skupaj živeli, hočemo izpolnjevati naše navade s
njim ko s prijateljem.
tem, da bomo molili brevir in se pogovarjali o Bogu
Njegovi tovariši pa so se tisto noč zbudili, vstali in
ali pa molčali. In nočemo skrbeti vnaprej ne za jed
prisluškovaje gledali, kaj počenja v gozdu; in videli
ne za pijačo ne za prenočišče: ko bo čas prenočiti, si
so in slišali, kako je s solzami in zdihljaji pobožno
naprosimo malo kruha in se pokrepčamo in spoči
prosil božjega usmiljenja za grešnike. In videli so ga
jemo na kraju, ki nam ga Bog pripravi.« Tedaj so trije
in slišali, kako je glasno objokoval trpljenje Kristu
tovariši sklonili glave, se prekrižali in šli.
sovo, ko da bi ga gledal z lastnimi očmi. In v tej noči
so
ga videli, kako je dolgo časa dvignjen nad zemljo
Prvi večer so dospeli do nekega samostan in tam
z
rokami,
položenimi v podobi križa, eno čez drugo
prenočili. Drugi večer zaradi slabega vremena in
molil;
in
žareč
oblak ga je obdajal.
pa ker so bili trudni, niso mogli priti ne do redovne
naselbine, ne do gradu ne do mesta; in ker jih je
Tako je v tem svetem opravilu prebil vso noč brez
dohitela noč z nevihto, so se zatekli v zapuščeno in
spanja.
prazno cerkev in se tam ulegli k počitku.
Drugo jutro pa, ko so tovariši opazili, da je sveti
Med spanjem tovarišev se je sveti Frančišek za
Frančišek zaradi truda prečute noči preveč oslabel
topil v molitev. In glej! ob uri prve ponočne straže
in bi le s težavo mogel hoditi peš, so šli k nekemu
pridrvi z velikim ropotom in hruščem velika mno
ubogemu kmetu v okolico in ga prosili, naj iz lju
žica divjih hudičev in ga prične silovito napadati
bezni do Boga posodi svojega oslička njih očetu,
in nadlegovati: eden ga grabi od te, drugi od druge
bratu Frančišku, ki ne more peš dalje. Ko je ta slišal
strani, eden ga vleče navzdol, drugi navzgor; eden mu
imenovati brata Frančiška, jih takole vpraša: »Kaj ste
grozi s tem, drugi mu očita kaj drugega. In tako so si
vi bratje tistega brata iz Assisija, o katerem pripove
prizadevali, da bi ga motili v molitvi, pa niso mogli,
dujejo toliko dobrega?« Bratje odgovore, da so in da
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prav zanj prosijo živinče. Tedaj je dobri mož z veliko
teče h kraju, katerega mu je sveti Frančišek označil
spoštljivostjo in skrbnostjo osedlal in obrzdal osliča
in najde bister studenec, ki ga je moč molitve svetega
in ga peljal k svetemu Frančišku. Z velikim spoštova
Frančiška priklicala iz trde skale; in napije se in bil
njem ga je posadil nanj in šli so dalje; on pa z njimi
je pokrepčan. In očitno je bilo, da je Bog na čudežen
za svojim osličkom.
način po prošnjah svetega Frančiška privabil ta vre
Ko so prehodili kos poti, pravi
lec, zakaj na prej ne poslej ni bilo
kmet svetemu Frančišku: »Povej,
videti na tem kraju studenca ali
ali si ti brat Frančišek Asiški?«
sploh žive vode daleč okrog.
Odgovori sveti Frančišek, da je.
Po tem dogodku se je sveti
»Potem si pa le prizadevaj,« pravi
Frančišek s tovariši in kmetom
kmet, »da boš tako dober, kakor
zahvalil Bogu za izkazani čudež,
vse ljudstvo o tebi misli, zakaj
in nato so romali dalje
mnogi imajo veliko zaupanje
Ko so se približali vznožju
vate. Zato te opominjam, bodi
skalnatega vrha gore La Verna,
v resnici tak, kakor ljudje o tebi
je bilo svetemu Frančišku všeč, se
sodijo!« Ko je sveti Frančišek za
nekoliko odpočiti pod hrastom
slišal te besede, se ni razsrdil, da
ob potu, ki še zdaj tam stoji. Pod
ga je kmetiški človek posvaril, in
njim sedeč, si je sveti Frančišek
ni rekel sam pri sebi: – Kakšno
pričel ogledovati lego kraja in
govedo je to, ki me svari? – kot bi
okolice.
danes reklo mnogo ošabnežev, ki
In ob tem ogledovanju, glej,
nosijo kuto, ampak je takoj skočil
prileti velika množica ptic iz
z osla, pokleknil pred kmeta in
raznih vetrov, ki so s petjem in
mu poljubil noge; in ponižno ga
prhutanjem perutnic vse nazna
je zahvalil, da ga je blagovolil tako
njale največjo radost in veselje.
ljubeznivo posvariti. Tedaj ga
In obsule so svetega Frančiška
kmet in tovariši z veliko spoštlji
tako, da so se mu nekatere usedle
La Verna: Frančiškova votlina
vostjo dvignejo s tal in ga posade
na glavo, druge na rame, spet dru
nazaj na osla. In napotili so se dalje.
ge na roke, nekaj v naročje in še okrog nog.
Povzpeli so se komaj do srede pota na goro, ko
Ko so to njegovi tovariši in kmetič videli in se ču
začne kmeta zaradi velike vročine in utrudljive hoje
dili, je sveti Frančišek, v duhu ves vesel, takole povzel:
tako hudo žejati, da zakliče za svetim Frančiškom:
»Mislim, bratje predragi, da je našemu Gospodu Je
»Jojmene, kako sem žejen! Če ne dobim kaj piti, ob
zusu Kristusu pogodu, da prebivamo na tej samotni
nemorem ta hip!« Zaradi tega stopi sveti Frančišek
gori, ko pa nad našim prihodom toliko veselja kažejo
z osla in se zatopi v molitev; in tako dolgo kleči z
ptice, sestre naše in naši bratci.« Po teh besedah se je
rokami povzdignjenimi v nebo, dokler ne spozna
dvignil, in šli so naprej in dospeli naposled do kraja,
po razodetju, da je Bog uslišal. In tedaj pravi sveti
ki so ga njegovi tovariši prej že bili zaposedli. – V
Frančišek kmetu: »Teci, pojdi hitro k onile skali in
hvalo Bogu. Amen.
tam boš našel živo vodo, ki jo je Kristus to uro po
In to je, kar se tiče prvega premišljevanja, namreč
svojem usmiljenju dal, da je zacurljala s skale.« Kmet
kako je sveti Frančišek prišel na goro La Verna.

NAJDRAŽJA MESTA NA SVETU
Najdražje mesto na svetu glede na življenjske stro
ške za tujce je Moskva. Na drugem mestu je britanski
London, pred južnokorejskim Seulom. Sledijo Tokio
(Japonska), Hongkong (Kitajska), Koebenhaven
(Danska), Ženeva (Švica), Osaka (Japonska), Zü
rich (Švica), Oslo (Norveška), Milano (Italija), Sankt
Peterburg (Rusija), Pariz (Francija) in Singapur.

Med vzhodnoevropskimi mesti je najvišje uvrščena
Bratislava (Slovaška) na 31. mestu, češka Praga pa je
na 49. mestu. Najcenejše mesto je Asuncion v Para
gvaju, kjer so življenjski stroški za polovico manjši
od tistih v New Yorku. Med najdražjih 50 mest sta
se iz ZDA uvrstila le New York na 15. in Los Angeles
na 42. mestu.

MOLITVENI NAMENI ZA SEPTEMBER
Splošni: Za vse učitelje, da bi znali posredovati ljubezen do resnice in vzgajati k pristnim moralnim in du
hovnim vrednotam.
Misijonski: Da bi na azijskem kontinentu raztresene krščanske skupnosti goreče oznanjevale evangelij in
pričevale za njegovo lepoto z veseljem vere.
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naša kultura
Silvester Čuk

ANTON KUFOLO
15. septembra 1889 – 13. oktobra 1959
Slovenski duhovnik iz Benečije, resnični “kaplan Martin Čedermac”
Leta 1936 je pri Slovenski Matici v Ljubljani izšel roman “Kaplan Martin Čedermac”, najbolj znano delo pisatelja Franceta Bevka, ki se je takrat skrival pod imenom Pavle Sedmak.
Pisatelj je leta 1954 povedal, da je največ gradiva za to svojo knjigo, ki govori o fašističnem
preganjanju slovenščine v Benečiji, dobil pri kaplanih. »Posebno eden izmed njih, ki še danes
živi, zato ga ne imenujem, mi je dal obilo dragocenih podatkov.« Kasneje je navedel tudi njegovo ime: to je bil Anton Kufolo, kaplan in župnik v Lazah v Nadiški dolini. Ko je po skrivnih
potih dobil v roke Bevkovo knjigo, je Kufolo v svoj dnevnik zapisal: »Vse, kar je v romanu
je do pičice resnično. Sedmak je s svojim trudom napravil monument vernim, poštenim,
za božjo pravdo vnetim slovenskim duhovnikom in jih je tako odškodoval za neizrečno,
brutalno trpljenje, kateremu so bili izpostavljeni, ko so padli v roke vseh Božjih sovražnikov.«
Iz njegovega dnevnika izstopa lik duhovnika, ki je kot Božji služabnik odprt za se človeške
vrednote, med katerimi je seveda tudi materni jezik, ki ga brani pogumno in vztrajno.
Ta resnični Čedermac je duhovnik z vsem srcem,
mila in modra osebnost, zakoreninjen je v kulturo
in življenje svojih ljudi, za katere je bil v tistih hudih
letih zanesljiva opora. Rodil se je 15. septembra 1889
v Platišču očetu Boštjanu, kmetu, in materi Marjani
Špekonja. Sin Anton je ob njeni smrti (1940) v svoj
dnevnik zapisal: »Bila je nedosegljiva kristjanska
mati, ki je vzgojila v kristjanskem duhu 8 sinov in
7 vnukov. V njeno hišo je vstopil vsak mimoidoči
duhovnik in vsak siromak je bil pokrepčan.«
Štirinajstleten je po končani ljudski šoli odšel v
videmsko semenišče, kjer je bilo takrat 50 slovenskih
fantov! Tam je srečal profesorja Ivana Trinka, očeta
Beneških Slovencev, in postal njegov najzvestejši
učenec. Neizmerno je ljubil svojo »teptano Berači
jo« (Benečijo) in se neustrašeno boril za ohranitev
slovenskega jezika v cerkvi. Mašniško posvečenje
je prejel 2. julija 1914, a že čez dva dni se je moral
zglasiti v vojašnici. Med prvo svetovno vojsko je bil
pri sanitejcih v Bologni in Benetkah, nato pa vojaški
kurat na soški fronti. Bil je ranjen in zbolel je še za
kolero.
Po okrevanju je prevzel dušno pastirstvo v Mirni
ku, hkrati opravljal županske posle in skrbel za briške
begunce. 16. marca 1920 je prišel za vikarja v Laze v
Nadiški dolini, kjer je bil tudi prvi župnik, ko so bile
Laze leta 1956 povišane v župnijo. Bil je skrben duš
ni pastir in tudi dober gospodar. V Lazah je razširil
cerkev, nabavil nove zvonove, dosegel napeljavo
elektrike, skrbel za slovensko petje in bogoslužje v
domačem jeziku.
Iz svojih Laz se je ves čas javno potegoval za je
zikovne pravice beneških Slovencev, zlasti potem,
ko je avgusta 1933 videmski fašistični prefekt vsem
duhovnikom v pokrajini prepovedal pridige, branje
evangelija, molitve, cerkveno petje in verouk v slo
venskem jeziku. Tako videmski nadškof kot Vatikan
sta ostala gluha za pritožbe slovenskih duhovnikov.
Fašistični oblastniki so po nalogu prefekta preisko
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vali po hišah, župniščih in cerkvah in zaplenili vsako
slovensko knjigo, kot je opisano v romanu Kaplan
Martin Čedermac. On je bil tisti duhovnik, ki je v
temni noči nesel katekizme v samotno cerkev, da jih
reši pred zaplembo. Katoliški katekizem, namenjen
vernikom v Beneški Sloveniji, pri katerem je sam
sodeloval, je bil natisnjen oktobra 1928 v Gorici;
sestavljalci so ga posvetili svojemu nadškofu, ki je
zdaj njegovo rabo prepovedal.
Zelo verjetno je Kufolo ob prepovedi slovenske
besede v cerkvah svoje ljubljene Benečije ljudem
spregovoril tako kot kaplan Martin v romanu. »Rotim
vas, oklepajte se svojega jezika s prav tako ljubeznijo
kot svoje zemlje! Ne dajte si ga vzeti, ne pretrgajte
vezi z Bogom! Čuvajte ga v svojih domovih kot luč
ko, da ne ugasne!« Ravnal se je po navdihu, da so mu
pridige »potekale iz duše kakor studenec iz gore.
Svojega pričevanja ni gradil na hladni razum, obžaril
ga je z ognjem svojega srca.« Topoglavi nasprotniki
so ga preganjali tudi po padcu fašizma in še po drugi
svetovni vojski so po vasi kričali: »Hočemo, da kaplan
pridiga italijansko!« Kaplan pa se jih ni prestrašil in je
vernikom prebral v italijanskem jeziku dolgo, skrbno
pripravljeno izjavo, v kateri je vernikom dokazal, da
je s tem, ko pridiga slovensko, kakor se pridiga že
tisoč let, kaplan v redu s svojo vestjo, s cerkvenimi
zakoni in tudi z italijansko vlado.
V svojem voščilu Ivanu Trinku ob njegovi osemde
setletnici (27. januarja 1943) je kot vodja njegovih
najzvestejših učencev dejal: »Zadnja 40 leta so bila
najhujša za naš narod, odkar biva ob Nadiži. Vse pe
klenske, posvetne in cerkvene moči so se združile, da
bi nas enkrat za vselej  udušile. Pa narodi ne umirajo.
Čuval nas je Bog, ki je volu dal roge, da se brani, zajcu
noge, kači strup, nam je dal za branilno orožje trmo.
V nevihti suho in gnilo listje je sicer odpadlo, več se
jih je sprevrglo v netopirje, a jedro, trmasto jedro
naroda je ostalo.
Anton Kufolo je kot markantna osebnost družil
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svoje slovenske sobrate duhovnike, dajal je pobu
de, sodeloval pri pisanju spomenic in nastopal pri
oblasteh. Dvigal je glas proti izseljevanju beneških
Slovencev po drugi svetovni vojski. Zbiral je narodno

blago, si zapisoval ljudske pesmi, zgodbe, običaje in
izročila. Veliko je pisal, večinoma v beneškem nare
čju. Njegova življenjska pot se je iztekla 13. oktobra
1959.

islam
P. Bernardo Cervellera

SAVDSKA ARABIJA
puščava spričo arabske pomladi
V Riadu je bila “jasminova revolucija” predvsem
“navidezna”. Izražala se je v internetnih blogih in
prošnjah. Pa je bila takoj zadušena, obtožena, da
je “zapeljevanje” proti Alahu in nekakšen “iranski”
manever. Nekateri oporečniki so izginili v krempljih
policije. Zahteva po ustavi »napisani z roko ljudi« je
ocenjena kot žalitav Korana (»ne napisanega s člo
veško roko«). Svojo težo je imela tudi nepogojena
podpora zapadnih vlad Saudu.
Arabska pomlad, ki preoblikuje obraz severno
afriške in bližnjevzhodne družbe, ima torej svoj
grob: Savdsko Arabijo. To pa ne zaradi verske nepo
pustljivosti, ampak zaradi moči politične oblasti,
ki “podreja”vero svojemu gospostvu. Zborovanje
Znanstvenega odbora revije “Oasis”, se je v juniju
letos vpraševalo o bodočnosti “arabske pomladi”,
iz njegovega drugega dneva pa izhaja čisto posebna
podoba Savdskega kraljestva.
Izredna poročevalka o odmevu “jasminove re
volucije” v Savdskem kraljestvu je bila profesorica
Madami al-Rasheed s King's College v Londonu.
Povedala je: »Režim je zastavil verske strategije var
nosti in gospodarstva, da bi zadušil tudi najmanjše
navidezno znamenje, preden bi se uresničilo kot
resničen protest.«
V začetku – razlaga Madami – so savdski vladajoči
storili vse, da bi dopovedali, da je Arabija »različna«
od Tunisa, Egipta in Bahraina: »bili so skoraj priprav
ljeni reči, da mi nismo Arabci!« V resnici pa je položaj
v Riadu zelo podoben tistemu v drugih arabskih
deželah: 30 odstotna brezposelnost, posebno med
mladimi; 78 odstotkov izobraženih žensk brez dela;

korupcija; način vladanja kot »v starih italijanskih
renesančnih kneževinah.«
Ker je družbena kontrola sila močna, se je “jas
minova revolucija” v Arabiji izrazila predvsem na
medmrežju. »Februarja 2011 so na internetnih stra
neh krožile mnoge zahteve po političnih reformah.«
Vendar jih je režim brž zatemnil. Ploha gospodarskih
darov naj bi utišala zahteve bo boljšem standardu
brezposelnih. Toda zahteve niso ponehale.
Med najbolj poudarjenimi zahtevami je poleg pri
znavanja človekovih pravic, sodelovanja v politiki in
zatrtja korupcije predvsem zahteva po ustavi »narejeni
s človeškimi rokami«: savdski vladajoči namreč trde, da
dežela ne potrebuje ustave, ker »je naša ustava Koran
(ki ga niso ‘naredile človeke roke, amapk Alah’).«
Tudi “dnevi jeze”, ki so v drugih arabskih deželah
združili milijone ljudi, so imeli v Savdski Arabiji
svoj odmev na internetu s podpisovanjem zahtev in
razglasov in s praktičnimi navodili, kako se izogniti
uradni cenzuri.
Začetni poseg za umiritev upora v Bahrainu je slu
žil Savdijcem, da so vse arabske upore (posebno tiste,
v domači hiši) označili kot “zaroto Irana”, ki jo vodijo
od zunaj in kjer ne manjka tujih rok (zapadnih).
Z izrabo “iranofobije” in uporabo trdih metod
(izginitev mladih blogerjev, kot je bil Muhammad
al-Wadani v rokah policije) so onemogočili tudi
najmanjše namige na javne manifestacije.
Tudi vera – s koranskimi doktorji, ki so v resnici
vladni birokrati – je služila za žigosanje vsake želje
po spremembi kot poziv na zmešnjavo, saj pomeni
napad na Alaha.

preganjanje kristjanov

UZBEKISTAN
“zločinec” kdor ima Sveto pismo ali moli v skupnosti
V Uzbekistanu se preganjanje kristjanov ne ustav
lja. V maju je policija napadla in pretepla v lastni hiši
vpričo hčerke žensko, ker sodeluje pri krščanski ver
ski dejavnosti. O tem poroča Forum 18, ki je to zvedel
od krajevnih virov, ki so zaradi varnosti anonimni.
Več bolnišnic je pozneje odklonilo zdraviti žensko
zaradi groženj policije. Forum 18 je zahteval podatke
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od krajevne policije, ki pa noče govoriti.
V Uzbekistanu je celo posedovanje Svetega pis
ma hud zločin. Apelacijsko sodišče v Taškentu je
obsodilo baptistično kristjanko Galino Šemetovo
na 2,486.750 somov kazni (kar je okrog 1.015 evrov
ali 50 najnižjih mesečnih plač), ker je posodila Sve
to pismo za otroke svoji sodelavki. Zaradi tega je
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bila obtožena prozelitizma. Policija je žensko tudi
pretepla, vendar sodišče o tem ni hotelo govoriti.
Protestant Anvar Rajapov je bil 14. aprila obsojen
na kazen 80-kratne najnižje mesečne plače, ker je
policija v njegovi hiši našla verske knjige. Sodišče v
Taškentu mu obsodbe ni notificiralo, toda policija
mu je odvzela potni list in mu zagrozila s smrtjo, če
bi se pritožil. Rajapov pa je zadevo prijavil narav
nost predsedniku Islamu Karimovu in Vrhovnemu
sodišču.
Aprila so v Taškentu policija in posebne tajne
enote preiskovale kar na počez stanovanja baptistov
in zaplenile na tisoče verskih spisov.
Policija je v Taškentu 26. maja zaprla baptista
Sergeja Šilnikova in Amirja Temurja: imela sta eno
Sveto pismo, dva Janezova evangelija in dva druga
verska spisa. Obtožili so ju, da sta kaznivo uvozila in

razprodajala versko literaturo.
V začetku junija so oblasti v okrožju Hamza skuša
le prepričati nekatere baptiste, da bi podpisali izjavo,
da sta pastor Konstantin Malčikovsky in Ana Portova
prodajala verske spise ne da bi potem plačala davek.
Kazen za to bi bila 2 leti zapora. Policija je zaprla
nekaj baptističnih vernikov, da bi jih pridobila za
pričevanje in nekaterim celo grozila, da jim bo za
prla sina. Baptisti so se uprli, oblasti pa na vprašanja
Foruma 18 niso hotele odgovoriti.
Komisija Združenih narodov proti mučenju je
ugotovila, da so v tej deželi nasilje, mučenje in grož
nje proti verski svobodi nekaj vsakdanjega. Zakon o
verski svobodi ovira skupine, da bi dosegle priznanje,  
ima pa za protizakonito vsako dejavnost neprizna
nih skupin, tudi če se dobijo pri molitvi v privatni
hiši. Agencija AsiaNews.

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega dvakrat zakrpanega misijonskega cekarja

POLETNA NOČ S KOMARJI
Samo to še vem, da smo se peljali z brzcem – »smo«
pomeni mene in dve starejši japonski gospe – kaki
dve uri iz Tokia. Sredi poletja, ko je tako vroče, da
se ti srajca – če jo nosiš, kar ni samoumevno – kar
prilepi na kožo. Povabili sta me, naj si ogledam, kar
je na deželi ostalo od njihovega dednega posestva
nekdanjih samurajev, se pravi poklicnih fevdalnih
vojščakov. Vasici, ki se je že spreminjala v vas na
poti v majhno mestece, je bilo ime Míšuku (po naše
pisano, z naglasom na “Mi”). Kraja menda še danes
ni lahko doseči; okrog in okrog so hribi, soteske,
polja, travniki, griči in poti, ki te vsaka lahko ne le
pelje, ampak tudi zapelje. Toda tokrat se mi ni bilo
treba bati: gospe sta poznali kraj in veliko hišo in vrt,
ogromen vrt z obzidjem okoli, s košatimi drevesi in
razraščenim grmovjem. Med drevesi se je vzpenjala
tudi papája, polna vabečih sadežev.
Družina starejšega sorodnika obeh gospa je uprav
ljala še zmeraj veliko posestvo. Z vsem japonskim
gostoljubjem so nas sprejeli. Japonske vročine smo
se lahko znebili v posebni vroči kopeli, ki ji pravimo
“roténburo”: “rotén” pomeni “na prostem”, “búro” je
zveneča izgovarjava besede “fúro”, ki pomeni kopel.
Ta je na prostem ali pa v sobi, ki nima strehe, ali pa
le toliko strehe, da se iz kopeli vidi nebo odnosno
drevesa, rastline in rože, če je soba trikotna in gleda
na hišo obdajajoči zid. Če zrak ni naravno hladen,
ga napravijo hladnega z ventilatorjem. Vroča kopel
in hladen zrak se odlično prilegata.
Vodili so me okrog in mi razkazovali predmete iz
fevdalnih časov, vključno sulico z rjavim madežem.
»Rja? Kri?« sem vprašal.
»Morda oboje,« so mi napol smehljaje odgovorili.
Meni kot posebnemu gostu so določili starodavno
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opremljeno sobo na koncu hiše, z velikim drevesom
in grmi ob zidu.
Toliko japonščine sem že znal, da smo se med ve
čerjo in po njej sproščeno razgovarjali. Za naslednji
dan so imeli na programu obisk pokopališča: njihova
rodbina ima na njem poseben kotiček, ker je edina
šintoistična; ostali grobovi pripadajo budističnim
družinam. (Moji spremljevalki sta bili katoličanki,
sorodnik, oskrbnik posestva je bil protestant s sim
patijami do katolištva.) Potem je bil na programu
nekakšen izlet na eno uro oddaljen hrib, kjer po
čivajo zemeljski ostanki sorodnikov v 17. stoletju
premaganega generala z imenom Tákega Šíngen (po
naše pisano); njegov nasprotnik zmagoviti general
Tokugáwa Íjejasu (po naše pisano) se je bal mašče
vanja sorodnikov…
Okoli desetih zvečer smo postali zaspani. Dolg
hodnik je vodil v mojo sobo, pravzaprav nadaljevanje
hodnika skozi glavno hišo; med obema je bil pre
sledek s stopnicami za dohod k dvorišču; in potem
spet nekaj stopnic k “mojemu” hodniku. Preden sem
stopil vanj, sem se ozrl k nebu: polna luna je tako
rekoč sedela na vrhu košatega drevesa. Tako me je
gledala, da bi ji skoraj voščil »Lahko noč!« Zaspan
zmolim najkrajšo večerno molitev in se potopim
v spanec. Kako dolgo? Ne vem. Goli roki in vrat me
pečeta. Komarji so v sobi. Kje je stikalo? Pozabil sem.
Iščem. Butnem ob nekaj, kar pade na tla. Iščem.
Najdem. Šele zdaj vidim, da ima soba dvoje visokih
oken, menda v slogu francoskih oken 19. stoletja.
Mreža proti komarjem ju ščiti od zunaj. En meter od
spodaj navzgor je na oknih neke vrste lega, a nikjer
ni lukenj. Ne morem doseči vrha oken, da bi tam
zamašil morebitno luknjo. In nocoj je polna luna,
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ko so živali in živalice posebno aktivne. Čul sem, da
komarji ne marajo svetlobe, jaz pa tudi ne, kadar
hočem spati. Rjuha, potegnjena čez glavo, mi tudi
ne daje dovolj zraka. Zaspan sem, spet se uležem,
rjuho potegnem do spodnje čeljusti – luč sem bil
ugasnil – in zaprem oči. Nekaj trenutkov je čisto
tiho. Potem se s čisto tiho glasbo izpod stropa lotijo
mojega čela. Zdaj vem, kje je stikalo. Ne obupam
– obup je neke vrste sramoten beg. Koža na licu in
rokah me peče, a možnosti je zmeraj več kot zagat. V
kotu sobo opazim veliko skrinjo. Ni je težko odpre
ti. V staromodni skrinji leži – srednjeveška viteška
oprava: naličnik, prsni oklep, trebušni obroč, dve
zapestni školjki, ščitnika in golenjaka, in še nekaj
menda polomljenh delcev oprave. Naličnik! Za oči
in usta ima le zareze. Skrbno ga dvignem iz skrinje
in si ga poskusim nadeti. V njegove zareze si ne bo
upal noben komar… Skrinjo zaprem in se uležem v
posteljo. Ne naličnik ne bradni obroč nista težka.
Dihati se tudi da. Ostalo telo mi pokriva rjuha. In

zaspim in spim in spim, dokler me ne zbudi nekaj
kakor razbitje steklene posode na tleh in nekakšen
krik. Ker sem bil spal tja čez deveto zjutraj, so me ho
teli presenetiti s skodelico vročega japonskega čaja,
ki ga v tej pokrajini pridelujejo. Mlada gospodinjska
pomočnica z dežele je s čajem v roki sicer potrkala,
a ni bilo odmeva. Previdno je odprla vrata – v tej hiši
je bilo vse odprto; od nekdaj, so mi bili rekli – in ko
je v napol svetli sobi zagledala viteza v postelji, se je
tako prestrašila, da ji je čajna skodelica padla na tla.
To me je zbudilo. Nisem prav vedel, za kaj gre; skozi
zareze v naličniku sem videl gospodarja oskrbnika
in še koga. In potem smo se smejali; seveda je bilo
treba sneti naličnik s ščitnikom. Čajno skodelico sem
hotel plačati; a o tem niso hoteli nič slišati. Za nekaj
drugega so me prosili: da se – sicer napol oblečen, a
pokrit z rjuho do vratu in pod viteško opravo – spet
uležem v posteljo: za fotografijo.
Morda jo še zdaj hranijo.

BANGLADEŠ
20.000 pregnancev zaradi poplav

ki zapuščajo šole v deželi. Kot pravijo otroci sami,
sta glavna vzroka pomanjkanje denarja za javna
prevozna sredstva in potreba po delu. Predelani to
vornjak se bo selil po ozemlju škofije San Pablo, ki je
sufraganska škofija nadškofije Manila. Agencija Fides.

Hudourniško deževje je na jugovzhodu Bangla
deša prisililo 20.000 ljudi, da so zapustili svoja bi
vališča, 84.000 hiš pa je bilo delno poškodovanih.
Novi brezdomci se bodo pridružili tistim 400.000,
ki so bili prisiljeni zapustiti svoja bivališča zaradi
poplav že prej. Sicer so na jugovzhodu Bangladeša
poplav vajeni, sedanje poplave pa nimajo enakih v
preteklosti. Dežele nikoli ni prizadel tako uničujoč
ciklon. Po uradnem sporočilu so hudo prizadeti
tudi vrtnarji in živinorejci. Eden najbolj prizadetih
okrajev je celotno področje oskrboval z zelenjavo.
Med vzroki za hudo deževje navajajo na prvem
mestu divje izsekavanje bližnjih gričev in gozdov.
Pregnancem so za prvo silo razdelili 300 ton riža in
drugih prehrambenih izdelkov. Potrebno bo tudi
oskrbovanje z vodo, gradbenim materialom in dru
gimi osnovnimi dobrinami. Agencija Fides.

FILIPINI
tudi tovornjak lahko postane
šolski razred
Za najstnike ceste, ki živijo prepuščeni sami sebi
v četrti Laguna na jugu Manile, je bil prirejen star
tovornjak, v katerem bo lahko hkrati po 25 učencev
pri dnevnih štirih šolskih urah od ponedeljka do
petka. Prvi tečaji bodo iz uporabne elektronike in
iz popravljanja motornih koles. V prvem bodo pou
čevali tehniko in popravljanje električnih aparatov:
televizorjev, ventilatorjev, električnih puš, povezav
in žic ter prenosnih telefonov. Ob koncu tečaja bodo
udeleženci dobili državno spričevalo, izdano od
Urada za tehnično izobrazbo in razvoj spretnosti.
Drugi tečaj je zamišljen v korist družbene skupnosti,
ki uporablja motorna kolesa kot splošno prevozno
sredstvo. Idejo za premakljiv šolski razred je dal nek
laični prostovljec, ki deluje v vasi za otroke ceste
Tuloy, kot odgovor na naraščajoče število učencev,
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MEHIKA
7 milijonov mladih lahek plen
zločinskih organizacij
Sedem milijonov mladih, ki ne študirajo in ne
najdejo dela, tvega, da jih bodo vsesale zločinske or
ganizacije, ki vedno bolj izpopolnjujejo svoje mreže,
da bi zanovačile vedno več mladih, ki živijo v takem
obupnem položaju. Po uradnih poročilih je v Latin
ski Ameriki kakih 40 milijonov mladih v starosti 15
do 29 let z negotovo bodočnostjo, ker niti ne študi
rajo niti ne delajo (imenujejo jih “Ninis”). To število
pomeni četrtino prebivalstva te starosti. V Mehiki se
je to število povzpelo na sedem milijonov mladih, ki
pomenijo najbolj ranljiv del mladega prebivalstva.
Medtem ko organizirani kriminal izpopolnjuje svojo
moč za pritegovanje mladih brez bodočnosti, poli
tične ustanove, ki naj bi zanje skrbele “spijo spanje
pravičnega”. Ker mladi nimajo niti dela niti poklica,
se vdajajo nasilju, ali pa obupno iščejo kakršnokoli
priliko za delo, ki je pa ni, zatorej sprejemajo po
nudbe organiziranega zločinstva, ki ponujajo kupe
denarja, čeprav vedo, da tvegajo svobodo ali celo
življenje. Številke so alarmantne: 80% zaporov je
zaporov za mlade med 20 in 35 let starosti; od 10
žrtev kriminala je 9 mladih. Ni dovolj stati ob strani
mladim, ki študirajo, da ne bi zapustili šole. Treba je
ponuditi možnost tistim, ki sploh ne hodijo v šolo
in imajo zato toliko manj možnosti, da bi se pridru
žili gospodarsko dejavnemu prebivalstvu. Tudi delo
katoliške Cerkve se je na tem področju zmanjšalo,
ker so mladi vedno bolj oddaljeni od vere zaradi
pomankljive evangelizacije zanje. Agencija Fides.
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SOMALIJA
družine zapuščajo prešibke
otroke, da bi rešile ostale
Somalsko prebivalstvo, ki umira od lakote in sku
ša najti zavetišče in hrano v Mogadišu, se sooča z
novo tragedijo. Mnoge obupane družine se odločijo
zavreči otroke, ki so prešibki, da bi prenesli dolgo pot
in upajo, da bodo tako rešile ostale otroke. Mnogi od
teh umro na poti, ker so oslabljeni zaradi lakote, žeje
ali bolezni. Kruto žrtev zapustiti lastne najšibkejše
otroke, ki ne morejo več hoditi, povzroča upanje,
da bodo rešili ostale otroke. Somalija je središče
dolgotrajne suše, ki že leto in pol pustoši Afriški Rog.
To je najhujša humanitarna kriza v zadnjih 60 letih.
Dežela nima osrednje vlade, v njej že dve desetletji
razsaja državljanska vojska. Sedanja somalska vlada
se naslanja na kakih 10.000 vojakov mirovnih čet
Afriške unije, nadzoruje pa malo več kot polovio
glavnega mesta Mogadiš, medtem ko je ostao pod
oblastjo uporniške muslimanske skupine Al-Šabab.
Begunci prihajajo v del Mogadiša pod vladno obla
stjo po tedne dolgem in nevarnem pešačenju, potem
pa pridejo v mesto, ki je neprestano pod ognjem
izstrelkov ter najdejo prazna bivališča in jim nihče
ne more pomagati. Čeprav številne krajevne in med
narodne organizacije pomagajo, kolikor morejo, se
položaj ne izboljšuje. Nekateri pregnanci so začeli
beračiti po mestnih ulicah, drugi pa se skušajo prebiti
proti begunskim taboriščem v sosednjih deželah,
kamor prihaja več humanitarne pomoči, čeprav je
vse skupaj še vedno kaplja v morje. Agencija Fides.

PAKISTAN
zločinske organizacije ša naprej
preprodajajo ženske in otroke
Cenijo, da je vsako leto na vsem svetu preko
700.000 ljudi žrtev prekupčevanje z ljudmi, kar je
tretji vir zaslužka zločinskih organizacij, ki svoje
žrtve prisilijo v prostitucijo ali prisilno delo. Posebno
to velja za ženske in otroke. Največje število žrtev
prihaja iz Azije: preko 225.000 ljudi na leto je iz azij
skega jugovzhoda, preko 150.000 pa iz južne Azije.
Bivša Sovjetska zveza danes velja za največji novi
vir trgovine z belim blagom s preko 100.000 žrtev,
ki prihajajo iz tega območja. Nadaljnjih 75.000 jih
prihaja iz srednje in vzhodne Evrope, preko 100.000
iz latinske Amerike in Karibov in preko 50.000 iz
Afrike. V Aziji je Pakistan križišče in cilj usužnjenih
ljudi. Fante in dekleta kupujejo, prodajajo, najemajo
ali ugrabljajo, da jih potem prisilijo delati v zaprtih
ali prepovedanih krogih, beračiti, biti domači služab
niki, iti v prostitucijo ali prisilno delo v taboriščih.
Dekleta in ženske prodajajo za prisilne zakone. V
nekaterih delih Pakistana jih prodajajo kakor ži
vino. Cena je odvisna od tega, v kakšnih pogojih je
ženska. Ko jih kupijo, jih imajo v zasebnih zaporih,
ali pa jih odvedejo v druge dele Pakistana ali celo v
tujino, da bodo tam spet prodane in uporabljene za
prostitucijo, prodajo mamil in prisilno delo. Ko se
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lastnik ženske naveliča, ta zgubi svojo vrednost in
jo proda komu drugemu. Mnoga dekleta, tudi mla
doletna, rode otroke, ki jih potem prodajajo na tržni
cah. Trgovina z ženskami je v Pakistanu od njegove
ustanovitve dalje. Med delitvijo Indije in Pakistana
je bilo na tisoče žensk ugrabljenih na obeh straneh,
da so bile potem prodane ali prisiljene v prostitucijo.
Ob ločitvi Bangladeša se je odprla nova priložnost
za trgovino z belim blagom. V času vojsk, poplav ali
drugih naravnih nesreč se ta trgovina poveča, ker
razsaja revščina, ljudje so obupani in ženske so prisi
ljene v zakone s starci, ali pa prodajajo svoje organe,
da bi povrnile dolgove. Pakistan nalaga stroge kazni
od 7 do 14 let zapora za trgovino z belim blagom in
skuša preprečiti vsaj del tega sramotnega dogajanja.
Agencija Fides.

KENIJA
270.000 somalskih beguncev v
največjem taborišču na svetu
V Dadaabu je največja naselbina na svetu za be
gunci, v katerem je 270.000 Somalcev. Taborišče je
500 km severno od glavnega kenijskega mesta Nai
robi in 80 km od somalske meje. Ustanovljeno je bilo
leta 1991. Večina beguncev je bila že rojena v njem.
Življenjski pogoji so težki, podnebje je zoprno. Leta
2009 je Združenje prostovoljcev za mednarodno
službo uresničilo vzgojni poseg tako, da je uredilo
šolske strukture in vzgojo učiteljev v sodelovanju z
univerzo Mount Kenya, ki je učiteljem izdala šolsko
diplomo.Isto Združenje skuša zagotoviti tudi var
nost, preskrbo z vodo, delitev hrane in zdravstveno
oskrbo. Agencija Fides.

JUŽNA KOREJA
raste število katoličanov
Število katoličanov zraslo. Krstov je bilo leta 2010
14.0644, kar je dvignilo število katoličanov preko
5,202.000, to je 10,1% vsega prebivalstva. V zadnjem
desetletju je bilo 980.000 krstov, kar je 23% več kot
desetletje poprej. Letos odstotek novih vernikov
ni dosegel praga 2%, ki ga je imel zadnjih deset let,
ampak se je ustavil pri 1,7%, kar je pripisati upadu
rojstev. V Južni Koreji deluje 4.522 duhovnikov in re
dovnic, 32 škofov in en kardinal. Agencija AsiaNews.

KAMBODŽA
začetek procesa
proti rdečim “Khmerom”
Za proces proti glavnim voditeljem režima “rde
čih Khmerov”je na razpolago okrog 4.000 prič. Vodi
telji so obtoženi genocida in zločinov proti človeštu,
storjenih od 1975 do 1979 med “revolucijo” in voja
škim posegom Vietnama. Eden od voditeljev je bil že
v prejšnjem procesu obsojen na 35 let zapora, sedanji
proces pa pomeni več zaradi visokega položaja vo
diteljev. Ocenjujejo, da so “rdeči Khmeri” odgovorni
za umor 1,700.000 ljudi. Agencija AsiaNews.
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“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

PIJANEC IN NJEGOV PLOT
“Zmagoslavni” trojček SD, LDS in Zares, ki se mu je prislinil še Desus, je leta 2008 prišel na oblast s pomočjo umetno ustvarjene in zlagane afere
Patria. Po slabih treh letih sta zdaj v vladi ostala samo Pahorjeva SD in Kresalkina LDS. Dva, Golobičev Zares in Erjavčev Desus sta odšla iz vlade. Človek
bi ob tem rekel: »Še je Bog v nebesih,« kajti goljufija iz leta 2008 se jim otepa od prvega dne, saj vemo, kam so pripeljali Slovenijo. Seveda je “opozicija”,
v katero sta šla Zares in Desus samo navidezna, saj v glasovanju vedno podpreta vlado. Čisto navaden pesek v oči, da bi se na volitvah lahko bahali
kot “poštenjaki”, ki so zapustili nesposobno vlado. Skratka: lopovščina kot leta 2008. Drugače tudi ne more biti, saj so to večinoma stari komunisti,
partija pa ni bila nič drugega kot kriminalna združba v politiki. Žalostni ostanek trojčka, SD in LDS se pa svojega položaja in do kraja zavožene politike
oklepata kakor pijanec plota. Kam je pa politika teh javnih ali prikritih komunistov pripeljala v slabih treh letih je z zanimivega vidika v Mladini opisal
dr. Bernard Nežmah pod naslovom “Svoboda, enakost, bratstvo” in podnaslovom “Mikro presek stanja duha na Slovenskem”.
V Atenah se je zbralo 40 tisoč in v Solunu 20 tisoč demonstrantov
zoper varčevalne ukrepe vlade. Kdo bi razumel: država je bankrotirana
in skuša varčevati pri javnih izdatkih, nerazumno ljudstvo pa na ulicah.
Torej upor drhali, ki hoče obdržati svoje dobro plačane službe?
Mediji nam slike s krajev, kjer so živeli demokracijo že pred dva
tisoč petsto leti, ponujajo le v enominutni embalaži, toda vseeno je
tudi iz teh moč razbrati, v čem je srž upora. Kakšen protestnik sem ter
tja le izusti: drugi so bogateli na račun javnih financ, mi pa naj vračamo
dolgove. Upor očitno izvira iz občutka družbene neenakosti, v kateri vsi
Grki niso v enakem položaju. Predpostavka, da bi morali biti ljudje med
seboj enaki, in travma, da družba ni grajena na enakosti, sta vzgona, ki
peljeta v predrevolucionarno vrenje.
Toda, to je vendar Grčija, kaj neki ima s tem opraviti Slovenija?
Nacionalka je zadnjič prikazala srhljivo vest, po kateri mariborski
“Rdeči križ” odpoveduje tradicionalno “šesto izmeno” otrok s posebnimi potrebami v Punatu na otoku Krku. Lokalni šef RK pač pravi, da je
predrago za tako malo prijavljenih.
V državi se je seveda dogodil obrat, ki bi mu svetopisemsko rekli,
da so za debelimi kravami prišla leta suhih krav. Če je doslej veljalo, da
je najboljši oblastnik in župan ta, ki največ gradi, se končuje princip
zadolževanja naslednjih generacij kot načina gospodarske rasti. Državni
dolg je tako skokovit, da zdaj po dolgih časih doživljamo restrikcije, vse
manj je denarja za kulturo, pokojnine, zdravstvo, šport et cetera. Prihaja
nova glosa: nujno je varčevati in umno gospodariti.
Pa vendar: ali nam to jemlje pravico primerjati? Isti “Rdeči križ”, ki
je zafučkal več kot pol milijona za graditev hotela, je sedaj zaradi nekaj
tisočakov odrezal skupino otrok od najlepšega izleta in rehabilitacije.
Vsotica, ki je ne dajo, je manjša kot znaša mesečni zaslužek gospoda
Pogačarja, bližnjika družine Kresal-Senica, z oddajanjem stavbe NPU.
Skratka, vsi državljani po volji policijske ministrice pomagamo podjetniku, deca s posebnimi potrebami pa ne bo več videla morja.
Seveda, sliši se patetično, tendenciozno, uperjeno proti politiki
voditeljice LDS. Toda: ali si vseeno lahko zastavimo takšno primerjavo?
Oziroma drugače: kaj nas zadržuje, da je ne postavimo v ospredje? –
Občutek, da smo populisti?
Ali ni najbolj perfidno ne postaviti pod vprašaj največje sprevrže282

nosti, ko državni aparat poplačuje bogate poslovneže, ne pa tiste, ki so
zaradi hendikepa pomoči potrebni???????
Premier Borut Pahor ni nikoli zmogel, da bi zaradi družinskega
posla v prid gospoda P. odstavil ministrico Kresalovo. To presega njegov
miselni svet. A ta nedejavnost ni nedolžna, daje namreč signal, da je
klientelizem legitimen, da je to model vladanja. Konec koncev je njegov krog napravil slično potezo, ko je v času referenduma dal plačati
agenciji Futura za abotne ad hoc narejene videospote vsoto, ki jo človek
s povprečno plačo zasluži v enem letu!!!
Protikorupcijska komisija Gorana Klemenčiča je medtem razgalila
poslovanja ene izmed bank, ki je tisočerici klientov nudila posojila po
občutno boljših pogojih kot običajnim klientom.
Si predstavljate trgovino, v kateri bi se prodajalka samovoljno odločala, komu bo prodala liter mleka po evro in komu po 80 centov? Tu ni
dileme, občutek za osnovno enakost je v tem primeru tako samoumeven,
da bi sprožil množično zgražanje in revolt. Zakaj pa je pri banki drugače?
Kakšen je občutek klienta XY, ko izve, da njegov sosed v identičnem
položaju dobiva ugodnejši kredit? Preprost - živi v skorumpirani državi.
A od kod izvira ta konsenzualno priznana pravica, da banke tretirajo
podobne stranke različno in samovoljno? To so nam predstavljali kot
high-tech bančništva, nekaj kar presega slehernikovo razmišljanje.
Sicer pa: kje so bile inšpekcijske službe in Banka Slovenije, ko je bilo
kršeno načelo enakopravnosti pri poslovanju?
Eno anomalij, ki si jo je privoščil Državni zbor, je sicer odpravilo
Ustavno sodišče, ko je določilo rok volitev v občini Ankaran. Za vse občine
je veljalo isto pravilo, kdaj se lahko na novo osnujejo, le za Ankaran
ne. Argument, da je občin preveč, je posmehovanje ustavni enakosti,
poslanci pač lahko sprejmejo zakon, ki bo napeljal na krčenje občin.
Protest kulturnikov ob napovedanem nižanju kulturniškega proračuna se sooča z delikatnim vprašanjem, kako deliti proračunski denar
v času, ko se je končalo načelo neprestanega zadolževanja. In PahorKresal-Golobičeva vlada se je še enkrat izkazala za neverodostojno.
Tako prek palca, če ne kar po kuharsko, je določila: ta resor dobi več,
ta manj, ta tam še manj, oni nekaj več ... Ne, da bi naredila in potem
predstavila jasen in široko argumentiran princip, ki bi bil izdelan na
primerljivih enakostih.
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Vlada seveda ni edina, mediji zadnje čase že tedensko pojejo
hvalospeve ljubljanski akciji BicikeLJ. Beremo o uporabnikih, ki se z
brezplačnimi bicikli vozijo po nekaj sto metrov in jih zdaj kujejo kot
ponos mesta. In z njimi župana, ki je to uvedel.
Kaj pa 40 in več tisoč meščanov, ki se vozi s svojimi kolesi? Sami so
si kupili kolo, plačajo servis, kupijo rezervne dele, ključavnice, kadar jim
kolo ukradejo, si nabavijo novega. Mesto z njimi nima nobenega dela,
ni mu treba plačevati po 2 milijona evrov na leto za vzdrževanje mreže,
tudi iz proračuna ne plačuje skupinice, ki kolesa iz akcije BicikeLJ kolesa
prevaža z ene postaje do druge.
Mediji poročajo zveličavno o relativno majhni skupini, ki zadovoljno
uporablja posebni privilegij, za katerega posredno plačujejo vsi meščani.
O kolesarski večini, ki mestni proračun ne stanejo nič, pa ne poročajo.
Tudi ne naredijo primerjave, za kaj v času vsesplošnega varčevanja občina troši denar. Vzpostavlja novo brezplačno storitev za peščico, vsem
prebivalcem mesta pa nalaga nove davke, zdaj v obliki parkirnih glob,
zdaj prek skritih radarjev, zdaj prek stroškov komunalnih prispevkov.

Pri županih ne bo veljala več propagandna perspektiva: poglejte,
kaj sem naredil, ampak, česa niso naredili. Prihaja čas poletja, počitnic
in pasjih dni. V sramoto mesta že leta samevata kopališči v Vevčah in na
Koleziji. Samo z denarjem, ki bo šel v nekaj letih za BicikeLJ, bi obnovili
kopališče, na katerem bi se lahko zbirala, družila in hladila mladež. Kolo
si človek lahko kupi, je relativno poceni, medtem ko je bazen nekaj, kar
presega njegove možnosti. Tudi stadion v Stožicah si niso kupili navijači,
ampak je zgrajen iz proračuna.
Pred osemdesetimi leti se je našel inženir Stanko Bloudek, ki je sam
financiral gradnjo ljubljanske Ilirije, a mož na starem bazenu nima niti
malega kipa, pač pa na ostarelem, razpadajočem, a vseeno simpatičnem objektu stoji tabla, na kateri piše, da je županja Vika Potočnik
položila temeljni kamen za gradnjo novega bazena. Pojmovni nateg,
zakaj temeljni kamen je namreč osnova, na kateri je nekaj zgrajeno,
temeljni kamen, iz katerega ni zraslo nič, pa ni temeljni kamen, ampak
iz marmorja zgrajen Nič.
Skratka čas za 1789, za enakost, svobodo in bratstvo.

Kot rečeno – v tem politično in gospodarsko nemogočem položaju vidimo nekatere, ki “odhajajo” z oblasti? Pa ne, da bi poniknili kam v neznano,
da bi se od sramu skrili v neko politično anonimnost, kje pa. Zanje (bojim se, da je to splošen pojav v politiki) sram sploh ne obstaja. Kot Kučana ni
bilo sram preleviti se iz partijskega šefa in največjega nasprotnika osamosvojitive v predsednika samostojne Slovenije in si še danes lastiti zasluge za
osamosvojitev, ki jo je hotel torpedirati, tudi njih ni niti najmanj sram katastrofalnega stanja, v katero so privedli državo. Namen njihovega “odhajanja”
je popisal v spletnem Časniku Andrej M. Poznič pod naslovom “Odhajajo, da ostanejo”.
Pahor ima po novem menda manjšinsko vlado. Glede na narcisoid
no držo, ki jo kaže kjerkoli more, ga očitno prav malo skrbi (verjetno
mora zato vseh ostalih 1.999.999 veliko bolj). Glasovanja v parlamentu
mu dajejo prav. Nobena manjšinska vlada na svetu s tako lahkoto ne
spravlja skozi svojih zakonov kakor naša. Torej smo v Sloveniji spet
nekaj posebnega.
DeSUS
Načelna koalicija 3+1 se je skrhala takoj, ko jim je Erjavec postal
odvečna priča njihovih (vladnih) pogovorov. Da Karl ne obvladuje svoje
stranke je jasno vsem, razen njegovim volivcem in njemu. DeSUS-ovci so
večinoma bolj zvesti zadnjemu partijskemu sekretarju kakor lastnemu
predsedniku. A predsednik stranke se noče predati, zato je stranka
starcev v navidezni opoziciji.
ZARES
Gregor je menda odšel. Ni odšel, ko je lagal, kajti takrat mu je vsa
kontinuiteta dajala “drugo priložnost”, ki jo ne privošči nobenemu
pomladniku. Za seboj je potegnil svoje tri gracije, ki so ob odhodu nesramno dobro poskrbele za svoje zveste paže, ki bodo odslej v nedogled
vetrili v državni upravi, poskrbele so tudi za kritične ocene njihovih
lastnih zakonov in lastnega dela, ki ga sedaj prodajajo kot “ne-svoja”.
Mediji in novinarji jim sekundirajo in jih predstavljajo domala kot žrtve
demokracije.
Vemo pa, da se ljudje refleksno istovetimo z žrtvami. Smemo to
storiti z žrtvami v Srebrenici, ne smemo pa tega storiti z prav toliko
tisočimi v Hudi Jami, ki so jih partijski vojaki pobili po drugi svetovni
vojni. Slovenski genocid, ki utemeljuje kontinuiteto, ne sme stopiti ob
bok Srebrenici in z njimi se ne smemo poistoviteti, kajti potem bi se
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morda celo zgodilo, da bi se Slovencem zagnusile njihove lastne izbire
in bi večno “odhajajoče” in trajno ostale postali na smetišče zgodovine
začenši z zadnjim partijskim sekretarjem.
ZARES v tem trajnem odhajanju igra tako preprosto in prosojno
igro, da se človeku kar milo stori. V nekaj letih večno starih obrazov z
novim make upom so svojo masko tako umazali z aferami, da jim ni
več pomoči. Očitno je, da bomo ZARES zares izgubili in se ga nihče ne
bo spomnil. Ostale jim bodo le polne denarnice oplenjene države. Pa
še vse je bilo zakonito.
LDS
LDS-ovci so ostali pri Borutu. Njihova pobarvana in brezhibna fasada, mlada predsednica, ima že toliko razpok in masla na glavi, da so ji
stari politiki komaj kos. Njim opozicija škodi do te mere, da jih bivanjsko
ogroža. Odvisni so od državnih jasli, kajti od liberalnega imajo samo
besedo. Sicer pa se gredo “načelnost” in “odgovornost”.
Siamska dvojčka ZARES in LDS igrata usklajeno melodijo, ki jo dirigira nekdo drug. Saj veste, zgoraj omenjeni zadnji partijski sekretar…
”Nepovezani poslanci”
Najbolj čuden pojav v našem parlamentu je poslanska skupina “nepovezanih poslancev”. Kako imajo status poslanske skupine mi ni jasno,
ampak v Sloveniji je vse mogoče. Že dve leti se ta skupina krepi. Postaja
večja in večja, čeprav strumno podpira vlado in vse njene zablode. Vsi
poslanci v tej skupini prihajajo iz vladne koalicije in ji ostajajo zvesti. Ali
ne bi bilo bolj pošteno, da bi ostali v matičnih strankah in nehali meglo
mešati? Seveda bi bilo, ampak v Sloveniji je vse mogoče.
Javno mnenje
Mediji so nas že začeli pitati z dvojno hrano, ker se pripravljajo na
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ponovno osvojitev oblasti s strani “njihovih”. Najprej nam hočejo priskutiti stranke kot take. Saj veste “vsi so enaki”, čeprav dobro vemo, da niso
enaki in da tako slabo kakor je sedaj ni bilo nikoli in da bi v normalni
deželi ljudje samodejno volili vse ostale stranke: SDS, SLS, NSi in SNS.
Priloga k priskutenju pa je hvaljenje in čedalje bolj jasna in promovirana
zahteva po “nestrankarski stranki”, ki pa ne bo nič drugega kakor “novi
stari obrazi”. V Sloveniji nas je tako malo, da novih obrazov preprosto
ni več. Zato je tu že vnaprej jasno, da gre za že videno.
Kaj bi imela npr. stranka “županskih list” novega oz. nestranskarskega? Ničesar. Demokracije ni brez strank. Razne liste so dejansko
stranke, četudi pravijo, da ni tako. Bila pa bi to najslabša možnost, ki
jo Slovenija lahko doživi, kajti razglašen orkester lokalnih veljakov, ki
bi na volitvah dobil kar nekaj glasov, bi za Slovenijo pomenil nič več in

nič manj kakor še več kontinuitete. Imeli bi novih Pahorjev, Golobičev,
Kresalk, Zalarjev, Širc in Potrat, Krebsovih in Anderličev, Ropov in drugih,
kakor jih imamo že od leta 1945.
Da bi končno odšli
Ko je 1990 partija začela “odhajati” iz oblasti, da se je tam usidrala
bolj kakor prej igre še nismo poznali. Danes, 2011, pa jo poznamo in bi
jo morali volivci spregledati ter kaznovati. Iz gole politične higijene in
instinkta bi jih morali poslati na štiriletno karenteno ven iz parlamenta.
V Sloveniji je kaj takega nemogoče, ker imajo SD, ZARES in LDS 90% medijsko podporo (lastnikov in novinarjev samih) in s tem nesluten vpliv na
naše mišljenje. Politična igra “priprava na čimprejšnje volitve”se je v hudi
poletni vročini že resno začela. Kontinuiteta odhaja, da bi večno ostala.
Čas bi bil, da jih spregledamo in od-volimo.

Kalimero je bil v istoimenski risanki črn piščanček pokrit z jajčno lupino, ki je se ob vsaki stvari, ki mu ni bila všeč, pritoževal: »To je krivica!« Ker
tudi slovenska trenutna komunistična vlada za vsak svoj neuspeh trdi, da je to krivica, ki so ji jo prizadeli drugi, je to ime uporabil Jože Bartolj, ko je v
spletnem Časniku objavil članek “Kalimero in ‘vrhunski’ orkester”.
Pred dnevi je vodja poslanske skupine Socialnih demokratov Dušan
Kumer na novinarski konferenci predstavil stališča njihove poslanske
skupine ob izstopu Zaresa iz koalicije in odstopu njihovih ministric iz
vlade. Zelo zanimive so bile njihove ugotovitve. Najprej sploh nisem
mogel verjeti, da je res, kar je izjavil: »Za krizo so odgovorni koalicijski
odpadniki, opozicija in ljubljanski nadškof«.
Kilava „analiza“
Tako je zatrdil, da so najodgovornejši za politično krizo »do včerajšnji
koalicijski partnerji, predvsem koalicijski odpadniki, ki niso zmogli nositi
bremena odgovornosti do konca mandata«.
Odgovornost po njegovih besedah nosi tudi opozicija, »ki je s svojimi
neprestanimi nasprotovanji in zlorabami na politikantski način vršila
funkcijo nadzora koalicije, vlade in večine tistih, ki so dobili najvišjo
stopnjo zaupanja za upravljanje te države«.
Kumer je med tistimi, ki povzročajo politično krizo, omenil tudi
ljubljanskega nadškofa Antona Stresa, ki je izjavil, da vsi tisti izmed
vodilnih politikov, ki v sedanjih razmerah nočejo predčasnih volitev, niso
državniki, temveč neodgovorni politikanti. Kumer se je ob tej Stresovi
izjavi vprašal: »Halo, kdo je tu politikant?« Tako pravi poročilo.
Po prvi osuplosti, ob “analizi” političnega stanja, kot jo vidijo v
(zaenkrat še) največji stranki, se nam lahko zastavi kar nekaj vprašanj.
Očitno se vodji poslanske skupine nekdanje Partije kolca po totalitarnih
časih. Saj veste, to je bilo takrat, ko so se z velikim vodjem vedno vsi
strinjali, kjer ni bilo opozicije in je tudi ni smelo biti. Če pa je kdo že
razmišljal s svojo glavo, ga ni čakalo nič dobrega. Cerkev je bila takrat
varno spravljena v zakristije, del duhovnikov se je za take ali drugačne
prekrške vedno zagovarjal pred sodišči. To so bili časi, ali ne? Kako naj
si drugače razlagam užaljeno Kumrovo pleteničenje o tem, kako so vsi
drugi krivi, njih pa nihče ne razume in nihče ne mara. Kot bi si ogledovali že nekoliko orumenelo risanko o piščančku Kalimeru, ki kar naprej
ponavlja: »To je krivica!«
Kdo je kriv?
Če banka pridela milijonsko izgubo ali je lahko kriv delavec na bla284

gajni? Ali je za zgubo morda kriv celo komitent banke? Ne, za izgubo je
vedno odgovorno vodstvo. SD bo morala pomesti pred svojim pragom
in ugotoviti, da nas njihovo cincanje in nedejavnost stanejo preveč. Po
nekaterih izračunih, vsak dan 10 milijonov evrov. Naj nekdo Kumerju
in Pahorju vendar že pove, da bodo morali ta denar odplačevati še naši
otroci.
Tudi ne more biti za napačna dejanja vlade kriva opozicija. Saj ta
vendar ne odloča. Da pa nadzira delo vlade, je vendar eden od temeljev
demokracije. In če ljudje na referendumu s 70% večino zavrnejo nekatere vladne odločitve, si mora vsaka vlada postaviti vprašanje, do kje še
sega njena legitimiteta in kaj sploh še lahko naredijo, razen da hodijo
gret svoje stolčke in po plačo. Ampak tega vprašanja si Kumerjeva in
Pahorjeva stranka nočeta zastaviti.
Najbolj debela pa je trditev, da je za krizo odgovoren ljubljanski
nadškof. Če bi Kumer rekel mariborski, bi glede na mariborsko finančno
afero, morda še kdo pritrdil. Ampak ljubljanski? Kako pa? Ima kakšne
vzvode državne oblasti? Kriv naj bi bil zaradi besed, ki jih je izrekel. Pa
smo spet pri totalitarizmu, pri verbalnem deliktu in ostalinah rajnke
države. Po tej logiki smo tudi tisti, ki kritično pišemo o vladi, verjetno
česa krivi. Vsaj tega, da jih ne ljubimo…
Razglašeni ali vrhunski orkester?
Krčevito pahorjansko oklepanje oblasti za vsako ceno in kumrovsko
valjenje krivde na druge, se bo kot bumerang vrnilo in nekdanja Partija
bo, tako se zdi, po volitvah le še obrobna strančica na slovenskem političnem nebu. Volivci s(m)o (končno) spoznali, da zdajšnja vladajoča
nomenklatura ne zna vladati. Spoznali s(m)o, da je naša liberalna
levica nesposobna, da je skregana ter nasploh prepirljiva in ji je od
vsega najmanj mar za javno dobro. Skoraj prepričan sem, da bi tudi
četica političnih naturščikov, lahko enako (ne)uspešno vodila našo
politično barko, kot jo vodi premier, ki so ga nekateri že poimenovali
Jaz, Borut! Trmasto oklepanje oblasti v tem trenutku, ko so se nekdanji
Partiji odpovedali celo nekdanji Skojevci, meni osebno pove samo to,
da so njihove plače očitno dobre in se jih je treba oklepati čim dlje…
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In še nekaj se nakazuje ob zadnji rekonstrukciji vlade. Zdaj, ko je
premier z aktualnimi ministri nadomestil odstopljene ministrice, se
je pokazalo, da je vladni orkester očitno enako dober tudi, če ministri
glasbeniki, igrajo na več inštrumentov. Eden od njih je celo tako dober,

da lahko poleg dveh, igra še na tretjega, da o dirigentu, ki bo zdaj tudi
solist, sploh ne govorimo. Še sploh, ker vsi, po premierovem mnenju,
igrajo vrhunsko, kakopak. Zakaj bi torej prisegali na orkester, če nam
Pahor s komorno zasedbo, lahko zaigra celo (politično) simfonijo…?

Najbolj zanimivo pa tudi tolažilno je, kar sem že večkrat omenil: kot vsi diktatorji se tudi komunistični iz zgodovine nič ne naučijo, ker so pač prepričani, da bo pri njih potekalo vse drugače. To zanimivo primerjavo je v spletnem Časniku naredil p. Peter Lah pod naslovom “En kardelj”.
V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja so poznali mikro-časovno
enoto. Imenovala se je kardelj in je bila definirana kot čas, ki ga povprečen Slovenec potrebuje, da vstane iz kavča in spremeni televizijski
kanal, če se je na zaslonu prikazal Edvard Kardelj. Ta čas se je drastično
zmanjšal z uvedbo daljinca.
Morda je čas, da Kardelja prepustimo zemlji in enoto preimenujemo. Kandidatov ne manjka: ali, mubarak, gadafi in še koga bomo
dobili, predno bo mesec naokrog. Tudi definicijo bi veljalo spremeniti.
Predlagam čas med trenutkom, ko diktator na televiziji pove, da ne bo
odstopil in njegovo upokojitvijo: v obmorsko vilo, tujino, zapor ali kar
naravnost pod zemljo.
Velikodušno prelivanje (tuje) krvi
Gadafi se bo boril do zadnje kaplje krvi. Žal bodo zaradi te njegove
izbire kri prelivali najprej in predvsem državljani. Res pa je, da prej ali
slej tudi generali in polkovniki pridejo na vrsto. Če že je kakšna razlika
med tem generalom in onim samodržcem, se kaže le v številu žrtev, ki
jih pahnejo pred seboj ali potegnejo s seboj v podzemlje.
Zanimiv je paradoks demokracije, za katero velja, da je ves čas v
krizi, hkrati pa je izredno stabilna. Pri diktaturah je nasprotno: navzven
dajejo vtis trdnosti, ko pa pritisk naraste do kritične točke, eksplodirajo
kot dolgo speči vulkan. Kdo bi si lansko leto mislil, da se bodo severnoafriške in zalivske države iz turistične meke čez noč spremenile v bojno
polje? Kdo bi si leta 1988 mislil, da bosta tri leta pozneje obstajali samo
še dve komunistični državi?
Za razliko od kolegov na obalah Rdečega in Sredozemskega morja
našim predsednikom in ministrom ni treba s strahom opazovati televizijske zaslone in ulice. Verjetnost za revolucijo je minimalna, toliko

bolj, dokler sindikate in upokojence vodijo strankarski tovariši vladajoče
koalicije, mladih pa tudi ni zadosti, da bi postali kritična masa. Zaradi
nesposobnih in pokvarjenih elit v Sloveniji ne bo tekla kri. Čaka nas drugačno Rdeče morje: povodenj deficitov, v kateri bosta tonila prihodnja
dva rodova davkoplačevalcev.
Med zdravo kmečko pametjo in rajem pod zemljo
Izkušnja demokracije pritrjuje realističnemu (in tudi katoliškemu)
pogledu na svet, da je življenje na našem planetu v svojem bistvu
nepopolno, nepredvidljivo in ranljivo. Najbolje jo odnesejo tisti kmetje
in investitorji, ki vedo, da dobremu vremenu vedno sledijo nevihte in
potresi; tisti politiki in državljani, ki so odporni na skušnjave po “idealnem družbenem redu” in podobnih sanjah, ki vodijo v globoko komo,
sužnost, revščino in nasilno prebujenje nekaj deset let pozneje.
Da bi bila demokracija stabilna, mora menjava oblasti biti realna,
ne le navidezna. Družba mora imeti vsaj dve ekipi politikov, gospodarstvenikov, učiteljev in novinarjev, ki se redno izmenjujeta oziroma
se dopolnjujeta. Državni uradniki, sodniki, policisti in preostali aparat
morajo biti profesionalni: neodvisni od politične moči in denarja ter v
službi skupnega dobrega.
Življenje je ranljivo in nepopolno. Družba je najbolj uspešna takrat,
ko z majhnimi koraki gradi boljši svet, v katerem država in gospodarstvo pripadata državljanom in ne političnim elitam. K metodi majhnih
korakov sodi tudi institucionalizirana refleksija, popravljanje smeri in
redne menjave na odločilnih funkcijah. Kdor pričakuje odrešenika, naj
se čim prej zamisli, da je odrešenik že bil na svetu, a se ni pustil izvoliti
za kralja. Vsi drugi, ki so prišli za njim pod plaščem mesijanstva, so ovce
praviloma poklali.

Kako se torej ta karikatura od slovenske vlade sploh še lahko reši?
Eno rešitev je v eni izmed junijskih števil Družine zajedljivo in posmehljivo predložil zgodovinar dr. Stane Granda: glede na to, da je vlada o sebi
prepričana, da je najboljša možna, da pa se državljani stalno pritožujejo in so z njo nezadovoljni, pač ni druge rešitve, kot zamenjati državljane. To niti
ni nič novega, to so bile že Hitlerjeve sanje, ko je proti koncu vojske stokal, da ga nemški narod ni vreden, to je bila Stalinova politika, ki je dal enostavno
pobiti ali pa pozapreti po taboriščih vse nezadovoljneže, v ta namen so imeli jugoslovanski komunisti Goli otok, Kidrič je pa v zgodnjih petdesetih letih
tako izjavil, da je čisto vseeno, če pobijejo Slovence tako, da jih ostane samo deset tisoč – glavno je, da komunisti ostanejo na vladi. To je tudi cilj sedanje
vlade (s hinavskima Zares in Desus vred) in njene skrite sanje.
Drug postopek s približno enakimi rezultati je pa prav tako posmehljivo v Družini predlagala Zlata Krašovec pod naslovom “Kroglice”.
»Se bojite fašizma in ste zato proti Janši? Motite se. Janša je civiliziran
gospod. Težava je tisto, kar sledi, če Janši ne uspe narediti čudežev. Ker
tedaj bo množica podprla kogarkoli in karkoli,« je pred dnevi v časniku
Finance zapisal Črt Jakhel. Končno kanček razuma sredi vsesplošnega
rotenja, da moramo za vsako ceno najti nove obraze, in črnih napovedi
o tem, kaj vse nam grozi, če bi volitve dobil Janez Janša.
SEPTEMBER – AM – 2011

Ideja o novih obrazih, ki jo ponuja potapljajoča se levica, se prijem
lje, ker ljudje pozabljajo, da ti “novi obrazi” v praksi še niso preverjeni in
da torej ne moremo vedeti, ali bi se obnesli kaj bolje kot Pahorjeva ekipa,
ki so jo ob prihodu na oblast mnogi tudi kovali v nebo. Za tekmovanje
Pokaži, kaj znaš, na katerem bi se domnevni sposobneži skušali izkazati,
pa Slovenija v teh težkih razmerah nima ravno časa na pretek.
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To gotovo vedo tudi predlagatelji “novih obrazov”, a se za to ne
zmenijo. Zanima jih namreč edino to, ali bodo obdržali nadzor nad
formalnimi nosilci politične oblasti. V primeru, da zmaga Janša, bi ta
nadzor seveda izgubili. In ker vse kaže, da bo Janša gladko zmagal,
bodo pred volitvami izkoristili vsako minuto in vsa sredstva, da bi mu
to preprečili. Zato tudi iščejo možnosti, da bi volitve kar se da odložili,
pa naj stane, kar hoče. Zapitek bomo tako ali tako plačali državljani.
Da bi ustavili Janeza Janšo, se nekateri kot rešilne bilke oprimejo
prav vsake ideje, naj bo še tako bizarna. Pavel Gantar, ki se trdno oklepa
položaja predsednika državnega zbora tudi po odhodu stranke Zares

iz vladne koalicije, je oni dan, denimo, svetoval Janševi SDS, naj se na
naslednje volitve odpravi kar brez Janeza Janše, češ da bi bila to za ljudi
sprejemljivejša alternativa.
Težko verjamem, da bodo v SDS prisluhnili Gantarjevemu predlogu.
Zato najbrž še ni konca zamislim, kaj storiti, da se nam ne bi “zgodil
Janša”. Ne bi se čudila, če bi kdo predlagal spremembo volilne zakonodaje: Kot v letih po vojni bi volili s kroglicami; skrinjica, v kateri bi
se zbirali glasovi za Janšo, pa bi imela pločevinasto dno, da bi navzoči
“stari obrazi” slišali in si zabeležili, kdo se je spozabil in glasoval zanj.

Ima po vsem tem sploh še kak smisel ukvarjati se s politiko, upati, da bo kdaj boljše. Je bilo vredno truditi se za slovensko samostojnost, za lastno
državo, za mednarodno priznanje, če nas je pa potem zločinska nesposobnost večine prejšnjih in sedanje vlade pripeljala v stanje, v katerem je Slovenija
danes? Odgovor na to je dal zgodovinar dr. Stane Granda v Naši luči pod naslovom “Splačalo se je!”
Državljan Republike Slovenije se v teh dneh počuti dokaj zmedeno.
Njena vlada je tik pred tem, da pade. V javnosti ima manj kot petinsko
podporo, kar je ta z odločnim ne pokazala na zadnjih petih referendumih. Poslanci vladajoče koalicije so namreč zelo arogantni.
Niso le prepričani, da so najlepši, ampak tudi najpametnejši. Ker
opozicije niso v nobenem primeru pripravljeni upoštevati, preslišijo
tudi pripombe drugih, na primer sindikatov, ki so sicer večinsko “rdeči”
kot sedanja vlada. Na zakonodajnih referendumih doživljajo boleče
poraze. Res je, da je vlada gospodarsko popolnoma neuspešna. Če
se je na primer Nemčija po gospodarski krizi že vrnila na raven leta
2008, Slovenija za takratno lastno ravnijo še vedno zaostaja za okoli
15%. Dnevno se Slovenija zadolžuje na mednarodnih bančnih trgih
za okoli 5,5 milijona evrov. Ljudje so prepričani, da večina težav izvira
iz sporov v koaliciji. Imajo občutek, da se ne more zmeniti, koliko in
kje naj bi kakšna stranka kradla. Nekdanji pomočnik sedanje notranje
ministrice, ki je sedaj predsednik državne komisije za preprečevanje
korupcije, govori o ugrabljeni državi. Zapisal je, da sistemska korupcija
onemogoče razvoj pravne države. Povedano drugače: predvsem levica
je v dvajsetletni vladavini postavila tak pravni sistem, da “ljubljenci”
države tej nekaznovano kradejo. Rešitev vidi v krepitvi pravne države
na podlagi dobrih in predvsem poštenih zakonov.
Čeprav izgledajo razmere tragične, predvsem pa povsem neprimerne za 20. obletnico države, moramo ugotoviti, da so resnično resne, ne
pa brezupne. Slovenci smo morali v preteklosti, če smo hoteli preživeti
kot posamezniki in narod, vse dosedanje naše države, staro Avstrijo in
obe Jugoslaviji, prinašati okoli in ju celo goljufati. V tem smo postali
mojstri in to nas ovira, da bi razumeli, da je država res naša in se je
treba do nje tako tudi obnašati. Ljudje se premalo udeležujejo volitev in
političnega življenja, predvsem pa pogosto neodgovorno volijo. Namesto da bi glasovali za tiste, ki so v preteklosti kaj naredili in dosegli, jih
navdušujejo oni, ki so lepo oblečeni, plavooki, izjemno bogati, skratka

nasedajo najbolj primitivni hinavščini. Nimamo izkušenj z demokracijo,
imamo slabo državljansko izobrazbo, premalo cenimo lastno državo.
Mnogi so prepričani, da se bo vse zgodilo samo od sebe in so pripravljeni
od države le zahtevati in jemati, ne pa ji služiti in dajati. Premalo jo
imajo radi! Obup? Razočaranje? Ja, toda ne nad samostojno Slovenijo,
največjim dosežkom Slovencev v zgodovini, ampak nad samim seboj.
Veliko bolje bi se nam godilo, če ljudje na zadnjih parlamentarnih
volitvah ne bi tako lahkomiselno voliti. Bili so izjemno naivni in žal
tudi neodgovorni do sebe in neumni. Ne menjaš konja, ki vleče voz, s
konjem, ki je le za lepotne razstave, o delu pa nima izkušenj.
Smo Slovenci ob 20-letnici lastne države razočarani nad njo? Da, nad
sedanjo vlado in politiko, ne pa nad državo kot tako. Ta ni pravzaprav nič
kriva. Čas je, da se sprijaznimo, da ne bomo nikoli Švica in ne Nemčija.
Lahko smo enaki in boljši kot bližnje regije Avstrije in Italije, s katerimi
smo skupaj stoletja živeli in se primerjali. Vsakakor pa živimo veliko bolje
kot v nekdanji Jugoslaviji. Če pogledamo nekdanje republike, potem
smo za njih tisto, kar je za nas naš ideal Švica. Prav zato bo 20-letnici
Republike Slovenije kot samostojne in mednarodno priznane države ne
moremo reči: »Zmotili smo se!« ampak: »Splačalo se je! Lahko pa bi bilo
veliko bolje, če bi bili pametnejši in odgovornejši!« Po toči je prepozno
zvoniti. Lahko pa se ob takih priložnostih sklene, da bomo v prihodnje
naredili vse, da takih nesreč, kot je sedanja vlada, ne bo več. Tako kot
pri vsakodnevnem delu in življenju je tudi kot državljan treba uporabiti
pamet. Slaboumno je misliti, da Švicarji in Nemci živijo bolje, ker znajo
bolje goljufati lastno državo. Boljše jim gre, ker so odgovornejši do sebe,
zato se ne goljufajo preko države. Za vsak greh slej ko prej pride kazen
in pokora. Star pregovor pravi: »Na napakah se učimo!« Slovenci smo
očitno trde glave, vendar izjemno trmasti, sicer nas ne bi bilo več. Prav
zato ni časa za paniko in obup, ampak predvsem za trezen premislek.
Zaradi slabega gospodarstva ni v zgodovini propadla še nobena država,
le ljudje niso bili najbolj zadovoljni in srečni! Nič ni izgubljenega, ker se
je splačalo osamosvojiti.

Božji mlini meljejo počasi, pa gotovo. Marsikdo od nas boljše Slovenije ne bo dočakal – zgodovina pač ne računa z razdobji življenja posameznika.
Toda upajmo, da raste generacija, v kateri bo večina imela neoprane možgane in bo sprevidela, kje je politični kriminal, ki se ga je treba izogibati. To
generacijo je treba sedaj pripravljati in ji pripravljati tudi teren, da bo lahko mirno pogledala v oči zgodovine, odprla arhive in ne le živim, ampak tudi
rajnim žrtvam pomagala do resnice, ki osvobaja, in z njo do pravice.
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SJanko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
Nova vlada
nadaljevanje

V Dob sem hodil vedno peš, tja in nazaj. Takrat so
ravno gradili kamniško železnico. Ko sem se nekoč
vračal iz Doba in prišel do Save počasnih in težkih
korakov (nazaj se mi nikdar ni mudilo), zagledam pri
vstopu na pravkar dodelani železniški most tablo, ki
je vsakemu obljubljala 24 ur, če bi si upal stopiti nanj.
Meni sicer na urah ni bilo kdove kaj ležeče, zlasti ker
niso bile zlate ali srebrne, marveč tiste dolgočasne v
zaporu, vendar sem čutil v sebi dolžnost, poskusiti,
če most drži.
Najprej se ozrem okrog sebe, če ni v bližini
kdo, ki bi mi lahko pomagal do nezaželenih
ur. Ko vidim, da je zrak čist, grem lepo počasi
in mirno čez most. Že sem se bližal drugemu
savskemu bregu, ko se slučajno ozrem in za
gledam čuvaja, ki je stopil na most. Takoj se
poženem v beg. On je dirkal zadaj, jaz pa
spredaj. Ko vidi, da me ne bo dohitel,
zavpije za menoj: »Fant, počakaj,
nekaj si izgubil!«
Mož gotovo ni vedel, da sem
hodil na Graben v šolo.
»Kar zase obdržite, kar ste
našli!« mu zakličem in jo še
hitreje pocedim. Zaradi večje
varnosti sem tekel prav do Aleša
(gostilna na Ježici; op. ur.).
Ko sem bil v šesti, je šel gospod
Tomaž za župnika na Breznico,
kamor sem potem hodil do nje
gove smrti na počitnice.
Ta srečna okoliščina je najbrž
odločila, da sem se že v dijaških letih
lotil planinskega pisateljevanja. Pla
nine sem imel pred durmi, zrak je pa
tam gori v brezniški župniji itak tako
prenasičen s pisateljskim duhom ka
kor po mestih s tovarniškim dimom.
Saj so ta zrak dihali pesniki kakor
Prešeren in pisatelji kakor Finžgar.
Na Breznico sem prišel prvikrat o
božiču, ob hudem mrazu in debelem snegu. Ko sem
se vozil na saneh iz Žirovnice po veliki cesti, skoraj
nisem vedel, ali naj bi gledal na Triglav ali na Stol. Do
takrat sem ju občudoval samo od daleč, z Dunajske
ceste ali z Gradu, sedaj sem ju pa imel tako blizu, da
bi kar segel po njih.
Pri večerji sem se sestal z dr. Svetino, ki je takrat,
ko še ni imel lastnega doma v Žirovnici, užival gosto
ljubnost gospoda Tomaža. Da sem s svojim profe
sorjem pri isti mizi jedel in pod isto streho spal, se
mi je zdelo silno imenitno, zlasti, ker je bil gospod
v zasebnem občevanju tako ljubezniv, da mi ni v
ničemer kazal predstojnika.
SEPTEMBER – AM – 2011

V šoli seveda je bila med nama tista običajna raz
dalja, ki jo je dr. Svetina vedno znal varovati nasproti
dijakom. V verouku mi je dal od šeste naprej vedno
“odlično”, pa ne zato, ker sva o počitnicah pri isti
mizi jedla in pod isto streho spala, ampak zato, ker
sem ga pošteno zaslužil. Samo enkrat mi je nekoliko
spregledal. Bilo je to v osmi prvo uro po velikonočnih
počitnicah.
Dr. Svetina ni imel navade loviti. Ko si bil vprašan,
si bil potem nekaj ur, včasih tudi vso konferenco, va
ren pred njim, samo miren si moral biti. Kdor je
pa šepetal ali se na kak drug način proti discip
lini udejstvoval, je hitro zaslišal izza katedra
glas: »Sie sind geprüft« (Vi ste vprašani). Ta
“geprüft” je bil za nagajivca navadno porazen.
Sicer se je tu in tam zgodilo, da se je kdo
najprej dobro pripravil in potem nalašč
nagajal, da je bil “geprüft”, pa to
je bila samo izjema.
Tisto uro po veliki noči je
pa dr. Svetina naredil izjemo.
V naše veliko presenečenje je
kar brez kataloga določil sred
njo vrsto, da jo bo vprašal. V tej
nesrečni vrsti sem sedel tudi jaz
in popolnoma “non paratus” (ne
pripravljen). Bil sem namreč prav
pred prazniki vprašan in še počit
niško razpoložen.
Na srečo je moj levi sosed manj
kal in takoj sem se pomaknil na
njegovo mesto, da bi ušel preteči
nevarnosti. Dr. Svetina je to zvi
jačo zapazil, se malo nasmehnil
in molčal.
Splošno sem se pa za dr. Sve
tino pridno učil, ker bi se bil sra
moval, ako bi ne bil dobro znal, ko
sva o počitnicah tako po domače
občevala; za “odlično” v verouku
Svetina
sem se pehal tudi že glede na gospo
da Tomaža.
Prva prijatelja, katera sem si pridobil na Breznici,
sta bila rjavka Luca in kodrasti čuvaj Dečko. Prija
teljstvo je bilo sklenjeno takoj prve dni. Stalo me
je samo kos kruha in nekaj kosti. So pač tudi živali
podkupljive.
Bilo bi pa pametneje, če bi ne bil tako hitel s tem
znanjem. Moja nova prijatelja sta me namreč isti
božič spravila v veliko zadrego.
Ker smo imeli vsi trije čas, smo šli nekega lepega
dne na sprehod. Jaz sem sedel na Luci, Dečko je pa
dirjal včasih pred njo, včasih za njo.
Na veliki cesti srečamo dolgo vrsto z ogljem nato
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vorjenih voz. Kobilica se je menda zbala črnih vreč
in se je začela vzpenjati. Pri tem je prišel v nevarnost
konj prvega voznika.
»Fant,« je kričal mož, »mojega bo udarila. Stopi s
kobile in jo pelji s tira, da moremo mi mimo.«
Ubogal sem in takoj nato sva že z Luco ležala v
snegu, jaz v zametenem jarku, ona pa nad menoj. Na
srečo je bil jarek zanjo preozek, sicer bi se bila gotovo
kar name ulegla. Hitro sem zlezel med prednjimi no
gami izpod nje in jo potegnil za uzdo kvišku. Druge
škode ni bilo, kakor da mi je Luca z nepotrebno, dasi
nenameravano “gesto” preparala na stegnu hlače do
kolena. Seveda je bilo tudi to nekoliko nerodno, če
se pomisli, da so bile hlače nove in edine, ki sem jih
imel s seboj.
Ko sem se vrnil v župnišč, sem našel v hišterni
Marijano. Po kratki razlagi so se preselile hlače z
mojih nog v njene roke, jaz pa na zapeček. Bilo je
prav idilično. Zunaj je sonce sijalo, pri mizi je Ma
rijana z očali na koncu nosu šivala moje hlače, jaz
pa sem sedel na peči in se grel. Žal, da se je ta idila le
prehitro končala.
Pred hišo so prižvenketale sani in takoj nato sta
prišla dva duhovnika v hištrno. Marijana vstane in
izgine z mojimi hlačami vred skozi vrata. Ko se duri
zopet odpro, stopi v sobo gospod Tomaž in sede z
gosti za mizo. Kmalu nato se prikaže Marijana, pa
ne z mojimi hlačami, marveč v vinom, gnjatjo in
kruhom. Gospodje so pri mizi jedli in pili, jaz sem se
pa skrival na zapečku in sline požiral. Tedaj pride v
sobo dr. Svetina, za njim pa Dečko. Takoj steče k mizi
in povoha gopode (namreč Dečko, ne dr. Svetina),
nato pa skoči na klop in začne cviliti in se stegovati
na zapeček.
Bil sem sramotno izdan, to pa celo iz gole pasje
ljubezni.
Ker je bil gospod Tomaž zelo dovzeten za vsako
šalo, v kateri je sam igral vlogo v tvorni obliki, jaz
pa v trpni, me je najprej predstavil gostom, nato pa
posadil v kot za mizo, da mi je vzel vse misli na beg.
In zopet je bilo zelo “idilično”. Jaz sem z gospodi
južinal, Marijana mi je pa v kuhinji šivala hlače.
Tem prvim počitnicam, ki sem jih preživel pod
Stolom, je sledila dolga vrsta drugih. Polagoma sem
si pridobil na Breznici nekako domovinsko pravico.
Poznalo me je vse, mlado in staro, v bližnji soseščini
celo konji in psi. Gospod Tomaž je je povsod s seboj
jemal in tako sem polagoma spoznal vse kraje, žup
nišča in duhovnike od Brezij do Bele peči.
Posebno dobro mi je ostal v spominu prvi obisk
pri triglavskem župniku Aljažu. Takrat sta bila z
nama tudi dr. Svetina in kanonik Sušnik, ki je bil
tudi navdušen planinec. Pogovarjali so se o Triglavu
in Trenti. Meni je to silno imponiralo, kajti do tedaj
je bila edina moja “visoka” tura šele Stol. Da sem
gospode opozoril nase kot “alpinista”, sem se tudi
jaz pri prvi priliki oglasil. Ko je namreč Aljaž omenil,
da namerava “Alpenverein” popraviti Dežmanovo
kočo, sem se hitro vtaknil vmes in se pohvalil s “SPD”.
»‘Slovensko planinsko društvo’ bo gotovo kmalu
postavilo na Triglavu kakšno koči, da ne bo treba
Slovencem hoditi v nemško.«
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»Kaj bo tisto vaše ‘SPD’ naredilo, ko pa ne zna
drugega, kakor drevesa pleskati,« se je zasmejal Aljaž
poredno.
Jaz sem osramočen umolknil. Bilo je namreč ne
kaj resnice na njegovi opazki.
Aljaž se je pa kmalu v tem oziru poboljšal in postal
steber takrat še zelo mladega in šibkega društva.
Življenje na deželi se mi je že v Dobu zelo prilju
bilo. Ko smo pa v šesti brali “Georgica”, sem se še
bolj zanj vnel. Toda jaz nisem kmečkega življenja
in dela le opazoval, kakor je delal Vergil, mareč sem
se ga tudi udeleževal. Najrajši sem seveda opravljal
tisto delo, pri katerem je Luca vlekla voz, medtem
ko sem jaz na njem sedel. Posnemal sem slavnega
rimskega pesnika zlasti v tem, da sem v senci ležal
(takrat se še niso sončili) in gledal, kako so se drugi
na polju potili.
Pri neki taki priliki sem dva nagajiva paglavca
občutno kaznoval, pa mi še z mezincem ni bilo treba
ganiti.
Bilo je zelo zagatno popoldne. Zato sem legel v
senco pod košato lipo. Nad menoj so lastovice leta
le za mušicami, krog mene so kobilice cvrčale, pod
bližnjim kozolcem je župnikov hlapec klepal koso,
na njihi so dekle plele, med njimi tudi Tonova Mina,
ki je večkrat delala v župnišču dnine.
Bil sem že na polovico v kraljstvu sanj, ko se na
enkrat pripodita med glasnim kričanjem Minina
otroka, devetletni Tonka in enajstletni Francek. Vsa
“štimunga” je na mah izginila.
»Fanta, bodita mirna, ali pa pojdita tako daleč, da
vaju ne bom videl in ne slišal”«
Paglavca sta si moj opomin tako k srcu vzela, da
sta mi pokazala osle in kričanje podvojila. Zaslužila
sta po vseh človeških pravicah, da bi ju nekoliko
zlasal in jima ušesa navil. Pa se mi ni ljubilo vstati;
tudi ni Mina rada videla, ako je kdo drug tepel njena
otroka, ker je to delo sama rada opravljala.
Ko premišljujem, kako bi lahko dosegel svoj na
men, ne da bi mi bilo treba vstati, mi pade pametna
misel v glavo.
»Tonka,« pokličem mlajšega, »ali se Francka kaj
bojiš?«
»Nič!«
»Potem mu pa priloži eno okrog ušes, če si upaš!«
Takoj nato jo je Francek že imel in jo Tonki prav
tako ročno vrnil z obrestmi vred. Sedaj se je pa začel
boj, »ne boj, mesarsko klanje«. Ruvala, tepla in lasala
sta se tako, da ju je bilo prav zabavno gledati.
Naenkrat pa privihra Mina, kakor da je priletela
iz balliste. Kar slepo je mahala po tistem klopčiču, ki
se je premetaval po travi, ga razpolovila in zapodila
domov.
In zopet je zavladal svet božji mir. Po zraku so
letale lastovice, v travi so cvrčale kobilice, izpod
kozolca se je slišalo enakomerno udarjanje klepala,
na bližnji njivi so opravljale plevice, jaz sem pa ležal
lepo v senci s prekrižanimi rokami pod glavo, gledal
v jasno nebo in sanjaril...
Užil sem res prav veliko prijetnih dni tam na Brez
nici, na počitnicah pri gospodu Tomažu...
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Na lastnih nogah
Navadno so študentom starši edini vir, iz katerega
jim dotekajo denarna sredstva. Ta okoliščina je vča
sih prav neprijetna, zlasti če roditelji nimajo pravega
razumevanja za različne študentovske potrebe.
Moja mati, ki je opravljala naše “finance”, je bila
sicer zelo skrbna in mi je dala vsega, česar sem po
treboval; le to je bilo nerodno, da se včasih nisva
strinjala glede tega, kaj je študentu potrebno.
Tako sem na primer jaz trdil, da mora dijak zahaja
ti v gledališče, če se hoče vsestransko izobraziti. Mati
je pa menila, da ima gledališče prav toliko pomena
za izobrazbo kakor tisti “Gašperček”, ki je takrat na
prostoru današnjega “Pratra” stalno nastopal. Še
ostrejšo sodbo je izrekel oče.
»Za mladino je najbolje, da ne zahaja v gledališče,
ker se v njem ne izobrazuje, ampak le pohujšuje.«
Moja roditelja sta bila v tem oziru pač nekoliko
“starokopitna”. Starši 20. stoletja so veliko “napre
dnejši”.
Ljubeče mamice nosijo svoje otročičke v gleda
lišče in v kino, kakor hitro znajo sedeti v naročju.
In kako naglo se vam potem tako dete izobrazuje!
Kot petletno dekletce zna že koketirati in pozna vse
igralce in filmske zvezde. V sedemnajstem letu si z
lizolom celi srčne rane, če ne, je pa v začetku tretjega
desetletja svojega prevar polnega življenja že prvič
ločena od moža, ki je ni hotel “razumeti”.
Seveda, v 19. stoletju je bila mladina še zelo nazad
njaška. Tako so na primer sedemnajstletne deklice
le nerade prepuščale svoje punčke mlajšim sestram;
ločene pa so bile takrat v Ljubljani samo vdove.
Jaz sem bil prvikrat v gledališču, ko sem hodil v
peto. Igrali so znano žaloigro “Mlinar in njegova hči”.
Ker nisem bil še dovolj izobražen, se mi je zdela vsa
zadeva nekam smešna. Ženske so si brisale oči, meni
pa je šlo na smeh, ko sem videl, kako so si na odru
prizadevali, da bi bili jezni, žalostni, obupani, čeprav
jim ni bilo sile. Se pač nisem mogel zamisliti v to, da
se togoti stari mlinar, ne pa Borštnik, ki ga je igral,
da obupuje Konrad, ne pa Danilo.
Moja nedolžna veselost pa je tako razburila “da
mo”, ki je pred menoj sedela v zadnji vrsti (jaz sem

stal v prvi), da me je takoj nažgala.
»Smrkavec, ali ne veš, da je pri žaloigri prepove
dano smejati se?«
Najbolj čudno se mi je zelo, da so na stojišču tako
ploskali, in to za prazen nič, kakor sem mislil v svoji
preprostosti. Danilo se je moral, potem ko je treščil
piščalko ob tla in oddivjal z odra, najmanj petkrat
prikazati pred zagrinjalom.
»Čemu pa tako ploskajo?« vprašam sošolca Ogel
nika, ki je rad klel.
»Nalašč, da se pride hudič na oder priklanjat.«
Ker je bilo staro gledališče pogorelo, je sloven
ska “Talija” stanovala v čitalniški dvorani, ki je bila
pa nekoliko pretesna. Zato je vse izobrazbe željno
občinstvo težko pričakovalo novo gledališče. To se
je počasi gradilo. Usoda “hrama modric” je bila nam
reč v rokah deželnih poslancev, ki so pa bili glede
njegove potrebe različnega mnenja. Neki zastopnik
kmečkih občin je celo izjavil, naj zgrade gledališče
tisti, ki se hodijo vanj zabavat, torej Ljubljančani. To
nerazumevanje “gledališčne potrebe” je pa izzvalo
na nasprotni strani velikansko ogorčenje.
»Gledališče ne služi zabavi, ampak izobrazbi,«
so trdili zagovorniki dramatične umetnosti. »Vanj
ne zahajajo le Ljubljančani, marveč tudi rodoljubi
z dežele in študenti, ki so večinoma kmečki sinovi.
Tako se bo potok izobrazbe, ki bo tekel iz gledališča,
razlival ne samo po Ljubljani, ampak tudi po deželi.«
(Ta potok je menda naslikan v operi na zagrinjalu.)
V debati v našem domačem krogu je oče izrazil
mnenje, da bi bilo za izobrazbo jako slabo poskrb
ljeno, če bi morali čakati na tisto, ki si jo obetajo iz
gledališča.
Danes se mi zdi, da je bil moj oče moder mož.
V sedmi sem se v nekem oziru postavil na lastne
noge. Sestra nekdanjega mojega kateheta Gnezde me
je naprosila, da sem poučeval dva dijaka, ki sta bila
pri njen na stanovanju. Tako sem prišel do stalnih
dohodkov, da sem lahko kril potreba, katerih niso
hoteli starši priznati. Največ denarja sem naložil v
potovanje. Po končani sedmi sem prepotoval Štajer
sko in Koroško, po osmi sem pa prišel celo do Prage.

ALI JE SPLOH ŠE KJE VARNA CESTA?
Na cestah na svetu letno umre približno 1,3 mi
lijona ljudi, 20 do 50 milijonov pa se jih poškoduje,
kaže statistika Svetovne zdravstvene organizacije o
najbolj nevarnih cestah na svetu. Te so sicer v vzho
dnoafriški Eritreji, med najbolj varne pa spadajo
ceste v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji. V Eritreji
zabeležijo približno 48 smrti na 100.000 prebivalcev
vsako leto. Podobno nevaren je tudi promet na Coo
kovih otokih na jugu Tihega oceana, kjer so zabeležili
statistično vrednost 45 smrti na 100.000 prebivalcev.
Med najbolj nevarnimi so tudi ceste v Egiptu in Libiji.
V Egiptu beležijo 41,6 smrti na 100.000 prebivalcev,
v Libiji pa 40,5.

Najbolj varne ceste so na otočjih v Mikroneziji. V
razvitem svetu so ceste najbolj varne v Veliki Britani
ji, kjer so zabeležili 5,4 smrti na 100.000 prebivalcev.
V Nemčiji so zabeležili 6, v Franciji pa 7,5. V ZDA, ki
imajo največ registriranih vozil – 251 milijonov – pa
je statistika pri 13,9 smrtnih žrtvah na 100.000 pre
bivalcev. V Sloveniji kaže po podatkih policije iz leta
2007 statistika 14,3 smrti na 100.000 prebivalcev,
za lani pa 10,4 smrti. Med najbolj pogostimi vzroki
za prometne nesreče s smrtnim izidom so prehitra
vožnja, vožnja pod vplivom alkohola ali mamil, pa
tudi neuporaba varnostnih pasov in pogovarjanje
po mobitelu med vožnjo. Radio Ognjišče.

SV. GREGOR NAD ORTNEKOM

ROJSTNI KRAJ
JANEZA EVANGELISTA KREKA
Valentin Krek, učitelj pri Sv. Gregorju nad
Ortnekom, se je 20. februarja 1865 poročil v
Sodražici z Marijo Štupica. 27. novembra 1865 se
jima je rodil Janez Evangelist, poznejši duhovnik
(1888), doktor bogoslovja na Dunaju (1892),
v letih 1897 do 1900 in od 1906 do smrti 1917
državni poslanec na Dunaju.
V 25 letih svojega javnega delovanja je Krek
postavil socialne temelje slovenski družbi, ki jih
ni mogel uničiti niti polstoletni komunizem, niti
njegovi nasledniki v dvajsetih letih po slovenski
osamosvojitvi. Ko bo njihovo zločinsko delova
nje že davno gnilo na smetišču zgodovine, bo
Krek še vedno tisti, ki je slovenskemu narodu
utrdil njegovo istovetnost evropskega naroda.

POBOŽNOSTI 2011
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.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $160: F. Hren; $120: F. Petrovic; $110: J. Plecnik
(CA); $100: F. Markun, F. Urankar, J. Jarc; $80: A. Janicijevich, S.
Vidmar; $70: A. Remec, H. Gorshe; $60: H. Millman, J. Berkopec,
J. Gerzel; CAD$ 55: A. Mlakar; $50: M. Fabian, J. Horvath, A. De
lak, M. Kosir, A. Babnik, M. Sever, A. Stempihar; $40: I. Stupica, A.
Simenc, A. Bucik, F. Kosir; $30: I. Berlec, I. Kosir, A. Sever, M. So
winek, F. Vavpotic, M. Vrhovnik, V. Kaplan, R. Drensek, K. Zajec,
M. Tiedman, H. Klesin, M. Volpi, M. Erdani, W. Kocinec; CAD$ 30:
S. Grm; $20: K. Dovnik, M. Ovsenik, M. Kosir, L. Krajncic, M. Kra
njec, A. Lekan, M. Tominc, J. Dolinar, M. Dular, F. Gaser, J. Kaluza,
R. Pintar, I. Tominec, M. Kosem Borstnik, B. Markun, U. Cowley,
S. Intihar, F. Plut, I. Matic, M. Bakula, V. Lipovec, M. Mejac, F. Va
sle, M. Cugelj; $10: U. Stepec, M. Strukelj, I. Manfreda, J. Meglic,
A. Pecelin-Nowak, M. Amigoni, M. Celestina, A. Lamovec, I. Mo
nahon, A. Oblak, M. Simrayh, P. Knaus, I. Kunovar, I. Dimnik, D.
Androjna.
ZA CERKEV: $100: J. Tegel, J. Plecnik (CA); $70: A. Lamovec; $50:
J. Zele, F. Arko, J. Androjna, F. Hren; CAD$50: R. Vucko; $40: A. Re
mec, S. Intihar, V. Lipovec; $30: A. Janicijevich, M. Simcic; $24: F.
Urankar; F. Vavpotic, B. Markun; $20: I. Kosir, A. Petrich, M. Ko
sir, R. Likozar, F. Gaser, I. Tominec, M. Turk, M. Vrhovnik, J. Jarc,
A. Stempihar, S. Grm; $10: V. Jakomin, K. Kodrin, I. Stupica, M.
Menchak, J. Dolinar, R. Pintar, M. Sowinek, A. Oblak, S. Kosem,
M. Tiedman, P. Knaus, W. Kocinec, F. Vasle, M. Klemenc; $7: M.
Celestina; S. Tivadar; $5: J. Berkopec, M. Strukelj, V. Tominec, M.
Amigoni, L. Kolman.
ZA SAMOSTAN: $100: R. Kolaric, P. Jakopec; $50: F. Arko, F. Hren;
$40: A. Remec, M. Fabian, S. Vidmar, E. Modic, M. Volpi, V. Lipovec;
$25: M. Tominc; $20: K. Zorjan, F. Markun, R. Likozar, F. Urankar,
dr. T. Zargaj, M. Kosir, M. Bakula; $10: K. Dovnik, I. Kosir, F. Mavec,
A. Malensek, M. Peterson, P. Knaus, M. Klemenc, M. Zakelj; $5: M.
Amigoni, L. Kolman; $4: M. Tiedman.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $30: H. Klesin; $10: I. Kosir, M.
Mejac.

ZA LUCKE: $15: A. Sever; $10: J. Jakopic, M. Sowinek, J. Zele, V.
Kaplan, R. Drensek, F. Hren; $9: M. Kosir; $6: J. Berkopec, L. Krajn
cic, F. Urankar, B. Markun, F. Vavpotic, M. Tiedman, S Tivadar; $3:
M. Strukelj, M. Celestina, E. Zuzek, A. Selak; $1.50: J. Dolinar.
ZA MISIJONE: $200: J. Plecnik (CA); $100: J. Jakopic, F. Hren; $50:
I. Berlec, M. Muhic; CAD$ 50: R. Vucko; $30: A. Simenc; $20: T. Gla
vac, J. Berkopec, J. Dolinar, M. Turk; $10: B. Rozman, K. Zorjan,
P. Knaus, M. Mejac, M. Klemenc, A. Delak; $5: M. Amigoni; $2: E.
Zuzek.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: F. Hren, M. Muhic; CAD$50: R. Vuc
ko; $30: A. Vegel; $20: I. Berlec, F. Markun, J. Berkopec, N. Kovacic,
S. Vidmar, S. Grm; $10: J. Dolinar, M. Celestina, P. Knaus, M. Erda
ni, M. Klemenc; CAD$5: A. Mlakar.
DAR LISTU AM: $230: J. Gerzel; $70: F. Toplak, R. Kolaric; $50: F.
Hren, M. Muhic, J. Plecnik (CA); $44: L. Krajncic; $40: M. Cigan, A.
Babnik; $30: A. Janicijevich, A. Vegel; $25: A. Sever; $20: K. Kodrin,
I. Kosir, K. Zorjan, F. Markun, R. Knez, R. Likozar, F. Puc, F. Uran
kar, F. Gaser, I. Tominec, M. Turk, dr. T. Zargaj, R. Drensek, A. Bu
cik, J. Jarc, L. Lazar, H. Gorshe, M. Klemenc; CD$18: V. Cekuta; $15:
N. Lodewyck; $10: K. Dovnik; V. Jakomin, A. Remec; J. Majcan, A.
Petrich, R. Pintar, M. Sowinek, A. Lamovec, M. Tiedman, P. Knaus,
S. Vuksinic, M. Hocevar, C. Plut; CAD$10: S. Ritlop, S. Kosem, S.
Intihar, L. Kolman; CAD$ 8: F. Ritlop, A. Mlakar; $7: S. Tivadar; $5:
dr. A. Rozman, M. Strukelj, A. Mavec, M. Amigoni.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
ANTON POZELNIK, Cleveland, OH

