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KOLEDAR
UREDNIK VAM
ČLOVEK, STVARSTVO, BOG – bl. Janez Pavel II.
SREČEN SKUŠAM PETI: SLAVA! – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
BRALI SMO... – razni viri
IGNACIJ KNOBELHAR – Franc Jaklič
KJER JE SNEDENOST DOMA – Niko Kuret
KAJ MI POMENI MOLITEV ROŽNEGA VENCA – P. Manes Zdolšek
sveta zgodovina: ZLOČINI IN PRESTOPKI, KAZNI IN POKORA –
                Henri Daniel-Rops
angeli za danes: ANGEL HARMONIJE – P. Anzelm Grün
TIH PARTNER, KI GA LAHKO OGOVORIMO ALI PREZREMO
papežev verouk: BREZ PETRA NI CERKVE – Benedikt XVI.
EVANGELIJ ŽIVETI – EVANGELIJ OZNANAJATI – P. Martin Perc
MOLITVENI NAMENI ZA OKTOBER
KRST OTROK – P. Bruno Korošak
VODA ČLOVEKOVA TEMELJNA PRAVICA
»SAMO DOLG SEM POVRNIL«
TAU
BOG ŽE VE, KAJ DELA
naša kultura: ALMA KARLINA – Silvester Čuk
PROVOKACIJA – P. Branko Cestnik
islam: INDONEZIJA: “KLUB POKORNIH ŽENA”
preganjanje kristjanov: HINAVSKI “SVOBODNI” SVET – P. Bernardin Sušnik
misijoni: SIROMAŠNEGA JAPONCA SEN – P. Vladimir Kos
SOMALIJA, TAJSKA – agenciji Misna in Fides
“za narodov blagor”: ROPANJE DRŽAVLJANOV IN ŠE KAJ –
              P. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: ? kardinal ALOJZIJ AMBROŽIČ
stran platnic: DAROVI, RAJNI
stran platnic: ? dr. ANDREJ BAJUK

LOG – SV. VOLBENK je popotniku, ki se pelje iz Škofje Loke proti Poljanam daleč vidno znamenje, da se približuje
cilju. Stoji namreč na strmem griču prav nad glavno cesto. Cerkev z dvema zvonikoma je stara okrog 380 let, saj je bila
zgrajena v 17. stoletju in velja za eno najlepših zgodnjebaročnih cerkva v Sloveniji. Poleg glavnega oltarja ima še tri
stranske, eden od njih je Marijin. Freske v kapeli in oltarna freska so delo Štefana Šubica, slika v rokokojskem oltarju pa
Janeza Šubica. Cerkev je podružnica župnije Poljane, je pa ves čas po vojski do leta 1970 služila kot župnijska cerkev,
saj so župnijsko cerkev sv. Martina v Poljanah, delo Gregorja Mačka, partizani leta 1944 minirali, po vojski pa je “ljudska
oblast” (beri: komunistična partija) dala ruševine podreti do tal, kar je bil pravi kulturni škandal. Župnija Poljane je v
drugi polovici 20. stoletja dala kar osem duhovnikov, od katerih so trije kapucini, in tri redovnice. Za novo župnijsko
cerkev v Poljanah, ki jo je leta 1970 posvetil škof Lenič in je nastala po načrtih Plečnikovega učenca Toneta Bitenca, je
moral župnik Miro Bonča, domačin iz Poljan, prehoditi pravi križev pot, dokler ni dobil vseh dovoljenj za njeno zidavo.
OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo, ki je letos 2.
oktobra. Poleg te nedelje sta še dve posvečeni posebnim namenom: misijonska (23.), ki nas spominja na obveznost
oznanjevanje veselega oznanila vsem tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana, ter žegnanjska (31.),
ki je spomin na posvečenje vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka
cerkev praznovala žegnanje na svojo obletnico in je ob shodih prihajalo do neredov in pretepov. Zato je državna
oblast v soglasju s cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vse na eno edino nedeljo in s tem zlorabam
odlomila ost. Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta
Jezusa (1.); spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov,
minoritov, kapucinov, klaris in svetnega Tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanvitelj kartuzijanov Bruno (6.);
duhovnik Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan
Celjski (12.); cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega
Marjeta Marija Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec
sv. Pavla Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Vendelin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar
Janez Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).

UREDNIK VAM
Letošnje poletje nam je prineslo kupe lepih in
sončnih dni in niti ne preveč neviht. Tako je bila
  1 S PRVA SOBOTA; Terezija Deteta Jezusa, red.;
lepa in sončna, pa ne prevroča tudi zadnja nedelja v
avgustu,
ko smo po nedeljski maši pri lurški votlini
  2 N 27. NAVADNA NEDELJA; rožnovenska;
praznovali
letni medeni piknik. Pri njem so 28.
  3 P Evald, muč.; Gerard, op.; Kandid, muč.;
avgusta
in
večer
pred njim sodelovali:
  4 T Frančišek Asiški, red. ust.; Petronij, šk.;
Krofe
so
cvrli
Lillian Cepon, ki je tudi plačala vse
  5 S Placid, muč.; Marcelin, šk.; Apolinarij, šk.;
sestavine,
Julia
Kaluza
in Bernard Rozman. Vsega so
  6 Č Bruno, red. ust.; Renato, šk.; Fides, dev., muč.;
nacvrli
575
krofov
–
ostal
ni niti eden. Prodajali so
  7 P PRVI PETEK; Rožnovenska Mati božja;
jih:
Ida
Babic,
Micka
in
Feliks
Mavec in Pavla Mavec.
  8 S Demetrij, muč.; Marcel, muč.; Pelagija, spok.;
Potice, jabolčne zavitke in kolače so darovali:
  9 N 28. NAVADNA NEDELJA; Abraham, očak;
Ida Babic, Ivanka Buh, Mina Densa, Jožica Horvat,
10 P Frančišek Borgia (Borja), red.;
Julia Kaluza, Anica Lenassi, Micka Mavec, Pavla Ma11 T Emilijan, šk.; Marija Soledad Torres, red. ust.; vec, Nandi Puc, Angela Račič, Marija Rigler, Štefka
12 S Maksimilijan Celjski, šk.; Serafin iz Monte
Samsa, Irene Smid, Mimi Stariha, Marija Vlasic in
granara, red.; Vilfrid Yorški, šk.; Edvin, kralj; Ivanka Zerdin.
13 Č Edvard, kralj; Gerald iz Aurillaca, vitez;
Kuhinjo je oskrbela Toni Pettit s sorodniki in pri14 P Kalist I., pap., muč.; Gavdencij, šk., muč.;
jatelji ob pomoči Julie Lavoie.
15 S Terezija Velika (Avilska), red., c. uč.;
V točilnici so stregli: Frank Markun s svojimi
16 N 29. NAVADNA NEDELJA; Marjeta Alacoque, družinskimi člani. Nekaj pijače je daroval Slovenski
Katoliški Center. Srečke so prodajale: Gen Buol, Fran
red.; Gerard Majella, red.; Gal, op.;
Morison, Dolores Puhek in Mary Podder.
17 P Ignacij Antiohijski, šk., muč.; Viktor, šk.;
Razna darila so prinesli neimenovani darovalci.
18 T Luka, evangelist; Julijan, pušč.;
Za glasbo so skrbeli Vince Rigler in nekateri pro19 S Izak Jogues, duh. in tov. kanadski muč.; Pe
stovoljci.Sporočite, prosim, če smo koga prezrli.
ter Alkantarski, red.; Etbin, op.;
Sreča se je nasmehnila takole: $500: Bill Reich,
20 Č Vendelin, op.; Pavel od Križa, red. ust.;
Chicago, IL; $250: Mary Tominc, Wickliffe, OH; $100:
21 P Uršula, muč.; Jakob iz Strepe, šk.;
Ann Cendol, Euclid, OH; $100: Karl Zorjan, Berwin, IL;
22 S Janez Pavel II., pap.; Marko, šk.;
$100: Frank Sega, Willoughby Hills, OH; $50: Ivanka
23 N 30. NAVADNA NEDELJA; misijonska;Janez
Stupica, Euclid, OH; $50: Antonia Delak, Floral Park,
Kapistran, red.; Jozefina Leroux, red., muč.;
NY; $50: Maria Zakelj, Cleveland, OH; $50: Drago An24 P Anton Marija Claret, šk., red. ust.;
drojna, Euclid, OH; $50: Joseph Sega, Joliet, IL.
25 T Krizant in Darija (Darinka), muč.;
Za tiste, ki ne poznajo izvora imena tega piknika: P.
26 S Bonaventura iz Potenze, red.;
Janez Kapistran Ferlin je sredi dvajsetih let prejšnjega
27 Č Sabina, muč.; Frumencij, šk.; Vincenc, muč:
stoletja iz Slovenije prinesel (pretihotapil?) kranjsko
28 P Simon in Juda Tadej, ap.; Fidel, muč.;
čebeljo matico in začel v Lemontu čebelariti. Mimo
29 S Narcis, šk.; Ermelinda Brabantska, dev.;
grede: prinesel je tudi sliko brezjanske Matere Božje,
30 N 31. NAVADNA NEDELJA; žegnanjska;
ki jo je naslikal akademski slikar p. Blaž Farčnik in je
Marcel, muč.; Alfonz Rodriguez, red.;
v lemontskem glavnem oltarju.  Ko se je začel medeni
31 P Volbenk (Bolfenk), šk.; Kvintin, muč.
piknik, so bile nagrade res lepo zapakirani kozarci
medu. Odkar nimamo več svojih čebel so zadetki v
denarju, čebelar, ki na našem “pase” svoje čebele, pa
Vinotoka če zmrzuje,
poskrbi, da je na ta dan naprodaj tudi domači med.
pa prosinca odjenjuje.
Rojstni dan praznuje oktobra P. Atanazij Lovrenčič (3. oktobra 1922).
V oktobru burja, mraz,
Umrli so oktobra: P. Janez Vianney Trinko (10.
januarja sončen čas.
okt. 1969); P. Avguštin Svete (16. okt. 1979); P. Ciril
Vinotoka deževanje,
Shircel (17. okt. 1959); P. Bernard Ambrožič (23. okt.
grudna je vetrov divjanje.
1973 v Sydneyu, Avstralija) in P. Odilo Hajnšek (30.
okt. 1971 pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah). Naj v
Vinotoka veliko vodé,
miru počivajo!
grudna hudi vetrovi bučé.
P. Bernardin

OKTOBER – VINOTOK

Starši in vzgojitelji, dajte si dopovedati z znamenji časa in spoznajte,
da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej.
In če že sedanjemu človeštvu ni več zdravila, naj vsaj prihodnji rod spozna,
kar mu je k stanovitnemu blagru.
Dobro poučeni in lepo vzgojeni otroci so nadepolno cvetje boljših časov.
bl. Anton Martin Slomšek
OKTOBER – 2011 – AM
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ČLOVEK, STVARSTVO, BOG
bl. Janez Pavel II.

Izbrana tema iz romana Bratje Karamazovi pisatelja Dostojevskega, ko
starec Zosim pravi: »Resnično, vse je lepo in čudovito, kajti vse je resnica,«
P. Vladimir Kos – Tokyo
daje sama misliti, kako je vera sposobna razsvetliti človekove zadeve in
pokazati na meje in pomanjkljivosti nekaterih vidikov današnje kulture,
obenem pa tudi nakazati rešitve zanje. Naša doba je namreč globoko zaznamovana z nihilističnimi kulturnimi tokovi, ki so našli najbolj dramatično
Zdaj sem srečen,
in zavestno obdelavo v nekaterih filozofskih šolah 18. stoletja, korenine pa
imajo že v nekaterih zgodnejših miselnih gibanjih.
da si Ljubi Bog – Trojica!
Krščanski srednji vek je v svoji zlati dobi razmišljal o razodetju in pri tem
Da si večen.
uporabljal dosežke grške filozofije. Svojo vizijo resničnosti je izrazil s tako
Da je Záte “Bog” kratica.
imenovanimi presežnimi kategorijami, kar pomeni, da je vsako bitje, kolikor
Tri Osebe:
je deležno biti, resnično, dobro in lepo. Temeljna postavka srednjeveške
misli je bila, da se človek v dejanju spoznanja odpre stvarni resničnosti, ki
s Sinom, s Svetim Duhom Oče.
se mu postavlja nasproti kot zaključek njegovega čudenja in zato poleg
Vsaka Sebe
njegove ustvarjalnosti tudi spoštovanja. Tako so bile začrtane temeljne
se zaveda, ljubi, hoče:
poteze, ne samo pojmovanja resničnosti, ampak tudi samega načina srečevanja človeka s svetom.
Toda božje
Sodobna misel je načelo resničnosti nadomestila z iskanjem gotovosti
ker je ena njih narava:
prek tako imenovanega “metodičnega dvoma”. Posledica tega je bila, da
Bitje božje.
je človek postopoma izgubil smisel za čudenje in spoštovanje resničnosti,
Srečen skušam peti: Slava,
ki je bila zunaj njega in s tem neodvisna. Začel se je postavljati v središče
kozmosa-vesolja z naraščajočo željo po prevladovanju. Domišljal si je, da
Vir družine,
bo dal novo trdnost resničnosti s pomočjo razuma ter da bo on zaznamoval
vir ljubezni, ki je večna,
meje tega, kar je lahko in česar ne bi smelo biti, s pomočjo vedno predrz
ki ne mine,
nejših meril neodvisnosti. S svojega teoretičnega in praktičnega obzorja
ki z Neskončnostjo je srečna.
je potiskal vedno dlje navzočnost Boga Stvarnika.
Pojavili so se celo taki, ki so v tekmovanju po prometejskem gospodovanju nad svetom videli v Bogu antagonista in sovražnika. Propad dojemanja resničnosti kot razumne in lepe, v kateri
odseva večna modrost Stvarnika, je povzročil razširjen občutek izgubljenosti, ki ga je človek skušal izpolniti z zatekanjem
v znanstveno ideologijo. Ta je skušala dati znanosti vlogo alternative Boga, vendar je njen protislovni izid pripeljal do naslednje posledice: človek je izbrisal Boga kot vir stvarstva in svoje lastne razumnosti, s čimer pa ni znal več dojeti globoke
logike znotraj stvarstva samega, ki se mu je zato uprlo. Tragične izkušnje izrabljenega stvarstva, ki mu je človek hotel
zagospodovati, so: mora atomskega uničenja, radikalno vprašanje prihodnosti človeka, ki ga ogrožajo genetski poskusi,
razpadanje ekološkega sistema.
Kljub vsemu pa nihilizem ni samo težava našega časa, ampak je vedno pomenil določeno skušnjavo, kolikor se rojeva iz
tveganosti človekove svobode. Ali ni njegov izraz že Adamov in Evin greh? Človek se upira Bogu in kot posledico doživlja
krušenje resničnosti pod svojimi rokami. Zato
je nenehno v skušnjavi, da bi imel resničnost za
nekaj, kar se sprevrača v nič, kar ni obstojno in
nima v sebi trdnosti. Človeku, ki tako izgublja zaupanje, je treba pokazati pot novega upanja. Za
krščansko zavest je namreč bistvenega pomena
potrjevati resničnost kot nekaj pozitivnega, kar
pomeni predvsem priznati resnico njene ustvarjalnosti. »Bog je videl vse, kar je naredil, in glej,
bilo je zelo dobro« (1 Mz 1,31). Pomeni pa tudi
priznati učinkovitost Kristusovega odrešenja.
Kristus je v človeku znova vzpostavil prvotno
podobo in mu omogočil znova najti pot k polnemu občestvu z Bogom, ki je najvišje uresničenje
Stvarjenje človeka (Michelangelo v Sikstinski kapeli)
hrepenenj vsega stvarstva.

SREČEN SKUŠAM PETI:
SLAVA!
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NEDELJSKE MISLI
2. oktober
27. navadna nedelja
IZRAEL JE GOSPODOV VINOGRAD
Iz 5,1-7
Odlomek iz Izaijeve knjige imenujemo “Pesem
o vinogradu”. Ker je bila vinska trta ena izmed naj
pomembnejših kultur v Palestini, je razumljivo, da
Sveto pismo pogosto uporablja podobo vinograda.
Vinograd je podoba izvoljenega ljudstva in v tem
odlomku prerok alegorično govori o odnosu Boga do
ljudstva. Ta odnos je pogosto opisan tudi kot odnos
ženina do njegove izbranke. V našem odlomku sta
obe podobi združeni. Kakor je gospodar vinograda
razočaran v svojem upravičenem upanju, da mu bo
rodil grozdje, tako je tudi Bog razočaran nad ljud
stvom, ki in ne rodi tistih sadov ki jih zaveza od njega
zahteva, namreč, biti nosilec upanja na odrešenje.
Nerodovitnost in uničenje vinograda sta napoved
usode tistih, ki se nezvesto obračajo proč od Boga. To
je bila izraelska izkušnja, ki so jo spoznali v luči vere.
Stara zaveza je polna takih primerov in šele Kristus
je postal res rodovitna trta. Doživeto krščanstvo
sprejema Božjo ljubezen in ji odgovarja.
9. oktober
28. navadna nedelja
BOG VABI NA GOSTIJO
Iz 25, 6-10a
Odlomek o pojedini ob ustanovitvi novega kralje
stva spada v tisti del Izaijeve knjige, ki je bil namenjen
bogoslužju in ga imenujemo “Velika apokalipsa”.
Nastala je po vrnitvi iz babilonskega izgnanstva in je
torej samo po imenu Izaijeva. V obliki pesmi govori
o Jahvejevi zmagi nad sovražniki in razglaša njegovo
kraljevanje. Po orientalski navadi je obredu ustoliče
nja vladarja sledil slavnostni obed, na katerega so bili
povabljeni zavezniki in prijatelji. Udeležba pri tem
obedu je vzpostavila med njimi neprelomljivo skup
nost. Enako so praznovali tudi zmage. Bog presega
vse velikaše tega sveta, zato pogrinja mizo z darovi,
ki jih svet ne more dati, in to za vse narode, kar je
novost v Stari zavezi. Judje se niti v Kristusovem času
niso odrekli misli, da jim pripada v Božjem kraljestvu
čisto posebno mesto, pa naj so ga zaslužili, ali pa ne,
saj jih je celo Jezus opozarjal, naj se ne zanašajo na
to, da so Abrahamovi potomci. Tu prerok presega
ozkost Judov in njihovega nacionalizma.
16. oktober
29. navadna nedelja
BOG REŠUJE PO LJUDEH
Iz 45,1.4-6
Perzijski kralj Kir je razrušil babilonski imperij in
s svojo armado leta 539 pr. Kr. vkorakal v Babilon.
Da bi si zagotovil naklonjenost, je osvobodil večje
število zasužnjenih narodov, med njimi tudi Izraelce.
Vrnil jim je njihovo deželo in dovolil ter celo podprl
zidavo templja. Prerok sluti to dogajanje in imenuje
OKTOBER – 2012 – AM

Kira “Maziljenec”. Ta naziv je pridržan judovskim
kraljem, prerokom in pozneje Mesiju. S tem da ga
prerok uporablja za pogana, kaže svojo vero v Boga,
gospodarja zgodovine, ki za svoje orodje uporablja
tudi pogane. To je opomin za kristjane, ki pogosto
mislimo, da razen formalnih pripadnikov Cerkvi
Bog nima drugih pričevalcev, ki bi ga vede ali nevede
oznanjali. Dobre spodbude so vredne upoštevanja,
ne glede na to, odkod prihajajo. Velja pa tudi obratno:
lahko je človek po imenu še tako krščanski, pa ga
njegova dela razglašajo za čisto nekaj drugega. Tistih,
ki niso pripadniki Cerkve, pa kljub temu pričujejo za
krščanske vrednote, ne gre odkloniti in zavreči, saj
lahko naredijo obzorje dobrega širše kot je že.

23. oktober
30. navadna nedelja
BOG PRIČAKUJE OD NAS USMILJENJE
2 Mz 22,20-26
Odlomek iz Druge Mojzesove knjige obsega vr
stice, ki so bile prvotni Postavi dodane pod vplivom
preroškega izročila nekje sredi 8. stoletja pred Kri
stusom. So pa zamisli v njih veliko starejše, nekatere
segajo celo nazaj do nomadskega razdobja, v čas pred
naselitvijo v Palestini. Druge pa spet odsevajo mestno
pravo, ki se je med Izraelci začelo razvijati dokaj poz
no. Med osnovnimi potezami delovanja prerokov je
bil vedno tudi neizprosen boj za socialno pravičnost.
Rodovna povezanost je postajala vedno šibkejša, s
tem pa je naraščala možnost izkoriščanja osamlje
nih: vdov, sirot in tujcev, ki se niso mogli zanašati na
pomoč sorodstva. Mnogi reveži so bili tako na milost
in nemilost prepuščeni lakoti, če jim družba ne bi
priskočila na pomoč in jim dala, do česar so imeli
pravico. V tem odlomku so torej začetki temeljev za
konodaje, ki je ponos civilizirane sodobnosti. Lahko
nam služi za vzor, saj je starozavezna napredovala,
naša pa nazaduje v moderno suženjstvo.
30. oktober
31. navadna nedelja
BOG OPOZARJA NEVREDNE DUHOVNIKE
Mal 1,14b-2.2b.8-10
Malahija pomeni glasnik. Pravega prerokovega
imena ne poznamo. Živel je v 5. stoletju pred Kri
stusom, ko so že na novo zgradili porušeni tempelj
in se je ljudstvo dokončno vrnilo iz babilonskega
izgnanstva. Bilo je polno pričakovanja, kaj bo vse
novega v duhovnem življenju templja, pa se ni nič
spremenilo. V imenu ljudstva se tako prerok loteva
duhovnikov, ki jih ima za odgovorne za moralni in
politični propad. V našem odlomku prerok očita
levitom, ki jih je bilo zaupano ne le darovanje v
templju, ampak tudi čuvanje Postave, da pohujšujejo
vernike z ohlapnimi razlagami, s katerimi jih nava
jajo na kršenje Postave. Pa tudi krivda duhovnikov
ne opravičuje vernikov, saj končno poznajo svoje
obveznosti. Tudi danes Malahijeva obtožba ne more
biti opravičilo vernikom, češ da nimajo prilike ude
leževati se svetih skrivnosti po svoji všečnosti in so
zato odvezani vsake odgovornosti. Nezadovoljstvo je
le prerado iskanje izgovora za opravičevanja lastne
zanikrnosti in svojeglavosti.
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BRALI SMO...
DUNAJ — Generali tajnik avstrijske Mednarodne kr
ščanske solidarnosti je povedal, da letno po vsem
svetu umorijo zgolj zaradi vere 105.000 kristjanov.
Vsako leto je najmanj milijon otrok po vsem svetu
žrtev različnih oblik preganjanja kristjanov. »Spo
štovanje verske svobode je treba v prihodnje izsili
ti z gospodarskimi ukrepi,« je dejal. »Ne zadoščajo
prijazne besede, potem pa odgovorni odvračajo
poglede, ko preganjajo kristjane in rušijo cerkve.«
WÜRZBURG — Hongkonški škof John Tongh Hon
je o nadzoru kitajskih oblasti nad Cerkvijo za KNA
izjavil: »Komunistične vlade hočejo vsak čas in po
vsem svetu imeti nadzor nad Cerkvijo. Kitajska vla
da je spoznala, da religija, posebej katoliška Cerkev,
ne bo preprosto izumrla, kot je napovedoval Marx.«
Partija se zaradi velikega števila spreobrnjencev in
trdnosti Cerkve čuti ogroženo.
LAODICEJA — Turški arheologi so lani pri podzem
nih meritvah v antičnem mestu Laodiceja naleteli
na eno najstarejših doslej odkritih cerkva na svetu,
ki je bila postavljena v letih med 313 in 320, nepo
sredno po koncu preganjanja kristjanov. Ohranila
se je v celoti, ker je bila pod zemljo.
ŠEŠAN — Agencija Asianews je poročala, da je ki
tajska policija pred praznikom Marije Pomočnice
kristjanov, ki jo še posebej častijo v omenjenem
Marijinem božjepotnem središču pri Šanghaju, pri
prla precej papežu zvestih duhovnikov in ovirala
romarje na poti v to svetišče. Poznavalci menijo, da
je bilo to povezano s papeževim pozivom 18. maja
k molitvi za katoličane na Kitajskem, saj oblasti
omejujejo svobodo njihovega izpovedovanja vere.
NEW YORK — Po podatkih ZN skoraj 200 milijonov
ljudi na svetu vsaj enkrat na leto zlorablja prepove
dane droge, kot so kokain, marihuana, halucinoge
ni ali opijati. Od teh jih je 25 milijonov zasvojenih
z drogami. Vsako leto zaradi bolezni, povezanih z
drogami, umre 200.000 ljudi. Droge med mladimi
je več kot dvakrat kot med splošno populacijo oz.
trikrat več kot v primeru konoplje.
STONEHENGE — Dvojica nepridipravov je s kla
divom in izvijačem poškodovala enega od velikih
kamnov, ki tvorijo spomenik Stonehenge na jugoza
hodu Anglije. Možakarja sta uspela odstraniti zgolj
za kovanec velik kos skale, nakar sta pobegnila.
ŽENEVA — Po podatkih ZN je na svetu okoli 15,6
milijona beguncev, 27,5 milijona notranje razse
ljenih oseb ter 850.000 prosilcev za azil. Največ be
guncev je iz Afganistana, okoli tri milijone, sledijo
Iračani (1,6 milijona), Somalijci (770.200), prebi
valci DR Kongo (476.000) in Mjanmarja (415.700).
V Pakistanu živi 1,9 milijona razseljenih oseb, sledi
Iran z 1,1 milijona in Sirija z 1 milijonom.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 22. julija apo
stolskega nuncija v Ruski federaciji nadškofa dr. Iva
na Jurkoviča (od 19. februarja letos) imenoval tudi
za apostolskega nuncija v Uzbekistanu. Po statistič
nih podatkih Svetega sedeža je v Uzbekistanu od
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27,5 milijona prebivalcev 90 odstotkov muslima
nov. Katoličanov je okrog 4.000. Diplomatske od
nose s Svetim sedežem ima Uzbekistan od leta 1992.
SAN MARINO — Državni muzej je tej državici od 20.
avgusta do 6. novembra razstavil okrog 40 del iz Va
tikanskih muzejev z naslovom Človek, obraz, skrivnost, mojstrovine iz Vatikanskih muzejev, obiskoval
ci pa si bodo lahko ogledali tudi znamenito lastno
upodobitev baročnega umetnika Giana Lorenza
Berninija (1598–1680). Razstavljeni predmeti se
gajo od obdobja Etruščanov do sodobne umetnosti.
KIRKUK — Sekcija Družbe za ogrožena ljudstva
Irak Kurdistan je 18. julija pripravila srečanje pred
stavnikov Iraka s predstavniki verskih skupnosti v
tej državi. Njegov glavni namen je bil, da bi tudi s
tem dejanjem pomagali premostiti napetosti med
etničnimi skupinami in verstvi v Iraku.
LONDON — Škof Kieran Conry je vrhu katoliške
Cerkve v Veliki Britaniji svetoval, naj bo v priho
dnje previdnejši pri prejemanju darov, kakršen je
bil donacija Jamesa Murdocha, sina “medijskega
carja” Ruperta Murdocha, ki je za pokritje stroškov
papeževega obiska lani septembra v Veliki Britaniji
prispeval 138.000 evrov. Obstajajo smernice, kako
ravnati v takšnih primerih. Res pa je, da takrat Cer
kev še ni vedela, v kaj vse se je zapletel Murdoch.
BAGDAD — Kaldejski patriarh Emmanuel III. Delly
je v Nadšafu, “svetem mestu” šiitov v Iraku, obiskal
šiitskega velikega ajatolo Ali al-Sistanija, ki je dejal,
da se morajo vsi Iračani med seboj vesti “kot brat
je”. Vse verske skupnosti v Iraku morajo prispevati
k trdnosti države, “graditi nov Irak”.
LONDON — Voditelj novoustanovljenega osebnega
ordinariata, ki ureja prestope anglikancev v katoli
ško Cerkev, nekdanji anglikanski škof Keith New
ton (Richborough), je zaprosil za denarno pomoč
tej ustanovi. Njene letne stroške je ocenil na 1,14
milijona evrov. Doslej je moral ordinariat v denar
nem pogledu skrbeti sam zase.
DUNAJ — V 85. letu je umrl mednarodno znani du
najski grafik in slikar Ernst Degasperi. Sebe je imel
za “umetnika z verskimi željami”, graditelja mostov
med kristjani, judi in muslimani. Njegova dela hra
nijo Vatikanski muzeji, krasijo pa tudi številne cer
kve in kapele po Avstriji in drugod. Pokopali so ga
29. julija na dunajskem osrednjem pokopališču.
ESSEN — Paragvajski škof Lucio Alfert je v Essnu po
vedal, da v Paragvaju vladajo vedno večje družbene
razlike, povečuje se prepad med tistimi, »ki si brez
očitka vesti kopičijo bogastvo, in mnogimi, ki mo
rajo preživeti z minimalnimi sredstvi«. Staroselci se
morajo še vedno boriti za osnovne pravice.
DUNAJ — Avstrijske cerkvene organizacije so se
zelo zavzele za pomoč zaradi suše prizadetim Afri
čanom na vzhodu Afrike. Karitas je tja poslala dva
pomočnika, usposobljena za pomoč v takšnih pri
merih, in nakazala 100.000 evrov takojšnje pomo
či, prebivalce Avstrije pa k darežljivosti pozivata
tudi evangeličanska dobrodelna ustanova Diako
nie in papeške misijonske družbe v Avstriji Missio.
MOSKVA — Ruski pravoslavni nadškof Mark Golov
kov se je katoliški Cerkvi v Italiji zahvalil, da je pre
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pustila ruskim pravoslavnim vernikom tiste cerkve,
ki jih sama ne potrebuje za bogoslužje, oni pa jih
nujno. V Italiji je že 50 pravoslavnih župnij.
DUNAJ — Nekdanji svetovni prvak Formule 1, Av
strijec Niki Lauda, namerava spet postati član kato
liške Cerkve. Iz nje je izstopil zaradi plačevanja cer
kvenega davka. Vzrok za vnovični vstop naj bi bil,
da je “začel novo obdobje” in krst dvojčkov, ki sta se
mu rodila pred dvema letoma, vendar bo tudi kot
katoličan zelo kritičen do Cerkve.
JERUZALEM — Pomožni škof William Schomali
meni, da bi se palestinskim kristjanom z ustanovit
vijo neodvisne palestinske države sicer izpolnile
“domoljubne želje”, bi se pa morali v njej najprej bo
riti za svoje pravo mesto.
LONDON — V elitnem delu Londona, stane kvadrat
ni meter nepremičnin vrtoglavih $49.680, v Mona
ku $47.250, v New Yorku $34.560, v Hongkongu pa
“samo” $26.595, Tako pove najnovejša študija.
MOSKVA — Nadduhovnik Vsevolod Čaplin, ki pri
ruskem pravoslavnem patriarhatu vodi oddelek za
odnose med Rusko pravoslavno cerkvijo in državo,
je izjavil, da ta Cerkev noče postati državna: »Noče
mo, da bi bila Cerkev del državnega aparata in bi
prevzela drugotne funkcije.« S tem je tudi odgovoril
na ugotovitve raziskave, pri kateri se je 30 odstot
kov vprašanih izreklo za državno cerkev, 48 odstot
kov pa jih je temu nasprotovalo.
SALZBURG — V salzburški stolnici je bil 30. julija
dobrodelni koncert za pomoč “otrokom z ulice”.
Pokrovitelj je bil nadškof Alois Kothgasser, salezija
nec, ki še posebej pomaga ogroženim otrokom.
BUDIMPEŠTA — Udeleženci “Kolokvija evropske
župnije 2011” v Nyiregyhazi (zbralo se jih je 140 iz
13 evropskih držav) so ugotavljali, da v času krize,
v kateri se je znašla Evropa, prav župnije lahko lju
dem dajejo zavetje in upanje. Župnije morajo biti
za ljudi, ki jih je strah zaradi vsega, kar se dogaja po
Evropi in svetu, še naprej “kraji upanja”.
SALZBURG — Nadškof Alois Kothgasser je 1. av
gusta pri odprtju 80. Salzburških visokošolskih
tednov z geslom Gotovi negotovi opozoril, da se to
geslo dobro ujema z zadnjimi dogodki v Somaliji
(strašna suša in lakota) in na Norveškem (zločinski
uboji) ter drugim dogajanjem po svetu. Ob njih se
človek zaveda svoje krhkosti in slabotnosti, zato si
želi gotovosti in trdnosti.
DUNAJ — Sodelavec avstrijske Karitas, Harald
Grabher, ki že od avgusta pomaga sestradanim lju
dem na jugu Etiopije, je izjavil, da je v tej državi še
mogoče kaj narediti in tako preprečiti najhujše, ki
je že doletelo druge države na “afriškem rogu”.
MANAGVA — Poglablja se spor med škofi in pred
sednikom Danielom Ortego, ki bi bil rad na proti
ustaven način – s pomočjo sodnih oblasti – na no
vembrskih volitvah vnovič izvoljen za predsednika
države. Pred kratkim je v enem svojih govorov po
smehljivo izjavil: »Bog nas bo osvobodil!«, pri tem
pa mislil na nepopustljivost in kritičnost škofov, ki
oporekajo kršenju določil v zvezi z volitvami.
TRONDHEIM — Predsednik Papeškega sveta za
edinost kristjanov kardinal Kurt Koch je pri maši
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na god norveškega kralja (od leta 1015 do 1028) sv.
Olafa zagotovil solidarnost papeža in vse katoliške
Cerkve po zločinskih napadih v Oslu in Utoyi.
DRESDEN — V galeriji “starih mojstrov” so 6. sep
tembra odprli razstavo nekaterih najpomemb
nejših Marijinih upodobitev italijanske in nemške
renesanse. Razstavo bodo naslovili Nebeški sijaj.
Raffael, Dürer in Grünewald slikajo Marijo. Obisko
valcem bodo pokazali dve sliki, ki jih je pred petsto
leti naslikal Raffael Santi (1483-1520). Strokovnja
ki govorijo o umetnostnozgodovinski senzaciji.
KAIRO — V gornjem Egiptu je zopet prišlo do fi
zičnega obračunavanja med koptskimi kristjani in
muslimani, potem ko se je musliman spravil nad
nosečo koptinjo, ki je zagovarjala nove zvonove.
NEW DELHI — Krščanski in muslimanski daliti,
najbolj brezpravni v indijski družbi, so 28. julija s
protestnim pohodom do indijskega parlamenta
zahtevali spremembo svojega statusa in pravice;
pred tem pohodom so tri dni gladovno stavkali.
PARIZ — Svetovno prebivalstvo bo do konca leta
naraslo na sedem milijard, še zlasti pa se bo poveča
lo število ljudi v Afriki, ugotavlja francoski inštitut
za demografske raziskave. V samo 12 letih je števi
lo Zemljanov s šestih milijard leta 1999 naraslo
za skoraj milijardo, v zadnjih dvesto letih pa se je
povečalo za kar sedemkrat. V sedmih državah živi
polovica svetovnega prebivalstva: na čelu s Kitaj
sko z 1,3 milijarde ljudi, Indijo z 1,17 milijarde lju
di, ostale pa so ZDA, Indonezija, Brazilija, Pakistan
in Nigerija. Do leta 2050 bo Indija postala država z
največ prebivalci na svetu, medtem ko se bo število
Kitajcev zaradi politike enega otroka umirilo.
STUTTGART — Nemški zdravniki so ugotovili, se
lahko psi naučijo zavohati pljučnega raka, in sicer
že v zgodnji fazi bolezni. Psi so rakavo obolenje pra
vilno prepoznali v sapi 71 od skupno 100 rakavih
bolnikov. Obenem so pravilno ugotovili, da 372 od
400 udeleženih v raziskavi nima raka, je povedal
Thorsten Walles, eden od avtorjev raziskave.  Kaj
točno psi vohajo, ni znano. Že prejšnje raziskave so
sicer pokazale, da lahko psi z vonjem prepoznajo
tudi kožnega in črevesnega raka ter raka na dojkah.
DUNAJ — Provincial avstrijskih frančiškanov, p.
Oliver Ruggenthaler, je v pogovoru za frančiškan
sko revijo Antonius povedal, da »sam islam ne po
vzroča težav, pač pa, kot v vseh verah, posamezne
fundamentalistične skupine«. Zelo spoštuje musli
mane, kako resno živijo vsak dan svojo vero, kar bi
si želel tudi pri prenekaterih katoličanih.
BERN — Na praznik Marijinega rojstva je zaradi po
manjkanja novih redovnih poklicev po 425 letih
zaprl vrata švicarski kapucinski samostan Appen
zell. Samostanu pripadajočo gimnazijo so že pred
desetimi leti izročili v javno last, samostanske ne
premičnine pa bodo po skoraj sto let stari pogodbi
pripadle kantonu Appenzell Innerrhoden.
PANAMA — Komisija Pravičnost in mir pri Panam
ski škofovski konferenci nasprotuje vnovični uved
bi smrtne kazni v Panami. Ta bi bila “nečloveška”
in v nasprotju s katoliškim naukom, meni predstav
nik omenjene komisije Maribel Jaen.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
V nadaljevanju je Knoblehar povedal:
»Velika in težka je tedaj naloga, ki mi jo je Go
spod naložil; iz naporov, ki smo jih morali prestati
na našem prvem potovanju, sem lahko sprevidel,
da navadne človeške moči ne morejo doseči našega
namena. Pa živa zavest, da delam po povelju Tistega,
od katerega edinega prihaja vsa moč, mi je ohranjala
zaupanje v Boga. Z njegovo pomočjo se je zgradilo
prvo bivališče za misijonarje; pod njegovim varstvom
smo raziskavali velik del tega daljnega misijona. –
In ker sem računal na pomoč naših vernih bratov v
Evropi, se se bil odpravil na to daljno pot (v Evropo).
Božji previdnosti se pa moram posebno zahvaliti,
da je bila domača dežela prva, ki sem po prihodu iz
tujine stopil vanjo. Čustev, ki so mi polnila srce, ko
sem po devetih letih spet pozdravil domače livade in
ko sem po tolikem času spet slišal in govoril jezik, ki
sem se ga bil naučil od svoje
matere, ne bom opisoval.
Povedati hočem le to, da
niso prihiteli samo moji lju
bi znanci in prijatelji, sprejet
me z razprostrtimi rokami,
ampak da so prišli tudi vsi,
ki me imajo za svojega ro
jaka, poslušat iz mojih ust
poročilo o novem misijonu;
zagotavljali so mi, kako radi
bi me spremljali na mojem
daljnem potovanju. – Go
spod je ganil vaša plemenita
srca; kar tekmovali ste, kdo
bo ob slovesu prinesel več
Cesar Franc Jožef 1850
darov za razcvetajoči se mi
sijon. Spodbujali ste me k pogumnemu nadaljeva
nju začetega dela. Bog vam to milosrčnost stokrat
povrni! – Jaz pa spet jemljem v roko popotno pa
lico. Morda bo Gospodu všeč, da pokliče pogumne
može, ki se bodo zbrali okoli mene, prenašali z
menoj nevarnosti in težave in širili kraljestvo miru
in zveličanja v daljnih zamorskih krajih, kjer je do
zdaj kraljevala le razprtija in poguba. – Kmalu bodo
globočine morja spet zévale name; strašna puščava,
žeja in vročina afriškega sonca se me bodo spet lo
tile. Pa zavest, da mnogo ljubih vernikov v pobožni
molitvi povzdiguje k nebesom svoje srce in moli
za uspeh mojega poslanstva, mi bo tudi za naprej
ohranila srčnost in zaupanje v Boga. Ko pa bom spet
prišel k svoji cerkvici onstran puščave in ko me bo
mala skupina mojih ljubih otrok spet pozdravila kot
svojega očeta, bomo skupaj molili in Boga prosili pri
njegovem oltarju, da obilno razlije svoj blagoslov na
tiste, ki so nam izkazovali ljubezen in usmiljenje. –
V Ljubljani, 16. oktobra 1850.«
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To poslovilno pismo je v nemškem jeziku priobčil
19. oktobra tudi Ljubljanski list.
Dne 22. oktobra, po dveh mesecih bivanja v Slove
niji, se je Knoblehar odpeljal proti Dunaju. Večinoma
se je vozil po novi, južni železnici.
Kako globoko se je ljudem vtisnil njegov spomin,
se vidi iz pisanja Ljubljanskega lista z dne 4. februarja
naslednjega leta 1851: »Pri njegovih rojakih, ki so od
bliže spoznali njegov vzvišeni značaj, njegovo znanje
jezikov, njegovo srčno omiko, njegov odločni pogum
in njegovo vnemo za vse resnično dobro: bodo dnevi
njegovega zadnjega bivanja na Kranjskem gotovo
ostali v neizbrisnem spominu.« – 13. junija je pa
zapisal Ljubljanski časnik: »Zdi se, da je Božja pre
vidnost dala dr. Knobleharju, možu svete srčnosti in
neomahljive vztrajnosti, posebno imenitno nalogo.«
Na poti se je spet tu in tam ustavil, budil pozornost
na svoje misijone in nabiral denar zanje.
Novice so prinesle v 45. številki poročilo: »Iz Grad
ca 2. novembra. Pretekli teden smo bili tudi mi tukaj
tako srečni, da smo imeli v svoji sredi slavnega rojaka
g. dr. Knobleharja, ki nam je povedal mnogo zanimi
vega o zamorskih krajih in divjih narodih. V nedeljo
zvečer je g. Ruard, lastnik fužin na Savi in podpiratelj
vsake dobre domorodne naprave, priredil na čast
slavnemu rojaku večerno veselico, pri kateri so bili
skoraj samo rojaki v veselju in radovanju do pozne
noči skupaj.«
Iz Gradca se je Knoblehar peljal na Dunaj; 29.
oktobra je prispel.
Tudi tam je njegova osebnost budila pozornost.
Cesar Franc Jožef, ki je imel šele 20 let in je pred
dvema letoma nastopil vlado, ga je zelo ljubeznivo
sprejel. Vzel je njegov misijon v varstvo in mu iz
svojega podaril 25.000 egiptovskih lir. Dal mu je
najlepše obljube.
Sprejelo ga je tudi več ministrov, praški nadškofkardinal in knez Friderik Schwarzenberg, ogrski pri
mas in več drugih škofov, ki so se mudili na Dunaju.
Šel je tudi na zunanje ministrstvo. Omenili smo
njegov lastnoročni osnutek vloge, ki se hrani v knjiž
nici ljubljanskih bogoslovcev in ki jo je 6. decembra
izročil dunajskemu zunanjemu ministrstvu. V njej
najprej na kratko oriše začetek srednjeafriškega
misijona. Pravi, da a je že od prvih početkov želel
postaviti pod zaščito Avstrije, kar bi bilo misijonu v
veliko korist, cesarstvu pa v veliko slavo. Generalni
konzul v Aleksandriji, dr. Lavrin, je podpiral to nje
govo stremljenje in mu je obljubil, da se bo vlada
resno zavzela za misijon. »Táko sporočilo pač ni
moglo nikogar bolj razveseliti kakor mene, ki sem
že izkusil, da je uspeh misijona zavisen od te točke.
Poslal sem o tem svoje uradno poročilo v Rim, ne da
bi se bal graje zaradi tega svojega koraka.«
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Niko Kuret

KJER JE SNEDENOST DOMA
Naslova seveda ni dal v svoji knjgi avtor, pač pa urednik AM, saj je to nadaljevanje opisa teritve iz lanske oktobrske številke

Najbolj znana lastnost teric je nemara njihova
snedenost, njihov tek brez dna. Znan je pregovor:
Štirinajst dni po trljah, pa je lakota pri hiši. Izredno
veliki skledi pravijo na kmetih “tričja skleda”.
V Središču ob Dravi so pele “trlje” še v trdi temi,
ko niso niti dobro začele z delom:
Da bi skoro den bijó,
da bi skoro den bijó,
kde bi jele, jele no pilé!
V Mežiški dolini so jim res prinesli prvi zajtrk ob
kakih štirih zjutraj (fižol, juho, zabeljene “žganke” z
mlekom in krape).
Pesem iz Veržeja poje:
Smo trlje bilé,
smo vina pilé,
smo jele mesó
kak krave seno.
Še bi pojele mačka no psa,
da ne bi kosmata bilá.
Pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah so bili v skrbeh
zavoljo postrežbe tericam:
Pred kak trlca se začüje,
vse za njeno (t. j. terilje) rit skrbi.
Cela hiša že gladüje
pred že štirinajst dni...
Drugod v Slovenskih goricah ni nič drugače. Tako
piše Ignac Koprivec: »Za božjo voljo, lačne pa so te
ženske zmerom! Čim se prikaže gospodar ali kdor
koli od njegove družine, že zapojo:
Da bi skorej kaj biló,
ker bi jeli no pili!
Kakor bi jih ne krmili z vsemi dobrotami, ki so pri
hiši. Vina pa tudi steče skozi njihova grla ogromno!
Človek bi mislil, da nimajo dna. Ali ne zmaga jih.
Trdno stojijo ob trlicah, razbijajo z njimi...«
Tudi v Markovcih pri Ptuju vedo zapeti:
Virt zakolje tüdi tele,
ker premalo prolenk je.
Gospodinja znüca melje
kako za no gostüvanje.
Ja, na den devetkrat jejo,
pa še ogovori so:
gospodinje več ne vejo,
kak bi kühale meso...
Na Dolenjskem pravijo, da morajo kosci, žanjice
in terice imeti dobro hrano. »Terica mora met potvi
ca.« Na Gorenjskem so pekli za terice boljši soržični
kruh (pol pšenice, pol rži), tudi druga hrana je bila
boljša in obilnejša. Še Valentin Vodnik je zaokrožil:
Terice pogače,
potice jedo...
Na Kupljeniku v Bohinju skuhajo za terice veliko
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skledo mlečne kaše, ki jo okrase s pu
šeljci. Toda fantje kašo ukradejo
in jo zunaj namesto teric sami
snedo. Gorje pa fan
tu, ki prazno skle
do nazaj v hišo
prinese, če ga
terice ujamejo!
Prav pošteno
ga zlasajo. Zilj
Ajdovi krapi
ske terice niso bi
le nič drugačne od drugih: izbirčne
in zahtevne. Najmanj enkrat na dan so jim postavili
na mizo zelo dobro mlečno kašo, na kateri je maslo
po vrhu kar plavalo. France Kotnik nam je ohranil
jedilnik mežiških teric. Tako so dali tericam v Mežiški
dolini za dopoldansko malico, “mavžno”: jegličevih,
še bolje pa ajdovih (“hédovih”) štrukljev (“nudelj
nov”), poparjeno pogačo, kuhanih češpelj in pijače
(“móčeja”). Za južino so jim prinesli navadno juho,
meso s sladkim zeljem, sledili so krapi. Če pa so krape
dobile že pri zajtrku, so jim dali narezano pogačo,
polito s sladkim moštom ali pa celo s sladkorjem
ali strdjo poslajenim žganjem. To je močna jed, ki je
podrla marsikatero terico. Pri popoldanski “mavžni”
so navadno prišla na mizo “jabolka v krušnjači” pa
zakuhan mošt, v katerega so namakale pogačo. Za
večerjo so bili večidel “jegliči pr mlieci” (mlečna
kaša), “cvrta župa” (prežganka), kuhane suhe hruške
(“kvoce”) in še enkrat krapi.

Kaša

Povsod na Slovenskem je veljal izrek, da terica ni
nikoli sita. O tem sta se v Zavrhu – tako pripoveduje
Manica Komanova – prepirala soseda Mik in Matjaž.
Prišlo je do stave in sicer za bokal vina. Mik je trdil,
da je terico mogoče nasititi, Matjaž, da ne. Kdor bi
izgubil, plača stavo. Poskusila sta koj naslednji dan.
Mik je naročil ženi, naj nakuha tericam še enkrat to
liko kot navadno – ni zlomek, da ne bi imele dovolj!
295

➧

Terice so s slastjo pospravljale božje dari. Ko so
končale, jih je Mik vprašal:
»No ženske, ali ste site?«

Svinjska pečenka

»Seveda smo!« so odgovarjale vse povprek in se
vsule iz hiše.
Matjaž jih je že čakal v svojem sadovnjaku, kjer
so se slive kar šibile pod zrelim sadjem. Ko so terice
šel mimo, je Matjaž potresel slivo, ki je bila najbolj
polna. Slive so se vsule po tleh kakor toča.
Ko so ženske videle toliko dobrote v travi, so kar
planile na vrt in začele hlastno pobirati.
Matjaž je poklical Mika: »Le poglej jih, Mik! Ko bi
se bile res do sitega najedle, bi se zdaj ne basale še s
slivami!«
Mik je stavo izgubil, bokal pa sta izpila skupaj.
Terice pa niso samo zmerom lačne. Pregovor pra
vi: »Kadar je ženska trlja, je nora.« To pove pesem od
Sv. Trojice v Slovenskih goricah:
Če je inda kakti lepa,
no pošteno se drži,
te je gluha ino slepa,
kviški kaže in kriči!
Duševno stanje teric, njihova psihoza, je vredno
posebne strokovne raziskave. Značilna zanj je napadalnost do moških. Ta napadalnost ni povsod enaka.
Tako, postavim, v Rutah v Rožu niso tako hude kakor
pri Dravi; tu napadejo vsakega moškega, da se le pri
kaže, tudi duhovnika.
Na Dolenjskem so imele terice ponekod navado,
da so, če je šel kak moški mimo, “naredile marš”, se
pravi, vse hkrati so klepetale s trlicami. Pravijo, da
so pri neki hiši krila vzdignile in kazale za moškim
zadnjico (“za njim svetile”)...
Medtem ko so terice drugod čedno oblečene,
se pa v Slovenskih goricah nekako našemijo: »Že
pred zajtrkom,« pripoveduje Ignac Koprivec, »so se
namazale s sajami, da bi jih ljudje ne mogli takoj
prepoznati.« Tako pravi tudi pesem od Sv. Trojice v
Slovenskih goricah:
Vsaki je za njo prečuden,
sama pa je glih kak strah:
njeni gobec je odljuden
po vsen lici dim in prah.
»Terica si upa ter zmore vse,« je zapisal J. Golec.
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V tem je podobna zimskim (in pustnim) šemam.
Namazan obraz ji daje vsaj začasno nespoznavnost,
ta pa ji pomaga premagati notranje ovire, skriti njen
pravi jaz in sprostiti nekatere sicer ukročene nagone.
Saj niti ni treba, da se že poprej “namaže s sajami”.
To ji priznava ljudski pesnik iz Markovec pri Ptuju,
ko pravi med drugim:
Kolko praha ino dima
ona póžre celi den!
Drügo delo tega nima,
z vamo to že sküša sen.
Omenili smo že, da so napadi teric naperjeni na
moške. Zato se je teritve pri moških prijel kar se da
slab sloves. Ponekod (Mežiška dolina) so ji pravili “ba
bja hojset”. Boris Orel pravi, da sta mlatev in teritev
»nekak par: kar pomeni mlatev fantom-mlatičem, to
je za dekleta-terice teritev.« Bistvo s tem ni povedano.
Morda ga je treba iskati v nagonskem odporu ženske
do njenega položaja v stari patriarhalni družbi. Žen
ska si zato v njej vsaj tu in tam poišče in najde prilož
nost, da se maščuje in odškoduje za svojo podrejeno
vlogo. Zloglasno početje teric je bilo nazadnje le še
šala, huda in včasih neokusna, toda ta šaljivi značaj
je skoraj zatrdno drugoten; korenine bi bile tako
povsem drugje, kakor si mislimo. Orlovo oznako bi
zato spremenili takole: kar pomeni fantom-naše
mljencem pust, to je za dekleta-terice teritev.
Najmanj, kar so si terice dovolile, je bilo, da so vsa
kemu moškemu, ki je šel mimo, zapele zabavljivko:
Toti lépo gré, lépo gré,
lépo, lépo, na fingé, na fingé,
ima hlače do peté!
Hudo tudi ni bilo, če so brž spletle “vože” (vrv)
ali rep iz prediva in ga moškemu neopazno obesile
zadaj za pas ali vozniku na “repico” njegovega voza.
Vozniku so seveda pele:
Toti se lepo pelá,
toti se lepo pelá...
Skoraj povsod pa je navada, da terice moškemu,
če pride mimo, ponudijo šopek, ovit s predivom. Ta
šopek mora moški odkupiti ali z denarjem ali z vi
nom, ki jim ga obljubi poslati. Če pa se šopka brani
ali pa jih žali in se jim spakuje, planejo vse kakor ose
vanj. Potrosijo ga s pezdirjem in mu ga nabašejo za
hlače in za srajco. Ziljske terice prav rade zvabijo v

Trljica
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svojo sredo mlajšega moškega, ki ga naprosijo, naj
jim popravi trlico, in ki se z njim prijazno pogovar
jajo. Nato pa iznenada planejo nanj, ga vržejo na
tla, mu odpno hlače in mu natlačijo vanje, za vrat
in drugam pezdir, pa ga z njim še podrgnejo, da je
po telesu ves opikan. Podoben napad iz Slovenskih
goric nam opisuje Ignac Koprivc: »Namazale... so...
vsakogar, kdor je šel medtem mimo hiše. Košenjak
jim je zjutraj pobegnil, pri lanišnici pa so ga ujele.
Tiho so prišle okrog lanišnice in po dve sta skočili
nanj od vsake strani. Otepal se jih je sicer, ali babe
so bile od vraga, kakor bi imele železne mišice. Na
mazale so ga, mu natlačile za hlače kozderja ter ga
naribale z njim po hrbtu, da je bil ves opikan. ‘Beži,
Franc, beži!’ kriči nekdo Filipovemu, ali kaj, ko je že
prepozno. Šel je v trgovino, pa so ga terilje ujele. S
sajami so ga omazale ter ga vrgle na tla. Dve sta ga
prijeli za noge, dve pa za roke in privezale so ga na
slivo, kjer je visel, dokler ga niso rešili otroci, ki so šli
v šolo. Klel je in jim pretil, one pa so pele...« Pesem iz
Markovec pri Ptuju poje takole:
Če gre človek kre pšenice,

mora gledati na stran.
Vün letijo le samice,
boljše zognoti se tan.
Tak s pezdirjem te nakrmi,
da maš puni vsaki kot,
da si ves po lici črni,
in se skriješ raj za plot...
Tudi drugod po Štajerskem, tako na primer ob
Sotli, so oblajale terice vsakogar, ki je šel mimo; celo
kakšno tuje dekle ali ženica si nista upali blizu, če sta
slišali ropotanje in klopotanje trlic. Za moškim so
terice tekale in jim skušale obesiti “rep” za klobuk
ali na hrbet. Če pa je moški zbežal in so ga babnice
ujele, so ga vsega povaljale po pezdirju. V Beli Krajini
ne sme noben fant mimo trlic, sicer planejo nadenj
in mu zabašejo predivo za vrat in za srajco.
Terice so si pa tudi v hiši privoščile kakšno šalo. V
žužemberški okolici so skrile, kar jim je prišlo pod
prste. Gospodinji so nastavile na ognjišču vso ropo
tijo, da sploh ni mogla blizu in je imela dosti posla s
pospravljanjem...

P. Manes Zdolšek

KAJ MI POMENI MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Moja prva srečanja z rožnim vencem kot molitve
nim predmetom in molitvijo – in o tej je tu vprašanje
– segajo več kot šestdeset let v preteklost, v moje
otroštvo. Velik družinski rožni venec, ki ga je s sten
skim križem in Svetim pismom iz leta 1786 kot svojo
dediščino skupaj s posestvom naše oče podedoval
od svojih vernih staršev, je visel nad javorjevo mizo
v kuhinji, kjer se je družina največkrat zadrževala.
S svetim spoštovanjem smo otroci ta rožni venec
gledali in se ga smeli dotakniti. Tudi molili smo ga
občasno, le da je to bila za nas otroke bolj ustna moli
tev, ponavljanje očenašev in zdravamarij, ki se nam
je zdela dolga in utrujajoča.
Kot duhovnik in redovnik dominikanec gledam
danes na molitev rožnega venca drugače kot takrat,
ko sem bil otrok. Ni mi več predolga, raje mi večkrat
kar prehitro mine. Ni utrujajoča, ampak me sprosti,
pomiri in poživi. Bogu sem hvaležen, da pripadam
redu, kateremu je Cerkev kot posebno nalogo zaupa
la, da molitev rožnega venca že od svetega Dominika
naprej oznanja, razširja in tudi moli. Ni sicer zgodo
vinsko dokazano, da bi sveti Dominik bil začetnik
te molitve, zanesljivo pa je molil najbolj preproste
in znane molitve, to je očenaš in zdravamarijo, ju
ljudem priporočal in z njimi molil. Pobožno izročilo
iz prvih let dominikanskega reda pravi, da je Devi
ca Marija sama pokazala svetemu Dominiku rožni
venec in mu povedala: S to molitvijo boš premagal
versko zablodo. Morda je tudi to eden izmed razlo
gov, zakaj dominikanci nosijo ob pasu na levi strani
velik rožni venec kot “duhovni meč”. Zanesljivo pa
je to spodbuda, naj ga zvesto molijo.
In če se vrnem k naslovu, moram reči, da je rožni
venec zame res čudovita molitev, v kateri se po Mariji
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srečujem z Jezusom, po Jezusu pa v Svetem Duhu z
Očetom. Privlačnost in milost te molitve vidim v tem,
da molivec ustno molitev združuje s premišljevanjem
posameznih rožnovenskih skrivnosti, poleg tega pa
se lahko vanje z mislijo in s srcem tudi sam včlenjuje
kot priča svetega dogajanja od Nazareta, Betlehema,
Kalvarije, velikonočnega jutra in binkoštne dvorane
do Marijine nebeške slave. Skratka, da je z Marijo in
Jezusom v radosti, bridkosti in slavi ter sadove Jezu
sovega odrešilnega dela in zasluženje njegove Matere
naobrača nase, na Cerkev in na ves svet. Ni je sreče
in radosti pa tudi bolečine, gorja in seveda upanja
ne, ki ga človek ne bi mogel s to molitvijo položiti v
Marijine ljubeče roke in njeno materinsko srce, da
ga ona kot svoje lastno Bogu priporoči. V tem smislu
me vedno znova nagovarja misel blaženega papeža
Janeza XXIII., ki je vsak dan zmolil vse tri dele rožne
ga venca in rekel, da je ta molitev zanj kot petnajst
oken, skozi katera gleda v svet.
Molitev rožnega venca je znamenje moje sinov
ske ljubezni, hvaležnosti in zaupanja do Marije. Je
ponujena Marijina roka, da se je oklenem in ob njej
hodim. Je tolažba v bolezni in žalosti, posebej še ob
smrti najdražjih. Je vrv zaupanja v skušnjavi malo
dušnosti in obramba pred obupom. Je sveta vez, ki
me povezuje z dušami v vicah, in dragocena krona,
katero lahko vsak dan znova podarjam Devici Mariji,
hkrati pa z njo pletem tudi sebi venec zveličanja. In
ko bo nekoč rožni venec ovijal moje mrtve roke, če
sem ga v življenju zvesto molil in v duhu te molitve
tudi živel, upam, da bo po neskončni božji dobroti
in usmiljenju ter po Marijini priprošnji zame pričal:
S tem svetim znamenjem se je v življenju boril, zma
goval in zmagal.
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

PALESTINA V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
IV. poglavje
ZAHTEVE DRUŽBE
ZLOČINI IN PRESTOPKI, KAZNI IN POKORA
Sveto pismo ni bilo nek sistematično urejen civil
ni zakonik, kakor je to Napoleonov kodeks, tudi ni
bilo kazenski zakonik, toda v teh zadevah je nudilo
veliko število zapove
di, ki so bile raztresene
v raznih svetopisem
skih knjigah, ki jih je pa
bilo dokaj lahko zbrati
skupaj. Tudi tukaj je ra
binsko poučevanje do
dalo besedilom mno
žico komentarjev in
pojasnil. Vse to je najti
v najmanj dvajsetih
spisih Talmuda.
Razlika med zločini
in prestopki ni bila
vedno natančno do
ločena – sicer pa, ali
je v današnjih dneh?
Na hitro bi jih bilo
Judovski bič
mogoče razvrstiti v pet
glavnih skupin: napadi na človeško življenje, kjer so
natančno ločili načrten umor od uboja iz nepazlji
vosti; udarci in poškodbe, ki so jih skrbno razvrstili
po njihovi teži; napadi na družino in moralo, ki so
bili ocenjeni kot posebno težki v družbi, kjer je ime
la družina prvenstveno vlogo, kot vemo, in katerih
seznam je šel od porok med sorodniki do protinarav
nih prestopkov in bestialnosti, od posilstva zaročen
ke do javnega prekletstva sina nad lastnim očetom;
škoda na tujem imetju, ki je bila ocenjena kot zločin,
če je bila povzročena z orožjem ali storjena ponoči,
kakor tudi samovoljno prestavljanje mejnikov in
uporaba goljufivih uteži. Svetopisemske zapovedi
in določila rabinov kažejo v vseh teh zadevah veliko
pozornosti, pravnega smisla in duha nepristranosti.
Na primer: ubiti tatu, ki se je ponoči priplazil v hišo,
se ni štelo za umor, ubiti ga sredi belega dneva pa
je bil umor, saj bi ga v tem primeru lahko zgrabili.
Najhujši in najbolj neodpustljivi pa so bili v očeh
Postave zločini proti veri. To se razume samo po sebi,
saj so vse judovske ustanove imele posvečen značaj.
Za “Božje ljudstvo” ni bilo hujšega kot upreti se Bogu;
do neke mere je to pomenilo podoben zločin, kot
je v naši laični ureditvi napad na varnost države.
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Preganjanje teh strašnih zablod je bilo v Izraelu od
začetka: že zakonik Zaveze jih je kaznoval. Treba pa je
priznati, da se je tekom stoletij njihov seznam občut
no podaljšal in da so pismouki, specialisti v Postavi,
pomnožili primere v katerih je bilo mogoče  storiti
take zločine. Malikovanje kot zločin, čarovništvo kot
zločin, nekromantija (zaklinjanje duhov umrlih),
celo vedeževanje kot zločin; bogokletje kot zločin
– in pod tem so razumeli že preprosto brez razloga
imenovati Božje ime: vse to je bilo normalno. Toda
kršenje sobotnega počitka je bil tudi zločin, ki je
zaslužil smrt; upreti se obrezi sina ali ne praznovati
velike noči sta bila tako huda prestopka, da je bilo
treba krivca izgnati. V starih časih so zaradi prepo
vedi, ki so jih podedovali od starih tabujev, imeli za
zločince tiste, ki so imeli odnose z nerazpoloženo
žensko. V novejših časih pa so duhovniki in pismouki
skušali imeti za brezverce in upornike tiste, ki so bili
nepokorni tudi najmanjšim tempeljskim zakonom,
predvsem tistim, ki so nalagali plačilo tempeljskega
davka in desetine. Ni dvoma, da je v Jezusovem času
vpliv farizejev zelo zrasel, zato je imel judovski ver
nik – mi bi rekli judovski državljan – priložnost, da
bi zagrešil upoštevanja vredno število zločinov in
prekrškov!
Kazenski ukrepi so bili strogi. Za vse zločine
proti veri je bila smrt edina predvidena kazen: to
bo glavna obtožba,
zaradi katere bo Je
zus obsojen. Enako
je bilo s številnimi
drugimi primeri,
ki jih moderna za
konodaja kaznu
je manj strogo, na
primer prešuštvo
(pod določenimi
pogoji). Smrt je bila
predvidena tudi za
vsakogar, ki bi za
sužnjil svobodnega
Juda; ki bi sleparil z
utežmi; za duhov
nikovo hčerko, ki bi
se vdala prostituciji;
za žensko, ki bi ob
Rimski bič
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poroki prikrila, da ni več nedolžna… Toda v času, ko
je živel Jezus, se je ta strogost Postave unesla zaradi
odločitve, ki so jo malo prej uveljavili Rimljani. »Štiri
deset let pred razrušenjem templja,« pravi talmudski
spis Sanhedrin, »so bili sodiščem odvzeti procesi, ki bi
se končali s smrtno obsodbo.« Drugi pisci pa sodijo,
da so judovske oblasti ohranile pravico izpeljati take
procese, da pa si je v vseh primerih upravitelj pridržal
pravico, da dovoli usmrtitev ali pa ne.
Kar zadeva zločine udarcev in poškodb so bila še
vedno teoretično veljavna stara načela iz časa rodov.
Najbolj znano je ius talionis, povračilno pravo, ki ga
je Sveto pismo izoblikovalo trikrat: »oko za oko, zob
za zob, roko za roko, nogo za nogo, opeklino za ope
klino, modrico za modrico«, torej »življenje za življe
nje«(2 Mz 21, 23-25; 3 Mz 24,19; 5 Mz 19,21). Zapoved
zgleda strašna, toda morda je skušala v davnih časih
omejiti pretiravanje v zasebnem maščevanju, da ne
bi obveljalo: »Moža ubijem, ki me rani, in dečka, ki
mi prizadene prasko,« in da ne bo »Kajn sedemkrat
maščevan, Lameh pa sedeminsedemdesetkrat« (1
Mz 4,23b-24). Tekom stoletij so omilili strogost, tako
da je povračilno pravo veljalo samo ob naklepnem
umoru ali če je poškodba imela za posledico trajno
nesposobnost za delo. Zelo dvomljivo je, če je bilo
povračilno pravo v Jezusovem času kaj prida v rabi:
bolj so se držali v “denarnega povračila”. To pa ne
pomeni, daleč od tega, da bi bilo sposobni priznati
véliki evangeljski nauk, ki izrecno obsoja staro rabo
»oko za oko, zob za zob,« in zahteva od ljudi, da po
polnoma odpustijo in »če te kdo udari po desnem
licu, mu nastavi še levo« (Mt 5,39).
Na to povračilno pravo je bilo vezano načelo
maščevanja. Maščevanje skupnosti, maščevanje
družine, z eno besedo: maščevanje Boga. Zločin je
porušil red, ki ga je postavilo božanstvo, sorazmerna
kazen spet vzpostavi ta red. To je pa tudi edini razlog
smrtne kazni, za katero se je sto in stokrat dokazalo,
da ne služi za zgled, in za katero je jasno, da žrtvam
ne prinese nobenega povračila, razen psihološkega
zadoščenja maščevanja. Sveto pismo je neomajno:
»Če kdo prelije človeško kri, bo človek prelil njegovo
kri« (1 Mz 9,6). Maščevanje je za vso družino sveta
naloga. Najbližji sorodnik umorjenega človeka mora
postati goel, “krvni maščevalec”. Tudi tukaj je Postava
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uspešno omejila posledice tega uničujočega načela:
maščevanje ne sme biti enako za nehoten uboj in za
zločin (2 Mz 21,12); ne sme se dotikati nedolžnih
članov družine krivca (5 Mz 24,16). Ali so poznali,
kot pozneje v germanskem pravu, “ceno krvi”, to je
nekakšno tarifo odškodnin, ki jih je zločinec ali nje
govi moral plačati, da bi se izognil kazni? Gotovo so
jo v zadevah udarcev in poškodb, gotovo tudi, kadar
je šlo za smrt sužnja – v tem primeru je bila predpi
sana vsota trideset srebrnikov, zloglasnih trideset
srebrnikov, ki jih je Juda dobil za izdajstvo Jezusa –
dvomljivo pa je, kadar je bil žrtev svoboden človek.
Vsekakor pa se zdi malo verjetno, da bi Rimljani,
ljubitelji reda, pustili v rabi “verižno maščevanje” v
deželi, ki so jo zasedli.
Strogi kazenski zakonik je seveda prinesel s seboj
hude sankcije in kazni. Globe za udarce in poškodbe,
za krivce iz zanikrnosti – na primer izkopati jarek ali
vodnjak, ne da bi poskrbeli za varnost – , za opravlja
nje in obrekovanje, za ugrabitev dekleta, za tatvine,
so bile skrbno določene: za ukradeno govedo, na
primer, jih je tat moral vrniti pet. Fizične kazni nalo
žene v moči povračilnega prava v Svetem pismu niso
določene, toda rabini so jih našteli določeno število.
Edino pohabljenje je bilo predvideno v 5 Mz: »Če se
tepeta moška, mož in njegov brat in se približa žena
enega, da bi rešila svojega moža iz rok tistega, ki ga
tepe, pa iztegne roko in ga zgrabi za sram, ji odsekaj
roko; tvoje oko naj bo brez usmiljenja« (25,11-12).
Batinanje so uporabljali verjetno kot preprosto
policijsko sredstvo, kot je to bilo v navadi v Egiptu
za uporne davkoplačevalce brez sodne obsodbe, kar
ga je razlikovalo od strašnega bičanja.
Ječa, ki je stari Hebrejci niso poznali drugače
kot zavarovanje, da obtoženec ne bi pobegnil (3 Mz
24,12; 4 Mz 15,34), ali kot sredstvo politike v času
kraljev (1 Kr 22,27; 2 Krn 16,10; tudi prerok Jeremija
je bil večkrat v ječi: Jer 20,2; 32,2; 33,1), je postala v
času Ezra in Nehemija povračilna kazen (Ezr 7,26;
Neh 3,25), na katero se neprestano sklicuje Nova
zaveza (Mt 5,25; 14,3; 18,30; Apd 4,3; 5,18; 8,3) in so jo
uporabljali za dolžnike nezmožne plačevanja. Njeno
strogost so včasih poostrili tako, da so zporniku dali
noge v okove, kar se je zgodilo Pavlu in njegovemu
učencu Silu, ko so ju zaprli v Filipih (Apd 16,24). Zdi

Obglavljenje Janeza Krstnika
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se tudi, da formula , ki se pogosto ponavlje v Svetem
pismu: »Takšni, ki to delajo, bodo iztrebljeni iz sredi
ne svojega ljudstva« ne pomeni smrtne kazni, ampak
izgon, ki je ipso facto pomenil versko izobčenje (3
Mz 18,29).
Smrtne kazni v strogem pomenu besede so bile
številne in različne. Spis Sanhedrin navaja štiri: kam
nanje, usmrtitev z ognjem, obglavljenje in zadavlje
nje. Ta vrstni red je presenetljiv, posebno če se nam
vsaj sanja, kako je šla usmrtitev z ognjem: obsojenca
so do pasu zakopali v gnoj, zgornji del telesa so mu
obložili s predivom, dva rablja sta mu s silo odprla
usta in porinila noter gorečo štreno prediva: tako je
umrl človek, ki se je hkrati spletel z materjo in hčerjo
ali s hčerjo duhovnika, ki je po
stala prostitutka… Zadavljenje,
kateremu je zapadel sin, ki je
udaril očeta ali kak “kriv pre
rok” so opravili s stiskanjem
posebne ovratnice.
Najbolj znani in največ v
rabi sta bili kazni bičanja in
kamnanja. Načelno je bila prva
lahko samostojna in zadostna
kazen, ali pa dodatna kazen
k smrtni obsodbi. Kaže, da so
Rimljani uvedli v Palestino
navado bičati obsojenca pred
usmrtitvijo. Včasih se je pa zgo
dilo, da je nesrečnež umrl pod
udarci. Zaradi tega je judovska
Postava postavila zgornjo mejo
štirideset udarcev in ukazala,
da je treba nehati pri devetin
tridesetem, pač v strahu, da ne
bi bil prav štirideseti usoden
(2 Kor 11,24). To je bila člove
koljubna poteza, ki je rimski
zakon ni poznal. Pa tudi biči
narejeni iz treh ali štirih jerme
nov, ki so jih uporabljali judov
ski rablji, so bili veliko manj boleči kot rimski, ki so
bili opremljeni s svinčenimi kroglicami ali z ovčjimi
koščicami, pod katerimi je pri vsakem udarcu počila
koža. Brez dvoma je Jezus prestal to zadnjo obliko
bičanja privezan na nizek steber in prepuščen na
milost in nemilost rimskim vojakom.
Kamnanje pa je bila vedno smrtna kazen. To je
bila značilna izraelska kazen, prastara in pogosto
omenjena v Svetem pismu. To je kazen, ki so jo zah
tevali tožitelji za ženo zasačeno v prešuštvovanju
(Jn 8,1-11), tako je umrl prvi krščanski mučenec
diakon Štefan (Apd 7,54-60). 5. Mojzesova knjiga
jasno določa, da to kazen izreče skupnost: tožitelji
in priče morajo prvi vreči kamen, nato jim sledi vse
ljudstvo (5 Mz 17,7). Spis Sanhedrin ima določilo, ki
to usmrtitev dela malo manj barbarsko: obsojenca
je treba odvesti na kako »za dva moža visoko« škar
po, nato ga eden od tožiteljev vrže vznak v globino
vsekakor zato, da bi zgubil zavest ali si zlomil hrb
tenico. Šele nato začno metati kamne, prvi pa mora
biti usmerjen v srce.
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Kar zadeva križanje bi ob Jezusovi smrti lahko
verjeli, da je to bila običajna smrtna kazen v Izra
elu, v resnici pa so to smrtno kazen uvedli Grki in
Rimljani. Izraelci niso obsojencev ne križali ne obe
šali. Obešali so »na drevo« le trupla usmrčenih (5 Mz
21, 22; 2 Sam 4,12). Križanje je verjetno izviralo iz
Fenicije in je bilo v začetku brez dvoma prihranjeno
samo za uporne sužnje. Ta okrutna smrtna kazen –
crudelissimum taeterrimumque (najokrutnejša in
najogabnejša) je rekel Cicero – se je razširila po vsem
antičnem svetu. V Rimu so pripisovali njeno uvedbo
Tarkviniju Ošabnemu (535-496 pr. Kr.). V Judeji se
je je za premagane farizeje na veliko posluževal Ale
ksander Janej (103-76 pr. Kr.) Obtoženca so z rokami
privezanega na manjše bruno
odvedli skozi mestna vrata ven
na prostor, kjer so bila stalno
postavljena pokončna bruna,
in so ga z vrvmi potegnili nav
zgor, dokler ni prečno bruno
sedlo v za to narejeno zarezo
na pokončnem brunu. Moške
so križali z obrazom proti lju
dem, ženske pa z obrazom
proti lesu. Med nogami so mu
pritrdili nekakšno podporo,
ki je preprečevala, da bi telo
zdrsnilo navzdol in bi smrt
prišla prehitro. Ta je odlašala
ure in ure, dokler ni nastopila
zaradi naraščajoče dušitve,
mrtvičnih krčev v mišicah, la
kote in predvsem žeje, da niti
ne govorimo o ranah, ki so
jih vsekale ptice roparice, ki
so neprestano letale v okolici.
Ker je pa 5. Mojzesova knjiga
prepovedovala, da bi trupla
visela čez noč (5 Mz 21,23), pa
je smrt le predolgo odlašala, so
obsojencu polomili noge ali pa
so mu zabodli v stran meč ali sulico.
Vse to je brez dvoma okrutno, toda ali sta elek
trični stol in giljotina kaj manj, čeprav veljata za
manj okrutni sredstvi? Sicer je bila pa v judovskem
okolju smrtni kazni sovražna struja. Omenja jo Tal
mud. Judovsko pravo je predvidevalo marsikatero
pozornost, o kateri večina naših modernih zako
nikov ne ve nič. Bil je na primer ukaz, da mora biti
blizu morišča oddelek straže na konjih, da bi mogli
kot štafeta posredovati do zadnjega trenutka, če bi
sodne oblasti hotele zaustaviti usmrtitev. Obvezno
je bilo tudi dati obsojencu »opojno pijačo«, kot pravi
Knjiga pregovorov (31,6), po vsej verjetnosti nekaj
uspavajočega, kadilo ali miro raztopljeno v vinu ali
kisu, kako so to ponudili Jezusu. Bile so družbe po
božnih žena, podobne bratovščinam spokornikov v
srednjem veku, ki so skrbele za to, v njihovi odsot
nosti pa je to prevzela mestna oblast.
To so bila zadnja znamenja pozornosti, ki jih je
izraelska skupnost izkazovala svojim najnesrečnej
šim članom.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL HARMONIJE
Za psihologijo je pojem harmonizirati prejkone
psovka. Ljudje, ki ne morejo zdržati nobene nape
tosti, ki ne prenesejo različnosti mnenj, hočejo vse
spotne točke pomesti pod preprogo in harmonizi
rati, spraviti v skladno celoto. Ustvarjajo umetno
skladnost, ki pa nam ne pomaga naprej. Kajti pro
blemi se še naprej gnojijo in bodo vnovič izbruhnili.
Kdor tako harmonizira, se boji resničnosti. Ne more
prenesti, če se ljudje prepirajo.
Morda je prepiranje zanj tako
negativno, ker je v otroštvu
prepogosto doživel, da so se
starši med seboj prepirali. Pre
piri staršev so v njem vzbujali
strah, da ga bodo pustili same
ga, da bo izgubil njihovo varno
zavetje. Tako vsak prepir prebu
di v njem strah, da bi se mu tla
pod nogami lahko spodmak
nila. Zato harmonizira, skuša
prikazati, da spora pravzaprav
sploh ni, da imajo vendarle vsi
prav. Še na slabši način harmo
nizira tisti, ki nenehno z moral
nimi pozivi opominja, da bi se
vendarle morali prenašati med
seboj, da naj bi se kot kristjani
vendar vsi ljubili.
Angel harmonije te noče
naučiti harmoniziranja, am
pak te hoče najprej poučiti
o umetnosti harmoničnega sožitja s samim seboj,
kako lahko živiš v soglasu s seboj. Grška beseda
harmozein pomeni povezovati, povezati, spojiti.
Notranjo skladnost boš dosegel, če boš vsa nasprotja
v sebi povezal. V sebi zaznavaš nasprotja. Dopuščaš
jih. Tako v sebi ne boš več razdvojen. Razporediš
jih drugega k drugemu. Vsakemu območju v sebi
dopustiš njegov lastni zven. Tako lahko vse zazveni
skupaj. In v tebi nastane harmonija. Z vsem, kar je v
tebi, si v sozvočju. Ničesar v sebi ti ni treba potlačiti
in ničesar izključiti iz te harmonije. Vse v tebi sme

zveneti z lastnim zvenom. Kadar koli bi rad kakšna
območja v sebi potlačil, na primer svojo jezo ali svoj
strah, bodo ta manjkala v sozvočju tvoje duše. Tedaj
pač ne more nastati resnična harmonija.
Kdor je v sozvočju s samim seboj, lahko tudi
ustvarja harmonijo okrog sebe. Vendar to ni umetna
harmonija, ki nastane s harmoniziranjem, ampak
s povezovanjem vseh mnenj in spornih točk ter
vseh ljudi, ki zastopajo najra
zličnejša stališča. Tu se nič ne
pomete pod preprogo. Tu se
različna stališča razmotrijo
in vedno jasneje formulirajo.
Tu se spoštuje vsako mnenje
in se ne vrednoti kar takoj.
Tu se sme oglasiti vsak s svo
jim stališčem. Tu se odprto
razpravlja med seboj. Tu se o
problemih razpravlja toliko
časa, dokler se vse ne poveže,
da lahko vsi sprejmejo neko
rešitev, s katero lahko živijo, ki
jim ne podre lastne skladnosti.
To ni umetno harmoniziranje,
pač pa ljudje najdejo pot, po
kateri kljub nasprotujočim si
stališčem lahko gredo skupaj
naprej.
Skladni ljudje bodo tudi
okrog sebe ustvarjali delovno
vzdušje, v katerem bodo vsi
radi delali. V takem okolju po vsakem nesoglasju
znova nastane soglasje. Ljudje, ki so v sozvočju s se
boj, ne potrebujejo spletk, da bi ščuvali druge proti
drugim. Okrog sebe ustvarjajo ozračje jasnosti in
sozvanjanja. Tu vsak ve, da je spoštovan. Vsak sme
zazveneti v veliki simfoniji podjetja ali skupnosti.
Takšni angeli harmonije so blagoslov za vsako člove
ško skupnost. Zato ti želim, da angel harmonije tudi
tebe samega izoblikuje v angela harmonije za druge,
da bodo imeli dovolj poguma zazveneti s svojim čisto
osebnim zvenom.

TIH PARTNER,
KI GA LAHKO OGOVORIMO ALI PREZREMO
Vsak človek spozna Boga na svoj način – vsi ljudje
ga spoznavajo na enak način, saj je Bog eden. Daje
zapovedi, zahteva poslušnost, grozi s kaznijo, vabi s
plačilom. Nanj se lahko obrne vsak, ki je v stiski. Sliši
in uslišuje prošnje. Na človeka gleda z božjimi očmi
in dodeli vsakemu, pa če se jih rodi še toliko, uspeh in
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odrešenje. Vidi ga, ko ga doleti nesreča, neuspeh in ga
muči nemoč. Je tih partner, ki deli s človekom vsako
življenjsko pot. Je nekdo, ki ga lahko ogovorimo ali
tudi prezremo. Je Bog, ki pomaga – »moj Bog«. Kje
spoznavam v svojem življenju stopinje njegovega
delovanja? Kakšno vlogo igra zame?
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papežev verouk
Benedikt XVI.

BREZ PETRA NI CERKVE
Ko evangelist Janez pripoveduje o Jezusovem
prvem srečanju s Simonom, Andrejevim bratom,
zabeleži nekaj posebnega: »Jezus je uprl pogled vanj
in rekel: ‘Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš
Kefa’ (kar se prevaja Peter)« (Jn 1,42). Navadno Jezus
ni spreminjal imen svojih učencev. Če izvzamemo
vzdevek “sinova groma”, s katerim se je obrnil v či
sto določeni okoliščini na Zebedejeva sinova (prim.
Mr 3,17), pa ga pozneje ni več uporabljal, ni nikdar
dal novega imena kakemu svojemu učencu. Je pa
to storil s Simonom, ko ga je imenoval Kefa, ime, ki
je bilo potem prevedeno v grški Pétros in latinski
Pétrus. Prevedeno pa je bilo, ker ni bilo samo neko
ime; bilo je “poslanstvo”, ki
ga je Peter na ta način prejel
od Gospoda. Novo ime Pe
trus se bo večkrat ponovilo
v evangelijih in bo končno
nadomestilo izvorno ime
Simon.
Ta stvar dobi poseben
pomen, če upoštevamo, da
je v Stari zavezi spremem
ba imena bila na splošno
predhodnica podelitve ne
kega poslanstva (prim. 1
Mz 17,5; 32,28 sl.). V resnici
se Kristusova volja podeliti
Petru nek poseben pomen
v apostolskem zboru od
raža v številnih znamenjih:
v Kafarnaumu gre Učitelj
stanovat v Petrovo hišo (Lk
5,3); kadar si ob posebnih
priložnosti Jezus vzame
spremstvo samo treh učen
cev, je Peter vedno omenjen
kot prvi v skupini: tako je
pri obuditvi Jairove hčerke (prim. Mr 5,37; Lk 8,51);
ob Spremenitvi (prim. Mr 9,2; Mt 17,1; Lk 9,28) in
končno ob smrtnem boju v vrtu Getsemani (prim. Mr
14,33; Mt 16,37). In še: na Petra se obrnejo izterjevalci
tempeljskega davka in Učitelj plača zase in samo zanj
(prim. Mt 17,24-27); ob zadnji večerji Petru prvemu
umije noge (prim. Jn 13,6) in samo zanj moli, da ne bi
opešala njegova vera in bi mogel potem v njej utrditi
druge učence (prim. Lk 22,30-31).
Pa tudi Peter se zaveda tega svojega posebnega
položaja: pogosto on tudi v imenu drugih govori,
ko prosi za pojasnilo kake težke prilike (Mt 15,15),
ali za točen pomen kake zapovedi (Mt 18,21), ali za
izrecno obljubo povračila (Mt, 19,27). Še posebej
on rešuje zadrego ob nekaterih prilikah, ko poseže
vmes v imenu vseh. Ko Jezus, razočaran zaradi nera
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zumevanja množice po govoru o “kruhu življenja”,
vpraša: »Ali hočete tudi vi oditi?«, je Petrov odgovor
jasen: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega
življenja imaš« (prim. Jn 6,67-69). Enako odločna je
izpoved vere, ki jo spet v imenu dvanajsterih izreče
v bližini Cezareje Filipove. Jezusu, ki sprašuje: »Kaj
pa vi pravite, kdo sem?«, Peter odgovori: »Ti si Mesija,
Sin živega Boga» (Mt 16,15-16). Kot odgovor pa Jezus
izreče slovesno izjavo: »Jaz pa ti povem: Ti si Peter
in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev… Dal ti bom
ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal
na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš raz
vezal na zemlji, bo razvezano v nebesih« (Mt 16,1819). Tri prispodobe, ki se
jih Jezus pogosto poslužuje,
so same po sebi zelo jasne:
Peter bo skalni temelj, na
katerem bo slonela Cerkev;
imel bo ključe nebeškega
kraljestva, da bo odpiral in
zapiral tistemu, ki se mu bo
zdel pravičen: in končno bo
lahko zavezoval ali razve
zoval v smislu, da bo lahko
ukazal ali prepovedal, kar
bo imel za potrebno za ži
vljenje Cerkve, ki je in osta
ne Kristus. Cerkev je vedno
Kristusova, ne Petrova. Tako
je s podobami otipljive očit
nosti opisano tisto, kar bo
poznejše razmišljanje opre
delilo z izrazom “prvenstvo
sodne oblasti”.
Ta prednostni položaj,
ki ga je imel Jezus namen
podeliti Petru, srečujemo
tudi po vstajenju: Jezus na
roči ženam, naj ponesejo naznanilo Petru, za razliko
od ostalih apostolov (prim. Mr 16,7); k njemu in
Janezu teče Magdalena, da bi obvestila o kamnu,
odvaljenem od vhoda v grob (prim. Jn 20,2); Janez
se mu umakne, ko prideta pred prazni grob (Jn
20,4-6) in končno bo med apostoli Peter prva priča
prikazanja Vstalega (prim. Lk 24,34; 1 Kor 15,5). Ta
njegova odločno potrjena vloga (prim. Jn 20,3-10)
označuje nepretrganost med prednostjo, ki jo je imel
v apostolski skupini in prednostjo, ki jo bo še naprej
imel v skupnosti, ki je bila rojena z velikonočnimi
dogodki, kakor izpričujejo Apostolska dela (prim.
1,15-26; 2,14-40; 3,12-26, 4,8-12; 5,1-11.29; 8,14-17;
itd.). Njegovo obnašanje imajo za tako odločilno, da
je središče pripomb, pa tudi kritik (prim. Apd 11,118; Gal 2,11-14).
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Na tako imenovanem jeruzalemskem koncilu ima
Peter vodilno vlogo (prim. Apd 15 in Gal 2,1-10)  in
prav zaradi tega njegovega biti priča izvirne vere bo
sam Pavel v njem spoznal neko svojstvo “prvega”
(prim. 1 Kor 15,5; Gal 1,18; 2,7 sl.). Potem je pa še
dejstvo, da je mogoče razna ključna besedila, ki
se nanašajo na Petra, spraviti v sobesedilo zadnje
večerje, pri kateri Kristus podeli Petru službo potr
jevanja bratov (prim. Lk 22,31sl.). To pa kaže, kako
ima Cerkev, ki se rojeva iz velikonočnega spomina,
obhajanega v evharistiji, v službi, ki je bila zaupana
Petru, enega od svojih ustanovnih dejavnikov.
To postavljanje Petrovega prvenstvo v zadnjo ve
čerjo, v ustanovni trenutek evharistije, Gospodove

velike noči, kaže tudi zadnji smisel tega prvenstva:
Peter mora biti za vse čase varuh skupnosti s Kri
stusom; voditi mora v skupnost s Kristusom; mora
skrbeti, da se mreža ne strga in da tako lahko ostane
vesoljna skupnost. Samo skupaj smo lahko s Kri
stusom, ki je Gospod vseh. Petrova odgovornost je
jamčiti tako za skupnost s Kristusom s Kristusovo
ljubeznijo in pripeljati do uresničenja te ljubezni v
vsakdanjem življenju.
Molimo, da bi Petrovo prvenstvo, zaupano ubo
gim človeškim osebam, moglo biti vedno izpolnjeno
v tem izvirnem smislu, kot ga je hotel Gospod, in da
bi ga lahko v njegovem resničnem pomenu spoznali
bratje, ki niso še v polni edinosti z nami.

P. Martin Perc

EVANGELIJ ŽIVETI – EVANGELIJ OZNANJATI
Frančiškovo vodilo je življenje po evangeliju.
Pomeni nadaljevanje prakrščanskega hrepenenja
popolnoma si osvojiti Kristusov evangelij, napraviti
enoto iz sebe in Kristusovega nauka.
V evangeliju pa ni poudarjeno samo bratstvo in
uboštvo, ampak tudi skrb za rast božjega kraljestva.
Kdor vzame v roke evangelij
in ga ne odloži, dokler ne pride
do konca, ne more mimo be
sed, ki jim pravimo »Jezusova
oporoka« in so Jezusovo zadnje
naročilo njegovim apostolom.
Obojno besedilo, tako Ma
tejevo kot Markovo, je tako
znano, da zveni skoro vsakemu
kristjanu v ušesih. Matej ga je
zapisal takole: »Dana mi je vsa
oblast v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in učite vse naro
de; krščujte jih v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha in učite
jih spolnjevati vse, karkoli sem
vam zapovedal; in glejte, jaz
sem z vami vse dni do konca
sveta.« Marko je v svojem poročilu krajši: »Pojdite po
vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu.
Kdor bo krščen in bo veroval, bo zveličan, kdor pa
ne bo veroval, bo pogubljen.« Frančišek pa ne bi bil
Frančišek, ako bi te besede prezrl. In Frančišek ne bi bil
Frančišek, ako bi sam prvi ne dal zgleda, kako spolniti
Jezusovo oporoko.
Zato ga že dve leti potem, ko je bilo njegovo prvo

vodilo ustno potrjeno, najdemo na poti v Sveto deželo
oznanjat evangelij. Leta 1212 je hotel priti v Palestino.
Načrt se ni posrečil, slabo vreme je ladjo pognalo v Dal
macijo. Že pozimi 1213/14 deluje v Španiji, z upanjem,
da bo prišel v Maroko. Bolezen ga prisili, da se vrne v
Italijo. Ko ozdravi, se leta 1217 znova odpravlja v Fran
cijo, toda takrat ga kardinal
Hugolin pregovori, naj ostane
doma, češ, da je doma bolj po
treben, ker je njegova osebnost
hrbtenica mlade družbe, ki bi
se brez njega mogla popačiti
ali celo razpasti. V misijone naj
pošlje druge.
Kardinal je imel prav. Tri
leta pozneje je Frančišek sam
le šel v misijone, bil je v Egiptu
in skušal spreobrniti sultana,
toda že naslednje leto so bratje
poslali po njega, naj se vrne
domov: mladi red še ni bil do
rasel za samostojno življenje,
ni mogel brez njega.
Frančišek je prvi redovni
ustanovitelj, ki se je zavzel za misijonsko dejavnost.
Je prvi zapadnjak, ki je ponesel Kristusovo vero izve
nevropskim narodom. To je njegov red zmogel, ker je
ves svet bil njegova samota in njegov samostan.
Njegov red je še danes eden od velikih misijonskih
redov. Če bo ostal tudi za naprej, se sme brez dvoma
zanesti na Jezusovo zagotovilo: In glejte, jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.

MOLITVENI NAMENI ZA OKTOBER
Splošni: Za neozdravljivo bolne, da bi jih v njihovem trpljenju podpirala vera v Boga in ljubezen bratov.
Misijonski: Da bi obhajanje Svetovnega misijonskega dne v Božjem ljudstvu povečalo prizadevanje za
evangelizacijo in podporo misijonski dejavnosti z molitvijo in materialno pomočjo najrev
nejšim Cerkvam.
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P. Bruno Korošak

KRST OTROK
Kakor je znano, se je sveti Avguštin zelo trudil, da
sebi in svojim vernikom obrazloži nujnost svetega
krsta za dojenčke in otročiče, o katerem Sv. pismo
Nove zaveze nikjer ne govori, saj se je dušnim pastir
jem še v začetku 5. stoletja po Kristusu zdelo nekaj
samo po sebi umljivega, da krščeni starši s svojimi
čustvi, z molitvijo in versko vzgojo pripravijo svoje
otroke na prejemanje krstne milosti pri birmi. Obr
nil se je v Rim za kakšno pojasnilo, pa ga nikdar ni
dobil. Zato se mu je zdelo, da starozavezni Psalm
50, 5 o tem govori, ko trdi: »V grehu me je spočela
moja mati«. Ta greh naj bi bil orgazem spolnega
objema staršev, ki s tem prenašajo na spočeti plod
Adamov greh, »v katerem smo vsi postali grešniki«,
kakor se je izražal o tem stari
latinski prevod Pavlovega pisma
Rimljanom 5,12. Poglobljeni
študiji izvirnih besedil Svetega
pisma pa so dokazali, da sveti
Pavel tega ni nikoli tako napisal;
in da tudi Psalm 50 ne govori o
kakem grehu matere pri spol
nem objemu, ampak samo o
vročici. Da pa tudi orgazem pri
spolnem objemu staršev, zako
nito poročenih, ki si srčno želijo
otroka, ni nekaj umazanega in
grešnega, ampak Bogu prijeten
dej, je leta 1984 javno trdil bla
gopokojni papež Janez Pavel
II. Domislek sv. Avguština so pa
v katoliški Cerkvi brez nadalj
njega vse do danes sprejeli vsi
teologi in katekizmi. Med njimi
izstopa že francoski škof sv. Ce
zarij (umrl l. 543), ki je zaslovel
po svojem govoru, v katerem
trdi, da je nekrščeno telo otrok
pred krstom “hudičev tempelj”,
ki šele po krstu postane “Kristusovo svetišče”, kakor
to prebiramo v bogoslužnih berilih 9. novembra. Kaj
bi si o teh pridigarskih krilaticah mislil sveti Pavel,
ki je kljub temu, da je v mladosti preganjal kristjane,
vendar zapisal v pismu Galačanom 1,15, da ga je »Bog
poklical že v materinem telesu« oznanjat Kristusa?
Vsekakor so takoj zatem teologi, ki se bavijo z bogo
služjem, v krstni obred otročičev vrinili precej dolgo
in grozljivo izganjanje in zarotovanje hudiča, ki so ga
šele več kot po 1400 letih, po 2. Vatikanskem koncilu
zamenjali z novim in kratkim besedilom.
Po izganjanju hudega duha je sledilo maziljenje z
posebnim oljem “katehumenov”, ki ga ima tudi novi
obred, toda s pripombo, da se ga lahko opušča. Ker
je pa sv. Cezarij govoril o otročičih kot templjih, je
bilo kaj naravno, da se je njihovo maziljenje začelo
primerjati z maziljenjem cerkvenih stavb in oltarjev,
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ki se še danes morajo maziliti pri obredu posvetitve,
s katerim se odtegujejo posvetni rabi in posvečujejo
Bogu.
Vendar Cezarijev izraz “hudičev tempelj” v res
nici ni popolnoma zgrešen. Sodobni poznavalci
človekovega duševnega razvoja nas opozarjajo, da
vse naše moralne, etične in estetične norme pri
hajajo v nas od zunaj, in da je posebno mati tista,
ki v devetih mesecih nosečnosti s svojimi čustvi in
mišljenjem oblikuje bodočo osebnost plodu tako v
dobrem kakor tudi v slabem smislu. Evangelist Luka
nas uči, da je Zaharijeva žena Elizabeta tako dobro
vplivala na Janeza Krstnika pod srcem, da je ta že »v
materinem telesu bil napolnjen s Svetim Duhom«
(Lk 1, 13 s.). Po drugi strani pa
nas psihiatri opozarjajo, kako
grozovito slabo lahko tz. “part
nerji” vplivajo na svoja noseča
dekleta, ko jih na ves glas pre
klinjajo in pretepajo, in ko tudi
te nikoli ne hodijo v cerkev,
ne molijo in samo kopičijo v
svojih dušah mržnjo do plodu,
ki v takih slučajih res postane
tempelj zlobe in hudobije. Če se
te partnerice uspejo znebiti svo
jih novorojenčkov tako, da jih
prepustijo svojim materam in
če so te “dobre”, ostaja še kakšno
upanje, da postanejo “Kristusova
svetišča” z dobro vzgojo. Če pa bi
kdo mislil, da taki plodovi lahko
postanejo dobri s samim krst
nim oblivanjem, se lahko zelo
moti, saj sta tudi Hitler in Stalin
bila krščena, pa sta nečloveško
mučila in pobijala prav dobre
ljudi, Hitler 6 milijonov Judov
in ciganov, Stalin 20 milijonov
raznih narodnosti. Že skoraj pred pol stoletjem je
znani prof. Karel Rahner opozoril teologe, da mo
rajo dobro razlikovati med sedmimi zakramenti,
ki jih prejemajo posamezni verniki, in onimi, ki se
nanašajo na cerkveno skupnost kot tako (glej Karl
Rahner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg 1976, str.
396 in nasl.). Razen tega je kardinal Jožef Alojz Rat
zinger, današnji papež Benedikt XVI, v neki pridigi
leta 1982 (priobčeni v reviji “Communio”), skupno
z mnogimi teologi opozarjal, da zakramentov ne
smemo pojmovati kot čarobna znamenja, ki samo
po sebi takoj delujejo, ko nekdo izgovori določene
besede in opravi predpisane geste, na primer nad
dojenčkom, ki se ničesar ne zaveda. Iz tega je vznik
nil pojem zakramenta kot Božjega poslanstva, ki
ga vodi in oplaja naš Vodnik Sveti Duh, v grščini
poimenovan Parakletos, ki je pri nas zaradi slabega
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prevoda poznan samo kot Tolažnik. Bog Oče s svojim
Sinom namreč pošilja na zveličavno udejstvovanje
bodisi posamezne vernike kot pričevalce vere, kot
duhovnike, kot redovnike, kot zakonce, kot bolnike
in oznanjevalce odrešilnega trpljenja za Cerkev, ki jih
on sam hrani in jim celi rane, bodisi celotno Cerkev
ali njene posamezne skupnosti.
O poslanstvu celotne Cerkve nam jasno govori že
prvi papež sveti Peter, ko v svojem 1. Pismu (2, 9-10)
zatrjuje, da je poslanstvo starozaveznega ljudstva
sedaj preneseno na Cerkev: »Vi pa ste izvoljen rod,
kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za božjo
rast, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz
teme v svojo čudovito luč. Nekdaj niste bili ljudstvo,
zdaj pa ste božje ljudstvo«. Kar velja za vso Cerkev,
velja tudi za manjše cerkvene skupnosti, za škofijsko,
za farno, za domačo. Pri krstu dojenčkov je navzoča
domača cerkev, družina, skupaj z zastopniki farne
skupnosti: župnikom, botri, verniki. Vsi prisotni, ki
so že prejeli individualne zakramente, prevzamejo
ob tej priliki poslanstvo, da bodo vsak po svojih
močeh vse doprinesli za versko vzgojo novorojenčka
in tako postali soudeleženci zakramenta cerkvene
skupnosti, kraljevskega duhovništva. Ob tej priliki se
lahko zgodi, da se starši šele tedaj zavežejo, da bodo
otroka versko vzgojili, kar je bistvo individualnega
zakramenta svetega zakona.
Toda ali ni krst individualni zakrament prav zato,
ker človeka očisti izvirnega greha? Saj nas Katekizem
za osnovne šole uči, da Adamov greh ni škodoval
samo prvima človekoma; s svojimi hudimi nasledki
je prešel tudi na nas, ki smo Adamovega rodu: »Kakor
je po enem človeku greh prišel na svet in po grehu
smrt, in tako je nad vse ljudi prišla smrt, ker so vsi v

njem grešili (Rim 5, 12).« Res je tako prevajal Pavlove
besede latinski uradni prevod, imenovan Vulgata,
ki so se ga morali držati tudi škofje tridentinskega
cerkvenega zbora in ki je vplival na njihovo formu
lacijo dekreta o izvirnem grehu. Toda v novem
latinskem prevodu, v tako imenovani Neovulgati,
ki so ga pripravili strokovnjaki za sveto Pismo in ki
so ga objavili leta 1979 z odobritvijo papeža Jane
za Pavla II, besedic »v njem« ni več, in Adam ni več 
povzročitelj izvirnega greha. Od njega, in seveda od
človeka ledene dobe podedujemo v resnici nagnje
nje k nasilju in napadalnosti, ki ga pa samo vzgoja k
Jezusovi krotkosti lahko uravna na dobro.
Ampak katekizem dodaja, da nam krst »podeli
posvečujočo milost, po kateri se dušno prerodimo
ter postanemo otroci božji in dediči nebes (1 Kor
6, 11),« kar lahko napravi samo individualni zakra
ment. V resnici pa citirani sv. Pavel izrecno trdi, da
smo posvečeni in opravičeni »v Duhu našega Boga«.
O neki teološki realnosti posvečujoče milosti so teo
logi začeli govoriti šele po letu 1200; poprej so s Sve
tim pismom razpravljali samo o posvečenju sv. Duha.
Sveti Duh pa ne more v dojenčkih delovati, če mu
starši s čustvi pobožnosti in z molitvijo ne pripravijo
duha, to je tiste človeške duševne lastnosti, s katero
dojemamo in sprejemamo verske resnice in duhovne
realnosti, kakor v istem pismu dokazuje sv. Pavel 2,
12-15. Vse to pa se tudi ne izvršuje v enem samem
magičnem trenutku s čarobno hitrostjo, kakor si to
zamišljajo nekateri teologi. Zakrament krsta torej je
in ostaja zakrament cerkvene skupnosti, dojenčki pa,
kakor trdi kard. Ratzinger, sedanji papež Benedikt
XVI., prejemajo krstno milost pri birmi, ko osebno
zmolijo veroizpoved.

VODA
ČLOVEKOVA TEMELJNA PRAVICA
Najmanj dve milijardi ljudi živi v krajih, ki so
revni z vodo, najmanj tri milijarde ljudi nima tekoče
vode znotraj razdalje enega kilometra od bivališča,
884 milijonov ljudi zajema pitno vodo iz jezer, na
makalnih kanalov in drugih nezavarovanih virov.
Več kot 50% podhranjenih otrok trpi zaradi driske
in trebušnih okuženj, ki so posledica pomanjkanja
čiste vode in slabe higiene. Vsako leto jih umre 1,8
milijona zaradi trebušnih okuženj in od teh je 90%
otrok starih manj kot 5 let. Skoraj vsi so iz nerazvitih
dežel. V teh deželah polovico postelj v bolnišnicah
zasedajo bolniki, ki so žrtve bolezni, povezanih s
pomanjkanjem vode. Najmanj dve tretjini ljudi, ki
jim manjka vode, imajo na dan manj kot 2 dolarja
za življenje.
Združeni narodi razpravljajo, ali je treba priznati
vodo kot osnovno človekovo pravico. Zagovorniki
tega predloga trde, da v letu 2010 ni pretirano reči,
da je pomanjkanje dostopa do pitne vode največje
svetovno nasilje nad človekovimi pravicami.Toda
Kanada se upira priznanju te pravice, in tako tudi
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Avstralija, Združene države, Velika Britanija in dru
ge zahodne države. To gre tako daleč, da se začenja
oblikovati nasprotje “bogati sever – revni jug”. Pred
ložena resolucija pa postavlja pravico do vode na isto
raven kot pravico do zdravja.
Deset največjih porabnikov vode je: Indija, Ki
tajska, Pakistan, Japonska, Tajska, Indonezija, Ban
gladeš, Rusija, Združene države in Mehika. Toda v
velikih mestih revni prebivalci v barakarskih naseljih
plačujejo za liter vode petkrat do desetkrat več od
tistih, ki žive v bogatih mestnih predelih. En otrok
v razvitih deželah porabi na dan petdesetkrat več
vode kot en otrok v nerazvitih deželah.
Evropska unija je že priznala vodo kot človekovo
pravico in tisti, ki podpirajo to gibanje v Združenih
narodih, upajo, da jih bodo države Evropske unije
podprle. Vendar nihče ne pričakuje takojšnjega pri
znanja te pravice, saj je potrebno globalno soglasje,
ki se mu razne dežele upirajo. Izvedeni pripominjajo,
da temelje mnoga nasprotovanja na gospodarskem
zaslužku: prodajati vodo za visoko ceno.
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»SAMO DOLG SEM POVRNIL«
Za prebivalce umbrijskega mesta Assisija ni bilo
»Vaš sin, gospa, bo rojen v hlevu, na slami, prav
leto 1182 nič drugačno, kakor druga leta. Sicer pa,
kakor je bilo božje Dete.«
saj se, odkar so postavili katedralo na čast sv. Rufinu,
»V jaslih, na slami? – Hvala vam, dobri mož, za te
ki je Asižanom oznanil Kristusa, ni nič kaj posebnega
besede!«
zgodilo. Sem in tja so bile borbe, tudi fantje so hodili
Na poti v cerkev in med mašo je gospa Pica razmi
z vitezi na vojsko. Pa tega so bili že vsi vajeni.
šljala starčkove besede in si znova želela: Morda pa
Bilo pa je leto 1182 toliko bolj pomembno za bo
moj otrok le ne bo tako navezan na denar in bogastvo,
gatega asiškega trgovca Pietra Bernardona in njegovo
kakor je njegov oče, ki nima časa za nič drugega! Naj
ženo Pico. Pietro je nestrpno pričakoval rojstvo prvega
bo rojen v hlevu na slami!... Gospod, ti ga razsvetli...
otroka, ki mora biti, seveda, sin. Toda kljub nestrpnemu
In tako se je zgodilo.
pričakovanju je zmagala njegova trgovska žilica. Nič
Ko se je Pietro Bernardone vrnil s potovanja, mu
niso zalegle ženine prošnje. Moral se je odpraviti na pot,
je žena vsa srečna pokazala sina. Tudi krstiti ga je
v Francijo, da nakupi novo blago, da bo več zaslužka.
že dala. Ime mu je Giovanni. Toda očetu to ime ni
Gospa Pica se je odpravljala k maši v cerkev sv.
bilo všeč. Ni mu bilo všeč, da bi njegovemu sinu kdo
Rufina.
drug izbiral in določal ime. Tudi žena ne. Ne, ne bo
»Popotnik pred vrati želi nujno govoriti z gospo,«
Giovanni, imenoval se bo Francesco. To ime pristoji
je prihitela povedat služkinja.
sinu velikega asiškega trgovca.
»Pripelji ga!«
Povedali so mu, da je bil Francesco rojen v hlevu,
Vstopil je starček z lepo belo brado in čudno sve
na slami. Tedaj je bil Pietro ves iz sebe:
tlobo v očeh; oblečen je bil pa silno revno.
»Le kaj si bodo ljudje mislil! Govorili bodo, da
»Rada vam pomagam, gotovo česa potrebujete.«
končno le nismo tako bogati, kot se kažemo, da še
»Ne prihajam, da bi kaj prejel, gospa, pač pa vam
zibelke ne premoremo. Pa lahko rečem, da bi bil
nekaj prinašam.«
marsikak grof ali knez vesel, če bi imel toliko, kolikor
»In kaj bi to bilo?«
premore naša hiša!«
l
l
l
Pietro se je rad igral s svojim sinkom. Ko ga je
mu je vedno govoril o denarju, kupčijah in bogastvu.
gledal, si je govoril: pogled imaš pameten, poteze
Mati Pica pa je otroka učila ljubezni do Boga,
tudi. Da, nekoč bo še ves Assisi govoril o sinu najbo
moliti in delati dobro.
gatejšega trgovca mesta. Da bi znal delati z denarjem,
In Francesco je rastel.
l
l
l
V svoji prekipevajoči mladosti je Frančišek sanjal
prišel odpirat trgovino z zamudo; oče Bernardone je
o vitezih, o njihovih dogodivščinah, o slavnih bojev
bil ravno na potovanju. Vsi so vedeli, da je s svojimi
nikih... Kako bi bilo lepo, ko bi bil tudi sam vitez, se
prijatelji skoraj celo noč prepeval in skrbel za dobro
deč na iskrem konju s težkim mečem ob boku. Boril
voljo cele družbe. Zato mu tudi niso preveč zamerili,
bi se za Boga, pomagal bi zatiranim in ubogim... Ko
da so morali kako minuto več čakati.
bi se vrnil domov, bi o dogodivščinah pripovedoval
Kupci so prihajali in odhajali, saj se je v Bernar
svojim vrstnikom, ki se večer za večerom zbirajo na
donovi trgovini dobilo najlepše in najboljše blago.
glavnem trgu in bo zvokih mandoline prepevajo.
Med pogovorom s kupci je Frančišek zaslišal sla
Največkrat, seveda, lepim mladim Asižankam.
boten glas:
Frančišek se je redno udeleževal fantovskih veče
»Za pomoč prosim, v božjem imenu prosim, saj
rov. Sam je znal lepo peti in druge zabavati. Tako se je
ne potrebujem veliko!«
večkrat vrnil domov pozno v noč, kar pa ni bilo všeč
Frančišek je bil po neprespani noči jezljiv, kot
njegovi skrbni materi Pici, čeprav ljudje niso vedeli
redkokdaj. Preslišal je prosjakov glas in nadaljeval
o Frančišku povedati nič slabega; nasprotno, hvalili
pogovor s kupci. Isto slabotni glas se je zopet oglasil:
so njegovo dobroto in radodarnost.
»Za pomoč prosim, v imenu božjem prosim. Bo
»Frančišek, ali si zadovoljen s način svojega življe
gati ste, kaj vam je dati malo miloščine!«
nja?« je ob neki priliki mati Pica vprašala svojega sina.
»Pusti me, nimam časa; kaj ne vidiš, da sem za
»Saj sam ne vem,« je po daljšem molku odgovoril
poslen!«
Frančišek. »Res sam ne vem. Vse imam na razpolago,
Komaj je te besede izrekel, že se je kesal. Če bi ga
vendar me ne zadovolji, pri vsem tem čutim v srcu
prosil v imenu kake slavne in častitljive osebnosti, bi
neko praznoto, nek nemir. Iščem pot, iščem svojo
ga gotovo ne odpodil. Ta pa je prosil v Božjem Imenu!
pot, pa je ne morem najti.«
Prosjak je ves žalosten in potrt stopil iz trgovine.
»Vsi te hvalijo, Francesco, tudi jaz vem, da ne delaš
V tem pa je Frančišek zagrabil v predalu polno pest
slabo. Vendar to še ni dovolj. Treba je delati dobro.«
denarja in stekel iz trgovine.
»Mati, saj vem, da imaš prav, – samo...«
Ko se je vrnil, je njegov obraz žarel od sreče, ko se
Po prečuti noči in pogovoru z materjo, je Franči
je presenečenim kupcem opravičil:
šek kaj malo in slabo spal. Toliko je zadremal, da je
»Samo dolg sem povrnil!«
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TAU
»V veliki časti in spoštovanju je imel [Frančišek] znamenje TAU. Pogosto ga je priporočal v
pogovorih in je imel navado, da ga je lastnoročno napisal v pismih, ki jih je pošiljal.«
Hebrejsko ljudstvo je, kot mnoga antična ljudstva,
počasi izdelalo teologijo ali neke vrste dodatno du
hovno razlago vsake črke svoje abecede.
Hebrejska pisava in zato tudi hebrejska abeceda
ni bila uradno določena prej kot
komaj dve stoletji po Kristusovem
rojstvu. Zato so bile posamezne
črke različno oblikovane, odvisno
pač od pokrajin, kjer so Judje ži
veli: bodisi v Izraelu ali v diaspori,
kar pomeni nekje izven Izraela,
navadno v grško govorečem
svetu.
Zadnja črka hebrejske abecede je predsta
vljala izpolnitev celotne razodete Božje besede.
To črko so imenovali Tau (v hebrejščini so jo
izgovarjali “tav”), ki je lahko hkrati pisana
kot X+T. Prerok Ezekiel uporabi podobo
zadnje črke abecede, ko priporoča ljudstvu,
naj ostane zvesto Bogu do zadnjega in kot
razpoznavno znamenje zveste simbolično
“zapečati” s črko Tau na njih čelih kot Bož
je izvoljence do konca njihovega življenja
(prim. Ez 9,4). Tisti, ki so ostali zvesti, so
postali “Izraelov ostanek”, pogosto revno
in preprosto ljudstvo, ki je v Boga zaupalo tudi
brez razumevanja trenutne stiske njihovega življenja.
Čeprav zadnja črka abecede moderne hebrejščine
ni več oblikovana kot križ, so zgodnji krščanski pisa
telji pri komentiranju Svetega pisma uporabljali grški
prevod, ki se imenuje “Septuaginta”. V tem grškem
prevodu hebrejskega besedila (ki ga kristjani imenu
jemo “Stara zaveza”), je črka tau zapisana kot naš T.
Seveda je naravno, da je T postal znamenje Kri
stusovega križa kot dopolnitve starozaveznih obljub.
Križ, spremenjen v zadnjo črko hebrejske abecede,
je predstavljal sredstvo, s katerim je Kristus zasukal
nepokorščino starega Adama in postal naš Odreše
nik kot “novi Adam”.
Redovna skupnost svetega Antona Puščavnika,
s katero je bil sveti Frančišek dobro znan, se je v
srednjem veku ukvarjala z oskrbovanjem gobav

cev. Ti redovniki so uporabljali Kristusov križ v
obliki grškega tau kot obesek za varstvo pred kugo
in drugimi kožnimi boleznimi. V zgodnjih letih
svojega spreobrnjenja naj bi Frančišek delal s temi
redovniki v območju Assisija in
naj bi bil tudi večkrat gost nji
hovega gostišča blizu Sv. Janeza
v Lateranu v Rimu. Frančišek
je pogosto govoril, da je srečal
Kristusa prikritega pod podobo
gobavca v trenutku svojega spre
obrnjenja. Ni dvoma, da je Fran
čišek
sčasoma sprejel prirejeni T kot
svoje lastno znamenje ali podpis, v katerem
je združil davno podobo dosmrtne zvestobe
Kristusovemu trpljenju, ki jo je izpolnjeval z
zapovedjo služiti zadnjim v svojem času, torej
gobavcem.
Podoba tau je postala še bolj značilna,
ko je papež Inocenc III. povabil k veliki
reformi katoliške Cerkve leta 1215. Takrat
naj bi sveti Frančišek slišal  papeža začeti
IV. lateranski koncil z isto spodbudo kot
prerok Ezekiel v Stari zavezi: »Poklicani
smo preobraziti svoje življenje, da bi bili
pred Bogom kot pravično ljudstvo. Bog
nas bo prepoznal po znamenju tau, T
na našem čelu.« Frančišek si je vzel k
srcu kot oseben klic k prenovi to simbolično podobo,
ki jo je uporabil isti papež, ki je mu je komaj pred
nekaj leti zaupal novo skupnost. Frančišek je svojim
bratom pogosto govoril z razprostrtimi rokami, da je
njihov redovni habit enaki oblike kot tau, kar pome
ni, da so poklicani biti “križani”, simbol usmiljenega
Boga in zgled zvestobe do zadnje ure.
Danes tisti, ki hodijo za svetim Frančiškom, po
gosto nosijo križ v obliki tau kot zunanje zname
nje “pečata” njihove lastne odločitve, kot spomin
Kristusove zmage nad zlom z ljubeznijo, ki se sama
vsak dan daruje. Znamenje nasprotovanja je postalo
znamenje upanja, priča zvestobe do konca našega
življenja.

BOG ŽE VE, KAJ DELA
Ko sta Kristus in sveti Peter potovala po svetu, sta
prišla do kmečke hiše, kjer sta poprosila za prenoči
šče. Prijazno so ju sprejeli in pogostili. Ker je bilo tik
pred žetvijo, je kmetica rekla:
»Če letos ne bo toče, bo dobra žetev. Sina bomo
lahko poslali v mesto študirat.«
Naslednji dan sta se Kristus in sveti Peter odpra
vila dalje. Naenkrat se je nebo pooblačilo in vsula se
OKTOBER – 2012 – AM

je debela toča.
Peter je očitajoče rekel Kristusu:
»Gospod, je to zahvala tem dobrim ljudem? Kaj
naju niso prijazno sprejeli in pogostili?«
Kristus ga je pa poučil:
»Bodi tiho, Peter! Moj Oče že ve, kaj dela. Če bi
mladenič odšel v mesto, bi postal nepridiprav. Tako
bo pa ostal pošten človek.«
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naša kultura
Silvester Čuk

ALMA KARLIN
12. oktobra 1889 – 14. januarja 1950
»Skozi življenje gre sam in zapuščen, kdor vedno misli samo nase; kdor pa se
zna ljubeče prilagajati in vse stvari srečno zasukati, kdor vedno ve, kje je treba
priskočiti na pomoč in se razdajati drugim, temu je življenje cvetoča livada in še
po smrti ostanejo za njim sledovi njegovih del.« Tako je v svoji knjigi “Pod košatim očesom” (1938) zapisala Alma Maksimilijana Karlin, slovenska popotnica,
pisateljica in pesnica (pisala je v nemščini) ter zbirateljica. Njeno življenje je
bilo vse prej kot »cvetoča livada«, saj je prišla na svet napol hroma, morala je
skozi hude ortopedske operacije, toda v tem krhkem telesu je bil silno močan
duh, ki ji ni pustil mirovati. V dobrih osmih letih, od konca novembta 1919 do
januarja 1928, je obredla ves svet in potem svoja doživetja prelila v knjige. Ko
je padla v kremplje ljudožrcev, si je rekla: »Mar nisem vedno marljivo delala,
kar lahko končno Stvarniku položim k nogam?«

Koristno bom izpolnila
vsak trenutek življenja
Alma Karlin se je rodila 12. oktobra 1889 v Celju.
Oče Jakob Karlin je bil kmečki sin iz Tuncovca pri
Rogaški Slatini, upokojeni major avstrijske vojske,
mati Vilibalda Miheljak je bila hči prvega sloven
skega notarja v Celju; ob njenem rojstvu je imel oče
šestdeset, mati pa petinštirideset let. Oba starša sta
bila slovenskega rodu, vendar so v družini govorili
le nemško, kot je bilo tedaj običajno pri državnih
uslužbencih. Zato Alma ni nikoli dobro govorila
slovenskega jezika, še manj pisala. Rodila se je s
poškodovanimi nogami, z napol priprtim levim oče
som, tako da je zdravnik dejal, da bo otrok verjetno
duševno prizadet! Pa se je zelo zmotil! Ko je začela
odraščati, je pokazala smisel za glasbo, za risanje,
še najbolj pa za učenje tujih jezikov. Trinajstletna je
prestala težke ortopedske operacije.
Po končani srednji šoli je odšla v London, kjer je
nadaljevala študij jezikov. Sklenila je, da bo koristno
izpolnila vsak trenutek svojega življenja. Napravila
si je “urnik”: ob ponedeljskih se je učila norveščino,
ob torkih francoščino, ob sredah angleščino in latin
ščino, ob četrtkih danščino, ob petkih italijanščino
in švedščino, ob sobotah je obiskovala svoje azijske
prijatelje, ob nedelja je imela ure španščine in rušči
ne. Preživljala se je kot prevajalka in s poučevanjem
jezikov. Leta 1914 je v Londonu z najvišjimi ocenami
opravila izpite iz osmih tujih jezikov.
Po začetku prve svetovne vojske avstijski drža
vljani v Angliji niso bili zaželeni, zato je odšla na
Norveško, od tam pa na Švedsko, kjer se je odločila,
da bo potovala po svetu in postala pisateljica.

»Po svetu hočem potovati,
uživati in gledati«
Spomladi 1919 se je vrnila domov v Celje. Usta
novila je šolo za tuje jezike in začela s pripravami za
potovanje okoli sveta. Urila se je v slikanju, učila se
je zemljepisa, zgodovine, naravoslovja, botanike in
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zoologije. Sestavila si je slovar desetih jezikov, med
katerimi je bil tudi slovenski, ki ji je potem služil na
poti okoli sveta.
24. novembra 1919 se je z nekaj malega denarja,
s pisalnim strojem “erika” in s svojim slovarjem s
celjske železniške postaje odpeljala proti Trstu. Tedaj
je bila prepričana, da bo potovanje trajalo največ tri
leta. Nameravala je iti naravnost na Japonsko, toda,
toda zadnji hip se je premislila in odšla v Južno Ame
riko. Tako se je začelo potovanje, ki je trajalo dobrih
osem let, do januarja 1928. V Peruju je doživljala črne
dneve, v Panami se je v upravi prekopa zaposlila kot
prva ženska sodna prevajalka; tam se je srečala z vu
dujskimi čarovniki. Preko Srednje Amerike je odšla v
Združene države Amerike, od tam pa na Havaje, ki so
bili njen prvi daljši postanek. Prevajala je za muzej v
Honoluluju in si s tem zaslužila denar za nadaljevanje
poti. Po letu dni je odpotovala na Japonsko. Življenje
v deželi vzhajajočega sonca je bilo najlepši del nje
nega potovanje: dobila je delo na nemški ambasadi
v Tokiu in si dodobra ogledala Japonsko. Navdušena
je bila nad Novo Zelandijo. Na Novih Hebridih se je
srečala z ljudožrci. Nova Gvineja je bila v tistem času
na meji znanega sveta. Iz vseh dežel, ki jih je obiskala,
je prinesla domov “spominke” – značilne predmete.
Večina teh je zbranih v Zbirki Alme Karlinove v celj
skem muzeju. Domov se je vrnila januarja 1928 na
prošnjo svoje umirajoče matere vsa bolna, shujšana
in obubožana.

Med njenimi spisi
so najboljši potopisi
Obiskane dežele je Alma podobno preučila, od
zgodovine in splošnega ter duhovnega izročila do
drugih podrobnosti dežel. Vse kraje je tudi natanko
skicirala ali naslikala v številnih beležkah. Zelo se je
zanimala za družbeni položaj žensk, predvsem pa
je preučevala starodavna verska izročila. Te svoje
zapiske je po vrnitvi domov “pretočila” v knjige –
potopise, romane in etnološka dela. Največ knjig je
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izdala v desetletju 1928 do 1938. V tisku je izšlo 22
njenih knjig, vse so napisane v nemščini (nekatere
v več izdajah in tujih prevodih), okoli 40 daljših
besedil pa je ostalo v tipkopisu. Napisala je nešteto
člankov s poljudnoznanstveno vsebino. Zapustila je
tudi številne pesmi, notne zapise in risbe.
Po sodbi poznavalcev so med njenimi spisi naj
boljši potopisi, ki so bili tudi največkrat tiskani in
prevedeni (v slovenščino so prevedene njene knjige
Samotno potovanje, Japonska novela in Doživeti
svet). »V potopisih Alme Karlinove ne gre zgolj za
naštevanje in opisovanje dežel in krajev, marveč je
v središče dogajanja vedno postavljen človek,« piše

Zmago Šmitek. »Pisateljica je iskala, nakazovala in re
ševala življenjske probleme v posameznih kulturah.
Zato imajo njena dela kljub poljudnosti etnološki
značaj.« Na splošno so knjige Alme Karlinove doživ
ljale priznanja med bralci in kritiki.
V začetku druge svetovne vojske je Almo Karlino
vo aretiral gestapo in je bila poslana v koncentracij
sko taborišče, od koder ji je uspelo zbežati na osvobo
jeno ozemlje. Po vojski oblasti niso hotele imeti nič
s pisateljico, ki je pisala nemško. S prijateljico Theo
Gamelin sta v revščini živeli na hribu Pečovnik nad
Celjem, kjer je Alma 14. januarja 1950 končala svoje
življenje. Pokopana je na Svetini.

P. Branko Cestnik

PROVOKACIJA
Sestavek je bil objavljen v Družini kot odgovor na pismo, ki je vsebovalo vprašanje, zakaj je ravno
naša vera tarča takšnih provokacij, kot so norčevanja iz krščanstva, ki ga je tudi v zahodnih deželah
veliko. Vprašalka omenja rock glasbo in nekatere umetnike.
Provokacija je ena izmed stalnih oblik komuni
ciranja. Uporabljamo jo v umetnosti, v politiki, v
oglaševanju, v medosebnih odnosih. Skozi stoletja
smo nekatere provokativne oblike sporočanja stan
darizirali tudi v Cerkvi. Recimo, ko na vse pretege
zvonimo, vse, kar leze in gre, tudi neverne, pozivamo
k molitvi. Namen provokacije je izzvati povratno
sporočilo oziroma spodbuditi odziv, ki ga z običaj
nimi sredstvi sporočanja verjetno ne bi dosegli.
Provokacija sama po sebi ni namenjena norčevanju
in žaljenje, a da ne zdrsne v kaj takega, se moramo
včasih tudi malo potruditi.
Pojdimo k vprašanju. Naštel bom nekaj razlogov
– od ploskih proti globljim – čemu je naša vera po
gosto tarča provokacij in napadov:
1. Naša vera je tarča provokacij, ker je to najbolj
poceni in najlažji način, da se nekdo postavi na
noge kot provokator, kot velekorajžen satirik, kot
avantgarden performer, kot alternativec, kot under
groundovec, kot urbani gverilec, kot cheguevarovski
revolucionar, kot nova napredna sila… in podobno.
Vložek napada na največjo religijo je majhen, sim
bolni učinek pa še vedno velik.
2. Tovrstno protiversko nergaštvo je mogoče le
znotraj zahodne civilizacije, ki je strpna in ceni pri
dobitve ateističnega humanizma. V islamskem svetu
bi se ta isti performerji, avantgardisti, alternativci,…
milo rečeno, sesuli od strahu oziroma svojih kul
turnih navdihov niti ne upajo tja peljati na izlet. Po
naših deželah se bohotijo in sončijo v soju žarome

tov, ker točno vedo, da ni panike, da jim nihče nič ne
more (in tudi noče). Če pa Cerkev vendarle pokaže
zobe, se brž zatečejo k Tromostovju pod Prešerna in
urbi et orbi razglasijo, kakšna žrtev inkvizicije da so.
In glej, spet so pet minut slavni.
3. Tretji razlog je že globlji. Veliko ideologije in
kulture moderne dobe lahko beremo v ključu reak
cije na krščanstvo. Zahod se že nekaj stoletij trudi
vzpostaviti novo civilizacijsko paradigmo, ki bi v
imenu razsvetljenega razuma in človekovih pravic
presegla tisočletno krščansko dobo. Razumljivo je,
da se v logiki menjave paradigem v delih zahodne
kulture in politike vedno znova obnavlja protikr
ščanska polemika. Protikrščanstvo pride v ospredje
zlasti takrat, ko je razsvetljenska paradigma v krizi
ali ko se izrodi. Kakorkoli, že samo dejstvo, da Cer
kev kljubuje modernističnim pritiskom in ostaja na
sceni, povzroča razsvetljencem intimno negotovost
in jih izziva k polemiki.
4. Še globlji razlog najdemo v Bogu samem. Bog
nobenega človeka ne pušča vnemar. Kot spomin,
kot navdih, kot slutnja vsakega posebej zasleduje in
nagovarja. Današnji človek je kakor izgubljeni sin, ki
nosi v sebi spomin na Očeta. Ker še noče v Očetovo
hišo, ga ta spomin moti. Človek se torej spusti v spo
pad z lastnim spominom na Očeta, kar se na zunaj
kaže tudi v kulturi. Ta para-religiozni mehanizem je
najbolj očiten pri heavy metalu, katerega cele zvrsti
so posvečene grotesknemu obračunu s krščanstvom
in Bogom.

Ta svet je velika norišnica, v kateri eni norci natikajo okove drugim norcem.

Voltaire

Po Kučanu so demokrati samo tisti, ki niso na njegovi črni listi.
Tako se je med nas spet povrnilo že večkrat preizkušeno merilo.

Niko Grafenauer
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INDONEZIJA

“KLUB POKORNIH ŽENA”
Klub, ki je nastal po zgledu malezijskega originala, razbija deželo. Njegov namen je učiti ženske popolne
predanosti možu tudi na spolnem področju. Za aktiviste je to izgovor za opravičevanje zakona z več ženami.
Kot pravi neki islamski učenjak: »Zakon je kot avto, kjer mož vozi, žena pa je spoštljiv in pokoren potnik.«
Civilna družba je razdeljena med pristaše in
nasprotnike, vodilni sloj je neodločen, medtem ko
fundamentalistično islamsko krilo to zamisel z vso
silo podpira. Gotovo ni v Indoneziji – za Malezijo
– kar tiho šlo mimo rojstvo Kluba pokornih žena,
organizacija, v kateri so ženske popolnoma podvr
žene možem in morajo ugoditi vsaki njihovi zahtevi,
od spolnih dalje. Kritični glasovi poudarjajo, da je
ustanovitev kluba samo pretveza za opravičenje
mnogoženstva v deželi, proti kateri je večina prebi
valstva in ki jo je za nezakonito razglasil predsednik
Suharto, ki je vladal v letih 1967 do 1998
Letošnjega 19. junija je bil ustanovljen Klub Suami
Global Ikhwan pod vodstvom predsedice Gine Pu
spita. K njemu je pristopilo 50 žensk, čeprav iz kluba
trdijo, da naj bi bilo vpisanih okrog 300. Namen je
učiti Indonezijke, kako se morajo obnašati, da bodo
“dobre žene” v očeh družine in moža; istočasno je
tudi zamisel utrjevati ženske v načelih islamske vere.
Za voditeljico kluba gospo Puspita je pravi cilj
vtepsti ženskam v glavo voljo “sprejeti” mnogožen
stvo, če se mož za to odloči. In zato predsednica
uporablja primer avta: mož vozi, žena pa se mora
obnašati kot “priden” potnik, kar pomeni zvesta v
vsem, podložna in pokorna.

Aktivistke za pravice žensk so prijavile poskus s
pomočjo muslimanske zakonodaje vpeljati načelo
mnogoženstva v Indoneziji, ki mu nasprotuje civilna
družba in ga zakonodaja prepoveduje. Opominjajo,
da je temelj Kluba pokornih žena iz istega “vira”, iz
katerega je leta 2009 nastal sporni Klub mnogožen
stva, ki ga je ustanovila nazadnjaška in integralistič
na islamska Global Ikhwan v povezavi z drugimi
državami, med katerimi sta Tajska in Singapur.
Močni Indonezijski svet ulemov je podprl začetek
kluba in izjavil, da ni v nasprotju z načeli islamske
zakonodaje šarije. Podpredsednik Sveta ulemov za
Padang v provinci Zapadna Sumatra Gusrizal Ga
zahar je zatrdil, da je »dolžnost vsake muslimanske
žene ubogati moža v vsem.«
Med prvimi kritičnimi glasovi proti tej združbi je
bila indonezijska ministrica za pravice žensk Linda
Agum Gumelar. Zanjo ta združba pomeni »korak
nazaj« za družbo, ki je na poti k enakopravnosti
spolov. Indonezijska narodna ženska komisija –
znana kot Komnas Perempuan – pa s prstom kaže
na bogorskega župana Diani Budiarto (znanega po
nasprotovanju gradnji katoliške cerkve), ki je na
temelju načela mnogoženstva vzel že četrto ženo:
komaj 18-letno dekle. Agencija AsiaNews.

preganjanje kristjanov
P. Bernardin Sušnik

HINAVSKI “SVOBODNI” SVET
Ob vprašanju katera država “fano nosi” v pre
ganjanju kristjanov človek pač res ni v zadregi za
odgovor.
Brez dvoma je na vrhu Severna Koreja, kjer je
prepovedana sploh vsaka vera. Edino ne le dovo
ljeno, ampak zapovedano češčenje gre “večnemu
predsedniku” (že umrlemu) Kim Il-sungu in njego
vemu sinu, sedanjemu “ljubljenemu voditelju” Kim
Jong-ilu. Človek bi se smejal temu modernemu mali
kovanju po zgledu egipčanskih faraonov in rimskih
cesarjev pred več kot dvemi tisočletji, če ne bi bilo za
tem množice kristjanov in pripadnikov drugih ver,
ki so končali v taboriščih ali pa bili enostavno pobiti.
Sledi Kitajska. Tam po izjavi upokojenega hong
kongškega nadškofa kardinala Zena verske svobode
sploh ni. Kjer hoče komunistična oblast imeti po
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polno nadzorstvo nad vsako versko skupino. Kjer
hočejo katoliško Cerkev odtrgati od Svetega sedeža
in papeževe oblasti ter ustanoviti “narodno” kato
liško Cerkev (kot so to poskušali v Jugoslaviji tam
med 1950 in 1960). Kjer papežu zvesti škofje in du
hovniki enostavno zginejo in se včasih vrnejo šele
po dolgem času, ali pa sploh ne. Kjer skuša država
(partija!) postavljati škofe in jih daje posvečevati
brez papeževe odobritve in dobesedno ugrablja
papežu zveste škofe, da morajo sodelovati na takih
nezakonitih posvečevanjih.
Vietnam. Več kot en primer poskusov razlastitve
zemljišča župnije ali samostana, čeprav je lastninska
pravica neoporečna že dolga desetletja. Pretveza je
“družbena korist”, resnica pa je prizadeti kristjane.
Ne manjkajo niti napadi na redovnice, posebno
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poglavje pa je preganjanje gorskih plemen, ki so
v glavnem krščanska. Poleg tega je komunistična
partija organizirala “Solidarnostni odbor vietnam
skih katoličanov”, ki naj bi bil nekakšen zametek
od Svetega sedeža neodvisne vietnamske katoliške
cerkve po kitajskem zgledu.
Kaj pa Savdska Arabija, kjer kristjani ne samo
da javno ne smejo izpovedovati svoje vere, ampak je
kaznivo kot zločin ne le zbiranje k molitvi v zaseb
nem stanovanju, ampak celo posedovanje kakršnega
koli verskega predmeta: od križca ali svetinjice pa
do Svetega pisma ali kake druge nabožne knjige, da
o prisilnih spreobrnitvah filipinskih delavcev niti
ne govorimo.
In Uzbekistan, kjer je posedovanje Svetega pisma
prav tako hud zločin in je kazen zanj plačilo vsote
50 najnižjih mesečnih plač, kar pa niti ni najnižja
izrečena kazen. Kjer policija ob preiskavah v sta
novanjih kristjane pretepa in poskuša z grožnjami
izsiliti obremenilne izjave za druge, sodišče pa ob
tem miži. Kjer je Komisija Združenih narodov proti
mučenju ugotovila, da so nasilje, mučenje in grožnje
proti verski svobodi nekaj vsakdanjega. Zakon o ver
ski svobodi ovira skupine, da bi dosegle priznanje in
ima za protizakonito vsako dejavnost nepriznanih
skupin, tudi če se dobijo pri molitvi v privatni hiši.
Pakistan. Svojevrstna “demokracija”, ki se ji ne
posmehujemo samo zato, ker je v bistvu tragična.
Kjer muslimanska večina dobesedno terorizira vse
druge, posebno kristjane. Kjer “zakon o bogokletju”
muslimani zlorabljajo za pohlepno pridobivanje
imetja drugovercev. Dovolj je, da nekoga obtožijo,
da je z umazanimi rokami prijel Koran, pa je že bo
gokletje. Seveda to velja samo za islam. Svete reči
kristjanov in drugih vernikov lahko preklinjaš po
mili volji. In kdor v politiki nasprotuje zakonu o
bogokletju, je sam razglašen za bogokletnika. Tam je
na primer bogat musliman mučil in umoril mladega
kristjana, pa se mu ni zgodilo nič. Tam muslimani z
grožnjami silijo kristjane k prestopu v islam, pa spet
nič. Tam muslimani ugrabljajo krščanska dekleta in
jih prisilijo v poroko, pa spet nič. Ob katastrofalnih
poplavah so bili kristjani in drugoverci pri delitvi
mednarodne pomoči enostavno prezrti. Celo ljudska
kuhinja je bila kristjanom prepovedana. Skratka, s
kristjani ravnajo kot z živino. In to v 21. stoletju.
Indonezija. Močne skupine islamskih skrajnežev
hočejo Indonezijo narediti za muslimansko državo.
Njihov cilj je udariti po vseh, ki jih imajo za “skupne
sovražnike”, to so pa vsi, ki so proti uvedbi islamskega
prava – šarije. Za to jim niso odveč nobena sredstva:
od oviranja gradnje cerkve kljub vsem dovoljenjem,
do dejanskih napadov in nasilja, pa prekinjanja ver
skih obredov. Organizirajo celo demonstracije proti
verski svobodi in proti gradnji verskih prostorov.
Irak. O napadih na kristjane je dosti poročil v
dnevnem časopisju: ni dovolj borba med dvema
glavnima muslimanskima usmeritvama suniti in šiiti,
ampak načrtno preganjanje kristjanov, posebno še
v severnem delu države. Posledica je, da se velik del
kristjanov pobegnil iz države in so zdaj po begunskih
taboriščih, največ v sosednji Siriji.
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Egipt. V obvezni osebni izkaznici oblast ne dovo
ljuje spremembe vere iz islama v krščanstvo. Skupina
skrajnežev hoče Egipt narediti za islamsko državo. Po
“jasminovi revoluciji” so na udaru najbolj krščanski
kopti, ki jih muslimanski skrajneži iz prepovedane
organizacije “Muslimanski bratje” skušajo ovirati in
onemogočiti pri vzdrževanju stavb, kar so prignali
tako daleč, da je za vsak poseg v obstoječi stavbi
potrebno predsednikovo dovoljene. Ne manjkajo
tudi ugrabitve koptskih deklet, znana sta celo dva
primera prisilnega prestopa v islam.
Indija. Prednjačita imeni dveh zveznih držav:
Orisa in Karnataka, seveda pa nista edini. V prega
njanju kristjanov namreč. Pod pretvezo, da je treba
odpraviti vsak prozelitizem podivjani skrajneži
požigajo krščanska naselja, izvajajo fizično nasilje,
posiljujejo ženske in uničujejo vse, kar jim pride na
pot, od cerkva do šol in drugih ustanov. Množice kri
stjanov se morajo skrivati po gozdovih. Vse kaže, da
so nacionalisti v vladi tako močni, da te podivjance
ščitijo na račun kristjanov.
Ali so kakšni skupni imenovalci glede na države,
kjer se ta preganjanja dogajajo? Indija vsekakor ne
spada v nobeno skupino, saj so tam vzroki preganja
nja v precej široko zastavljenem nacionalizmu,
ki ima svojo vero za temelj narodnosti in posledično
ne dopušča nobenih prestopov v druge vere, ampak
jih ima za kaznive.
Vse ostale države pa jasno spadajo v dve skupini.
V prvi je skupni imenovalec komunizem. Sem
spadajo Severna Koreja, Kitajska in Vietnam. Kakšen
odnos do vere ima komunizem Slovenci dobro vemo,
le da je v omenjenih državah dokaj hujši, kot smo ga
mi izkusili.
V drugi skupini pa je skupni imenovalec islam.
Savdska Arabija, Uzbekistan, Pakistan, Indonezija,
Irak, Egipt. To so v pretežno islamskih dežele in kar
tam počenjajo proti kristjanom, počenjajo muslima
ni. Naj je to komu všeč ali ne – to je dejstvo.
Za vse pa velja naslednje: hinavski “svobodni svet”
se pri vsem tem dela gluhega in slepega. Ni važno, kaj
je tam z osnovnimi človeškimi pravicami. Važno je da
z njimi trgujemo in kujemo svoje dobičke. Tako ime
novani “svobodni svet” se prodaja za denar. Morebiti
bi celo morali reči, da se prostituira za denar. Zato
ni čudno, kar ugotavlja avstrijska nevladna organi
zacija “Observatorij o nestrpnosti in zapostavljanju
kristjanov v Evropi”, da se morajo namreč evropske
vlade močneje zavedati pojava vse večje nestrpnosti
do kristjanov ne le v “klasičnih” deželah preganjanja,
marveč tudi v njihovih lastnih državah. Poročilo na
vaja napade na duhovnike, verske prireditve, cerkve
in krščanska pokopališča pa tudi odstranjevanje
verskih znamenj iz javnih prostorov oziroma prijetje
uličnih pridigarjev. Število primerov kaže, kako zelo
so kristjani tudi v državah EZ zaradi »radikalnega
sekularizma in pretirane politične korektnosti« iz
postavljeni zapostavljanju in nestrpnosti.
Navedeni podatki govorijo tudi o »različnih vidi
kih in veliki razširjenosti« tega pojava v zahodnem
svetu. Torej v našem svetu. Zgleda, da je samo vpra
šanje časa, kdaj bomo tudi mi na vrsti.
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misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega dvakrat zakrpanega misijonskega cekarja

SIROMAŠNEGA JAPONCA SEN
Siromašni Japonci so tudi živi del japonskega na
roda. Siromaka ne boš spoznal tako hitro: Japonec
in Japonka skrbita za svojo zunanjost, tako telesno
kot bivanjsko. Vsaj od 17. stoletja naprej je pod vpli
vom budizma revščina nedotakljiva; po načelu pre
seljevanja duš je lahko ali kazen za prejšnje bogato
življenje, ali obljuba za bodoče bogato življenje, torej
je ne smemo spremeniti. Toda Japonci so še vedno
bistveno bolj šintoisti kot budisti: človek se mora vse
življenje truditi, da živi zmeraj bolj človeka vredno
življenje, zanj je odgovoren božanskim duhovom, ki
mu življenje darujejo in h katerim se po smrti povrne.
Če dovolj dolgo živite na japonskih otokih, počasi
prodrete skozi zunanjost v življenjsko resničnost,
ki jo Japonec in Japonka živita. In ta življenjska
resničnost je – skoraj zmeraj – tako privlačna, da ji
človek-misijonar zaželi Kristusovo luč in Kristusovo
ljubezen.
Pet jezer – nekateri pravijo: šest – obdaja najvišjo
japonsko goro Fúdži; seveda na ravnini vzporedno z
njenim vznožjem in z velikimi razdaljami vsaj med
tremi jezeri: Motósu, Kawagúči (po naše pisano) in
Jamanáka (tudi po naše pisano). Če vsakemu teh treh
imen dodate besedico “–ko”, ki pomeni “jezero”, na
primer Motósu ko, vas bo vsak Japonec razumel; in ta
in oni bo, v upanju na vsaj primitivno razumevanje,
začel pogovor. Tako kot ga je začel z menoj človek
v preprosti, a snažni obleki, ko sem ob njem sedel
v avtobusu na poti nazaj v Tokio in ko sva strmela
skozi okno v jezero Jamanáka.
Po nekaj uvodnih besedah je moj sopotnik zaslu
til, da ga razumem brez posebnih angleških besed,
ki tvorijo neke vrste mednarodni besednjak in ki je
zanj značilen odmor med posameznimi besedami.
Sogovorec reče na primer “Nice”  z očmi uprtimi v
pokrajino, in mirno čaka na podoben odgovor: “Yes,
nice” ali s kakšno varianto: “Very, very nice!” Besedici
“hot” in “cold” zlahka zadeneta občutek vremena.
Pri vprašanjih “You American?” ali “You English?”
in pri izjavi “I Japanese” (včasih kar “I Japan”) ni
mednarodnih problemov.
V začetku najinega pogovora sem v razumljivi
japonščini sopotniku razodel, da sem iz Slovenije.
Gleda me. Beseda je zanj nekaj novega.
»Suro…?« (Dva zaporedna soglasnika sta za Japon
ca neizgovorljiva, če ni med njima –u).
Razločno ponovim: »Slovenija.« (se pravi “Su
robénia”).
Gleda me, kot bi bila Slovenija na luni ali na Marsu.
Potem mu spomin razvedri obraz:
»Surobákia?«
Odkimam: »Joróppa.«
Zdaj se šele začne najin pogovor. Zaupa mi, da
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ima za sabo obveznih devet let šole, a dostikrat je
moral med šolo delati na polju, majhnem, pa trdem;
bolni oče ni zmogel. Zdaj dela v opekarni, a polja ne
zanemarja. Lastne hišice si še ni mogel postaviti. (Bolj
intimnega vprašanja »Ali ste poročeni?« se izogibam;
od njega je odvisno, ali mi bo tudi to zaupal.)
Sonce zahaja za hribe okoli jezera, ki se začne
oranžno-rdeče svetlikati. Najin smehljaj ob teh ču
dovitih barvah prekine sopotnikov vzdih:
»Zmeraj sem hotel iti po svetu, a nimam dovolj
denarja. S sosedom sva prijatelja in včasih me po
vabi k svoji televiziji. Tam vidim, kako je Joróppa (=
Evropa) krasna! In tako mora biti tudi vaša Súro,« tu
se mu zatakne, tako da mu pomagam s “Surobénia”.
»Poglejte, kako čudovito žari to jezero! Čisto tako
kot žari tudi v moji Surobénii. In tudi v Ameriki. In
tudi v Afriki in Avstraliji. Narava je čudovito lepa, a mi
se nanjo navadimo tako zelo, da jo šele potovanje v
tujino znova razodene. Odprite oči: tudi Japonska je
čudovito lepa! Kot otok med otoki ima celo poseben
čar, ki ga celinske dežele ne zmorejo.«
Sopotnik seže po moji roki in mi jo stisne brez
besed, le z na novo vžganih smehljajem v očeh.
Avtobus se ustavi. Sopotnik prebere naslov postaje
in reče:
»Na naslednji postaji moram izstopiti.« (Med To
kiom in jezerom Jamanáka lahko izstopimo le na
štirih postajah.)
»Če vam ni nerodno,« mu rečem, »mi napišite
svoj naslov. Včasih mi prijatelji iz Surobenie pošljejo
denarno darilo; če bo dovolj veliko za nakup televi
zorja, Vam ga pošljem. Po celem svetu boste lahko
hodili…«
Kot stara znanca si krepko stisneva roki in potem
izstopi.
Možakar kakih 50 let se usede na njegov sedež:
»Oprostite! Za vama sem sedel in poslušal vajin
zanimivi pogovor. Imam tri televizorje doma; ene
ga ne rabim, še zmeraj lepo deluje. Vam ga lahko
pošljem v dar?«
»Z veseljem ga sprejmem. Tako mi ne bo treba
čakati na dar iz tujine. Tukaj imate moj naslov.«
Ime in naslov napišem na papir in se opravičim:
»Vizitko mi je tiskar pokvaril – namesto FR pred
imenom, kar pomeni Father, je natisnil RF, kratico
za ‘royal fusilier’.«
Ko sprejmem njegovo vizitko, se oba prikloniva,
on pa reče:
»Prošnjo imam: ali smem s televizorjem poslati v
pregled angleško pisano doktorsko nalogo moje hče
re? O vsebini vam ni treba razmišljati, jezik jo skrbi.«
Nasmehnem se mu:
»Kar pošljite oboje, a dajte mi en teden za pregled;
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saj veste, nujni opravki krajšajo razpoložljivi čas.«
»Se razume,« odgovori, »še danes dobite oboje.«
Upam, da je bil televizor vreden doktorske diser
tacije. Ta je namreč obsegala več kot tri sto tipkanih
strani. In še to   lahko zaupam, da je obravnavala

probleme seciranja trupel. Če bo moje kdaj na njeni
secirni mizi, bo gotovo brez tiste usodne vizitke z RF
pred imenom. Razen seveda, če bo na RF Japonskem
pomenil “radiation fall-out”. V nobenem primeru pa
ne bo na secirni mizi moje duše.

SOMALIJA
nadaljuje se beg proti Jemnu

TAJSKA
milijoni neprijavljenih otrok

Vedno večje število Somalijcev beži pred sušo in
lakoto proti Jemnu v prenapolnjenih in razmajanih
barkah in jim pogosto ne uspe niti, da bi prišli živi
na cilj. Julija 2011 je jemenske obale doseglo 3.700
beguncev, kar je največ v celem letu. Istočasno upada
število Somalijcev, ki beže v glavno mesto Mogadiš,
saj jih prihaja le okrog 200 na dan, medtem ko jih je
bilo mesec dni poprej na dan po 1.000. V taborišče
Dadaab v Keniji jih prihaja manj: le 1.000 do 1.200 na
dan v primerjavi s prejšnjimi 1.500. Agencija Misna.

Konvencijo za zmanjšanje števila ljudi brez dr
žavljanstva, sprejeto pred petdesetimi leti, je od
193 članic Združenih Narodov ratificiralo samo 30.
Državljanstva danes še vedno nima 12 milijonov
ljudi, večina Azijcev, kjer se vsako leto rodi okrog 30
milijonov otrok, ki jih ne prijavijo in tako tvegajo,
da bodo živeli brez zdravstvene oskrbe, brez šolanja
in brez možnosti zaposlitve. Največ jih je v težko
dostopnih predelih Tajske. Pri štetju prebivalstva ti
otroci sploh ne obstojajo, so apolidi. Agencija Fides.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

ROPANJE DRŽAVL JANOV IN ŠE KA J
Začnemo z zadnjim delom naslova “še kaj”: verjetno bo koga zanimala novica o doslej neznani dejavnosti Josipa Broza-Tita, ki je bil od konca druge
vojske pa do smrti 1980 absoluten diktator zdaj že rajne Jugoslavije, in se ne le okorelim komunistom, ampak tudi marsikomu drugemu še zdaj kolca
po njem. To odkritje bo verjetno marsikomu spremenilo mnenje. Tole poročilo smo brali pod naslovom: “Tito v španski državljanski vojski”:
Avtor knjige “Tito skrivnost stoletja”Pero Simić je na predstavitvi najnovejših odkritij o nekdanjem jugoslovanskem predsedniku razkril, da je
bil Tito med drugim vodja skupine za likvidacijo Stalinovih oporečnikov
v času španske državljanske vojne. Ta odkritja bodo dodana k nemški
izdaji knjige, ki bo predstavljena na Frankfurtskem knjižnem sejmu.
Simić je pojasnil, da je v Arhivu Slovenije našel dokumente, ki
opisujejo Titovo sodelovanje v španski državljanski vojni. Stalinove
specialne službe so ga takrat poslale v Španijo, kjer je vodil predstavnike
IV. odseka sovjetske varnostno-obveščevalne službe NKVD in deloval pri
likvidacijah vseh oporečnikov Josifa Visarianoviča Stalina, t.i. trockistov.
Kot vodja je hodil tudi v Španijo na inšpekcijska potovanja, ki so trajala
dan ali dva.
To je po besedah Simića pred svojo smrtjo razkril slovenski komunist
in pomemben sodelavec Tita Josip Kopinič v neobjavljenem pričevanju,
ki ga je dal piscu Titovega življenjepisa Vladimirju Dedijerju.
Veliko odkritje je tudi to, da je šef Titove predsedniške administracije
Leo Mates Titovemu življenjepiscu Dedijerju razkril, da mu je Tito priznal,
da je organizacijskega sekretarja CK KPJ in svojega konkurenta za novega
šefa KPJ Blagoje Parovića v Španiji “poslal v smrt”. Dedijer, verjetno iz

strahu pred posledicami, ni niti poskušal objaviti teh odkritij, meni Simić.
V nemški izdaji knjige bo tudi predstavljena vloga Tita pri likvidaciji
več kot 1000 nemških civilistov v Vršcu leta 1944.
Kot poudarja avtor knjige, je šokantno dejstvo, da smo živeli v
državi, ki jo je simboliziral človek s takšno biografijo. »V kolikor je imel
Tito do konca življenja svojo tajno službo in je Edvard Kardelj prav tako
delal za NKVD, se na novo postavljajo vprašanja, v kakšni državi smo
živeli in kakšni ljudje so jo ustvarili,« pravi Simić. Poleg tega meni, da
vsa ta odkrita dejstva zahtevajo ponovno interpretacijo vloge teh ljudi
v jugoslovanski zgodovini.
Po navedbah Simića naj bi te dokumente in dejstva pred njim že
videl zgodovinar ter pisec knjige Tito in tovariši Jože Pirjevec, ki pa naj
bi jih zaobšel in spustil. Sam razlogov za to ne pozna, vendar se je po
njegovem prepričanju »delalo na tem, da se prizna to, kar se mora
priznati, nekaj pa naj bi ostalo še nepoznano.«
Slovenski zgodovinar Jože Dežman je o Simiću povedal, da je eden
vodilnih pri kritičnem pristopu do mita jugoslovanskega predsednika.
Bo pa po njegovem dolg proces, da se iz “titofilnega bajeslovja” spustimo
na realne predstave o njem.

Toliko o podobi zločinca, čigar zvesti nasledniki hočejo še danes za vsako, pa res za vsako ceno gospodovati Sloveniji.
Ko človek kolikor toliko redno zasleduje zadeve v Sloveniji, se mu nehote pritakne misel, da je to politična in gospodarska norišnica, oziroma da bi
tisti, ki vodijo njeno vlado in s tem politiko ter njeno gospodarstvo, spadali v norišnico. Ta izraz je danes sicer “politically incorrect”, saj se topogledni
zavod imenuje Psihiatrična klinika. Sicer bo pa vsem, ki vsaj malo poznajo žargon Ljubljane in njene okolice, takoj vse jasno, če rečemo, da spadajo na
Studenec. Vlada je praktično brez širše podpore, ministri odstopajo na veliko – trenutno jih je odstopilo že pet –, podjetja propadajo eno za drugim,
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v tistih, ki pa še životarijo, delavci komajda dobe kaj plače ali pa sploh nič – seveda si direktorji, ki so “naši” (beri: rdeči) če vedno privoščijo sanjske
dohodke, ljubljanski župan gospodari kakor kak turški paša, ki se mora vse uklanjati njegovi volji – njegovo obnašanje uteleša njegov sin, ki ne le,
da si je nabavil luksuzni Mercedes, ampak ga je vozil kar brez šoferskega izpita, češ, kdo pa Jankoviću kaj more, kar pač kaže skrajno arogantnost in
pokvarjenost tega klana –, pa tudi mariborskemu županu očitajo cel kup reči, predsednik vlade pa se še vedno obnaša, kakor da je vse v najlepšem
redu. Iz nastalega položaja ne išče nobenega izhoda, čeprav je nedavno priznal, da bo treba iti na predčasne volitve.
V kakšnem političnem položaju je trenutno Slovenija, je v Družini nakazal Ivan Puc pod naslovom ”Izbira v megli”.
Poletje ni poskrbelo za novo stranko. Jo bo prinesla megla? Ljubljanska morda? Pred nami je tako še vedno izbira, ki neprivržence Janeza
Janše iz dneva v dan, ker se nič ne zgodi, spravlja v obup. Izbirali bomo
med njim in Borutom Pahorjem. Kakšna groza. Pa ne toliko zaradi
sedanjega premierja v odhajanju kot zaradi prejšnjega mandatarja, ki
spet trka na vrata, čeprav je tudi on tlakoval pot na dno, kjer se je znašla
Slovenija. Nihče pa ničesar ne stori, čeprav je potreba po alternativi
Pahorju in Janši očitna, pogorišče levice pa idealen prostor za novo
politično formacijo.
V iskanju zatočišča za levi del volilnega telesa pa naj bi se marsikaj
pripravljalo, kar bi vsaj del v poraz vdane oblastne garniture spravilo na
rešilni čoln. Če bo, bo alternativa predsednikoma najmočnejših strank
prišla na dan, ko bo znan dan volitev. Takšne so zahteve politične taktike,
saj vsaj v premierjevi stranki SD ne bodo le mirno opazovali, kako denimo
ljubljanski šerif v imenu višjega poslanstva jemlje zakon v svoje roke in
s čistko izvaja »rekonstrukcijo « politične arene na levici.
Župan Zoran Janković prednost rešiteljstva in mandatarstva prepušča kar predsedniku republike, ker Danila Türka anketiranci (v drugih
raziskavah so ga po vsem spregledali) vidijo tudi na čelu vlade. Je tudi
to taktika? Kakor koli, predsednik ne sedi križem rok, čeprav prav to
svetuje drugim. »V teh tednih je treba manj govoriti ter čim več in čim
bolje misliti,« je po odstopu še zadnje predsednice koalicijske stranke
Katarine Kresal nagovoril stranke in jih pozval, naj se vzdržijo čustvenih
ali motiviranih izjav in dejanj. Težko je nasprotovati »premišljenemu in
zbranemu odločanju … za usmerjanje gospodarske situacije, za urejanje
socialnih vprašanj«, a takšno predsednikovo hlajenje pregretih glav
nima veliko skupnega z realnostjo. V njegovem besednjaku ni več
predčasnih volitev, čeprav je o njih kot možnosti govoril že pred nekaj
meseci, ko so jih nekateri še zavračali. Volitve in ne stara vlada lahko
daje legitimnost izvršni oblasti za upravljanje z državo. Čemu taktizira
torej tudi prvi mož države?
Sredi septembra namerava predsednik vlade državnemu zboru
predlagati kandidate za vseh pet izpraznjenih ministrskih položajev
in na to vezati zaupnico vladi. Če kdo, si Türk želi takšen razplet politične krize, ki bi po izglasovanju nezaupnice ne pripeljal do predčasnih

volitev, temveč bi na Pahorjev položaj brez volitev začasno pripeljal
nekoga tretjega. Tistega, ki bi volivce rešil usojenosti na alternativo
med Pahorjem in Janšo ter slednjemu v spopadu preprečil zanesljiv
mandat. Podporno in vplivno ozadje levice z “old boys” na čelu že več
mesecev prepričuje Pahorja, naj oblast mirno izroči nekomu, ki bi imel
ne glede na klavrn mandat kot “nov obraz” možnosti v poudarjeno
liderskem soočenju premagati prvaka opozicije. Pahor se pritiskom ni
vdal in vztraja, da je treba do nove vlade priti z volitvami. Prvaka SD in
SDS imata tako nekaj skupnega.
Konec prihodnjega meseca naj bi bile končno le sprejete prve
odločitve, ki bi lahko vodile k razrešitvi političnega kaosa. Če in ko bi
Pahor padel, bi se pritisk, naj do rednih volitev podprejo prehodnega
mandatarja, s Pahorja premestil na njegovo stranko in poslance. Le
kako bi bili lahko izdajalci “osvobodilne fronte” zoper naval desnice in
madžarski scenarij? Bo takrat SD še tako enotno stala za svojim dolgoletnim predsednikom, ki je prišel do konca politične poti? Po glasovanju
o nezaupnici pa bi se Pahor vendarle lahko obdržal in povedel svojo
stranko na volitve. Takrat bi bilo treba optimalni scenarij zamenjave
s tretjim človekom prilagoditi. “Preporod” levoliberalne opcije bi z
morebitno novo stranko lahko dobil razsežnosti, ki bi bile nasprotne
od pričakovanj po “rekonstrukciji levice”.
A dovolj preigravanja. Počakajmo, da alternativa razloži, kaj ve in
kako zna bolje, je trpko v “politični oporoki” zapisal Pahor in pri tem
ni imel v mislih le Janše. Ta se kot zmagovalec ne bo vrnil in ne more
preprosto vrniti na položaj izpred treh let. Nekateri nasprotniki, ki ga v
maniri teorije zarote prikazujejo kot poosebljeno grožnjo demokraciji,
se tolažijo, da bo z drugim, mnogo zahtevnejšim mandatom napočil
vsaj blagodejni konec njegove politične kariere. Prva naloga novega
mandatarja bo oživiti gospodarstvo, v razmerah, ko je propadel slovenski
razvojni model in ko tudi Evropa in zahodne demokracije iščejo rešitev iz
krize, ki ni le dolžniška. Urediti državni proračun in zagotoviti temelje za
delovanje tržnega gospodarstva oziroma podjetniškega duha. Delujoče
pravosodje, denimo, in nadzorne ustanove. Še pred sodbo volivcev pa
ga čakajo na skrajno zapletenem procesu dolge ure spoštljivega sedenja
pred sodnim senatom.

V Sloveniji le redkokdo še dvomi, da so nosilci naslovov premierja in ministrov, ki izjajao iz SD, naslednice Komunistične partije, ter poslanci istega
izvora, res nosilci oblasti. Vsem je več ali manj jasno, da niti iz ozadja vlečejo stari komunisti, od katerih so najmlajši že preko 70 let – torej prava gerontokracija, vlada starcev, ki nikakor nočejo izpustiti oblasti iz rok in so še vedno prepričani, da jim vlada pripada. Eno izmed njihovih trobil v parlamentu,
73-letni Miran Potrč, ki se kot “politik” od leta 1968 pase pri državnih jaslih, si je kljub premierjevi izjave o potrebnih predčasnih volitvah privoščil
izjavo, da se predsedstvo stranke SD strinja, da je nesmiselno prejeti zaupnico v Državnem zboru, potem pa iti na predčasne volitve in poudarja, da se
bodo, če bo premier Borut Pahor prejel zaupnico, potrudili vladati do rednih volitev in izpolniti svoje naloge. Previdno pa seveda molči o vsem, kar so
počeli od volitev 2008 pa do zdaj, ko so državo spravili na kant. Seveda večina ljudi ni tako neumna, da bi verjela taki bebavosti, kar kažejo naslednji
komentarji, ki sem jih zbral ob Potrčevi izjavi.
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Najbolje je da razpustite stranko saj boste tako in tako razpadli in
vas bo vzel vrag kot LDS pa naj Katarinca toži celo partnerja, ki ji je kupil
mesto predsednice LDS, s toliko masla na glavi še ostaja predsednica
in sedaj ko bodo volilci množično zapuščali stranko bo uvidela da je
ravnala narobe in isto je pri SD, toliko laži in sprenevedanj njihovega
predsednika jih bo stalo na volitvah vstop v parlament, ker je ljudstvo
enostavno spoznalo, da leva opcija enostavno nima več liderjev za uspeh
Janez, a to so tisti, ki so pred tremi leti vpili, kako jim narod zaupa, pa
SDS pometali na smetišče zgodovine?? Pa koliko sanjskih strokovnjakov
premorejo, kako znajo bolje upravljati z državo, dali novo paradigmo, kaj
je poštenost in pravna država, za krajo pa še nikoli slišali niso, kaj to je??
Klientelizem jim je pa tako tuj, kot tatu poštenje. Menda ne misliš te.
Da, da, to je sanjska ekipa. če bi bilo pol stoletja nazaj bi nas drugače
misleče enostavno pobili. No pa tudi sedaj imajo notranjega sovražnika,
kateri je pač kriv, da sanjski ekipi ne gre najboljše.
Dušan Kumer računa in preračunava. Ne ve sicer zakaj, saj imajo
sedaj sanjsko ekipo, kot je izjavil premier Pahor. Predlagam, da začnejo
delati, ne pa se pripravljati, da bodo začeli delali. To že obljubljajo tri
leta, rezultati pa niso vidni (samo za njih), volilci jih namreč vidimo in
smo navdušeni nad njimi. Samo SD je tista s Pahorjem na čelu, ki lahko
reši Slovenijo ..... Česa le.
Zalar: »Ustava vsakomur zagotavlja izpodbijanje zakonitosti akta,«
zakoni pa zagotavljajo, da bi morala Kresalova zaradi večmilijonskega
oškodovanja že zdavnaj sedeti. Vendar ob dejstvu, da je Kresalova
protizakonito imenovala g. Gorška kot vodjo policije, da je bil za gen.
državnega tožilca imenovan g. Fišer, ki je sodeloval v stalinističnih procesih, ter da je vodja sodišča g. Masleša, ki se je naslajal nad pobojem
sodržavljanom, je to iluzija. Kresalova in psejebska “elita” so nad zakoni !
Borut Pahor “sanjski predsednik vlade” ki je podprl gospodično
Kresalovo, potem ko je tudi protikorupcijska komisija po 16 mesecih
ugotovila, da je večmilijonsko oškodovanje države s strani gospodične
Kresal pri najemu NPU od njenega prijatelja Pogačarja korupcija! No
ja, nekaj milijončkov v primerjavi s 6 milijardami, katere je ta vlada
namenila za financiranje partijsko tajkunske kriminalne združbe je res
drobiž! A se zato vladajoča “elita” goni z bulmastifi, ker ves čas sanjajo?
Mene pa zelo zanima koliko sedanjih poslancev se bo potem paslo
na državnih jaslih, ker ne bodo revčki našli službe... Pa ob tej poplavi
sprejemanja raznih zakonov – zakaj ne sprejmejo zakona, da ne more

biti nihče dvakrat zapovrstjo izvoljen? Pa zakaj se ne voli poslanca ampak
stranko? Bo kdo imel jajca in to predlagal in sprejel? Dvomim, vsi se
bojijo zanje (za jajca, čeprav jih eni že vrsto let nimajo!)...
Ne mislim nič slabega. Pa vendar mi tvoja teza ne vzdrži. Razloži, v
osmih okrajih boš volila svojega človeka. Okraj Maribor do Slov. Bistrice.
Kake šanse ima tvoj kandidat v Slov. Bistrici?? Tvoj zakon, nihče dvakrat
zapovrstjo, ne more biti izvoljen. V redu. Ugotoviš, da tvoj poslanec
dela odlično, ker več ne more biti izvoljen, voliš nekega “đubreta”.
Ne nasprotujem, dajem v razmislek. Sam spremljam DZ in poslance.
Točno vem, komu bom zaupal svoj glas. Če je treba 6x. Nič na pamet.
Presenečenja ni.
Liberalna demokracija in socialna demokracija ne moreta iti z
roko v roki. Socialna demokracija je prinesla socialno krizo, liberalna
demokracija pa liberalno anarhijo.
Volitve morajo biti takoj. Ne imejte Slovencev za osle.
Itak da je nesmiselno to za komuniste,... oni sploh volitev ne bi
imeli,... kaj šele da bi šli na predčasne, pa to celo zaradi volje ljudi,...
kaj je še hujšega za komuniste, kot upoštevati voljo ljudi,... ovce so itak
sam za krast dobre....
Ja, seveda, Mihan Pothč. Ti ne bi vztrajal samo do volitev, ampak do
groba! Poberi se, grduh, pa ne zato, ker si komunist, ampak zato, ker so
te ljudje do konca naveličani!
Tovariš, ti niso povedali kdaj je cajt za penzijo?!!!!!!!!!!!!
Ja Potrč bi vztrajal še v duhu , da sa tvoga puta ne skrenemo????????????
Če bi Potrč vztrajal ali ne sploh ni pomemebno. Pomemebno je, da ta
partijski aparatčik vztraja še od časov, ko so bile volitve navadna burka.
Ves problem se začne ravno pri tem. Da nismo, ko je bil še čas pometli
s tistimi, ki so bili organizatorji komunističnega terorja. In da dovolili,
da so si nataknili maske t.i. “socialdemokratov” kar seveda nikoli niso
bili.T.i “socializem” je bil revščina za vse (razen za partijce) o demokraciji
pa ni bilo ne duha ne sluha.
Rdeče – komunajzarske lopovske stare svinje ne morejo zapustiti
korita , stari nesposobni komunajzarji morajo uničiti Slovence in Slovenijo do konca, komunajzarski rdeči prasci cvrli se boste v peklu in
cvilili kot podgane.
Mora bit že luštno tam, da se še po 70. letu ne mudi v penzijo.

Ti komentarji dokaj jasno povedo, kaj si ljudje mislijo o sedanji vladi in njenem delu. Še bolj je pa to razvidno pri zadnji “dokapitalizaciji” NLB (Nove
Ljubljanske Banke), Bog ve, kateri po vrsti, to pot kar za 250 milijonov evrov.
“Dokapitalizacija” je izraz, ki se zadnja tri leta, odkar Sloveniji vladajo spet komunisti, vedno bolj pojavlja. Ta izraz je pesek v oči povprečnemu
davkoplačevalcu, da ne bi razumeli, da gre za čisto navadno ropanje njihovega težko prisluženega denarja. “Dokapitalizacija” namreč pomeni, da
podjetja – tudi banka je podjetje – ki so zaradi nesposobnega vodstva zgubarska, namesto da bi šla v stečaj, dobijo svež denar iz državnega proračuna.
Ker pa zaradi tega v državnem proračunu zazija luknja, jo država zamaši z višjimi davki, ali na kak drug, še bolj prefrigan način, vse pa seveda iz žepov
davkoplačevalcev. NLB je kakor vreča brez dna – država vanjo meče proračunski denar, banka pa ga zapravlja, ne da bi kdo za to odgovarjal, le vodilni si
izplačujejo mastne dohodke. Taka vreča brez dna je tudi Adria Airways, ki prav tako hoče “dokapitalizacijo”, češ da je ta prevoznik nacionalnega pomena.
Pri tem se človek vpraša, kako lahko nizkocenovni prevozniki poslujejo z veliko nižjimi cenami z dobičkom, Adria pa kljub visokim cenam propada.
Očitno je en sam odgovor: ne znajo gospodariti. Torej bi bilo edino logično, da izginejo s površja zemlje, njihovi vodilni pa naj gredo med smetarje – tam
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vsaj ne bodo delali škode. Ni čudno, da nameravana “dokapitalizacija”, to novo ropanje državljanov, zbuja jezo, ki odseva iz naslednjih komentarjev.
Temu se reče legalna kraja državljanov ampak pozor tisti ki delamo
v gospodarstvu, ker tisti, ki so v javni upravi so izvir legalnih kraj. Kar
se tiče pa zgrešenih kreditov in naložb vodstva NLB bi jaz temu rekel
pa kar NLP.
Kdo bo za pijačo dal, ko umrla bo država? Kdo takrat bo mašo bral,
ko umrla bo država? Kdo bo za sedmino zbral, ko umrla bo država? Hej,
fant, to bo dan, kot ga še ni bilo! Kdo bo na pogreb prišel, ko umrla bo
država? Kdo bo glavni govor imel, ko umrla bo država? Dvajset milijonski
zbor bo pel: “Umrla je država!” Hej, fant, to bo dan, kot ga še ni bilo!
Državna varnost bo varnost le, policaji le čuvaji še. Komu bomo carino
plač’val in koga v areste dajal? Na koga bomo pol pljuval, ko umrla bo
država? Koga bomo v rit suval, ko umrla bo država? In kam bomo z
vsemi ljudmi, ki delajo za državo? Hej, fant, to bo dan.
Iz lastnine Slovenije v NLB narediti 2.000.000 delnic. Vsakemu
Slovencu dati eno, potem pa naj država dokapitalizira banko.
Prvo, kar bi bilo potrebno nujno storiti je zamenjati nesposobno
vodstvo banke in kazensko počistiti pretekle manipulacije!
Ne samo tisti, ki so navedeni v spodnjem komentarju, omenjati bi
morali tudi tiste iz liste 100 ali več najbogatejšh v Sloveniji, ki leta 1990
niso bili na teh seznamih. Bojim se, da nikoli ne bomo dobili zakona o
obrnjenem postopku, da morali bogataši dokazovati vire premoženja
ne sodstvo.. sami sebi pač ne bodo rezali veje na kateri sedijo...
Ko čujem za dokapitalizacijo državnih bank, mi pride najprej na
misel, da so velemojstri a la Šrot, Bavčar, Kordež, Zidar, Hilda & Co,
naredili samo NLB in NKBM škode za vsaj deset vrednosti predvidene
dokapitalizacije NLB-ja. Pa ti tipi so nas tako nasamarili, da bi brez teh
velemojstrskih prihvatizacij lahko imeli za četrtino nižje davčne stopnje
in to brez proračunskega primanjkljaja. Če bi to folk vedel, bi za njimi
tekel s srpom v eni in s kladivom v drugi roki.
Ta NLB je pravi škandal in leglo slovenske mafije. Jaz res ne vem kaj
ta država počne namesto da bi jo že zdavnaj prodali, sedaj pa jo bo kupil
kdo? S temi pufi ki jih ima verjetno nobeden. Pa še dobro da si vodstvo
izplačuje bajne plače in nagrade, delavcem pa regrese in ne vem še kaj!
Še sreča da nisem več komitent te banke. Sramota!
..nepremičninski balon je pa še kar “naduvan” ...ha, ha, ha...kdo si
upa narediti red na NLB v nacionalnem interesu ?
A ne obstaja nobena varovalka, da se prepreči nova dokapitalizacija?
Koristen predlog: Uvedba redne sezonske dokapitalizacije: spomladanska, poletna,..... Vse skupaj je zelo diletantsko, rešitev je edino drug
lastnik. Država je zafurala zadevo, ker ni hotela prodati deleža KBC, ko
je bil ta še zainteresiran. Sedaj ko bi država morda to celo želela, pa
vodilni v tej banki očitno niso tako nori, da bi kupili takšno podrtijo
od banke. Odličen primer plenilske (mafijske) sprege med politiko in
gospodarstvom, za v učbenike. Smo pa tukaj davkoplačevalci, ki bomo
kot ovčke to do neskončnosti plačevali. Če pa prideš osebno po kredit
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kot fizična oseba ali bog vari kot podjetnik, pa bodo bančni mojstri
našli mnogo fobij, bojazni ter ovir, da je kredit zelo tvegan za banko.
Kakšno sprenevedanje in gluma: tajkunski krediti (velike vsote, velika
verjetnost neuspeha) proti fizičnim kreditom (male vsote, razni inštumenti zavarovanja, nikakršno tveganje) so pa OK. Res višek licemerstva,
pokvarjenosti in nesposobnosti, za bruhat.
Ne morem razumeti, da moram najprej sanirati NLB, da potem od
nje dobim kredit, za katerega mi zaračunavajo visoke obresti (bog na
daj, da zamudiš z plačilom obroka). To mi zgleda tako, kot bi sosedu
dal denar, da bi mi ga on potem lahko posodil. Počasi vas bom imel
poln kufer, zato vas lepo prosim (vlado), da se že spokate, ker očitno
nimate pojma. Sicer razumem, da vam je v interesu, da banka še deluje
tako, kot pač deluje, saj tako neizmerno črpate kredite, ki jih potem
plačujemo vsi. Odhod!
Prodati banko zasebnemu kapitalu potem pa naj delajo kar hočejo.
Dvakrat do trikrat letno bomo dokapitalizirali to propadajočo banko.
Banka je med drugim lastnica ogromnega števila nepremičnin, ki jim
umetno vzdržuje ceno. Ko bo počil še ta balon (kar bo na dolgi rok pravo
olajšanje), bomo morali dokapitalizirati še malo več kot smo navajeni
doslej. Na koncu bo dokapitalizacijo preko raznih obvodov (kot NKBM)
izvedla država. Do kdaj še tovariši?
In kolikšne nagrade dobi uprava in nadzorniki? Najbrž podobno kot
na inštitutu slovenskih železnic, ki jih že 20 let saniramo!
Če si ne znaš poskrbeti za preživetje potem pač crkneš. Tak je zakon narave. NLB bi morala crkniti že dolgo časa nazaj in ne bi bilo pol
stečajev podjetij kot jih gledamo danes. Očitno se je Kranjc zmotil, ko
je napovedal da bo verjetno potrebna še ena dokapitalizacija do konca
leta. Do konca leta bosta verjetno potrebni kar dve. Naslednje tri sledijo
naslednje leto.
Pač mafijsko partijska banka. Sicer pa zdaj po regresih je treba
zbrat še za božičnice in nagrade vodstvenemu kadru ... “varčevalci”
pač več nimajo.
NLB smo že bail-outali, sedaj naj bi jo spet. Nobeden pa ne razume,
da subvencija v višini 1.600 milijonov EUR pomeni, da je bilo s tem
1.600 milijonov EUR skozi davke odvzetih iz gospodarstva. To ni nobeno
reševanje, to je uničevanje. Po sedanjem stanju na borzi to pomeni, da
bomo uničili 16 vrednosti Gorenja d.d., da bomo “rešili” nacionalnega
prevoznika. Neobstoj 16-ih takih podjetij kot je Gorenje d. d. pomeni
neobstoj deettisočev produktivnih delovnih mest.
To whom it concerns. Dear Slovenian Government, dear Minister of
Finance, Your Excellency Prime Minister, I am writing to Your excellencies
regarding the latest NLB PO. I herewith inform you that I am interested to
take part in this international tender. As far as I am informed, You - The
Government of Slovenia have abused tax-payers in multitude of cyclically occurring bailouts of perpetually trobled NLB. Yes, Your Excellencies,
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make no mistake, I do know very well, that Slovenian People did not
want the ugly capitalism and liberal beasts who are causing this misery
in NLB, and also that they would rather see the SDV to come back and
make NLB trouble free again.
Vse kot bob ob steno. Pomagati bi jim morali na ta način, da država
odkupi njihove deleže pri dobro stoječih podjetjih po 70% tržne cene.
Ali bomo še tistih par dobrih blagovnih znamk, ki jih premore Slovenija
poklonili tujcem? Je to mogoče nacionalni interes?
Kdaj nas boste nehali izčrpavati preko politične banke? Koliko
pritiska še lahko zdržimo ob tem, da se nam večini plače in standard
znižujejo in plačujemo vaše napake in prijateljska posojila?
»Mi še zadnje krize nismo absorbirali tako kot v tujini, ko so banke
počistile portfelje in si naredile zalogo, hkrati pa so jih izdatno dokapitalizirali,« pravi bančnik blizu NLB. A res? počistili portfelje? Katere
banke? Ali so počistili z grškimi krediti? Naredili zalogo? V čem? V zlatu?
Kdo čisti njihove portfelje in kdo jim dela zalogo? Koliko nas je do danes
že stalo čiščenje PIIGS-ov.
NLB – Najslabša Ljubljanska Banka
S tole banko pa res tok mečkajo in mutijo, da je groza. Pa dajmo že
prodat to zgubo od banke in bo zadeva rešena! Brez veze je že vse skup!
Narediti moramo nekaj za spremembo situacije in jo ne vzdrževati!
Slovenski nacionalni interes. Zakaj potem ne zmečemo gore denarja
še v Adrio Airways, SŽ, Palomo, ...? A ja, saj res, saj smo že.
Nehajte že s temi dokapitalizacijami, dajali so nezavarovane kredite
in to največ največjim tajkunom, zdaj pa bi jih naj še reševali in jim dajali
potuho, če ni sposobna profesionalnega poslovanja in nekatere postavlja
v privilegiran položaj, naj se znajde sama, če sama ni sposobna preživeti
jo prodajte na mednarodnem trgu ali naj propade, tako, kot podjetja,
ki niso sam sposobna preživeti, ne vem zakaj bi tu delali izjeme, ker je
država lastnik, običajno tako ali tako najslabši, pa ne samo v bankah,
vseskozi je bila boter in služila politiki in politikom, tako levega in
desnega bloka in teh navad se ne more otresti, reši jo samo stečaj in
pripeljati nove s politiko neobremenjene kadre in začeti na novo in to
ne samo z imenom kot je že poskušala v preteklosti ampak z vsebino,
v glavnem vlagati je potrebno začeti v ljudi ne samo v prostore, “zlate
kljuke” ne pomagajo nič, če ni prave in profesionalne vsebine... ekipe.
Zakaj že tu gre? A ja, konec leta bo kmalu tu, pa bo treba izplačevat
božičnice in še kake druge nagrade. Saj jih razumem, ubožce...
By the way; Banka Slovenije pa bi morala te zahteve izvajati pred
recesijo (2004-2008), ko so balončki rasli in ne sedaj, ko je evidentno,
da s takšnimi potezami zateguje štrik okoli vratu – predvsem domačim
bankam. Res modro od naših “vrlih” nadzornikov. Pa itak se ve, kdo not
sedi...
Mah, treba se je borit do konca, pa čeprav z glavo v pesku. Banko NLB
(in državo Slovenijo) bo odpihnila depresija, v katero počasi a vztrajno

drsi cel McDonalds like svet.
Luknja brez dna. Če že hočejo naš denar, naj tudi dajo vse karte na
mizo in že enkrat končno razkrijejo vse packarije, ki so Lj. banko pripeljale v tak položaj. Vsaj to usluga nam naj naredijo, če že teh barabinov ne
more nihče spraviti v keho, kar jim edino pripada. Zaščiteni od predvsem
aktualne oblasti se vrtijo v krogu dobro plačanih stolčkov.
Dokler NLB financira Jankovičeve projekte, za katere se ve, da nikoli
ne bodo poplačani, Adrio Airways, ki ima samo 3 (tri!!!) dobičkanosne
linije (pa še tu jim povezavo Ljubljana-Bruselj subvencionira država),
ne vnovči hipotek na neprodana stanovanja (ki jih vrednoti po 3.000
ali 4.000 EUR/m2) itd., toliko časa bo NLB stalno ogrožena. Zato je to
banko najbolje prodati.
Vložili smo milijardo šesto, danes pa je vredno šesto (seveda pa
smo tik pred prebojem na planetarne trge, kar bo doseženo z zadnjo
dokapitalizacijo in česar ne upoštevam!). Čestitke, ljubitelji Mencingerja.
Ustvarili ste cev, kamor davkoplačevalci mečejo rezultate svojega ustvarjanja, na drugi strani pa letijo ven krediti, ki se jih pozneje odpisuje ali
reprogramira. Sam da je “naše”, to je vaše
Kako dolgo boste še to banko dokapitalizirali? V nedogled? Politična
gospoda, temu se po kmečki pameti reče, da dajate denar za banko
zato, da en kup zaposlenih in vodilnih na tej banki lahko dobro, pa kaj
dobro, odlično živi! In to se sedaj po novodobno reče dokapitalizacija?
Ne, temu se reče, koliko denarja banka potrebuje, toliko ga država banki
DA in pika. To je pravi izraz za to kar VI počnete že od vsega začetka, kar
se je ta banka ustanovila, zato se temu ne reče dokapitalizacija ampak
brezno brez dna!
Če v kupleraju posel ne gre, je treba kurbe zamenjat, ne pa da
davkoplačevalci stalno nove posle plačujejo!
Ni Slovenija dovolj bogata da lahko reši NLB. Ni rešitve. Zavedam
se, da so to hude besede, ne izrekam jih kar tako. Je pa propad NLB
rešitev za gospodarstvo. Če bo država banko podržavila... e, potem pa
veste kje smo. Potem bo država kmalu prosila, da naj nas kaka večja
država – podržavi!? Vlada, pripravi se za izplačila zajamčenih vlog. Tu
naj se tvoje mešetarjenje konča.
Dokapitalizacija NLB je tako kot da bi nalival gorivo v tank avta, ki
ima luknjo in iz njega lepo teče. Bodo pred volitvami dokapitalizirali,
da bodo lahko za volilne kampanje vzeli kredit ki ga ni potrebno vrnit.
Crkni že enkrat...
Ja, ta banka pa je res “pomembna”. Za “enih par”... Za ostale? Gnojna
bula, čisto rumena, neznosno smrdeča čaka na odrešilni pok in gnoj bo
tekel v potokih, velika verjetnost potočnih cunamijev...
Naj se vrne denar ki so ga razni direktorčki in uradniki spravili
ven skozi sumljive transkacije tipa agroživ pa ne bo potrebna nobena
dokapitalizacija!
Saj se to dogaja vsak mesec, dajte v klet 100 kg TNT in čao bau.
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Nekakšen povzetek vsega tega je naredil Aleš Maver v Časniku pod zanimivim naslovom “Dileme papeža Julija”.
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Ko renesančni papež Julij II. še ni zasedel prestola sv. Petra, je bil,
kot je širšemu občinstvu nazadnje nazorno predstavila HBO-jeva serija
o Borgijcih, kot kardinal Giuliano della Rovere glavni nasprotnik še bolj
razvpitega in še bolj renesančnega Aleksandra VI. Ker je vsaj uradno
menil, da je slednji največja možna nesreča za Cerkev, se je bil pripravljen
proti njemu povezati celo s francoskim kraljem Karlom VIII. in ga povabiti,
naj zasede Italijo. Vendar ga je kot sina te iste Italije ne zgolj enkrat mučil
pomislek, ali je zrušitev Borgijca dejansko vredna tega, da v zibelko kulture spusti “francoske barbare” in sprosti sile, ki jih bo težko nadzorovati.
Nespodobna priložnost
Zdi se, da ravno te dni na moč podobna dilema muči del politične
scene, ki mu zaradi razvade in enostavnosti rečemo slovenska levica.
Malokdo se še slepi, da ta v mandatu sedanje vlade ni zavozila skoraj vsega, kar se je zavoziti dalo, nekaj spričo neugodnih zunanjih dejavnikov,
večino spričo lastne nesposobnosti in prepirljivosti. Še več: čeprav bodo
nekateri vso krivdo zvalili na nevredne sinove in hčere slavnih očetov in
dedov, ki da so s svojo nezvestobo zapravili sijajno dediščino, je sedanji
neuspeh razgalil ves družbeni model, grajen v ožjem smislu zadnjih
dvajset let, v širšem pa nekako trikrat dlje. Zanj seveda niso odgovorni
sinovi, marveč kar očetje, na zelniku katerih je zrasel.
Ob takšnih koordinatah to, kar se imenuje levica, pač ne bi moglo
računati na “drugo priložnost” niti v doglednem času, kaj šele takoj,
se reče, po volitvah, ko slednje navsezadnje bodo. In trenutno niti ni
videti, da bi ji jo volivec bil pripravljen dati. A da iskrica upanja sploh
tli, je zasluga zanimivega dejstva. Dvajsetletno dominacijo “levice” je
na nasprotni strani preživel (in se za razliko od docela shirane nekdaj
mogočne krščanske demokracije celo znatno okrepil) samo en zares
močan nasprotnik, Janez Janša. Da je ta za vsakega pravovernega
levičarja v državi tisto, kar je bil za kardinala Giuliana Rodrigo Borgia,
že nekaj mesecev dobesedno sili v bralca iz večine časopisov. Ampak ker
po tolikih letih sceni mož dejansko ni nepopisan list, še manj pa svež,
ga zdravo slovensko ljudstvo kot alternativo v glavnem sprejema brez
posebnega navdušenja in elana. In od tod črpa neuspešna levica nekaj
svoje vere, da bo pod kakšno všečno nalepko še enkrat splezala na vrh
in ohranila svoj primat, na katerega se je pošteno navadila.
Pustiti duha v steklenici?
Vendar ji po vsem videzu prav veliko nalepk ne preostaja. S floskulami o nekakšnem preporodu ni moč priti daleč, posebej ne, če naj bi ga
izvajali polnokrvni princ in nekaj postaranih lepotic, še nedavno oboževalk sesutega modela? Pravzaprav je edina kolikor toliko solidna firma
gospodar prestolnice. No, tu pa se pojavi težava.
Ne samo, da nominalni vodja druščine v svojem kljubovanju celot

nemu narodu in lastnim sopotnikom ne sprevidi potrebe po svojem
odhodu. Tudi sicer se mora celo med tistimi, ki jih je groza “madžarskega
scenarija”, najti precej dvomljivcev. Ali je stiska res tako huda, da je
potrebno iz steklenice spustiti duha, za katerega ne vemo, kam se bo
razlezel? Je lahko strah pred novopečenim očkom res opravičilo, da
predamo Slovenijo na milost in nemilost možakarju z mentaliteto sovjetskega oligarha? Ki se v imenu učinkovitosti požvižga na “neživljenjske”
zakone, dolgočasna pravila in tudi na kulturno dediščino, če tako kaže?
Najmanj težav imajo s takimi pomisleki tisti, ki jih skrite za vsemi
lepimi etiketami od liberalcev do mirovnikov najbolj žuli obramba
malikov iz polpreteklosti. Kajti čeprav je človeku tipa ljubljanskega
župana za abstraktne stvari načeloma vseeno, se po neki čudni logiki s
svojimi kolegi s sovjetskega prostora ujame tudi v tem, da prisega na
pridobitve (za zdaj zadnje) revolucije.
Nelagodje liberalcev
Drugače je z drugo pomembno komponento naše levice. S tistimi,
ki liberalno demokracijo in njena pravila jemljejo kolikor toliko resno.
Da jih je kar nekaj, sploh ne dvomim. In njih županova navzočnost na
tej ali oni paradi ne more preslepiti, da bi v njem – kot smo že doživeli – nenadoma ugledali nesebičnega borca za liberalne vrednote.
Vedo, da se zanje meni vsaj tako malo, kot je zanje v njihovih očeh mar
potencialnemu slovenskemu Orbanu, spričo česar se ne morejo zares
ogreti za povezavo svoje dolgoročne usode z njim.
Vrhu vsega nemara razmišljajo o tistem, na kar Giuliano della Rovere
ni pomislil. Da lahko adutu spodleti. Res je, učinkovitež iz Ljubljane ima
za zmago na volitvah večje možnosti kot kdor koli drug z leve. Samo
on lahko, ker je zgleden proizvod tovariškega kapitalizma in vojak za
obrambo svetinj preteklosti, v tem trenutku že v izhodišču pritegne vsaj
približno toliko zanesljivih volivcev kot junak osamosvojitve. Ampak
nikakor ne gre za že dobljeno bitko.
Težave zaradi uspeha
In politični kavboj, kakršen je, si lahko drugače kot Janša privošči
samo en poraz. Če izgubi, bo njegove slave na veliki sceni konec. Da o njej
sanja, kljub vsemu njegovemu zaklinjanju trdno verjamem. Ravno tako
še ni premagan urok potratne prestolnice. Za zdaj se mu vsak položeni
temeljni kamen v Ljubljani obračuna kot sorazmerno velik minus v
večini drugih delov Slovenije.
V nečem pa je slovenska levica kljub vsemu na boljšem od Giuliana
della Rovere. Slednjemu se je zgodil najslabši možni scenarij: Francozi
so prišli, opustošili dobršen del Italije, a zgrešili glavni zastavljeni cilj.
Za slovenske kolege poznejšega Julija II. se bodo prave težave z “rešiteljem” začele šele, če se jim nakana posreči.

Po vsem tem bi človek resignirano pritrdil zlobnemu komentarju, ki sem ga nekje prebral in zabeležil:
»Poleg Severne. Koreje je Slovenija verjetno edina država , kjer so vsi pretendenti za bodoči premierski prestol bivši člani Zveze komunistov. Pri nas
imamo protikomunistične komuniste, ki so bili prej socialdemokrati in so zdaj konservativci; socialdemokratične bivše-liberalkomuniste, bulmastifske
liberalce, slovenske nacionaliste, ki okrašujejo torte za arabske sultane; ljudsko stranko kmečkih županov, zares novo stranko starih obrazov, Patriotske
upokojence. V Severni Koreji bi vsaj vedel, koga voliti...«
Če Slovenci na prihodnjih volitvah – predčasnih ali rednih – ne bomo znali tej tatinski in roparski komunistični bandi, ki ne priznava niti osnovnih
moralnih in etičnih načel, pokazati pot ne na smetišče, ampak gnojišče zgodovine, potem nam res ni pomoči. V tem primeru pač velja latinska ugotovitev:
»Volenti non fit iniuria – tistemu, ki to hoče, se ne godi krivica.«
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
NA LASTNIH NOGAH
nadaljevanje
Svoje dni so dijaki “viaticirali”. Hodili so navadno
po župniščih in kazali spričevalo: »Pauper studiosus
sum, peto viaticum!« (Ubog študent sem, prosim
popotnice!) Prebredli so včasih lep kos sveta in
nazadnje še denar prinesli domov. Nekateri so tudi
goljufali in potovali s tujimi spričevali. Na take je imel
posebno piko rajni postojnski dekan Gornik. Vsake
mu dijaku je dal primerno nalogo iz matematike. Če
jo je naredil, ga je imenitno pogostil in obdaroval; če
je pa pisal “nezadostno”, ga je pa nažgal s “sleparjem”
in spodil.
Kakor mi je sam pravil, je tudi on v dijaških letih
“viaticiral”.
Nekoč je prišel z nekim sošolcem v Bruck ob Muri.
Tu srečata na glavni cesti duhovnika.
»Pauper studiosus sum, peto viaticum.«
»Vesta kaj, fanta, če nimata denarja, ostanita lepo
doma. Beračenje je za dijake nespodobno in viatici
ranje je le drug izraz ‘für das Fechten’ (za prosjače
nje). Ker pa morata nekje prenočiti,  vama pokažem
gostilno, kjer bosta dobro in poceni postrežena.«
Da se jima duhovnik s tako popotnico ni baš
prikupil, je samo po sebi razumljivo. Zabavljala sta
glasno zoper “skopuha”, zlasti še, ker sta vedela, da
ju nihče ne razume.
Ko hočeta drugo jutro v gostili plačati, zvesta,
da je “Herr Cooperator” vse plačal in še za vsakega
goldinar pustil.
Gospod dekan ni šel potem nikdar več viaticirat.
Jaz sem potoval na lastne stroške; saj sem pa tudi
toliko denarja nahranil, da sem se konec leta čutil
kapitalista. Sicer je bilo pa takrat viaticiranje že
strogo prepovedano.
V gledališče sem šel večkrat. Veseloigre in tudi bur
ke sem imel rajši kot žaloigre, ker se mi je zdelo, da v
njih igralci naravneje igrajo. Jezilo me je pa, če sem
slišal z odra neumne ali celo kosmate dovtipe. Pri tem
sem včasih opazoval, kako se je občinstvo obnašalo.
Pri res duhovitih dovtipih se jih ni veliko smejalo,
ker jih marsikdo zaradi pomanjkanja inteligence
ni razumel. Kadar je pa padla kakšna kosmata, je
dvorana kar odmevala od krohota in zadišalo je po
zakajenih beznicah, politih mizah in pijanih ljudeh.
Pri neki taki priliki je Pleteršnik, ki je redno
obiskoval gledališče, ostentativno vstal in zapustil
ložo. Škoda, da ni bilo več Pleteršnikov; morda bi jih
potrebovali tudi dandanes…
Slovenske opere takrat še ni bilo; igrali so pa tu in
tam kake odlomke. Ko sem bil v osmi, je prišla neka
nemška opera gostovat, menda je bila iz Celovca.
Solisti so bili dobri, zbor pa slab. Pri neki priliki smo
mu dijaki prav nalašč sredi dejanja ploskali. Pevci so
dovtip razumeli in eden izmed njih, majhen čokat
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mož, ki smo mu rekli “korifajos” (voditelj zbora v
starogrškem teatru), se nam je lepo s prijaznim po
klonom zahvalil.
S ploskanjem smo imeli sploh veliko zabave.
Igralce in igralke smo po štirikrat in še večkrat klicali
na oder. Iz parterja in lož so sicer leteli na nas divji
pogledi, pa se nismo zanje zmenili, marveč smo še
uje ploskali in tolkli z nogami ob tla.
Vodstvo gledališča bi bilo prav lahko odpravilo
tako zlorabo odobravanja. Igralskemu osebju naj bi
prepovedalo več kot enkrat pokazati se pred zagri
njalom, pa bi bil mir.
Nekoč sem bil v inozemstvu v gledališču, v kate
rem je bilo umetnikom prepovedano zahvaljevati se
za ploskanje. Pri nekaterih predstavah bi bila taka
prepoved že zaradi njih vsebine umestna.
Zelo čudno, če ne celo smešno, je na primer, če se
pridejo pokazat Leonora, Azucena in Manrico, torej
vsi, ki so pred nekaj trenutki umrli, samo grof Luna
ne, ki je edini ostal živ.
V sedmi so dobili “gostilniško koncesijo”, to je,
smeli smo v gostilno. To je bila za tiste krokarske
čase dragocena pridobitev. Za pravega študenta je
namreč pri mnogih veljal samo oni, ki je pridno
krokal. Drugi, ki se niso mogli s tem ponašati, so ve
ljali za manj vredne. Med njimi se bil tudi jaz. Kakor
še danes, tako že takrat, ko sem hodil v gimnazijo,
nisem mogel uvideti, kaj je prijetnega in mikavnega
na kroku. Zato so se mi fantje, ki so se po prekrokani
noči vsi bledi in oslabljeni v šoli borili z zaspancem,
naravnost smilili.
Seveda so bili tudi taki, ki so se morda pozno v noč
učili, potem so se pa v šoli ponašali, da so celo noč
krokali. “Butanje” je bilo pač študentu v sramoto,
krokanje pa v čast.
Da ni moja pravica do gostilne zastarala, sem tudi
jaz šel takole kako soboto popoldne na kozarec piva,
in sicer vedno v isti družbi treh ali štirih sošolcev,
samih treznih fantov. Vsak je izpraznil kvečjemu
tri kozarce. Edini Kovač je delal izjemo, ker je svojo
dvanajsterico žemelj, katere je pospravil s čudovito
virtuoznostjo, poplaknil z enim samim vrčkom. Pri
računu je navadno priznal samo dva kruha, ostale pa
je nam naprtil; kajti bal se je, da bi mu natakarica ne
rekla, naj gre drugič rajši v pekarijo na žemlje in si
ukaže pivo tja prinesti.
Krok je danes medna med srednješolsko mladino
popolnoma izginil. In prav je tako. Koliko drugače
pametnih in nadarjenih dijakov je pač tisto nespa
metno ponočevanje ugonobilo! Sploh pa je krok
inozemska rastlina, ki smo jo uvozili iz Germanije;
zato je najboljše, da jo dijaštvo izpuli s korenino iz
domačih tal in vrže za mejo.
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EROS IN MARS
V sedmi nas je dr. Svetina svaril pred študentovsko
ljubeznijo.
»V vaših letih je ljubezen nespametna, škodljiva in
brez pravega pomena. Preden pride fant do takega
kruha, da more misliti na ženitev, se dekle, v katero
se je zaljubil v dijaških letih, že tako postara, da ni
več zanj. Zaljubljenost pa dijake tudi ovira pri učenju,
jih zavaja v greh in je upropastila že marsikoga, ki je
mnogo obetal.«
Ker so bile po profesorjevem mnenju plesne vaje
najbližja priložnost za sklepanje nežnih ljubezenskih
vezi, so imele v njem svojega največjega sovražnika.
»Odkrito povem« je dejal pri neki priliki, »če bi
imel oblast, bi na gimnaziji vsak ples strogo prepo
vedal. Pa nikar ne mislite, da sem samo jaz takega
mnenja, marveč poznam več kolegov, ki prav tako
sodijo o plesnih vajah.
Kakor smo kmalu zvedeli, je bil tak “kolega” tudi
profesor Wester, ki je bil v sedmi naš razrednik. Re
pušnik je namreč odšel zaradi bolezni na dopust.
Westra smo se kot razrednika zelo razveselili, ker
smo upali, da bo v tem novem dostojanstvu nekoliko
prizanesljivejši. Mislim, da se je naše upanje spolnilo,
čeprav smo v osmi zopet pogrešili pet “mož”, kar je
precej razredčilo naše vrste.
Novi razrednik je takoj prvo uro pokazal, da se za
veda važnosti in odgovornosti svoje službe. Zahteval
je, da smo morali rojstna data v stanovskem izkazu
podpreti s krstnim listom. Pri tem sem se jaz za cel
dan pomladil.
V rojstnem listu imam sicer zapisano, da sem bil
rojen in krščen 25. junija, toda mati je trdila, da sem
bil pri krstu že en dan star. Zato sem navajal vedno
kot svoj rojstni datum 24. rožni cvet. Wester je pa
proti materini trditvi odločil, da se moram držati
župnikovega spričevala.
Dobro, da moji starši niso bili tako moderni,
kakor so dandanes nekateri, ki puste “ajda” toliko
časa brez “prvega in najpotrebnejšega zakramenta”,
dokler ne gre že lahko sam h krstu. Kako bi bilo pač
nerodno, ako bi se bil v sedmi kar za kakih pet let
pomladil.
Ko je prišel čas plesnih vaj, do katerih smo imeli
sedmošolci pisano pravico, so nekateri prosili razre
dnika, da bi se jih smeli udeleževati.
»Seveda,« se je smejal Wester, »le pridno plešite;
plesne vaje so za dijake zelo važne, naravnost ne
obhodno potrebne. Samo pomnite! Kdor bo hodil
plesat, bo plesal tudi v matematiki in fiziki.«
Na te besede je ves “plesni odbor” na mah izginil
v klopi. Menda se je bal, da bi ga ne bil profesor takoj
povabil na prvo plesno vajo z lepimi kvadratnimi
enačbami.
Dr. Svetina je bil gotovo hvaležen našemu razred
niku za njegovo “plesno pobudo”. Nič manj mu niso
bili hvaležni starši in dijaške gospodinje; kajti slabi
uspehi v šoli so bili že takrat v zelo tesni zvezi s ple
snimi vajami, čeprav ni bil svet tako nor na ples kakor
dandanes, ko skoraj vsako društvo začne in nadaljuje
svoje “plodonosno delovanje”  plesom.
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Ker je Wester zamašil glavni vir ljubezni, se Eros
(bog ljubezni, Amor) v našem razredu ni mogel po
sebno uveljaviti; toliko bolj pa je gospodaril Mars
(bog vojske).
Med nami je bilo nekaj dobrih telovadcev, ki so v
odmorih pridno gojili pretepaški šport. Glavni nje
gov zastopnik je bil Konte, najmočnejši v razredu, če
ne celo na vsej gimnaziji. Z njim in drugimi “šport
niki” se nisem spuščal v boj, ker so bili premočni
zame; pač pa sem se rad udeleževal “turnirjev”. Pri
teh “viteških” bojih je odločevala gibčnost, ne pa
moč. Šlo je namreč samo zato, da sem nasprotnika
vrgel s “konja”, katerega se med bojem ni smel držati.
Vlogo konj so igrali navadno močnejši, jezdili so
pa šibkejši. Jaz sem se boril skoraj vedno na istem
“konju”, Kovaču, ki me je zelo rad nosil, ker sem imel
“krojaško” težo, najbrž po očetu. Kakor hitro se je
zvalil kak “vitez” v prah, je takoj prihitel “oproda”,
rdečelični Završnik, s krtačo, ki jo je hranil za pečjo,
in ga okrtačil.
Radi smo gradili tudi “piramide”. Ko je bil med ne
kim odmorom Konte temeljni kamen, jaz pa sklepni,
stopi naenkrat Hintner v sobo. Kakor bi mignil, sem
bil na tleh in v klopi. To pa je vznejevoljilo Konteja,
ker je mislil, da podcenjujem njegovo moč.
»Čemu pa lezeš dol?« je zavpil nad menoj. »Saj te
še lahko držim celo uro, če hočeš.«
Hintner je bil pa v tem oziru pameten mož in je
molče počakal, da se je “piramida” razsula po klopeh.
Svoje produkcije smo včasih spremljali z godbo,
pri kateri je bil najglasnejši kateder kot veliki boben.
Táko, samo po sebi popolnoma nedolžno zabavo
smo si lahko privoščili, ker smo bili precej daleč od
konferenčne sobe in je med odmorom le redko kak
profesor zašel k nam.
Mars se je udejstvoval v našem razredu še na drug
način, ki pa ni bil tako nedolžen.
Kolegialnost je lepa lastnost in dika vsakega ra
zreda. Pri nas smo jo že v peti pogrešali. Že takrat se
je med Slovenci in Nemci odprla razpoka, ki se je v
sedmi in osmi razširila v prepad.
Ker smo v šesti dobili iz b-razreda nove, v vseh
ozirih krepke moči, Konteja, Kovača in Žavbija, nas
je bilo še enkrat toliko kot Nemcev. Spoprijeli smo
se z njimi večkrat, pa le z besedami; v drugačen boj
se Nemci, svesti si svoje slabosti, niso spuščali.
Pravi Nemci, zlasti Kočevarji, so bili precej mirni;
toliko bolj so pa izzivali nekateri ljubljanski zagri
zenci, med katerimi je bil najhujši Görer. Še danes
ga vidim, kako je pri neki priliki vihtel pest in kričal:
»Knechte seid ihr und werdet geknechtet!« (Hlapci
ste in še boste hlapčevali!) Pa je tudi potem hitro
zbežal pred Kontejem iz razreda.
Profesorji so menda vedeli za to nasprotstvo, vsaj
razrednik, ki je pa vedno z nami potegnil. To smo spo
znali zlasti zadnjo uro pred velikonočnimi prazniki,
ko je spraševal za “čast” in “sramoto”.
Prvi je bil vprašan Görer. Znal ni nič. To je bila
ugodna prilika za Westra.
»Kajne, vi ste predsednik nemške narodne stran
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ke? Matematike pa nič ne znate. Mit Schande in die
Bank, Herr Präses der deutschnationalen Partei und
die ganze Partei mit Schande« (S sramoto v klop,
gospod predsednik nemške narodne stranke in vsa

stranka s sramoto!)
Nato je poklical enega izmed Slovencev, Košnika,
o katerem je dobro vedel, da bo znal. Fant je igraje
naredil nalogo in tako rešil čast “slovenske stranke”.

✝ kardinal ALOJZIJ AMBROŽIČ
V Torontu je 26. avgusta 2011 po dolgotrajni
bolezni v starosti 81 let umrl upokojeni nadškof,
kardinal Alojzij Ambrožič. Bil je deveti torontski
nadškof v letih 1990-2006. Pogreb je bil 31. avgusta v
stolnici sv. Mihaela v Torontu. Rajni kardinal je bil 56
let duhovnik in 35 let škof. Njegovo škofovsko geslo
je bilo Iesus est Dominus (Jezus je gospod).
Alojzij Matej Ambrožič se je rodil
27. januarja leta 1930 v Gabrju pri
Dobrovi pri Ljubljani kot drugi od
sedmih otrok. Maja 1945 je njegova
družina pobegnila iz Slovenije na av
strijsko Koroško, kjer je v različnih
begunskih taboriščih mladi Ambrožič
končal srednjo šolo. Septembra 1948
se je družina preselila v Kanado. V To
rontu je začel svoj teološki študij, ki ga
je nadaljeval in končal v Würzburgu z
doktoratom.
Sprva je bil profesor na Teološki
fakulteti v Torontu, nato pa je leta
1976 postal tamkajšnji pomožni škof.
17. marca 1990 je postal torontski
nadškof in metropolit, v pokoj pa je
stopil 16. decembra 2006.
18. januarja 1998 ga je takratni papež Janez Pavel
II. imenoval za kardinala. Tako je postal eden izmed
treh slovenskih kardinalov. Prvi je bil leta 1899
imenovan Jakob Missia, kot drugi je bil imenovan
pokojni Alojzij Ambožič, leta 1998, leta 2006 pa je bil
za kardinala imenovan še nekdanji ljubljanski nad
škof Franc Rode, ki je za Radio Ognjišče o pokojnem
kardinalu Ambrožiču povedal: »Njegova povezanost

s Slovenijo je bila vedno zelo močna in zelo globoka.
Se spominjam, ko je Slovenija postala samostojna,
je z neverjetnim navdušenjem pozdravil ta slovenski
korak. V Družini je takrat izšla ena njegova izjava, ki
je po mojem ena najlepših, najtoplejših, navdušujočih izjav ali pozdravov novorojeni državi Sloveniji.
Dejansko je Slovenija zelo veliko pridobila s kardinalom Ambrožičem zaradi vidnega
mesta, ki ga je imel v Cerkvi in Kanadi.
Zato bi lahko rekli, da ima Slovenija
nedvoumno neki dolg hvaležnosti do
kardinala Ambrožiča.«
Ambrožič je prvi slovenski kardi
nal, ki je sodeloval v konklavu, in sicer
je bilo to po smrti papeža Janeza Pavla
II., v konklavu leta 2005, na katerem
so izvolili njegovega naslednika Be
nedikta XVI.
Kardinal Ambrožič je sodeloval v
več vatikanskih odborih povezanih s
priseljevanjem, kulturo, bogoslužjem
in gospodarstvom. V času njegovega
vodenja torontske nadškofije je bil
gostitelj Svetovnega dneva mladih
leta 2002, ki je vrhunec dosegel z mašo
papeža Janeza Pavla II., ki se je je udeležilo več kot
750.000 romarjev.
Torontski nadškof Thomas Collins, Ambrožičev
naslednik, je v sožalju družini Ambrožič in kato
ličanom v nadškofiji zapisal, da je pokojni veliko
prispeval za duhovno življenje nadškofije: »Njegova
modrost, znanje in ljubezen do duhovništva bo ostala
z nami vsemi.«

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $180: D. Grajnar; $100: M. Lunder; $80: J.
Ivanetic; $60: B. Cebasek, A. Cendol; $50: S. Levstik, V. Guvo; $40:
F. Rigler, K. Zajec; CAD$40: P. & M. Mocnik; $30: I. Cenkar, M.
Vodisek, M. Ilc, M. Stefancic, J. Zalar, M. Grdadolnik; CAD$22: R.
Novak-Leger, J. Nosan; $20: A. Debevc, L. Martincic, M. Strancar,
M. Vagrin, . Volcjak, M. Cendol, J. Androjna, A. Cupar, F. Rote, V.
Zupancic, M. Tavcar, J. Hribar-Fiebig, J. Kacin, M. Stepec; $10: K.
Arko, J. Bizjak, J. Smole, M. Klement, J. Lomshek, M. Stropnik.
ZA CERKEV: CAD$80: K. Kastelic; $30: M. Lunder; $25: J. Zalar;
$20: A. Debevc, M. Vagrin, M. Vodisek, L. Rozman, V. Guvo, M.
Grdadolnik; $10: I. Volcjak, J. Rus, J. Knez, V. Zupancic, S. Levstik,
M. Stefancic; $5: A. Cupar.
ZA SAMOSTAN: $200: B. Magajne; $90: D. Grajnar; $20: A. De
bevc, M. Vodisek, F. Rigler, V. Guvo, M. Stropnik, M. Grdadolnik,
M. Stepec; $10: M. Strancar, J. Rus, J. Ivanetic, J. Knez, V. Zupan
cic, $8: T. Kozelj.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: A. Debevc, dr. A. Rozman,
M/M Jakus, Tech Transfer Dept, Argonne Nat Lab.
ZA LUČKE: $15: F. Rote; $10: A. Debevc, M. Vagrin, M. Vodisek,

M. Grdadolnik; $8: R. Novak-Leger; $6: M. Stefancic; $5: J. Zalar;
$4.50: V. Zupancic; $1.50 A. Cupar.
ZA MISIJONE: $20: M. Vodisek, L. Rozman; $10: A. Debevc, A.
Cupar; $5.50: V. Zupancic.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: L. Rozman, M. Grdadolnik; $10: A.
Debevc, M. Strancar, M. Vodisek, V Zupancic.
DAR LISTU AM: $100: J. Sustarsic; CAD$50: K. Kastelic; $30: M.
Lunder, M. Stepec, E. Jursic $25: J. Zalar; $20: J. Rus, M. Vodisek,
J. Androjna, D. Grajnar, B. Magajne, J. Kacin; $10: I. Cenkar, J.
Bizjak, A. Debevc, A. Bajuk, L. Rozman, V. Zupancic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
ANTONIJA DOLENC, S. Euclid, OH

POBOŽNOSTI 2011
ROŽNI VENEC – v oktobru vsako nedeljo pred mašo 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.

= dr. ANDREJ BAJUK
V noči od 15. na 16. avgust 2011 je na svojem
domu v Ljubljani umrl dr. Andrej Bajuk.
Rodil se je 18. oktobra 1943 v Ljubljani. Leta 1945
je njegova družina emigrirala. Najprej je živela v tabo
riščih po Avstriji, leta 1948 pa se je naselila v Mendozi
v Argentini, kjer je Bajuk odraščal in študiral. Prvo
diplomo iz ekonomije je opravil v Mendozi, nato
v Chicagu naredil še magisterij iz ekonomije. Leta
1969 je šel na univerzo v Kalifornijo, kjer je pridobil
drugi magisterij in doktorat. Leta 1973 se je vrnil v
Mendozo, kjer je poučeval kot univerzitetni profe
sor. Leta 1975 je odšel v Washington,
kjer je opravljal različne funkcije:
od ekonomista, zadolženega za
analizo socialnih in industrijskih
projektov, do svetovalca izvršnega
podpredsednika banke. Zadnjih pet
let službovanja v ZDA je bil direktor
kabineta predsednika Medameriške
razvojne banke in član predsedni
škega sveta banke. Med 1994 do
2000 je bil premeščen v Pariz kot po
sebni predstavnik na predstavništvu
IDB za Evropo. V slovenski politični
prostor je vstopil v prvi polovici leta
2000, ko je po sklenitvi sporazuma o
koaliciji Slovenija med SKD in SDS
prevzel vodenje strokovnega sveta.
Na združitvenem kongresu SKD+SLS 15. aprila 2000
je bil Bajuk izvoljen za podpredsednika stranke.  Po
padcu tedanje vlade Janeza Drnovška v volilnem letu
2000 je bil na tretjem glasovanju v državnem zboru
na predlog pomladnih strank Bajuk maja le potrjen
za novega mandatarja. Vlado je vodil do oktobrskih
parlamentarnih volitev. V tem času pa je v vladajoči
koaliciji prihajalo do nesoglasij glede spremembe
volilne zakonodaje. Bajuk je z Lojzetom Peterletom
in drugimi, ki so zagovarjali večinski volilni sistem,
avgusta 2000 ustanovil stranko NSi in postal njen
prvi predsednik. V obdobju 2000-2004 je bil poslanec
NSi, za poslanca v državnem zboru pa je bil ponovno
izvoljen tudi leta 2004, a je v novi vladni koaliciji,
ki jo je poleg SDS, SLS in DeSUS sestavljala tudi NSi,
prevzel funkcijo ministra za finance. Leta 2005 ga je

revija The Banker razglasila za finančnega ministra
leta v EU. V času njegovega ministrovanja pa smo v
Sloveniji prevzeli tudi evro.  Ker NSi na državnozbor
skih volitvah leta 2008 ni prestopila volilnega praga,
je Bajuk z vodilnega mesta v stranki odstopil. Takrat
se je tudi umaknil iz aktivne politike.
Pri Bajuku se je uresničila svetopisemska ugotovi
tev: Nemo propheta in patria – Nihče ni prerok v svo
ji domovini. Sposoben in požrtvovalen, spoštovan
povsod v tujini, razglašen za najboljšega evropskega
finančnega ministra, doma pa zaničevan in zasra
movan, kot je to vsemu slovenskemu
državnemu zboru upravičeno vrgel
v obraz poslanec dr. France Cukjati.
Povedal je, da Bajuk v slovensko
politiko ni vstopil iz koristoljubja,
ampak ker je resnično želel poma
gati domovini. »Vse to mu danes
glasno in jasno priznavamo. In prav
je tako. Ni pa prav, da mu izrekamo
priznanje šele sedaj, ko ga ni več med
nami.« Bajuk je Sloveniji dal veliko
– »svojo bleščečo svetovno kariero,
svoje znanje, svojo voljo, svoje srce«
– ona pa njemu več slabega kot do
brega. A slednje lahko danes delno
popravimo, in sicer »tako, da se tega
nekorektnega in škodljivega ravna
nja zavemo in v bodoče ne delamo tako z ljudmi, ki
so svoje znanje, svojo voljo in svoje srce pripravljeni
nesebično ponuditi državi Sloveniji«. Slovenski me
dijski prostor je potem, ko je Bajuk postal premier, z
»neverjetno usklajenostjo ugotavljal, da se je Slove
nija iz družbe blaginje čez noč spremenila v družbo
revežev«. In četudi je v nekaj mesecih odločilno
izboljšal pogoje Slovenije za vstop v Evropsko unijo
in severno-atlantsko zvezo, je bil za slovenske tiska
ne medije še vedno tujec, domobranec, Argentinec,
pritepenec, samo slovenski premier ne.
Zadušnico za dr. Andreja Bajuka je v kapeli Ško
fovih zavodov 18. avgusta daroval nadškof dr. Anton
Stres, pogreb z državnimi častmi pa je bil iz Plečni
kovih Žal in cerkve Vseh Svetih na pokopališče Sv.
Križa v nedeljo, 21. avgusta.

