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ŽIRI leže na stičišču treh slovenskih pokrajin: Gorenjske, Notranjske in Primorske ob naravni razvodnici med Jad
ranskim in Črnim morjem, v Žirovski kotlini, s katero se končuje Poljanska dolina in so oddaljene od 30 km od Škofje 
Lo ke. Ime lahko izvira iz plodu bukovega drevesa – žira, kar bi bilo mogoče, saj so bili v davnih časih v okolici Žirov 
veliki bukovi gozdovi, lahko pa tudi iz imena Močvirje, saj je ponekod zemlja močvirnata ter se del Žirov še danes 
imenuje Na jezerih. Iz imena Močvirje, se je sčasoma izoblikovalo ime Čvirje, kasneje Žirje in končno Žiri. Farna cerkev 
sv. Martina  zgrajena v neoromanskem stilu. Posvečena je bila leta 1912. Ima dva zvonika, najtežji zvon tehta 3.500 kg. 
Glavni oltar je delo Ivana Pengova, križev pot je reliefen iz Zorattijeve delavnice v Mariboru, okvirji pa so delo arhitekta 
Vurnika. Leta 1914 je dobila nove orgle, zadnje in najboljše delo Ivana Milavca, ki so takrat veljale za najboljše orgle v 
Sloveniji. Globoke sledove je v žirovski župniji zapustil skladatelj (po rodu Korošec) Anton Jobst iz Brda pri Šmohorju 
v Ziljski dolini in je bil od leta 1912 do smrti 1981 žirovski organist in pevovodja. Župnija ima štiri podružnice: sv. Ane 
na Ledinici, sv. Lenarta na Dobračevi s pokopališčem, sv. Janeza Krstnika na Goropekah in sv. Kancijana na Breznici.

Praznik Vseh svetih, s katerim začenjamo mesec november, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja v 
Bogu, najsi so razglašeni za svetnike in blažene, ali ne. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki se jih spominjamo 
v molitvi, zanje pa lahko ta dan darujemo tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji. Molitvi za rajne je posve
čen ves november. V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša ob 7:00 zjutraj, spominjali se jih bomo pa tudi pri molitvi, 
posebno še tistih, ki ste nam jih priporočili v svojih pismih. Prva nedelja v  novembru (6.) je zahvalna nedelja, ta dan 
bodo ob 2:00 popoldne običajne molitve na pokopališču, ob 2:30 pa maša za rajne v cerkvi. Cerkveno leto zaključu
jemo z nedeljo Kristusa Kralja (20.), zadnja nedelja v novembru pa je že prva adventna (27.). V Ameriki praznujemo 
novembra tudi zahvalni dan, ki bo letos 24. novembra. Še nekaj svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski 
in mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski (4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); 
škof Martin iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost kristjanov Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav 
Kostka (13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); 
kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.); mučenka in zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan 
Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominja
mo ta mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve bazilike sv. Pavla zunaj mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.
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Ljubi življenje in ne boj se smrti.
Sprijazni se z mislijo na smrt, kajti one je šola kreposti.

Kakor začetek življenja tako konec, brez zavesti, brez čuta bolečine.
Na zemeljsko življenje glej kot na pripravo in pripravljaj se.

bl. Anton Martin Slomšek

Pozimi hudi zameti,
če so deževni Vsi sveti (1.).

Ako na mrtvih dan (2.) dežuje,
zamete zima pričakuje.

Če pred Martinom (11.) zmrzuje,
je pred božičem povodenj.

Cecilije (22.) grmenje,
dobre letine znamenje.

NOVEMBER – LISTOPAD

		1	 T	 VSI SVETI;	Cezarij,	diakon.,	muč.;
		2	 S	 SPOMIN	VSEH	VERNIH	RAJNIH;
		3	 Č	 Viktorin	Ptujski,	šk.,	muč.;	Just	Tržaški,	muč.;
		4	 P	 PRVI	PETEK;	Karel	Boromejski,	šk.;
		5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Zaharija	in	Elizabeta,
	 	 	 starša	Janeza	Krstnika;Bertila,	op.;

		6	 N	 32. NAVADNA NEDELJA; zahvalna;
		7	 P	 Engelbert,	šk.;	Vilibrord,	šk.;
		8	 T	 Janez	Duns	Scot,	red.,	duh.;	Deodat,	pap.;
		9	 S	 Posvetitev	lateranske	bazilike;	Teodor,	muč.;
	10	 Č	 Leon	I.	Veliki,	pap.,	c.	uč.;
	11	 P	 Martin	iz	Toursa,	šk.;	Menas,	pušč.,	zavetnik	

karavan;
	12	 S	 Jozafat	Kunčevič,	šk.,	muč.;

	13	N	 33. NAVADNA NEDELJA;	Stanislav	Kostka,
	 	 	 red.;	Didak,	red.;	Frančiška	Cabrini,	dev.;
	14	 P	 Nikolaj	Tavelić	in	tov.,	red.,	muč.;
	15	 T	 Albert	Veliki,	šk.,	c.	uč.;	Leopold,	knez.;
	16	 S	 Marjeta	Škotska,	kraljica;	Neža	Asiška,	red.;
	17	 Č	 Elizabeta	Ogrska	(Turingijska),	red.;
	18	 P	 Posvetitev	bazilik	sv.	Petra	in	Pavla	v	Rimu;
	19	 S	 Narsej,	šk.,	muč.;	Barlam,	muč.;

	20	N	 KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA;	Feliks
	 	 	 Valoiški,	red.;	Edmund,	kralj;
	21	 P	 Marijino	darovanje;	Albert,	šk.,	muč.;
	22	 T	 Cecilija,	dev.,	muč.;	Maver,	šk.,	muč.;
	23	 S	 Klemen	Rimski,	pap.,	muč.;	Kolumban,	op.;
	24	 Č	 Spomin	vseh	rajnih	serafinskega	reda;
	25	 P	 Katarina	Aleksandrijska,	dev.,	muč.;
	26	 S	 Silvester,	op.;	Leonard	Portomavriški,	red.;	

	27	N	 1. ADVENTNA NEDELJA;	Virgil,	šk.,	apostol	
Karantanije;	Humil	iz	Bisiniana,	red.;

	28	 P	 Gregor	III.,	pap.;	Jakob	Markijski,	red.;
	29	 T	 Vsi	svetniki	frančiškanskega	reda;
	30	 S	 Andrej,	ap.,	Justina,	dev.,	muč.

UREDNIK VAM
Mesec november	 je	 posvečen	 misli	 na	 rajne	 in	

molitvi	zanje.	V	Lemontu	je	ta	mesec	vsako	jutro	ob	
7.	 sv.	 maša	 za	 vse	 tiste,	 ki	 ste	 nam	 jih	 priporočili	 v	
pismih,	ki	smo	vam	jih	pravočasno	razposlali	zadnje	
dni	septembra.	Listki	z	imeni,	ki	ste	nam	jih	poslali,	so	
ves	mesec	na	oltarju	v	naši	cerkvi.	Seveda	se	jih	spo-
minjamo	tudi	v	svojih	skupnih	in	zasebnih	molitvah.	
Ne	gre	pozabiti,	da	bo	tudi	vsakdo	izmed	nas	nekoč	
prišel	v	tak	položaj	in	bo	potreben	molitve	in	pomoči.	
Takrat	nam	bo	povrnjeno,	kar	rajnim	zdaj	darujemo.

Ob	pregledu	četrte	strani	platnic	v	zadnjih	nekaj	
letnikih	bi	človek	mislil,	da	tista	“stara	s	koso”	gospo-
dari	 med	 našimi	 naročniki	 dokaj	 neredno.	 Včasih	
kar	po	nekaj	številk	ni	v	rubriki	“Naši	rajni”	nikogar,	
potem	pa	naenkrat	cel	kup.	Tudi	meni	se	je	nekaj	časa	
tako	zdelo,	vendar	sem	prišel	do	zaključka,	da	je	vzrok	
drugje.	 Ne	 boste	 verjeli,	 toda	 to	 je	 za	 urednika	 ena	
najbolj	sitnih	rubrik,	to	pa	zato,	ker	nima	nobenega	
sredstva,	da	bi	zvedel	za	smrt	kakega	naročnika.	Prav	
malo	je	domačih,	ki	to	sporočijo	in	obenem	povedo,	
kaj	početi	z	AM,	ki	je	plačana	vnaprej.	Včasih	se	spom-
ni	pa	to	sporoči	kak	naročnik	AM,	ki	je	bil	rajnemu	
prijatelj	 ali	 udeleženec	 na	 pogrebu.	 Zato	 ni	 čudno,	
da	občasno	pride	do	zapoznele	objave	imena	neko-
ga,	ki	je	umrl	že	pred	več	meseci.	In	tako	se	na	lepem	
nabere	kar	več	imen	za	eno	samo	številko.	Tudi	v	tej	
številki	se	je	zgodilo	nekaj	podobnega.	Moja	prošnja	
je	torej,	da mi sporočite vsako smrt kakega vašega 
družinskega člana, pa tudi prijatelja ali znanca.	Če	
bom	le	dobil	priimek	in	ime	ter	kraj	bivališča,	mi	ne	
bo	težko	ugotoviti,	ali	je	bil	rajni	naročnik	AM,	ali	pa	je	
bil	to	njegov	sozakonec	(mož	ali	žena),	ki	ima	pravico	
biti	objavljen	med	rajnimi	kot	priporočilo	v	molitev.

Do	 redakcije	 te	 številke	 nisem	 dobil	 nobenega	
poročila,	 kako	 so	 uspeli	 letošnji	 Baragovi dnevi	 v	
Petoskey,	MI.	Menda	je	moralo	biti	že	vse	v	redu,	saj	
običajno	pritožbe	potujejo	zelo	hitro,	pa	ni	bilo	nič	
slišati.	Slovenske	škofe	je	zastopal	upokojeni	ljubljan-
ski	nadškof Alojzij Uran,	ki	se	je	oglasil	tudi	v	Lemontu.

Prešeren	je	sicer	zapisal,	da	»kdor	govoriti	kaj	ne	ve,	
ta	vreme	hval’	al’	toži«,	toda	letošnja	izjemno	lepa in 
topla jesen	vseeno	zasluži,	da	jo	omenimo.	Upajmo	le,	
da	nam	zima	ne	bo	izstavila	preveč	mastnega	računa.

Rojstni dan in god	obhaja	v	novembru	P. Martin 
Stepanich	(12.	nov.	1915).	Oboje	je	na	isti	dan,	ker	je	
njegov	zavetnik	sv.	papež	in	mučenec	Martin,	ki	go-
duje	en	dan	za	svojim	soimenjakom,	škofom	v	Toursu.

Umrli	so	novembra:	P. Andrej Svete	(12.	nov.	1988);	
Br. Ksaverij Patton	(9.	nov.	1952);	Br. Serafin Vene	(9.	
nov.	1985);	P. Anzelm Murn	(20.	nov.	1941);	P. Rafael 
Sešek	 (21.	 nov.	 1999)	 in	 P. Stanislav Drev	 (30.	 nov.	
1922).	Naj	vi	miru	počivajo! P. Bernardin
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V popolnem svetu se dojenček rodi v ljubeči družini, ki skrbi zanj od 
otroštva skozi odraščanje do odraslosti. V popolnem svetu ima ta človek 
delo, ki ga izpolnjuje, ter ljubečo družino in prijatelje. V popolnem svetu 
se ta človek dostojanstveno postara in umre, obdan s svojimi ljubljenimi. 
Žalujoče sorodnike, čeprav jih obremeni smrt, tolaži dejstvo, da njihov odnos 
s pokojnim ni bil zaznamovan z nesoglasji. V popolnem svetu nobena ljubeča 
beseda ne ostane neizgovorjena, nobeno ljubeče dejanje nestorjeno. Vse je 
skladno, celo v smrti – v popolnem svetu.

Seveda pa ne živimo v popolnem svetu. Čeprav sem bil priča številnim 
smrtim, ko je pokojnik umrl obdan z ljubeznijo, pa vem za prav toliko ljudi, ki 
so umrli sami, prizadeti zaradi preteklih ran, nespravljeni z družinskimi člani.

Nekoč sem preživel nekaj časa z možem, ki je pred mnogimi leti izgubil 
ženo. Imela sta težaven zakon in veliko sta se prepirala. Moža sta po ženini 
smrti razjedala krivda in obžalovanje. Kar naprej se je spraševal: »Zakaj je 
nisem bolj ljubil? Zakaj nisem večkrat popustil? Zakaj ji nisem znal pokazati, 
kako zelo jo potrebujem?« Zakaj, zakaj, zakaj? Toliko nedokončanih zadev, 
toliko zamujenih priložnosti.

Nauk, ki ga lahko potegnemo iz te zgodbe, je, da je življenje kratko in da 
bi morali izkoristiti sleherno priložnost za izkazovanje in sprejemanje ljubezni. 
Seveda nas Sveto pismo uči to, kar piše v vseh knjigah o samopomoči. Za nekatere ljudi so podporne skupine za žalujoče pravi blagoslov. Mnogim 
ljudem ponujajo pomoč in podporo, da prebolijo svojo žalost ter presežejo jezo in krivdo.

Toda strašne nedokončane zadeve našega nepopolnega sveta imajo tudi duhovno razsežnost, zato nam Cerkev omogoča praznovanje dneva 
vernih duš. V našem izročilu je molitev za pokojne nekaj najpomembnejšega. Je eno izmed duhovnih del usmiljenja. Zakaj moliti za mrtve? Da jim 
pomagamo na prehodu iz tega življenja v naslednje. Da jim pomagamo, ko njihov greh in pokvarjenost sprhnita v srečanju s popolno ljubeznijo. 
Da sebe opomnimo, da celo v smrti ostajamo povezani s tistimi, ki so odšli pred nami.

Molitev za pokojne lahko pomaga njim in nam.
Obhajanje dneva vernih duš ni nekakšna bolestna očaranost nad smrtjo, marveč je glasno potrjevanje, da v Kristusu ni nedokončanih zadev.
S tem nočemo reči, da lahko počnemo, kar hočemo, ker bo Bog na koncu tako ali tako vse uredil. Ne, Gospod nas poziva, naj v tem življenju po 

najboljših močeh izkazujemo in sprejemamo ljubezen. Jezus je trpel in umrl, da lahko v tem življenju uživamo sadove sprave in pravega odnosa. 
Ve pa tudi, da smo grešniki. Zaradi strahu in napuha se včasih skrhajo najtesnejši odnosi. Včasih nas smrt prehiti, še preden imamo priložnost, da 

bi odnos pokrpali in se spravili. Naokoli hodimo z veliko bremeni, 
z veliko nedokončanih zadev.

A kljub vsemu imamo pred seboj Izaijevo videnje: »Za vselej 
bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z 
vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva.« Tega ne bomo 
storili mi.

Skupine za žalujoče so dobre, a imajo omejeno delovanje. Če 
nam obžalovanje pomaga, da se spremenimo, je dobro. A konec 
koncev je Bog tisti, ki uničuje smrt, nam briše solze, lajša obžalo
vanje in odpušča krivdo. V Bogu ni nedokončanih zadev.

In tako na dan vernih duš molimo za pokojne. Molimo tudi 
zase. Molimo, da se bodo izpolnile Kristusove obljube in da bodo 
vsi, ki smo jih ljubili, četudi nepopolno, z njim vstali v novo življe
nje. Vse bo urejeno, ne bo nedokončanih zadev, ostalo bo popolno 
življenje, večno življenje v Jezusu Kristusu.

KRIVDA ŽIVIH
MOLITEV ZA NAŠE VERNE RAJNE POMIRJA TUDI NAS

Ken Maafe

P. Vladimir Kos – Tokio

GOSPOD LISTOPAD, POVEJTE!
Gospod Listopad! Saj ga dobro poznamo,
kot pot rumení od šumečih preprog,
in ko si nadene oblake na ramo,
in tudi, ko s soncem postopa okrog.

A kdo od nas sluti, da kaplje z oblakov
so res listopadove grenke solzé?
Ko lučke in rože od vetra korakov
v grobov labirintu zgubljéno drhté.

Od vetra korakov. A ne od molitev.
Gospod Listopad, kaj molitve – umro?
Čuj, to so besede, v pršénje zavite:
nad mrtvimi srci se joka Nebo.
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NEDELJSKE MISLI
6. november
32. navadna nedelja
KDOR IŠČE MODROST, JO NAJDE
Mdr 6,12-16

Iskanje	modrosti	je	bila	ena	od	značilnosti	ljudi	
starega	 vzhoda.	 Hoteli	 so	 spoznati	 zadnje	 odnose	
med	 bogovi,	 ljudmi	 in	 svetom,	 da	 bi	 tako	 odkrili	
zakone,	ki	urejajo	njihove	medsebojne	odnose.	To	
iskanje	modrosti	je	prešlo	tudi	na	Izraelce	bolj	kot	
vsako	drugo	prizadevanje	na	duhovnem	in	verskem	
področju.	Za	razliko	od	drugih	narodov	pa	jim	je	bilo	
tukaj	v	pomoč	razodetje,	tako	da	je	iskanje	modrosti	
sčasoma	postalo	iskanje	Boga	oziroma	odkrivanje	
odnosov	med	Bogom	in	človekom	ter	zakonov,	ki	te	
odnose	urejajo.	Svetopisemska	poosebljena	Modrost	
se	ne	pusti	samo	odkriti	tistim,	ki	jo	iščejo,	ampak	
jih	gre	celo	naproti.	Komaj	se	človek	dvigne,	da	bi	
jo	iskal,	že	stoji	pred	njegovimi	vrati.	Pisatelj	to	lepo	
razloži:	če	je	Božja	modrost	navzoča	v	našem	svetu,	
mora	imeti	Božje	lastnosti.	Sem	pa	spada	tudi,	da	pre-
hiti	človeške	raziskave	in	odkritja.	Človeška	modrost	
je	torej	v	tem,	da	spoznamo,	da	je	nekdo	pred	nami	
in	nad	nami.	Človek	bo	deležen	popolnega	razume-
vanja,	če	bo	tako	opazoval	stvari.	S	tem	bo	premagal	
lastno	sebičnost	in	bo	sposoben	sprejeti	darove,	ki	
jih	Bog	zastonj	daje.	To	je	pa	tudi	problem	človeka	
v	današnjem	času:	opazuje	in	raziskuje	stvari	in	jim	
hoče	priti	do	dna,	vendar	odklanja	priznanje	Boga.	
Zato	vse	njegovo	znanje	ostane	le	znanost	brez	mo-
drosti,	ki	postaja	pogubna,	namesto	da	bi	koristila.

13. november
33. navadna nedelja
VREDNOST VSAKDANJEGA DELA
Prg 31,10-13.19-20.30-31

Knjiga	 pregovorov	 se	 ukvarja	 s	 človeškim	 ži-
vljenjem,	 zato	 je	 v	 njej	 veliko	 duhovitih	 misli,	 ki	
se	nanašajo	na	človeka.	V	času,	ko	je	nastalo	njeno	
besedilo,	je	bila	pri	Judih	(kakor	pri	ostalih	narodih)	
žena	še	vedno	manjvredna.	Hišni	zid	jim	je	pomenil	
branik,	ki	je	ženo,	vir	življenja,	varoval	pred	slabimi	
zunanjimi	vplivi.	Zunaj	hiše	ni	imela	nobenih	pravic.	
Zato	pisatelj	prikazuje	idealno	ženo,	ki	se	posveča	
svojemu	delu.	Njena	obzirnost,	ki	je	tako	dragocena	
in	redka,	pomeni	Božji	dar,	ki	je	važnejši	kot	lepota.	
Njena	 zvestoba	 je	 v	 očitnem	 nasprotju	 z	 obnaša-
njem	lahkih	žensk,	ki	jih	opisujejo	druge	modrostne	
knjige.	S	tem	opisom	je	postavljen	tudi	ideal	proti	
bogataškim	ženam	tistega	časa,	ki	so	bile	zahtevne	
do	drugih,	ki	so	imele	mnogo	služabništva	in	so	svoj	
čas	zabijale	za	prazno	opravljanje	in	spletkarjenje.	
Ali	ne	najde	podoba	žene,	kot	jo	opisujejo	Pregovori,	
svoj	odmev	in	višek	v	Mariji?	Vendar	pa	najdemo	pri	
Mariji	več:	ni	ostajala	zaprta	med	zidovi	svoje	hiše,	
ampak	je	dejavno	sodelovala	pri	oznanjevalnem	delu	
svojega	Sina,	saj	jo	vidimo	na	svatbi	v	Kani,	kjer	je	
“sporovocirala”	prvi	Jezusov	čudež	in	ga	zvesto	spre-
mila	do	križa.	Bila	je	tudi	po	vstajenju	sredi	apostolov.	

Tako	je	tudi	v	Cerkvi:	mnogo	je	oblik	apostolata,	ki	se	
jim	tudi	moderna	ženska	lahko	posveča,	če	le	hoče.
20. november
Kristus kralj vesoljstva
GOSPOD JE PASTIR IN SODNIK
Ezk 34,11-12.15-17

Prerok	Ezekiel	je	živel	v	času,	ki	je	bil	za	Jude	uso-
den,	saj	so	morali	leta	597	pred	Kristusom	odpreti	
jeruzalemska	vrata	babilonskemu	kralju	Nebukad-
nezarju	 in	 je	 bila	 večina	 od	 njih	 z	 Ezekielom	 vred	
odvedena	 v	 izgnanstvo.	 V	 času	 izgnanstva	 je	 bilo	
v	judovskem	ljudstvu	mnogo	“slabih”	in	“izgublje-
nih”	 ovac.	 Prve	 pomenijo	 najbrž	 Jude,	 ki	 so	 ostali	
v	Palestini	in	so	bili	prepuščeni	nasilju	okupatorja	
in	je	bila	njihova	verska	praksa	zaradi	zapuščenosti	
dokaj	dvomljiva.	Druge	pa	pomenijo	one,	ki	so	bili	
odpeljani	v	sužnosti	ali	pa	so	pobegnili	v	Egipt	in	se	
jim	je	vera	prav	tako	začela	majati.	Prerok	opisuje	
bodočnost	kot	zedinjenje	vse	črede,	pa	ne	več	okrog	
kralja,	ampak	okrog	Boga.	To	zedinjenje	bo	temeljilo	
na	osebnih	odnosih	med	Bogom	in	vsakim	članom	
ljudstva,	ne	več	na	zunanji	pripadnosti	zavezi.	V	novi	
zavezi	se	je	to	uresničilo,	saj	ima	evharistična	skup-
nost	enake	bistvene	poteze.	Sestavljajo	jo	oni,	ki	jih	
je	Bog	zbral	okrog	sebe	ne	glede	na	pripadnost	raz-
nim	narodom	in	kulturam,	politikam	in	družbenim	
razredom.	Mnoge	ideologije	so	poskušale	ustvariti	in	
mnogi	režimi	so	obljubljali	brezrazredno	družbo,	pa	
je	do	zdaj	še	vsaka	propadla.	Edina	resnično	brezraz-
redna	družba	je	evharistična	skupnost.	Vsak	član	se	
more	v	njej	osebno	pogovarjati	z	Bogom	in	pri	evha-
ristični	mizi	je	sprejet	kot	ljubljen	Božji	otrok	tako	
zadnji	delavec	kot	njegov	delodajalec.
27. november
1. adventna nedelja
PROŠNJA ZA ODREŠENIKA
Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7

V	preroško	Izaijevo	knjigo	je	vključen	tudi	prošnji	
psalm,	ki	spada	po	nastanku	v	prva	leta	babilonskega	
izgnanstva,	kmalu	po	letu	586	pr.	Kr.	Ob	spominu	
na	vse,	kar	je	Bog	storil	za	svoje	ljudstvo	(pisec	misli	
predvsem	na	izhod	iz	Egipta	in	na	naselitev	v	oblju-
bljeni	deželi),	postane	nezvestoba	in	zakrknjenost	
ljudi	 toliko	 bolj	 očitna.	 Vendar	 je	 prepričan,	 da	 je	
vdanost	v	Božjo	voljo	edina	pot	do	rešitve,	saj	pravi:	
»Naproti	prihajaš	tistemu,	ki	z	veseljem	ravna	pravič-
no,	tistim,	ki	se	te	spominjajo	na	tvojih	potih.	Glej,	
ti	si	se	srdil	in	mi	smo	grešili,	če	bi	se	vedno	držali	
tvojih	poti,	bi	bili	rešeni.«	V	luči	nove	zaveze	lahko	iz	
tega	besedila	povzamemo,	da	je	“prihod”	Kristusa	na	
svet	delo	Očeta,	ki	tako	izraža	svojo	ljubezen,	svoje	
usmiljenje,	svojo	pomoč	in	svoje	odrešenje.	Prošnja	
za	Gospodov	prihod	je	torej	danes	prav	tako	sodob-
na	in	potrebna,	kot	je	bila	v	času	izgnanstva,	ko	je	ta	
molitev	nastala.	Posebno	važen	je	poudarek	na	tem,	
da	je	Bog	naš	Oče,	kar	je	za	staro	zavezo	nekaj	pov-
sem	nepričakovanjega,	za	nas	pa	tako	vsakdanje,	da	
velikokrat	pozabljamo,	kaj	Božje	očetovstvo	in	naše	
sinovstvo	v	resnici	pomeni.	Ta	zavest	in	vse	njene	po-
sledice	pa	se	vrnejo,	če	se	zavemo	svoje	krivde	in	tudi	
dolžnosti,	ki	jih	imamo	kot	otroci	do	svojega	Očeta.
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BRALI SMO...
SALZBURG –	Nadškof	Alois	Kothgasser	je	7.	avgu-
sta	v	govoru	pri	maši	ob	sklepu	80.	salzburških	viso-
košolskih	 tednov	 posvaril	 pred	 pretiranim	 razmi-
šljanjem	o	varnosti	v	Cerkvi:	»Cerkev	naših	dni	je	po	
mojem	 mnenju	 preveč	 naravnana	 na	 varnost,	 na-
mesto	da	bi	stopala	v	prihodnost	z	zaupanjem	v	go-
tovost	Božje	bližine	in	s	pogledom,	uprtim	v	Jezusa.«
VELIKA LIGOJNA —	V	petek,	18.	julija,	so	v	Veliki	Li-
gojni	pokopali	posmrtne	ostanke	treh	žrtev	povoj-
nih	pomorov,	ki	so	jih	izkopali	v	breznu	Konfin	nad	
Grčaricami.	Vsi	trije,	brata	Janez	in	Jakob	Boršt	nik	
ter	 Jože	 Verbič,	 so	 se	 takoj	 po	 končani	 vojski	 leta	
1945	na	poziv	oblasti	kot	civilisti	javili	na	“koman-
di	mesta	Logatec”.	Tam	so	jih	aretirali	in	prepeljali	
v	zapor	na	Poljanskem	nasipu	v	Ljubljani.	Vse	tri	so	
24.	julija	1945	pridružili	ranjencem	iz	vojaške	bol-
nišnice,	 ki	 jih	 je	 Ozna	 v	 dveh	 avtobusih	 odpeljala	
neznano	 kam.	 Bilo	 jih	 je	 88.	 Seznam	 ranjencev	 iz	
vojaške	 bolnišnice	 je	 v	 pisarni	 dr.	 Tavčarja	 uspelo	
dobiti	bolniški	sestri	Mariji	Kranjc	(Kolesarjevi)	oz.	
s.	Jederti.	Izročila	ga	je	gospe	Lešnjakovi	iz	Bevk.	Ko	
je	dr.	Lovro	Šturm	raziskoval	nasilje	nad	ranjenci	in	
bolniki	po	končani	vojni,	mu	ga	je	Lešnjakova	izro-
čila.	Zločin	pomora	nemočnih	ranjencev	je	izvršila	
Ozna,	 ki	 jo	 je	 vodil	 Ivan	 Maček	 Matija,	 podatke	 o	
umorjenih	pa	so	našli	v	t.	i.	mapi	majorja	Mitje.
NEW YORK —	 V	 nedeljo,	 11.	 septembra,	 so	 se	 po	
vsem	svetu,	prav	posebej	pa	v	ZDA,	spomnili	števil-
nih	 žrtev	 terorističnih	 napadov	 pred	 desetimi	 leti	
muslimanskih	skrajnežev	iz	vrst	Al	Kaide	na	“dvojč-
ka”	Svetovnega	trgovinskega	centra	v	New	Yorku	in	
drugod	po	ZDA;	tem	napadom	so	sledili	še	drugi	na	
vseh	koncih	sveta.	Ob	spominu	na	te	tragične	do-
godke,	 ko	 je	 zaradi	 zaslepljenosti,	 nestrpnosti	 in	
maščevanjaželjnosti	 umrlo	 toliko	 nedolžnih	 ljudi,	
je	papež	Benedikt	XVI.	v	pismu	newyorškemu	nad-
škofu	Dolanu	odločno	pozval	k	razumevanju,	spo-
štovanju	in	miru	med	ljudmi	in	narodi.
SYDNEY —	Prostovoljci	iz	130	držav	vsega	sveta	so	
zadnji	konec	tedna	v	septembru	že	18.	leto	zapored	
čistili	planet.	Vsakoletno	čiščenje	je	bilo	tudi	letos	
organizirano	 v	 okviru	 okoljskega	 programa	 Zdru-
ženih	narodov,	naslov	letošnje	akcije	pa	je	bil	Naš	
prostor	 …	 naš	 planet	 …	 naša	 odgovornost.	Gre	 za	
enega	 največjih	 dogodkov	 s	 tovrstno	 tematiko,	 z	
njim	pa	želijo	posameznike,	skupnosti	 in	podjetja	
spodbuditi	 k	 vsakodnevnemu	 ohranjanju	 okolja.	
Poleg	čistilnih	akcij	so	sadili	tudi	drevesa	in	se	nau-
čili	pravilnega	ločevanja	odpadkov.	V	čistilni	akciji	
so	 sodelovale	 Argentina,	 Brazilija,	 Kuba,	 Kitajska,	
Češka,	Egipt,	Italija,	Japonska,	Kenija,	Makedonija,	
Nova	 Zelandija,	 Nigerija,	 Poljska,	 Rusija,	 Španija,	
Združene	 države	 Amerike	 in	 še	 mnogo	 drugih	 dr-
žav.	V	letu	2012	se	jim	bo	pridružila	tudi	Slovenija.
SEUL —	 V	 Severni	 Koreji,	 kjer	 je	 skoraj	 šest	 mili-
jonov	 prebivalcev	 lačnih,	 lakote	 ne	 trpijo	 psi	 se-
vernokorejskega	 voditelja	 Kim	 Jong	 Ila.	 Kim	 Jong	
namreč	vsako	leto	porabi	med	100.000	do	200.000	

dolarjev	 za	 njihovo	 nego	 in	 hrano.		Poleg	 tega	 naj	
bi	Kim	lani	iz	Rusije	uvozil	nekaj	plemenitih	ruskih	
konj	pasme	orlovskih	kasačev	ter	deset	parov	smu-
či	za	smučanje	na	vodi	za	svojega	sina	Jong-Una.	Se-
vernokorejski	voditelj	naj	bi	lani	kupil	tudi	600	ste-
klenic	 francoskega	 vina	 za	 svoje	 razkošne	 zabave.	
Združeni	narodi	so	medtem	objavili	podatke,	da	je	
kar	tretjina	severnokorejskih	otrok	podhranjena.
DUBLIN —		V	dokumentarnem	filmu,	ki	ga	bodo	na	
Irskem	začeli	predvajati	ta	teden,	bodo	predstavili	
škodo	za	okolje,	ki	jo	bo	z	gradnjo	luksuznega	igri-
šča	za	golf	povzročil	Donald	Trump,	ki	se	ne	zmeni	
za	okolje.	Igrišče	v	priobalni	vasici	Balmedie	je	že	od	
začetka	 jabolko	 spora	 med	 ameriškim	 mogotcem	
in	tamkajšnjimi	prebivalci.	Gradnja	vzbuja		dvome	
o	 vplivu	 na	 okolje	 ter	 grožnji	 živalski	 in	 rastlinski	
raznolikosti	območja.	Balmedie	 je	namreč	eno	od	
redkih	še	neokrnjenih	območij	na	Irskem.	Dovolje-
nje	za	gradnjo	je	irsko	okoljsko	ministrstvo	izdalo	
že	leta	2008.	Poslanci	so	zaradi	zaščitenosti	obmo-
čja	spremenili	celo	okoljski	zakon,	svojo	odločitev	
pa	so	podprli	z	utemeljitvijo,	da	gospodarska	rast	in	
6.000	novih	delovnih	mest	odtehtajo	vpliv	na	oko-
lje.	Trump	je	posestvo	kupil	 leta	2005,	na	njem	pa	
načrtujejo	postavitev	golfišča	z	18	luknjami.	Poleg	
tega	 naj	 bi	 na	 posestvu	 zgradili	 še	 luksuzni	 hotel,	
500	zasebnih	hiš	in	okoli	1.000	počitniških	hišic.
VATIKAN/CANBERRA —	Papež	Benedikt	XVI.	je	za	
novega	 pomožnega	 škofa	 v	 Melbournu	 imenoval	
mons.	Vincenta	Van	Nguyena,	ki	je	leta	1980,	ko	je	
bil	star	18	let,	s	starši	s	čolnom	iz	komunističnega	
Vietnama	 pribežal	 v	 Avstralijo.	 Izvedenci	 menijo,	
da	je	to	imenovanje	povezano	tudi	z	vedno	večjim	
se	nasprotovanjem	Avstralcev	do	pribežnikov.
HANOJ —	 AsiaNews	 poroča,	 da	 grozi	 zaporna	 ka-
zen	petim	razumnikom	iz	vietnamske	škofije	Vinh,	
ki	so	bili	dejavni	versko,	družbeno	in	politično.	Po-
licija	jih	je	priprla	v	juliju,	oblasti	pa	jih	dolžijo,	da	
so	bili	člani	vietnamske	reformne	stranke	in	da	so	
načrtovali	 državni	 prevrat.	 Vodja	 stranke,	 Ly	 Thai	
Hung,	 je	že	 izjavil,	da	niso	bili	povezani	z	njegovo	
stranko,	 predstavnik	 redemptoristov,	 p.	 Le	 Ngoc	
Thanh,	pa	je	oblasti	že	pozval,	naj	jih	izpustijo.
JERUZALEM —	 Nedavno	 zaostrovanje	 odnosov	
med	 Egiptom	 in	 Izraelom	 so	 čutili	 tudi	 Judje,	 ki	
so	od	1.	do	7.	oktobra	praznovali	judovski	praznik	
sukkot,	s	katerim	se	spominjajo	izhoda	svojih	pred-
nikov	 iz	 Egipta.	 Egipt	 je	 namreč	 prepovedal	 izvoz	
palmovih	 vej	 v	 Izrael	 in	 judovskim	 skupnostim	 v	
tujini.	Palmove	veje	namreč	uporabljajo	med	moli-
tvijo	v	času	praznika.	Egipt	je	Izraelu	vsako	leto	do-
bavil	okoli	700.000	palmovih	vej.
LONDON —	Britanska	kraljica	išče	novega	butler-
ja	Glavni	pogoji,	ki	jih	mora	kandidat	izpolnjevati,	
so,	 da	 zna	 “učinkovito	 in	 diskretno”	 izročiti	 pla-
denj	s	čajem,	molčati	o	zaupnih	zadevah	in	skrbno	
negovati	 uniforme.	 Kraljičinega	 služabnika	 mora	
odlikovati	tudi	brezhibno	vedenje,	s	katerim	skrbi	
za	goste.	Butlerjeva	naloga	je	tudi,	da	so	uniforme	
in	 oblačila	 služinčadi	 urejena	 “po	 najvišjih	 stan-
dardih”.	 Vendar	 pa	 si	 bodoči	 butler	 za	 svoje	 delo,	
ki	obsega	45-urni	delovnik,	ne	more	ravno	obetati	
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“kraljevske	 plače”.	 Njegova	 letna	 plača	 bo	 znašala	
17.300	evrov	z	brezplačno	hrano	in	nastanitvijo.
JERUZALEM —	 V	 petek,	 19.	 avgusta,	 je	 Jeruzalem	
dobil	prvo	tramvajsko	progo.	Ta	je	bila	načrtovana	
že	leta	1892,	nato	leta	1910,	te	dni	pa	je	prišlo	do	
uresničitve	 zamisli.	 Tako	 imenovana	 “Linija	 1”	 je	
dolga	14	kilometrov,	gradili	so	jo	devet	let,	ima	23	
postaj.	S	pridom	jo	bodo	uporabljali	ne	le	prebival-
ci	Jeruzalema,	marveč	tudi	romarji.	Ti	bodo	lahko	
izstopali	 na	 postaji	 pri	 Damaščanskih	 vratih,	 od	
koder	 ni	 daleč	 do	 najpomembnejših	 svetih	 krajev	
krščanstva	 v	 starem	 mestnem	 jedru.	 Blizu	 je	 tudi	
glavna	avtobusna	postaja	“Central	Buss	Station”,	od	
koder	vozijo	avtobusi	po	vsem	Izraelu.
BEOGRAD —	Voditelj	urada	za	zunanje	zadeve	pri	
moskovskem	patriarhatu,	nadškof	Hilarion	Alfejev,	
je	v	pogovoru	za	srbski	dnevnik	Politika	izjavil,	da	
se	omenjeni	patriarhat	ne	bo	vmešaval	v	odločitev	
srbske	pravoslavne	Cerkve	v	zvezi	s	praznovanjem	
1700.	 obletnice	 milanskega	 edikta	 leta	 2013,	 ki	 je	
kristjanom	 v	 rimskem	 imperiju	 prinesel	 versko	
svobodo.	Tega	leta	so	namreč	predvidene	velike	slo-
vesnosti	v	Milanu	in	Nišu,	od	koder	je	izviral	cesar	
Konstantin,	razglasitelj	omenjenega	edikta.
RIM —	 Nadškof	 Salvatore	 Nunnari	 (Cosenza-Bi-
signano)	 se	 ne	 strinja	 z	 izgonom	 nigerijske	 kato-
ličanke	Kate	Omoregbe,	ki	je	bila	leta	2008	zaradi	
domnevnega	posedovanja	mamil	(zapornica	to	za-
nika)	obsojena	na	več	kot	štiriletno	zaporno	kazen;	
prestaja	 jo	 v	 kalabrijskem	 mestu	 Castrovillari.	 Če	
jo	bodo	izgnali	v	rodno	deželo,	ji	tam	grozi	stroga	
kazen,	ker	je	odklonila	poroko	z	bogatim	muslima-
nom	in	prestop	v	islam.
DUNAJ —	 Salezijanska	 dobrodelna	 organizacija	
“Mladi	in	svet”	je	ob	svetovnem	dnevu	opismenjeva-
nja	8.	septembra	opozorila,	da	68	milijonov	otrok	
nima	možnosti	za	obisk	šole	 in	da	kar	796	milijo-
nov	 odraslih	 ne	 zna	 brati	 in	 pisati.	 Na	 Haitiju	 na	
primer,	eni	najrevnejših	držav	na	svetu,	skoraj	50%.
EISENSTADT —	Tradicionalnega	romanja	delavcev	
z	Gradiščanskega	v	cistercijanski	samostan	Wilhe-
ring	se	je	udeležilo	več	kot	700	delavcev	iz	88	žup-
nij.	 Domači	 škof	 Zsifkovics	 je	 pred	 njim	 v	 stolnici	
sv.	 Martina	 v	 Eisenstadtu	 romarje	 opozoril,	 da	 za	
kristjana	ni	pomembna	uniforma,	zastava,	zname-
nje	na	obleki,	tudi	ne	križ	na	verižici,	pač	pa,	da	smo	
»prepoznavno	 znamenje	 mi	 kristjani	 sami	 in	 naš	
ljubeč	odnos	drug	do	drugega«.
JERUZALEM —	 Jeruzalemski	 medcerkveni	 odbor	
(JIC)	je	pozval	k	molitvi	»za	Sirijo	in	njeno	ljudstvo,	
konec	nasilja	ter	mirno	in	hitro	sprejetje	reform«.
PARIZ —	Vrhovni	predstojnik	“duhovniške	bratov-
ščine	sv.	Pija	X.”	Bernard	Fellay	je	pred	načrtovanim	
srečanjem	s	prefektom	Kongregacije	za	nauk	vere,	
kardinalom	Williamom	Levado,	14.	septembra,	za-
nikal	 možnost,	 da	 bi	 ta	 verska	 skupnost	 priznala	
veljavnost	drugega	vatikanskega	cerkvenega	zbora.
DUNAJ —	Avstrijske	dobrodelne	organizacije	so	do-
slej	v	okviru	akcije	“Sosed	v	stiski”,	namenjene	lač-
nim	na	vzhodu	Afrike,	zbrale	pet	milijonov	evrov.
NEW DELHI —	V	nedeljo,	4.	septembra,	so	neznan-
ci	 napadli	 katoliško	 cerkev	 v	 Kottenkulangari	 v	

indijski	 zvezni	 državi	 Kerala.	 Razdejali	 so	 oltar,	
spovednico	 in	 druge	 sakralne	 predmete,	 nato	 pa	
pobegnili.	 Mimoidočim	 katoličanom	 so	 grozili.	
Škof	 iz	 škofije	 Quilon	 domneva,	 da	 bi	 napadalci	
lah	ko	bili	iz	vrst	nestrpnih	hindujcev,	razlog	za	na-
pad	pa	načrtovana	gradnja	večje	cerkve.
MOSKVA —	 Vodja	 oddelka	 za	 zunanje	 zadeve	 pri	
moskovskem	 patriarhatu,	 metropolit	 Hilarion,	 je	
v	pogovoru	za	Reuters	izjavil,	da	je	papež	Benedikt	
XVI.	v	marsikaterem	pogledu	»bolj	občutljiv«	za	pra-
voslavno	izročilo	kakor	njegov	prednik	Janez	Pavel	
II.	V	Moskvi	pozitivno	ocenjujejo	odnose	s	katoliško	
Cerkvijo,	 pred	 srečanjem	 papeža	 in	 moskovskega	
pravoslavnega	patriarha	pa	morata	Sveti	sedež	in	ta	
patriarhat	rešiti	še	nekatera	odprta	vprašanja.
FREIBURG —	 Nemška	 založba	 Herder,	 ki	 izdaja	
dela	papeža	Benedikta	XVI.	od	leta	1956,	je	pripra-
vila	 razstavo	 šeststo	 njegovih	 knjig	 (izvirnih	 del,	
ponatisov,	prevodov	. . .).	Najprej	si	jo	je	ogledal	sam	
v	 Castel	 Gandolfu,	 nato	 so	 jo	 16.	 septembra	 v	 so-
delovanju	z	vatikansko	založbo	odprli	v	nemškem	
zavodu	Tevtonik	v	Rimu,	med	papeževim	obiskom	
v	Nemčiji	pa	so	si	jo	obiskovalci	lahko	ogledali	od	
23.	do	25.	septembra	na	sedežu	založbe	v	Freiburgu.
BOGOTA —	Dnevnik	El	Colombiano	je	poročal,	da	
so	v	Kolumbiji	umorili	31-letnega	duhovnika	Gual-
berta	Antonia	Ovieda	Arrietto.	Škofovska	konferen-
ca	je	izrazila	veliko	žalost	nad	umorom	duhovnika,	
posebej,	ker	si	 je	prizadeval	pomagati	siromašnim	
prebivalcem	 Urabe.V	 Kolumbiji	 je	 bilo	 od	 začetka	
letošnjega	 leta	 umorjenih	 že	 več	 duhovnikov,	 od	
leta	1984	kar	okrog	osemdeset.
NEW YORK —	Molitvenega	srečanja	v	župnijski	cer-
kvi	blizu	sedeža	OZN	pred	začetkom	66.	generalnega	
zasedanja	skupščine	OZN	se	je	udeležil	tudi	generalni	
tajnik	te	organizacije	Ban	Ki	Mun.	Po	srečanju	je	bila	
blagoslovljena	tudi	slika	bl.	Janeza	Pavla	II.,	ki	je	na	se-
dežu	OZN	govoril	leta	1979	in	1995.
AMBON —	 Na	 Molukih	 je	 prišlo	 med	 kristjani	 in	
muslimani	 do	 izgredov,	 v	 katerih	 je	 bilo	 več	 oseb	
mrtvih,	veliko	pa	ranjenih.	Škof	iz	Amboina	je	po-
vedal,	 da	 jih	 je	 povzročila	 avtomobilska	 nesreča	
muslimanskega	voznika	taksija	v	krščanskem	delu	
prestolnice	Ambon.	Kristjani	so	ga	prepeljali	v	bol-
nišnico,	kjer	je	pozneje	umrl,	muslimani	pa	so	raz-
širili	novico,	da	so	ga	umorili	kristjani,	kar	je	pov-
zročilo	muslimanski	napad	na	kristjane.
VARŠAVA —	 Predsednik	 Poljske	 škofovske	 konfe-
rence,	 nadškof	 Jozef	 Michalik,	 je	 opozoril	 na	 kr-
šitev	 pravic	 katoličanov	 na	 Poljskem	 ob	 primeru	
pevca	rocka,	ki	je	na	koncertu	raztrgal	Sveto	pismo,	
a	sodišče	ni	ukrepalo	proti	njemu,	kljub	temu	da	je	
žalil	verska	čustva	in	čut	kristjanov.	Nadškof	Micha-
lik	je	takšno	ravnanje	sodišča	in	dogajanja	v	poljski	
javnosti	obsodil	kot	poskuse,	da	bi	Sveto	pismo	in	
križ	»zaprli	v	duhovni	in	družbeni	geto«.
KUALA LUMPUR –	 Predsednik	 evangeličanskega	
Malezijskega	krščanskega	koncila,	Thomas	Philips,	
je	odločno	zavrnil	očitke	oblasti,	skrajnih	islamskih	
skupin	in	nekaterih	javnih	občil,	da	kristjani	misi-
jonarijo	pod	krinko	dobrodelnosti.	Poudaril	 je,	da	
kristjani	ljudem	v	stiski	pomagajo	brezpogojno.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO 

V	vlogi	dunajskemu	zunanjemu	ministrstvu	pravi	
Knoblehar,	da	so	bili	na	potovanju	proti	misijonu	že	v	
Aleksandriji	skoraj	brez	denarja	in	da	ga	je	on	zapro-
sil	pri	avstrijskem	konzulatu.	Konzula	je	tudi	prosil,	
da	mu	izposluje	od	turške	vlade	odlok	(ferman),	da	
ga	noben	ne	sme	ovirati	pri	misijonskem	delu.	Pa	ni	
dobil	ne	enega	ne	drugega.	»Edini	izhod	iz	te	moje	za-
gate	bi	bil,	da	bi	–	čeprav	s	krvavečim	srcem	–	prosil	
Francijo	za	pokroviteljstvo	nad	misijonom.	Do	zdaj	
sem	se	temu	koraku	trdovratno	upiral,	čeprav	vidim,	
da	je	prav	zato	misijon	do	zdaj	ostal	brez	podpor.«	
Cesarsko	vlado	prosi	torej	za	troje:	1.	Egiptovski	pod-
kralj	 Abas	 paša	 in	 kartumski	 oblastniki	 postopajo	
z	 misijonarji	 čedalje	 bolj	 krivično	 in	 žaljivo.	 Zato	
prosi	za	osrednjeafriški	misijon	vse	tiste	pravice	in	
svoboščine,	 kakor	 jih	 imajo	 katoliški	 misijoni	 po	
drugh	deželah	turške	države,	n.	pr.	glede	službe	božje,	
zidanja	misijonskih	poslopij	in	zvonjenja.	Prav	tako,	
da	smejo	misijonarji	nemoteno	potovati	po	Modrem	
in	Belem	Nilu,	v	Abesinijo	in	druge	misijonske	dežele.	
2.	Misijonarji	bodo	poučevali	črnce	v	katoliški	veri	
in	jih	navajali	na	čednostno	življenje.	Učili	jih	bodo	
rokodelstva	in	jih	uvajali	v	omiko.	Pridno	bodo	sode-
lovali	za	odpravo	suženjstva.	Zato	bi	se	naj	prispevek,	
ki	ga	tudi	avstrijska	vlada	daje	za	protisuženjsko	gi-
banje,	za	naprej	dajal	njegovemu	misijonu.	3.	Vlada	
naj	izda	dovoljenje,	da	se	sme	po	avstrijskih	škofijah	
pobirati	 za	 osrednjeafriški	 misijon	 in	 razpošiljati	
vsakoletna	poročila	o	njegovem	stanju.

Avstrijska	vlada	je	ugodila	zadnjima	dvema	Knob-
leharjevima	prošnjama.	Tudi	bo	kartumski	konzul	
dolžan	ščititi	misijon.	Zgodnja	Danica	je	pisala	10.	
julija	leta	1851:	»Vlada	je	odpravila	napotja	(ovire),	
ki	so	Knobleharju	žugala	od	strani	avstrijskega	po-
slaništva	v	Kartumu.«

Res	je	konzul	dr.	Reitz	–	kakor	rečeno	–	potem	
šel	misijonu	na	roko.

Prej	 je	 Knoblehar	 nameraval	 prositi	 avstrijsko	
vlado,	da	mu	izposluje	pri	turški	vladi	(Visoki	porti)	
odlok	(ferman),	da	bo	ščitila	njegov	misijon.	Pa	ni	
prosil	zanj,	ker	mu	je	bil	prefekt	Kongregacije	za	šir-
jenje	vere,	kardinal	Fransoni,	že	2.	septembra	poslal	
na	Dunaj	tole	pismo:

»Redovni	 brat	 d‘Ottavio	 mi	 je	 izročil	 pismo,	 ki	
ste	mi	ga	pisali	iz	Trsta,	ko	ste	potovali	proti	Dunaju	
in	 sem	 ga	 skoraj	 istočasno	 prejel	 z	 drugim	 Vašim	
pismom,	oddanim	v	Aleksandriji	6.	avgusta.	Iz	njega	
sem	razbral	Vaše	namene,	ki	zaradi	njih	potujete	na	
Dunaj.	Omenjate	svoje	potovanje	po	Belem	Nilu,	pa	
tudi	upanje,	ki	ga	zdaj	budi	misijon	v	srednji	Afriki.	No-
vice,	ki	ste	mi	jih	sporočili,	so	razveseljive;	prepričan	
sem	pa,	da	bi	naletela	na	velike	težave	Vaša	želja,	ki	ste	
mi	jo	omenili:	da	bi	namreč	jaz	(na	Dunaju)	podprl	
Vašo	prošnjo	do	turške	Visoke	porte	v	korist	Vaših	

misijonarjev.	Je	to	posebno	kočljiva	točka;	glede	nje	
pojdite	k	apostolskemu	nunciju,	ki	Vam	bo	dal	v	svoji	
modrosti	nasvete,	saj	je	on	zastopnik	svete	stolice.«

Isti	dan	je	pisal	prefekt	kongregacije	dunajskemu	
nunciju	Vialu	Prelá:

»V	kratkem	bo	prišel	na	Dunaj	gojenec	Propagan-
de	g.	Ignacij	Knoblehar,	ki	namerava	tam	govoriti	o	
koristih	misijona	v	osrednji	Afriki,	ki	mu	je	predstoj-
nik.	Rad	bi,	da	bi	tamkajšnja	vlada	posredovala	pri	
turški	Visoki	proti,	da	mu	dá	odlok	(ferman)	v	korist	
njegovim	misijonarjem.	Ta	zadeva	je	pa	zelo	kočljiva	
in	bi	mogla,	kar	dobro	veste,	vzbuditi	občutljivost	
(francoske)	države,	ki	je	zaščitnica	katoličanov	na	
Vzhodu.	 Modrost	 torej	 zahteva,	 da	 se	 sveta	 stolica	
ne	vmešava	v	to	zadevo.	Pisal	sem	Knobleharju	 in	
sem	 mu	 samo	 na	 splošno	 omenil	 kočljivost	 in	 te-
žavnost	stvari;	išče	naj	pri	Vas	nasveta,	ki	bi	mu	ga	v	
svoji	modrosti	mogli	dati.	Sicer	Vam	pa	priporočam	
Propagandinega	gojenca	Knobleharja,	da	mu	nudite	
pomoč	v	vsem,	kar	bi	brez	škode	na	ugledu	svete	sto-
lice	moglo	biti	njemu	in	afriškemu	misijonu	v	korist.«

Tudi	nuncij	je	svetoval,	naj	pri	dunajski	vladi	ne	
zaprosi	za	posredovanje	pri	turški	vladi	za	tak	odlok.

Zgodnja	 Danica	 je	 10.	 julija	 leta	 1851	 zapisala:	
»Konzula	 v	 Aleksandriji	 in	 Kairu	 bosta	 prejemala	
denarne	 pošiljke	 in	 jih	 oddajala	 misijonarjem.	
Skrbela	 bosta	 tudi	 za	 varen	 prevoz	 drugega	 blaga.	
Kartumska	misijonska	hiša	bo	dobivala	vsako	leto	
1.000	goldinarjev	iz	avstrijskega	sklada	za	protisu-
ženjsko	gibanje.«

Ugledne	dunajske	družine	so	darovale	in	zbirale	
za	Knobleharjev	misijon.	Gospe	so	mu	šivale	cerkve-
na	oblačila	in	nabirale,	kar	se	še	sicer	uporablja	pri	
božji	 službi.	 Vse	 so	 mu	 oskrbele,	 kar	 je	 želel.	 Tudi	
veliko	oltarno	podobo	je	dobil	v	dar.	Iz	dvorne	tiskar-
ne	so	mu	dali	črka,	tudi	arabske,	in	druge	tiskarske	
potrebščine.	Dunajski	akadamiji	znanosti	je		prinesel	
svoje	naravoslovne,	zempljepisne	in	druge	znanstve-
ne	zapiske;	ona	mu	je	pa	na	seji	7.	februarja	leta	1851	
dala	na	njegovo	prošnjo	1.000	goldinarjev,	da	si	kupi	
merilne	in	druge	priprave	za	proučevanje	podnebja,	
vodnega	stanja	itd.,	a	pod	pogojem,	da	svoje	izsledke	
pošilja	najprej	njej.	Sestavila	je	vprašanja,	na	katera	
ji	naj	odgovarja.

Čeprav	na	dunajsko	in	drugo	avstrijsko	javnost	ni	
razposlal	nikakega	poziva,	je	vendar	dobil	z	Dunaja	
in	 drugih	 delov	 države	 veliko	 vsoto	 20.000	 goldi-
narjev.	Za	vso	upravičenostjo	je	zatrdil	26.	februarja	
v	 Zgodnji	 Danici:	 »Zdaj	 imam	 najtrdnejše	 upanje,	
da	bo	Gospod	na	naš	misijon	obilno	razlil	milosti	
svojega	usmiljenja.	Zahvaljujem	se	mu	za	neskončno	
dobroto,	s	katero	je	povsod	ogrel	srca	za	boljšo	uso-
do	izročene	mi	črede.«	Res	je	znal	vžgati	velik	ogenj	
navdušenja	za	misijon.
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Z	Martinovim	so	na	Štajerskem	pogosto	družili	
rok	za	poravnavo	najemnin	in	drugih	dajatev.	To	iz-
haja	iz	nazivov	“nasad”,	“nasajak”,	“nasonjak”.	Po	Fr.	
Kotniku	izhajajo	iz	pravnega	naziva	“saja”,	ta	pa	naj	
bi	pomenil	ali	dejanje,	ko	so	kmetje	izročali	zemlji-
škemu	gospodu	svoje	davke,	ali	pa	javno	zborovanje	
podložnikov.	Oboje	je	bila	priložnost	za	pojedino.	
Bodi	eno	ali	drugo,	v	nazivu	Martinove	pojedine	v	
Halozah	je	ohranjen	spomin	na	neko	pravno	opra-
vilo,	ki	je	izginilo	z	odpravo	podložništva.

Neko	podobno	opravilo	se	je	ohranilo	o	Martino-
vem	med	svobodnimi	kmeti	v	Slovenskih	goricah.	
Imenovali	 so	 ga	 “pašnik”.	 Kaže,	 da	 so	 se	 h	 gostiji	
pod	tem	imenom	shajali	gospodarji	in	obravnavali	
račune	glede	letne	ali	vsaj	jesenske	paše.	Tako	je,	po-
stavim,	v	ptujski	okolici	navada,	da	dado	premožnejši	
kmetje	po	spravljeni	otavi	nekatere	travnike	v	najem.	
Obračun	za	to	pride	pred	zimo,	najrajši	o	Martino-
vem,	ko	je	paše	že	skoraj	konec	ali	ko	pastirji	začno	
pasti	vsevprek.	“Pašnik”	je	bil	v	navadi	v	Slovenskih	
goricah,	 kakor	 na	 pripoveduje	 Ignac	 Koprivec,	 do	
druge	vojske.	»V	gostilnah	imajo	pašnike.	Na	njih	se	
zbero	k	obračunu	vaški	veljaki,	ki	upravljajo	skup-
no	 lastnino,	 gomajno	 imenovano.	 Sleherni	 kočar	
in	želar,	ki	si	je	kupil	pravico	pasti	na	travnikih	po	
otavni	kositvi,	mora	ta	dan	poravnati	račun.	Za	vsak	
rep	goveje	živine	odšteje	dvajset	dinarjev.	Kdor	pa	
ima	kakšno	krpo	travnika,	se	mu	to	vračuna	v	dobro.

Račune	 morajo	 poravnati	 tudi	 tisti,	 ki	 imajo	 v	
zakupu	 gomanjsko	 lastnino:	 travnik,	 njivo,	 ali	 kaj	
sličnega.

Ko	 so	 računi	 končani,	 se	 prične	 gostija,	 pašnik	
imenovana.	 Vsak,	 kdor	 je	 član	 pastirske	 zadruge,	
bodisi	da	daje	ali	da	prejema,	ima	pravico	pristopiti	
k	obloženi	mizi	in	se	poslužiti	vsega,	kar	mu	ponuja.

Razen	pusta	je	to	edini	dan,«	nadaljuje	z	živahno	
besedo	Ignac	Koprivec,	»ko	se	zbero	k	razveseljeva-

nju	 tudi	 starejši	 ljudje.	 Šestdesetleten	 gospodar,	
okornih	nog,	ki	mu	jih	je	razgrizel	revmatizem,	stopi	
k	mlademu	dekletu,	ga	zavrti	po	taktu	muzike,	tolče	
s	škornji	po	podu	ter	včasih	celo	zavriska,	toda	naglo	
se	zave,	da	je	napravil	neumnost	in	pobesi	glavo.	

Klepetave	gospodinje	se	razživijo.	Mlade	hlapce	
vlačijo	po	plesišču,	se	jim	vesijo	okrog	vratov	in	po-
skakujejo,	da	jih	žuli	pot	za	podveznjaki.

Ta	večer	je	vključen	v	družbo	tudi	barovčin,	pastir,	
ki	 je	 pasel	 živino	 za	 vso	 vas.	 Ni	 vajen	 tolikih	 ljudi,	
zakaj	njegova	druščina	so	bile	krave,	pa	mu	je	čudno	
pri	srcu.	Če	stopi	po	njega	ognjevita	gospodinja	ter	ga	
zavrti	po	sobi,	mu	je	nerodno.	Rdečica	ga	spreletava	
in	noge	mu	okorno	lomastijo	okrog.

Navadno	se	zgodi,	da	denar,	ki	je	bil	ta	dan	vpla-
čan,	tudi	ta	dan	zapijejo.	In	če	noči	še	ni	konec,	do-
dajo	še	iz	svojega,	da	je	veselica	popolna,	zakaj	kje	
pa	je	zapisano,	da	bi	se	kmet	ne	smel	vsaj	enkrat	na	
leto	razveseliti	in	razmajati. . .«

. . .
Med	najstarejšimi	pastirskimi	šegami	o	Martino-

vem	je	skupna	skromna	pojedina	na	pašniku.
Na	 Gorenjskem	 zelo	 značilno	 pripovedujejo	 o	

“Martinovi	 kaši”,	 ki	 da	 so	 si	 jo	 pastirji	 skuhali	 na	
pašniku.	 Znano	 je,	 da	 je	 kaša	 prav	 stara	 slovenska	
obredna	jed,	zato	je	Martinova	kaša	priča	posebne	
starine.	Po	jedi	so	še	naložili	drv	na	ogenj,	peli,	vri-
skali	in	se	zabavali.	Iz	Tunjic	je	tale	poskočnica:

Počakaj me, Mina,
do svet’ga Martina:
kravce popasem,
pol te ‘m pa vzel!

V	 beljaški	 okolici	 na	 Koroškem	 so	 se	 pastirji	 o	
Martinovem	zbrali	v	kakšni	hiši	in	se	poveselili;	še	
danes	mora	na	Martinovo	vsak	pastir	plesati.

Niko Kuret

MARTINOVO
NEKATERA OBREDJA OB MARTINOVEM

Martinova gos

Prosena kaša
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tina,	prihajali	Jezerjani.	Niso	prihajali	praznih	rok.	
Vselej	so	vzeli	s	seboj	nekaj	ovac,	ki	so	jih	vodili	okoli	
oltarja	in	potem	darovali	cerkvi.	V	Crngrob,	kjer	je	
bil	 cerkveni	 patron	 prej	 sv.	 Martin	 in	 mu	 je	 danes	
posvečen	stranski	oltar	na	levi	strani,	so	nekoč	po	
zaobljubi	prihajali	pastirji	vsako	leto	o	Martinovem	
k	péti	maši,	ki	jo	je	opravila	župnijska	duhovščina	
iz	Stare	Loke.	Vsak	pastir	je	prinesel	kopuna	v	dar.	
V	vrhniški	okolici	so	hodili	pastirji	na	Martinovo	k	
maši,	kjer	 je	vsak	dal	sv.	Martinu	vbogajme,	»da	bi	
svetnik	 prihodnje	 leto	 obvaroval	 živino	 bolezni«.	
Votivne darove,	 lesene	 kravice,	 so	 o	 Martinovem	
menda	nosili	otroci	na	oltar	pri	darovanju	na	Homcu	
pri	Kamniku;	od	drugod	taka	poročila	niso	znana.

Nekakšno	 plačilo	 pastirjem	 je	 bilo	 obredno	
pecivo,	kot	so	ga	pekli	na	Martinovo	v	Podjuni	na	
Koroškem.	 To	 so	 bili	 “kržeji”.	 Delili	 so	 jih	 pozneje	
otrokom,	ki	so	hodili	ponje	od	hiše	do	hiše	na	Mar-
tinov	dan	od	jutra	do	popoldneva.	Poročilo	iz	leta	
1843	ve	za	to	šego	v	okolici	Zaplane	pri	Vrhniki.	Tedaj	
so	pravili,	da	je	pred	leti	huda	živinska	kuga	razsajala	
v	okolici.	Zaplaninci	so	se	zatekli	k	sv.	Martinu	in	se	
zaobljubili,	da	bodo	namesto	vahčičev	o	vseh	svetih	
delili	podobne	pogačice	o	Martinovem;	imenovati	so	
jih	začeli	“martinčke”.	»Vsak	kmet,«	pravi	poročilo,	
»veliko	martinčkov,	od	60	do	100	speče	in	ga	groz-
no	veseli,	če	vse	razdeli.	Letos,«	nadaljuje	pisec,	»je	
pa	neki	kmet	prav	žalosten	bil,	ker	je	sneg	dve	pedi	
visok	bil.	Vprašan,	zakaj	je	žalosten,	odgovori:	‘Star	
pregovor	je:	Če	se	vsi	martinčki	razdele,	se	je	dobre	
letine	nadejati;	če	pa	ostanejo,	se	je	prihodnje	leto	
lakote	bati.’«

Pastirji	in	pastirice	so	na	Martinovo	zgodaj	vstaja-
li.	Če	je	bilo	lepo	vreme,	se	je	njihovo	ukanje	in	petje	
oglašalo	 po	 zaplaninskih	 hribih	 in	 dolinah	 že	 ob	
štirih	ali	petih	zjutraj.	Šli	so	nato	v	cerkev	in	nesli	sv.	
Martinu	vsak	svoj	dar.	Še	nedavno	so	stisnili	gospo-
darji	ali	starši	pastirjem	in	otrokom	nekaj	drobiža	
v	pest,	preden	so	odšli	k	pastirski	maši	v	Zaplano.	
Za	ta	denar	so	si	smeli	na	stojnicah	nakupiti	“mar-
tinčkov”,	sladkih	odpustkov:	cukrenih	martinčkov,	
račk,	gosi,	pišk,	konjičkov,	punčk	s	pisanimi	okraski,	
zraven	tega	pa	še	igrač:	trobent,	piščalk,	ur	in	kar	še	
iztaknejo	poželjive	oči	in	srce.	Naziv	“martinček”	je	
torej,	kakor	kaže,	prešel	od	peciva	na	kupilni	odpu-
stek,	ki	si	ga	je	pastir	privoščil	za	konec	pašne	dobe.

V	Ziljski	dolini	so	se	na	“šmarčico”,	o	Martinovem,	
zbrali	 sosednji	 pastirji	 na	 pašniku,	 kot	 poroča	 Fr.	
Kotnik	po	zapisu	Petra	Jarnika.	»Ta	je	privlekel	drv,	
drugi	je	prinesel	vžigalic,	deklica	ponvico,	vsakemu	
pa	so	dali	doma	po	par	jajec	in	zabeli.	Na	travniku	ali	
na	polju	so	zakurili.	Deklica	je	pristavila	ponvico	ter	
pričela	cvreti. . .	Županov	sin	je	prinesel	tudi	mošta.	
Pastirji	so	se	vsedli	ter	se	gostili	s	cvrtjem	in	moštom.	
Ko	so	snedli	cvrtje	in	popili	mošt,	so	ukali	in	vriskali	
in	se	radovali	prostosti.«

Posebno	 zanimivo	 je	 brati	 nemško	 poročilo	
o	 pastirskem	 slavju	 na	 večer	 pred	 sv.	 Martinom	 v	
Poljanski	dolini	nad	Škofjo	Loko;	poročilo	je	iz	leta	
1847.	Sredi	pašnika	se	vzdiguje	majhen	griček	–	pravi	
poročilo	–,	podoben	zahvalnemu	oltarju.	Vrh	je	ra-
ven	in	na	njem	je	naložena	grmada.	Vsi	pastirji	so	v	
krogu	zbrani	okoli	nje,	vsak	drži	borovo	smolenico	
v	roki,	z	vseh	obrazov	odseva	sveta	resnoba.	Zažgali	
so	grmado,	svetli	zublji	plapolajo	kvišku.	Mirno	so	
jim	oči	uprte	v	vaški	zvonik.	Čakajo.	Tedaj	se	oglasi	
večerni	 zvon.	 Vsak	 brž	 prižge	 svojo	 smolenico	 v	
grmadi	in	najstarejši,	ki	mu	slede	po	starosti	drugi	
pastirji,	se	premakne.	Dostojanstveno	stopajo	z	go-
rečimi	smolenicami	okoli	grmade,	katere	plameni	
plapolajo	visoko	pod	nebo.	In	ko	večeni	zvon	utihne,	
vrže	vsak	ostanek	svoje	smolenice	v	žerjavico.	Obred	
je	končan.

Ob	takih	šegah,	ostankih	starih	obredij,	se	je	sča-
soma	uveljavila	o	Martinovem	posebna	“pastirska”	
maša.	 Takšno	 mašo	 so	 imeli,	 postavim,	 na	 Štajer-
skem	(Šoštanj),	obhajali	so	jo	v	Mežiški	dolini	(Črna,	
Kotlje),	na	Gorenskem	pa	v	Selcih	v	Selški	dolini,	v	
Trsteniku	pri	Kranju	in	v	Crngrobu.	V	Trstenik	so	od	
nekdaj	na	nedeljo,	ki	je	bila	najbližja	godu	sv.	Mar-

Grmada

Z baklami okrog grmade
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zujejo,	da	so	se	v	Mojzesovem	času	držali	sončnega	
leta,	na	primer,	ko	je	Mojzes	umrl	v	deželi	Moab	na	
gori	Nebo,	 je	uradno	žalovanje	trajalo	trideset	dni	
(lunarni mesec ima 29 dni, op. ur.	prim.	5	Mz	34,8).	
Je	pa	gotovo,	da	je	bilo	v	Jezusovem	času	v	rabi	samo	
lunarno	leto	354	dni,	tako	da	v	hebrejščini	beseda,	ki	
pomeni	mesec	yerah,	pomeni	točno	“lunina	mena”.

Sicer	 je	 pa	 nekaj	 podobnega	 v	 slovenščini,	 kjer	
beseda	“mesec”	lahko	pomeni	enega	izmed	dvanaj-
sterih	mesecev	v	letu,	lahko	pa	tudi	luno,	(op.	ur.)

Lunarni	sistem	je,	kot	je	znano,	hudo	pomanjkljiv,	
saj	zamuja	okrog	enajst	dni	za	sončnim	letom	in	s	
tem	povzroča	hitre	premike	letnih	časov	glede	na	
mesece.	Treba	je	bilo	torej	od	časa	do	časa	zapolniti	
razliko,	sicer	bi	koledarsko	poletje	padlo	v	najhujši	
mraz.	Cezar	je	ugotovil,	da	uradno	leto	zaostaja	67	
dni	za	sončnim	letom,	zato	je	to	nevšečnost	uredil	
tako,	da	je	let	45	pr.	Kr.	imelo	445	dni,	za	naprej	pa	je	
vsako	leto	štelo	365	dni.	Podoben	problem	so	imeli	
Egipčani	s	svojim	sončnim	letom,	ki	je	imelo	dvanajst	
mesecev	po	trideset	dni,	zato	so	dodajali	po	pet	pre-
makljivih	dni,	česar	pa	Izraelci	ne	bi	mogli	narediti,	
saj	enajst	dni,	ki	bi	jih	morali	dodati,	niso	mogli	vri-
niti	med	lunine	mene.	Zato	so	pustili,	da	je	zamuda	
narasla	za	približno	en	mesec	in	so	potem	vrinili	pre-
stopni	mesec,	veadár,	
med	 dva	 pomladna	
meseca	adár in	nisán.	
To	 leto	 s	 prestopnim	
mesecem	je	imelo	bli-
zu	 štiristo	 dni	 (tako	
leto	 je	 bilo	 29	 po	 Kr.,	
ko	 je	 Jezus	 verjetno	
učil	po	Galileji).	Sicer	
so	 pa	 ta	 mesec	 doda-
jali	 čisto	 po	 kmečkih	
izkušnjah:	bistveno	je	
bilo,	 da	 so	 imeli	 prvo	
ječmenovo	 klasje	 za	
veliko	noč.	»Jagenjčki	
so	še	preveč	nedorasli	
in	 piščanci	 premajh-
ni,«	 je	pisal	nek	rabin	
judovske	 skupnosti	 v	
diaspori,	»in	žito	še	ni	

sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI
V JEZUSOVEM ČASU

Drugi del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA

V. poglavje
NEBESNE TABLICE IN ČLOVEŠKE MERE

Tole	so	vedeli	vsi	v	Izraelu,	saj	so	vsi	slišali	več	ali	
manj	 lepih	 zgodb,	 zbranih	 v	 Henohovi knjigi,	 tem	
skrivnostnem	 spisu,	 ki	 so	 ga	 nekateri	 rabini	 ime-
li	 za	 navdihnjenega,	 čeprav	 ga	 ni	 bilo	 v	 seznamu	
(kánonu)	 uradnih	 svetopisemskih	 besedil.	 Vsi	 so	

torej	 vedeli:	 nadangel	
Uriel	 je	 Henohu	 poka-
zal	“nebesni	koledar”	in	
ga	naučil,	kako	je	treba	
preračunavati	čase,	ki	jih	
je	Gospod	ustvaril,	kako	
določati	 leta,	 mesece	
in	 dneve	 v	 poslušno-
sti	 angelom,	 ki	 urejajo	
pota	 zvezd.	 Kakor	 vse	
na	svetu	in	v	življenju,	je	
bilo	božjega	izvora	tudi	
preračunavanje	časov,	ta	
matematični	okvir	vseh	
človeških	dejanj	in	vseh	
dogodkov.

Temeljna	 postavka	
teh	računov	je	bilo	leto,	
ki	 je	 skupaj	 z	 dnevom	
največkrat	uporabljeno	

razdobje,	na	katero	se	Sveto	pismo	nenehno	sklicu-
je.	To	leto	je	bilo	lunarno.	Tudi	to	je	božjega	izvora,	
pravi	 Sirah:	 »Pa	 luna	 z	 vsemi	 svojimi	 menami,	 ta	
znanilka	 mesecev	 in	 vendar	 znamenje	 veka.	 Luna	
da	znamenje	za	praznik,	svetilka,	ki	po	ščipu	začne	
upadati.	Mesec	je	dobil	ime	po	njej;	čudovito	raste	
v	 svojih	 menah	 ta	 svetilnik	 trum	 v	 višavi,	 ki	 sveti	
na	nebesnem	obloku«	(Sir	43,6-8).	Zakaj	torej	neka	
druga,	zelo	brana	knjiga,	ki	sicer	tudi	ni	del	Svetega	
pisma,	namreč	Knjiga jubilejev	pravi,	da	 je	Bog	po	
potopu	 ljudem	 zapovedal	 naj	 »štejejo	 leta	 po	 tem	
številu:	364	dni«	in	zatrjuje,	da	so	človeštvo	zadele	
vse	nesreče	zato,	ker	so	pozabili	ta	ukaz.	Lahko	bi	se	
torej	vprašali,	če	ni	prišlo	v	prastarih	časih	do	neke	
tekmovalnosti	med	egipčanskim	sončnim	letom	in	
lunarnim	letom,	ki	 je	bilo	zelo	razširjeno	po	vsem	
Bližnjem	 vzhodu	 in	 celo	 v	 Sredozemlju	 in	 so	 ga	
uporabljali	celo	Rimljani	do	leta	46	pr.	Kr.,	ko	je	Julij	
Cezar	izvedel	revolucionarno	menjavo	koledarja.	Zdi	
se,	da	nekatere	podrobnosti	v	Svetem	pismu	naka-

LETO IN MESECI

Prastari “koledar”

Barvno okno z imeni mesecev
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dozorelo.	Zato	smo	se	odločili	dodati	temu	letu	me-
sec	dni.«	Beth din,	sodišče	treh	izvedencev	v	Postavi	je	
problem	dodatnega	meseca	obravnavalo	kot	pravni	
primer:	zbor	petih	članov	je	o	tem	razpravljal,	zbor	
sedmih	članov	je	končno	odločil.	Ko	so	vse	dobro	
presodili,	so	ukazali	dodati	mesec	s	formulo:	»veadár 
je bil posvečen«.

V	starih	časih	sta	jesensko	enakonočje	(po	našem	
astronomskem	koledarju	22.	ali	23.	septembra,	op.	
ur.)	in	praznik	pridelkov	pomenila	konec	leta	in	za-
četek	novega	leta	(prim.	2	Mz	23,16;	34,22;	res	pa	je,	
da	isti	vir	postavlja	začetek	novega	leta	na	veliko	noč,	
prim.	2	Mz	12,2).	Toda	v	času	babilonskega	izgnan-
stva	so	Judje	sprejeli	koledar	Nippurja,	ki	je	postavljal	
novo	leto	na	spomladansko	enakonočje	(po	našem	
astronomskem	koledarju	20.	ali	21.	marca)	in	to	so	
zaradi	 mednarodnih	 odnosov	 obdržali	 po	 vrnitvi	

v	 Sveto	 deželo.	 Tako	 je	
prišlo	do	tega,	da	so	imeli	
dvojno	uradno	leto:	ver-
sko,	ki	se	je	začelo	jeseni	
1.	tišríja,	in	civilno,	ki	se	
je	začelo	sedem	mesecev	
prej.	 Toda	 1.	 tišrí	 je	 bil	
dan,	ko	so	praznovali	Roš 
Hašaná,	“Novo	leto”.

Datiranje	let	se	je	ote-
palo	 z	 več	 hudimi	 pro-
blemi,	sicer	se	je	pa	to	do-
gajalo	 pri	 vseh	 antičnih	
ljudstvih.	 Rimski	 si	stem	
datiranja	po	imenih	kon-
zulov	 povezan	 z	 datira-
njem	 od	 legendarnega	
leta	 ustanovitve	 Rima	
753	 pr.	 Kr.,	 je	 zahteval	
kar	 dobro	 	 spominsko	
telovadbo	in	grški	sistem	
štetja	 po	 olimpijadah	
prav	 tako.	 Nič	 bolj	 pri-
ročna	nista	bila	egipčan-
ski	in	asirski	sistem	s	svo-
jimi	seznami	vladarskih	
dinastij	 in	imeni	kraljev,	
ki	 so	označevala	tekoča	
leta.	V	starih	časih	so	se	
preprosto	 sklicevali	 na	
kakšen	 nenavaden	 do-
godek:	»Besede	Amosa…	
katere	 je	videl…	dve	 leti	
pred	potresom«	(Am	1,1).	
Pod	 kralji	 so	 šteli	 leta	
od	 nastopa	 vladajočega	
vladarja,	 kar	 pa	 tudi	 ni	
šlo	 čisto	 brez	 zmeš	njav.	
Nekoliko	reda	je	končno	
prišlo	v	to	stvar	ko	je	se-
levkidska	dinastija	v	letih	
311-312	pr.	Kr.	podedo-
vala	 Sirijo	 za	 Aleksan-
drom	Velikim	in	so	začeli	
šteti	 leta	od	svojega	na-

stopa,	kar	so	nekate-
re	 verske	 skupnosti	
v	 Siriji	 nadaljevale.	
Toda	 v	 času,	 ko	 je	
živel	 Jezus,	 ni	so	 vsi	
Judje	 šteli	 let	 tako.	
Največji	 narod	nja-
ki	 so	 hoteli,	 da	 se	
narod	no	 štetje	 zač-
ne	 »v	 prvem	 letu	
vladavine	 Simona,	
slavnega	 velikega	
du	hovnika,	 vojsko-
vodja	in	voditelja	Ju-
dov«	(1	Mkb	13,42),	
to	je	leta	142	pr.	Kr.	
Nekatera	 mesta,	 s	
ka	terimi	 je	 Pompej	
lepo	postopal,	so	se	
odločila	šteti	leta	od	
rimskega	 zavzetja,	
to	 je	 leta	 63	 pr.	 Kr.	
Izvedenci	 v	 Posta-
vi,	 posebno	 tisti	 v	
dia		spori	 pa	 so	 pre-
računali	po	svetopi-
semskih	 podatkih,	
da	 se	 je	 svet	 začel	
leta	3761	pr.	Kr.,	kar	
še	 danes	 uporablja	
sinagoga.	 Vse	 sku-
paj	 je	 bilo	 pa	 dokaj	
zapleteno…

Leto	 se	 je	 delilo	
na	mesece.	Ni	videti,	
da	 bi	 Judje	 poznali	
tisto,	 kar	 mi	 ime-
nujemo	 “koledar”,	
ki	 nam	 pregledno	
označuje	 mesece,	
tedne	 in	 dneve.	 Je	
pa	res,	da	so	v	nekem	
izraelskem	 grobu	
našli	 eno	 od	 tistih	
majhnih	tablic,	pol-
no	 luknjic	 v	 nav-
pičnih	 vrstah,	 v	 katere	 so	 lahko	 zatikali	 klinčke,	
kakršnih	 so	 se	 morda	 posluževali	 Egipčani	 (lahko	
je	bila	pa	to	tudi	kak	pripomoček	za	računanje	ali	
kaka	igrica	za	enega	človeka,	saj	so	egipčanske	tabli-
ce	imele	trideset	luknjic,	kar	daje	misliti	na	mesec).	
Kar	zadeva	mozaične	zodiake,	živalske	kroge,	ki	so	
jih	odkrili	v	nekaterih	shodnicah	v	Palestini	in	Siriji,	
spadajo	ti	v	čas	nekaj	stoletij	po	nastopu	krščanstva	
in	so	jih	brez	dvoma	navdihovali	grško-rimski	vzor-
ci.	Delitev	mesecev	je	prav	tako	določal	beth din	na	
zelo	 zamotan	 način.	 Spraševali	 so	 priče,	 posebno	
natančno	najvažnejše	med	njimi,	na	katerem	kraju	
so	videli	luno,	kako	velik	je	bil	krajec	in	kako	visoko	
je	bila	nad	obzorjem.	Mesec	se	je	začel	zvečer	deve-
tindvajsetega	dne	prejšnjega	meseca	v	trenutku	ko	
se	je	na	nebu	prikazal	košček	prvega	krajca;	če	se	ni	

Nisán

ijjár (ziv)

siván

tamúz

ab

elúl



NOVEMBER – 2012 – AM  331

(avgust/september),	7.	tišrí	(ime	pomeni	“začetek”,	
september/oktober),	8.	marhešván (bul)	(oktober/
november),	9.	kislév	(november/december),	10.	tébet	
(december/januar),	11.	šebát	(januar/februar),	12.	
adár	(februar/marec),	13.	veadár	(prestopni	mesec	
v	letu	trinajstih	mesecev).

Delitev	leta	na	mesece	je	bila	edina,	ki	je	res	štela:	
delitev	na	letne	čase,	na	katero	smo	mi	tako	pozor-
ni,	 v	 Izraelu	 ni	 pomenila	 nič.	 To	 je	 razumljivo,	 saj	
podnebj	e	delalo	omembe	vredne	razlike	samo	med	
mrzlo	in	vlažno	ter	vročo	in	suho	dobo.	Vmesni	časi	
so	bili	prav	kratki.	Glede	na	enakonočja	in	sončne	
obrate	 (ekvinokcije	 in	 solsticije)	 so	 učenjaki	 leto	
res	 delili	 na	 štiri	 dele,	 ki	 pa	 so	 jih	 označili	 samo	 z	
imenom	meseca,	ko	so	se	začenjali.	Rekli	so:	tequ-
fat nisán, tequfat tamúz,	kar	pomeni	trimesečje,	ki	
se	začenja	z	nisánom	ali	 tamúzom.	Na	splošno	pa	
so	 govorili	 o	 “dobi	
dežja”	 in	 dobi,	 ko	
ga	ni	bilo.	Predvsem	
pa	 so	 določali	 čase	
glede	na	to,	kdaj	so	
obhajali	 praznike.	
Kadar	 so	 govorili	
o	 “razdobju	 velike	
noči”	ali	o	“času	šo-
torskega	 praznika”	
ali	o	“trenutku	véli-
kega	 odpuščanja”	
se	 noben	 Izraelec	
ni	 zmotil	 glede	 na-
tančnega	razdobja	v	
letu,	ko	so	praznova-
li	omenjeni	praznik.

Stvari	 pa	 je	 za-
motalo	 to,	 da	 niso	
vsi	 prebivalci	 Pa-
lestine	 uporabljali	
uradnega	 koledarja	
judov	ske	skupnosti.	
Tudi	 če	 ne	 omenja-
mo	rim	skih	uradni-
kov	 in	 vojakov,	 ki	
so	 morali	 čase	 šteti	
kakor	v	Rimu,	so	bili	
neprilagodljivci	šte-
vilni.	 Najprej	 se	 Sa-
marijani	niso	držali	
prestop	nega	 mese-
ca,	ki	ga	je	določil	Je-
ru	zalem:	odločili	so	
se	za	drugega,	kakor	
se	 jim	 je	 ravno	 za-
zde	lo.	 Grška	 mesta	
so	 imela	 makedon-
ski	 koledar,	 ki	 ga	 je	
uvedel	 Aleksander	
Veliki,	 z	 njegovimi	
dva	najstimi	 lunar-
nimi	meseci	in	pre-
stopnim,	ki	se	pa	ni	
skladal	z	jeruzalem-

prikazal,	 je	 mesec	
moral	 nujno	 imeti	
trideset	 dni.	 Ko	 je	
končno	 sodni	 svet	
sedmih	članov	pra-
vilno	 ugotovil	 dej-
stvo,	 so	 svetlobni	
znaki	na	višinah	in	
glasniki	 po	 cestah	
naznanjali,	 da	 se	
je	 mesec	 uradno	
začel.

Mesecev	 je	 bilo	
običajno	 dvanajst	
in	vsak	je	imel	svoje	
ime.	 V	 starih	 časih	
so	 imena	 izhajala	
iz	 poljedelskih	 del	
in	 iz	 podnebnih	
posebnosti,	 kot	 je	
to	bilo	v	koledarju	
francoske	 revolu-
cije.	Imeli	so	na	pri-
mer	“mesec	klasja”,	
“mesec	 posušenih	
potokov”,	 “mesec	
polnih	 sadovnja-
kov”,	“mesec	cvetne	
lepote”,	prelepi	ziv,	
ko	 je	 Salomon	 za-
čel	 graditi	 tempelj	
(prim.	1	Kr	6,1.37).	
Verjetno	 pa	 se	 je	
zato,	 ker	 so	 bile	 te	
mične	stare	oznake	
kanaanskega,	 to	 je	
poganskega	izvora,	
več	svetopisemskih	
piscev	–	na	primer	
Samuelovih	in	Kro-
niških	knjig,	pa	tudi	
prerok	 Ezekiel	 –	
omejilo	 na	 številč-
ne	oznake	mesecev.	
Toda	v	času	izgnan-
stva	v	Babilonu,	ko	

so	prevzeli	koledar	iz	Nippurja,	se	je	prijela	navada	
imenovati	mesece	na	babilonski	način,	kar	 je	bilo	
priročno	 za	 trgovanje.	 So	 bila	 pa	 ta	 imena	 hudo	
sumljiva,	da	so	poganska:	na	primer	tamuz	je	častil	
babilonsko	božanstvo	zelenja	in	ijjár	je	bil	povezan	z	
Ištar,	boginjo	rodovitnosti.	Vendar	je	raba	prevladala	
tako	zelo,	da	so	tudi	urejevalci	Svetega	pisma	upora-
bljali	ta	imena	ne	da	bi	pri	tem	mislili	na	mezopo-
tamska	božanstva,	kot	mi	ne	mislimo	na	boga	vojske	
ob	mesecu	marcu,	ali	na	Janusa,	ko	praznujemo	1.	
januar.	 Grobo	 vzeto	 so	 bili	 ti	 meseci	 za	 polovico	
našega	 meseca	 premaknjeni	 –	 nisán	 na	 primer,	 je	
trajal	od	srede	marca	do	srede	aprila	–	in	dvanajst	
mesecev	kakor	jih	je	imenoval	Jezus,	je	bilo:	1.	nisán	
(marec/april),	2.	ijjár (ziv)	(april/maj),	3.	siván	(maj/
junij),	4.	tamúz	(junij/julij),	5.	ab	(julij/avgust),	6.	elúl	

tišrí

markešvan (bul)

kislév

tébet

šebát

adár
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL JASNOSTI

skim.	Nekateri	princi	herodovske	rodbine	so	sledili	
zgledu	tetrarha	Filipa	in	kraljice	Berenice,	ki	nista	
uporabljala	mesecev	ijjár	in	tišrí,	ampak	artemísios	in	
diós,	torej	Artemidin	in	Zevsov	(grški	božanstvi,	op.	
ur.).	V	diaspori	je	bilo	isto:	tako	se	je	Filon	Aleksan-
drijski	 posluževal	 grško-makedonskega	 koledarja.	
Ker	so	pa	Sirijci	in	Egipčani	vsak	po	svoje	priredili	
Alesandrov	 koledar,	 je	 bila	 zmešnjava	 popolna.	 V	
kakem	 grškem	 mestu	 Deseteromestja	 so	 bili	 čisto	
lahko	hkrati	v	veljavi	trije	koledarji,	judovski,	sirijski	
in	egipčanski,	da	o	rimskem	niti	ne	govorimo!

Po	 odkritju	 mrtvomorskih	 rokopisov	 (1947-
1956)	se	zdaj	zdi	gotovo,	da	so	se	določene	verske	
skupine,	 ki	 so	 bile	 zveste	 izročilu	 Knjige jubilejev,	

uporabljale	stari	koledar	364	dni,	ki	je	imel	štiri	tri-
mesečja	po	91	dni,	ki	so	bili	razdeljeni	na	13	tednov.	
Njegova	prednost	je	bila,	da	so	véliki	prazniki,	kakor	
na	primer	velika	noč,	vedno	padli	na	isti	datum.	Eseni	
iz	naselbina	Qumran	so	ga	uporabljali	zagotovo.	Mo-
rebiti	so	se	ga	posluževali	tudi	Jezus	in	njegovi	učenci.

Če	bo	to	enkrat	dokazano,	kot	pravi	Jean	Danié-
lou,	bo	to	dalo	odgovor	na	zapleteno	vprašanje	ek-
se	geze	 o	 točnem	 datumu	 velikonočnega	 praznika	
in	 obhajanja	 zadnje	 večerje.	 Sinoptični	 evangeliji	
postavljajo	zadnjo	večerjo	na	14.	nisán,	medtem	ko	
jo	Janezov	evangelij	postavlja	na	13.	nisán,	križanje	
pa	na	14.	nisán.	To	bi	bil	seveda	važen	dokaz	za	tiste,	
ki	vidijo	nek	vpliv	esenizma	na	Kristusa.

Nekateri	 ljudje	 znajo	 v	 pogovoru	 popolnoma	
jasno	 izraziti,	 za	 kaj	 pravzaprav	 gre.	 Prisluhnejo	
razlogom.	Zaznavajo	čustva,	ki	spremljajo	razgovor.	
In	nato	s	popolno	jasnostjo	povedo,	v	čem	je	prav-
zaprav	problem	in	kje	bi	lahko	bila	rešitev.	Ali	pa	ti	v	
osebnem	pogovoru	čisto	jasno	povedo,	kar	si	doslej	
spregledal,	v	čem	so	tvoje	dejanske	zavore	in	kaj	bi	
moral	spremeniti,	da	se	ti	bo	obrnilo	na	bolje.	Tega	se	
niso	učili.	Niti	niso	nujno	psihologi.	Vendar	pa	imajo	
jasen	pogled	na	bistveno.	Ne	govorijo	veliko.	Ko	pa	
kaj	povedo,	zadenejo	žebljico	na	glavico.	Razjasnijo	
nekaj,	kar	je	v	tebi	bilo	še	megleno	in	nejasno.	To	so	
zate	angeli	jasnosti.	Podobni	so	
angelom	Filippina	Lippija,	kate-
rim	na	obrazih	odseva	svetla	in	
prosojna	jasnost.

Angel	jasnosti	pa	bi	rad	prišel	
tudi	k	tebi	in	izvabil	iz	tebe	na-
gnjenje,	ki	je	že	v	tebi.	Gotovo	si	
že	sam	kdaj	doživel,	da	si	kaj	ja-
sno	uvidel,	da	ti	je	nenadoma	po-
stalo	vse	jasno.	Za	naše	prednike	
je	to	bila	skrivnost	razsvetljenja,	
ko	nenadoma	spregledam.	Niče-
sar	 določenega	 ne	 razpoznam.	
Kljub	temu	pa	mi	je	naenkrat	vse	
jasno.	 Svojemu	 življenju	 lahko	
rečem	Da.	Čutim,	da	je	vse	dobro,	
v	redu.	Ne	vidim	nič	konkretnega,	toda	vidim	skozi,	
vse	do	dna,	kjer	se	vse	razbistri.	Takšna	doživetja	so	
za	nas	vselej	darilo.	Tedaj	zasije	vse.	Tedaj	bistveno	
preseva	skozi	obrise.	Tedaj	pridemo	v	stik	z	resnično	
bitjo	 in	 s	 prvobitno	 in	 nepopačeno	 podobo	 svoje	
lastne	osebnosti.

Gotovo	se	ti	je	že	kdaj	primerilo,	da	ti	je	naenkrat	
postalo	jasno,	kaj	naj	storiš,	kaj	je	tvoja	osebna	po-
klicanost,	kako	naj	poteka	tvoja	pot	naprej.	Jasno	
si	 spoznal,	 kako	 je	 s	 teboj.	 Nenadoma	 si	 razumel	
samega	sebe.	Morda	si	dolgo	premišljeval	o	sebi	in	

nisi	znal	naprej.	Potem	pa	je	nenadoma	kot	z	jasnega	
prišel	preblisk,	ki	ti	je	vse	osvetlil.	Obiskal	te	je	angel	
jasnosti	in	ti	odprl	oči	za	bistveno.	Ali	pa	si	stal	pred	
neko	odločitvijo.	Dolgo	nisi	vedel,	kako	bi	se	odločil.	
Toliko	razlogov	je	bilo	za	in	proti.	Toliko	možnosti	je	
bilo,	med	katerimi	si	lahko	izbiral,	kot	na	primer	pri	
izbiri	poklica.	In	nenadoma	ti	je	postalo	čisto	jasno,	
česa	bi	se	rad	lotil.	Povsem	razločno	si	začutil	angela,	
ki	je	v	tvojem	razdvojenem	srcu	ustvaril	jasnost.	Ali	
pa	si	se	zapletel	v	neko	stanje,	ki	je	bilo	popolnoma	
nejasno.	Nisi	uvidel,	za	kakšne	 igrice	sploh	gre.	 In	
nenadoma	se	ti	je	vse	razjasnilo.	To	je	bilo	tedaj	tvoje	

doživetje	z	angelom	jasnosti.
Angel	jasnosti	bi	ti	rad	poma-

gal,	da	boš	jasno	spoznal	samega	
sebe,	 da	 boš	 videl	 samemu	 sebi	
do	 dna.	 Če	 se	 boš	 v	 tem	 izuril,	
boš	 lahko	 postal	 angel	 jasnosti	
tudi	 za	 druge.	 Tedaj	 boš	 tudi	 ti	
lahko	 v	 pogovoru	 nenadoma	
spoznal,	kaj	bi	drugi	pravzaprav	
potreboval,	 kaj	 bi	 mu	 dobro	
delo.	 V	 njegove	 zmedene	 misli	
lahko	prineseš	jasnost.	Hvaležen	
ti	bo	za	to.	Takšne	jasnosti	se	ni	
mogoče	preprosto	naučiti.	Za	to	
pač	potrebuješ	angela	jasnosti,	ki	
te	bo	uvedel.	Lahko	prosiš,	naj	ti	

angel	jasnosti	pride	na	pomoč,	če	te	prijatelj	ali	pri-
jateljica	v	težavnem	položaju	prosita	za	razgovor.	Pri	
tem	ne	boš	nad	sabo	čutil	pritiska,	da	bi	moral	nujno	
pomagati	 ali	 rešiti	 probleme	 drugega.	 V	 razgovor	
se	lahko	spustiš	sproščeno,	ker	zaupaš	v	to,	da	ti	bo	
angel	 jasnosti	 prišel	 na	 pomoč	 in	 ti	 namignil,	 kaj	
bo	razjasnilo	problem	in	pomagalo	naprej.	Morda	
dolgo	ne	boš	mogel	reči	nič,	ker	ničesar	nisi	razumel.	
Nenadoma	pa	boš	v	sebi	začutil	lahen	vzgib.	Rečeš	
nekaj	in	zadeneš	bistvo.	Tedaj	veš,	da	ti	je	na	pomoč	
prišel	angel	jasnosti.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

ANDREJ PROTOKLETÓS

➧

Za	Petrom,	ki	smo	ga	obravnavali	bolj	obširno,	je	
čas,	da	spoznamo	pobližje	ostale	enajstere	apostole.	
Na	vrsti	je	brat	Simona	Petra,	sveti	Andrej,	tudi	eden	
od	 dvanajsterih.	 Prva	 značilnost,	 ki	 nas	 preseneti,	
je	njegovo	ime,	ki	ni	hebrejsko,	kot	bi	pričakovali,	
ampak	grško:	nezanemarljivo	znamenje	neke	kul-
turne	odprtosti	njegove	družine.	Smo	pač	v	Galileji,	
kjer	sta	bila	grški	jezik	in	kultura	dokaj	navzoča.	V	
seznamih	dvanajsterih	je	Andrej	na	drugem	mestu	
pri	 Mateju	 (10,1-4)	 in	 Luki	 (6,13-16),	 na	 četrtem	
mestu	pa	pri	Marku	(3,13-18)	in	v	Apostolskih	delih	
(1,13-14).	 Vsekakor	 pa	 je	 bil	
gotovo	deležen	velike	ugleda	
v	prvih	krščanskih	skupnosti.

Iz	evangelijev	sta	jasno	raz-
vidna	krvna	vez	med	Petrom	
in	Andrejem	ter	skupno	Jezu-
sovo	 povabilo.	 Tam	 beremo:	
»Hodita	 za	 menoj	 in	 nare-
dil	 vaju	 bom	 za	 ribiča	 ljudi«	
(Mt	 4,19;	 Mr	 1,17).	 Iz	 četrte-
ga	 e	van	gelija	 izvemo	še	neko	
važ	no	 podrobnost:	 Andrej	 je	
bil	 v	 začetku	 učenec	 Janeza	
Krst	nika,	to	pa	kaže,	da	je	bil	
iskalec,	človek,	ki	je	gojil	Izra-
elovo	upanje,	ki	je	hotel	bliže	
spoznati	 Gospodovo	 besedo,	
resničnost	navzočega	Gospo-
da.	Zares	je	bil	človek	vere	in	
upanja.	 Nekega	 dne	 je	 slišal,	
da	je	Janez	razglasil	Jezusa	za	
»Božje	 Jagnje«	 (Jn	1,36)	 in	 je	
od	takrat	skupaj	z	nekim	dru-
gim	neimenovanim	učencem	
sledil	 Jezusu,	 njemu,	 ki	 ga	 je	
Janez	imenoval	»Božje	Jagnje«.	
Evangelist	 poroča:	 »Šla	 sta	
torej	in	videla,	kje	stanuje,	ter	
ostala	pri	njem	tisti	dan«	(Jn	1,39).	Andrej	je	bil	torej	
deležen	dragocenih	trenutkov	Jezusove	bližine.	Pri-
poved	se	nadaljuje	s	pomembno	pripombo:	»Eden	od	
teh,	ki	sta	slišala	Janezove	besede	in	šla	za	Jezusom,	je	
bil	Andrej,	brat	Simona	Petra.	Ta	je	najprej	našel	svo-
jega	brata	Simona	in	mu	je	rekel:	‘Našli	smo	Mesija’	
(kar	v	prevodu	pomeni	Maziljenec).	Privedel	ga	je	k	
Jezusu«	(Jn	1,40-42a)	in	s	tem	takoj	pokazal	neobi-
čajnega	apostolskega	duha.	Prav	na	tem	temelju	ga	
bogoslužje	Bizantinske	Cerkve	počasti	z	nadimkom	
Protokletos,	kar	pomeni	“prvi	poklicani”.	Gotovo	je,	
da	sta	se	prav	zaradi	bratskega	odnosa	med	Petrom	
in	Andrejem	Rimska	in	Konstantinopelska	Cerkev	
počutili	na	poseben	način	sestrski	Cerkvi.	Moj	pred-
hodnik	papež	Pavel	VI.	je	hotel	poudariti	ta	odnos,	

zato	je	odlične	relikvije	sv.	Andreja,	ki	jih	je	do	tedaj	
varovala	vatikanska	bazilika,	leta	1964	vrnil	pravo-
slavnemu	metropolitu	mesta	Patras	v	Grčiji,	kje	 je	
bil	po	izročilu	apostol	križan.

Evangeljska	poročila	omenjajo	Andrejevo	ime	ob	
treh	priložnostih,	ki	nam	dajo	spoznati	tega	člove-
ka	malo	bolj.	Prva	priložnost	je	pomnožitev	kruha	
v	Galileji.	Ob	takratni	stiski	je	bil	Andrej	tisti,	ki	je	
seznanil	 Jezusa	 z	 navzočnostjo	 dečka,	 ki	 je	 imel	 s	
seboj	pet	ječmenovih	hlebčkov	in	dve	ribi:	prav	malo	
–	je	poudaril	–	za	vse	na	tistem	kraju	zbrano	ljud-

stvo	 (prim.	 Jn	 6,8-9).	 Vredno	
je	 poudariti	 Andrejev	 čut	 za	
stvarnost:	 opazil	 je	 dečka,	 pa	
je	vprašal:	»Kaj	je	to	za	toliko	
ljudi?«	saj	se	je	zavedal	kako	je	
ta	količina	nezadostna.	Kljub	
temu	jih	je	Jezus	znal	narediti	
zadostne	za	množico	ljudi,	ki	
ga	je	prišla	poslušat.	Druga	pri-
ložnost	 je	 bila	 v	 Jeruzalemu.	
Ko	so	odhajali	iz	mesta,	je	eden	
od	 učencev	 Jezusa	 opozoril	
na	prizor	mogočnih	zidov,	ki	
so	 nosili	 tempelj.	 Učiteljev	
odgovor	 je	 bil	 presenetljiv:	
rekel	je,	da	od	teh	zidov	ne	bo	
ostal	kamen	na	kamnu.	Tedaj	
ga	je	Andrej	skupaj	s	Petrom,	
Jakobom	in	Janezom	vprašal:	
»Povej	nam,	kdaj	bo	to	in	kak-
šno	bo	znamenje,	ko	se	bo	vse	
to	bližalo	koncu«	(Mr	13,1-4).	
Kot	 odgovor	 na	 to	 vprašanje	
je	povedal	važni	govor	o	raz-
rušenju	Jeruzalema	in	o	koncu	
sveta	 in	 povabil	 učence,	 naj	
skrbno	spoznavajo	znamenja	
časa	in	ostanejo	vedno	budni.	

Iz	 tega	 lahko	 zaključimo,	 da	 se	 nam	 ni	 treba	 bati	
postavljati	Jezusu	vprašanja,	moramo	pa	istočasno	
biti	pripravljeni	sprejeti	učenje,	ki	nam	ga	ponuja,	
tudi	če	je	presenetljivo	in	težko.

Končno	je	v	evangelijih	zapisana	tretja	Andrejeva	
pobuda.	Dogaja	se	še	vedno	v	Jeruzalemu	malo	pred	
trpljenjem.	 Za	 praznik	 pashe	 –	 pripoveduje	 Janez	
–	je	prišlo	v	sveto	mesto	tudi	nekaj	Grkov,	verjetno	
spreobrnjencev	ali	bogaboječih,	ki	so	prišli	počastit	
Izraelovega	Boga	za	praznik	pashe.	Andrej	in	Filip,	
dva	apostola	z	grškimi	imeni,	sta	pomagala	tej	mali	
skupini	Grkov	pri	Jezusu	kot	prevajalca	in	posredo-
valca.	Gospodov	odgovor	na	njuno	željo	se	zdi	–	kot	
je	to	pogosto	v	Janezovem	evangeliju	–	skrivnosten,	
pa	se	prav	zaradi	tega	izkaže	njegov	bogati	pomen.	
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Jezus	reče	obema	apostoloma	in	preko	njiju	grške-
mu	svetu:	»Prišla	je	ura,	da	se	Sin	človekov	poveliča.	
Resnično,	resnično,	povem	vam:	Če	pšenično	zrno	ne	
pade	v	zemljo	in	ne	umre,	ostane	sámo;	če	pa	umre,	
obrodi	 obilo	 sadu«	 (Jn	 12,23-24).	 Kaj	 pomenijo	
te	 besede	 sredi	 tega	 besedila?	 Jezus	 hoče	 reči:	 Da,	
prišlo	bo	do	srečanja	med	menoj	in	Grki,	vendar	ne	
kot	preprost	 in	kratek	pogovor	med	menoj	 in	ne-
katerimi	ljudmi,	ki	jih	vodi	predvsem	radovednost.	
Z	mojo	smrtjo,	ki	jo	je	mogoče	primerjati	s	pšenič-
nim	zrnom,	ki	pade	v	zemljo,	bo	prišla	ura	mojega	
poveličanja.	Iz	moje	smrti	na	križu	bo	prišla	velika	
rodovitnost:	“mrtvo	pšenično	zrno”	–	simbol	mene	
križanega	–	bo	v	vstajenju	izšel	kruh	življenja	za	svet;	
to	bo	luč	za	ljudstva	in	kulture.	Da,	srečanje	z	grško	
dušo,	z	grškim	svetom	se	bo	uresničilo	v	tisti	globini,	
na	katero	namiguje	pšenično	zrno,	ki	potegne	nase	
moči	 zemlje	 in	 neba	 in	 postane	 kruh.	 Z	 drugimi	
besedami:	Jezus	napoveduje	Cerkev	Grkov,	Cerkev	
poganov,	Cerkev	vsega	sveta	kot	sad	svoje	pashe.

Zelo	stara	izročila	vidijo	v	Andreju,	ki	je	posredo-
val	Grkom	to	besedo,	ne	le	prevajalca	nekaj	Grkom	
ob	omenjenem	srečanju	z	Jezusom,	ampak	ga	imajo	
za	apostola	Grkov	v	letih,	ki	so	sledila	prvim	binko-
štim.	Sporočajo	nam,	da	je	ostal	vse	svoje	življenje	
oznanjevalec	 in	 razlagalec	 Jezusa	 grškemu	 svetu.	
Peter,	njegov	brat,	je	iz	Jeruzalema	preko	Antiohije	
prišel	v	Rim,	da	je	tam	opravljal	svoje	vesoljno	po-
slanstvo,	Andrej	pa	je	bil	apostol	grškega	sveta.	Tako	
ostajata	v	življenju	in	smrti	prava	brata	–	bratstvo,	ki	
se	simbolično	izraža	v	posebnem	odnosu	rimskega	
in	konstantinopelskega	Sedeža,	resničnih	sestrskih	
Cerkva.

Še	eno	izročilo	pripoveduje,	kot	je	bilo	že	ome-
njeno,	o	smrti	Andreja	v	Patrasu,	kjer	je	bil	tudi	on	

križan.	V	tistem	najvišjem	trenutku	pa	je	podobno	
kot	njegov	brat	Peter	zahteval,	naj	ga	križajo	na	križu,	
ki	je	drugačen	od	Jezusovega.	V	njegovem	primeru	je	
šlo	za	tako	imenovano	“crux	decussata”,	križ	v	obliki	
črke	X,	ki	se	zaradi	tega	imenuje	“Andrejev	križ”.	Po	
neki	stari	pripovedi	imenovani	Andrejev	Pasijon	(iz	
začetka	6.	stoletja)	naj	bi	Andrej	ob	tej	priliki	rekel:	
»Pozdravljen,	križ,	okronan	s	Kristusovim	telesom	in	
okrašen	z	njegovimi	udi,	kot	bi	bili	dragoceni	biseri.	
Dokler	se	ni	nanj	povzpel	Gospod,	si	vse	navdajal	z	
zemeljskim	strahom.	Zdaj	pa	si	obdarovan	z	nebeško	
ljubeznijo	 in	sprejet	kot	dar.	Verniki	vedo,	kakšno	
veselje	je	v	tebi,	kakšne	darove	imaš	pripravljene.	K	
tebi	prihajam	trden	in	poln	veselja,	da	bi	me	tudi	ti	
vesel	sprejel	kot	učenca	tistega,	ki	je	visel	na	tebi…	
O	blaženi	križ,	ki	si	sprejel	veličastvo	in	lepoto	Go-
spodovega	telesa!. . .	Vzemi	me	in	me	nesi	daleč	od	
ljudi,	 vrni	 me	 mojemu	 Učitelju,	 naj	 me	 po	 tvojem	
posredništvu	sprejme	tisti,	ki	me	je	s	teboj	odrešil.	
Pozdravljen,	križ,	pozdravljen	zares!«	Kot	je	mogoče	
videti,	je	tukaj	res	globoka	krščanska	duhovnost,	ki	
ne	vidi	v	križu	le	orodje	mučenja,	ampak	predvsem	
neprimerljivo	 sredstvo	 polnega	 zedinjenja	 z	 Od-
rešenikom,	 Zrnom	 pšenice,	 ki	 je	 padlo	 na	 zemljo.	
Iz	tega	važnega	nauka	se	je	treba	naučiti:	naši	križi	
dobijo	vednost,	če	jim	imamo	in	sprejmemo	kot	del	
Kristusovega	križa,	če	jih	dosežemo	v	odsevu	njego-
ve	luči.	Samo	v	tistem	Križu	postane	naše	trpljenje	
plemenito	in	zadobi	svoj	resnični	smisel.

Apostol	Andrej	naj	nas	torej	nauči	slediti	Kristusu	
brez	obotavljanja	(prim.	Mt	4,20;	Mr	11,18),	navdu-
šeno	govoriti	on	Njem	vsem,	ki	jih	srečamo,	in	pred-
vsem	skupaj	z	Njim	gojiti	resničen	družinski	odnos	
v	 zavesti,	 da	 lahko	 najdemo	 zadnji	 smisel	 svojega	
življenja	in	svoje	smrti	samo	v	Njem.

V	EU	se	za	poroko	odloča	vse	manj	ljudi,	Slovenija	
pa	je	bila	leta	2008	glede	na	delež	porok	na	repu	vseh	
članic	unije,	je	med	drugim	razvidno	iz	Eurostatove-
ga	statističnega	letopisa	za	leto	2010.

Delež	porok	sicer	v	zadnjih	dvajsetih	letih	upada	
v	vsej	uniji.	Leta	1990	so	v	sedemindvajsetih	drža-
vah,	ki	so	zdaj	članice	EU,	v	povprečju	zabeležili	6,3	
poroke	na	tisoč	oseb,	leta	1998	5,1,	leta	2007	pa	le	
še	4,9.	Slovenija	je	bila	v	vseh	treh	primerih	na	repu	
unije;	leta	1990	je	bilo	tako	4,3	poroke	na	tisoč	oseb,	
osem	let	kasneje	pa	3,8.	

Največ porok na Cipru,
v Litvi in Romuniji
Največ	 porok	 na	 tisoč	 prebivalcev	 so	 sicer	 leta	

2008	 zabeležili	 na	 Cipru	 (7,7),	 v	 Litvi	 (7,2)	 in	 Ro-
muniji	(6,9),	najmanj	pa	poleg	Slovenije	(3,3)	še	v	
Bolgariji	(3,6),	Luksemburgu	(3,9)	in	na	Madžarskem	
(4,0).		Iz	letopisa,	ki	obsega	več	kot	500	statističnih	

tabel,	je	moč	razbrati	tudi,	da	se	je	delež	zunaj	zakona	
rojenih	otrok	v	EU	v	zadnjih	dvajsetih	letih	podvojil,	
in	sicer	s	17,4	odstotka	leta	1990	na	35,1	odstotka	
leta	2007.	Ta	delež	se	je	povečal	v	vseh	članicah	unije,	
razen	na	Danskem,	kjer	je	ostal	skoraj	nespremenjen	
pri	46	odstotkih.

Več kot polovica otrok v Sloveniji
se rodi neporočenim staršem
V	Sloveniji	se	je	leta	2008	neporočenim	staršem	

rodila	 več	 kot	 polovica	 otrok,	 52,8	 odstotka.	 Več	
kot	polovico	rojstev	v	zunajzakonskih	skupnostih	
so	 pred	 dvema	 letoma	 zabeležili	 še	 v	 Estoniji	 (59	
odstotkov),	na	Švedskem	(54,7	odstotka),	v	Franciji	
(52,6	 odstotka)	 in	 Bolgariji	 (51,1	 odstotka).		Naj-
manj	otrok	se	je	neporočenim	staršem	rodilo	v	Grčiji	
(5,9	odstotka),	na	Cipru	(8,9	odstotka),	v	Italiji	(17,7	
odstotka)	in	na	Poljskem	(19,9	odstotka),	je	še	raz-
vidno	iz	statističnega	letopisa.

SLOVENIJA PRI POROKAH
NA REPU EVROPSKE ZVEZE
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»Naši	 govorici	 manjkajo	 besede,	 ki	 bi	 mogle	
opisati	veličino	svetnikov,«	pravi	Walter	Nigg.	In	na	
vprašanje,	kaj	jih	napravlja	za	takšne	velikane,	odgo-
varja:	Njihova	svetost,	»njihov	neposredni	odnos	do	
Boga;	religiozna	globina	njihove	modrosti	in	v	dno	
prodirajoče	razumevanje	duš.«

Prvotno	in	na	način,	ki	se	ne	da	z	ničimer	primer-
jati,	pripada	svetost	samo	Bogu,	v	njegovem	brezmej-
nem,	neizrekljivem	in	nad	vse	vzvišenem	veličastvu.	
Ta	(“bitna”	ali	“objektivna”)	božja	svetost,	istovetna	
s	samim	božjim	bistvom,	se	uveljavlja	v	božjem	ho-
tenju	in	delovanju	–	v	veličastvu	neskaljene	ljubezni	
do	vsega	dobrega,	saj	je	Bog	neskončno	popoln,	vir	
in	temelj	vsega	dobrega,	kar	koli	je	zunaj	njega,	in	
neizmerno	blažen	sam	v	sebi.	Prav	zato	je	popolno	
nasprotje	 sleherni	 sebičnosti,	 v	 kateri	 pravzaprav	
obstoji	bistvo	nravnega	zla.

Sveto	 pismo	 sta-
re	 	 zaveze	 nam	 Bož-
jo	 svetost	 prikazuje	
predvsem	 kot	 nekaj	
dejavnega,	kot	mogoč-
no	 Božje	 poseganje	 v	
človeško	zgodovino,	ki	
s	 tem	postane	zgodo-
vina	 odrešenja.	 Jahve	
je	“Sveti	Izraelov”	zato,	
ker	 je	 s	 svojo	 zavezo	
napravil 	 izvoljene	
Abra	hamove	 potom-
ce	za	svoje	ljudstvo,	za	
svojo	 posebno	 lastni-
no	 sredi	 vesoljnega	
človeštva.	To	izvoljeno	
božje	ljudstvo	je	v	narodnem	
in	bogočastnem	oziru	ločeno	
od	»profanega«	(pro-phanum		kar	je	pred	svetiščem	
in	zunaj	njega),	od	sveta,	ki	“tiči	v	zlu”;	zato	je	“sveto”.	
Po	hebrejskem	deblu	pomeni	svetost	najprej	isto	kot	
»ločenost«.	 Iz	 pripadnosti	 k	 temu	 »Svetemu	 Izrae-
lovemu«	pa	priteka	tudi	zahteva	po	nravni	svetosti	
Izraelcev.

Nova	zaveza	še	ohranja	to	rabo	besede	“svetost”	
(Rim	1,7;	1	Kor	1,2;	1	Pt	1,15-16;	2,2).	Temeljna	raz-
lika	in	bistvena	novost	je	v	tem,	da	zdaj	z	Jezusom	
in	samo	z	njim	nastopi	dokončno	odrešenje	in	po-
svečenje	človeštva,	ki	je	deležno	tiste	svetosti,	ki	na	
edinstven	način	pripada	Kristusovi	človeški	naravi	
zaradi	osebnega	zedinjenja	z	drugo	božjo	osebo.	V	
Jezusu	Kristus,	predvsem	v	njegovi	smrti	in	poveli-
čanem	 vstajenju	 od	 mrtvih	 se	 je	 izvršil	 največji	 in	
najsilnejši	božji	poseg	v	tok	zgodovine	(prim.	Rim	
1,1-7;	Ef	1,19-23;	Heb	1,1-4).	Z	učlovečenjem	in	do-
vršitvijo	učlovečenja	v	velikonočni	skrivnosti	se	nam	

je	Bog,	ki	prebiva	v	nedostopni	svetlobi,	v	Kristusu,	
“svetniku	 božjem”	 (Mr	 1,24;	 Jn	 6,69),	 nepreklicno	
in	nesluteno	tesno	približal	(1	Tim	6,16;	Jn	1,18;	14,	
9.23).	Postal	je	“Emanuel”,	to	je	Bog	z	nami	(Mt	1,23).	
Oče	nam	je	podaril	svojega	lastnega	Sina	(Rim	8,32;	
1	Jn	4,9.10),	ki	se	je	“posvetil”,	to	je,	daroval	za	ljudi,	
da	bi	bili	»posvečeni	v	resnici«	(Jn	17,19),	da	bi	jih	
na	osnovi	te	daritve	njegov	Oče	in	Očetov	Sveti	Duh	
očiščeval	in	nagibal	k	izpolnjevanju	Očetove	volje,	
jih	preustvarjal	v	nove	ljudi,	v	“novo	stvar”	v	Kristusu	
(2	 Kor	 5,17),	 jih	 napravljal	 za	 Kristusovo	 skrivno-
stno	telo.	Tako	bi	v	medsebojni	bratovski	 ljubezni	
(Mt	 5,24)	 imeli	 dostop	 do	 Očeta,	 pravira	 svetosti	
(2	Kor	6,11.19;	12,13;	Heb	4,16;	9,12	itd.).	Vse	to	se	
uresničuje	po	Cerkvi,	ki	je	v	svoji	zedinjenosti	s	pove-
ličanim	Kristusom,	svojo	glavo	in	ženinom	»svetišče	
živega	Boga«	(2	Kor	6,16;	prim.	1	Tim	3,15;	Jn	2,19-

22),	 poklicana	 k	 mo-
litvi	in	delu	za	to,	»da	
bi	 ves	 svet	 v	 polnosti	
prešel	v	božje	ljudstvo,	
v	 Gospodovo	 telo	 in	
tempelj	Svetega	Duha«	
(Dogmatična	 konsti-
tucija	 o	 Cerkvi	 17).	
Bog	 je	 namreč	 »hotel	
ljudi	posvečevati	in	jih	
voditi	k	zveličanju	ne	
posamič	in	brez	vsakr-
šne	medsebojne	zveze,	
temveč	jih	je	hotel	na-
rediti	za	ljudstvo,	ki	bi	
ga	v	resnici	priznavalo	
in	mu	sveto	služilo«.

Že	 iz	 tega	 vidimo,	 da	 je	
svetost	vsakega	posameznega	

kristjana,	tudi	svetnika,	njegova	pač	še	posebno,	po-
vezana	z	občestvom	celotne	Cerkve	in	važna	za	vso	
Cerkev,	prek	nje	pa	tudi	za	svet,	katerega	naj	Cerkev	
posvečuje.

Človekova	svetost	je	učinek	nezasluženega	bož-
jega	daru,	ki	ga	imenujemo	opravičenje	ali	“posve-
čujočo	milost”.	Stanje	posvečujoče	milosti,	ki	nujno	
vključuje	prostost	od	smrtnega	greha,	popolnoma	
nezdružljivega	s	stanjem	milosti,	je	prva	in	temeljna	
stopnja	svetosti.	Na	to	osnovno	svetost	misli	sv.	Pavel,	
ko	v	svojih	pismih	vse	kristjane	imenuje	“svete”,	če-
prav	ni	dvoma,	da	niso	bili	vsi	sveti	v	tistem	pomenu,	
na	kakršnega	mislimo,	kadar	govorimo	o	“svetnikih”.	
Tudi	drugim	pisateljem	Svetega	pisma	nove	zaveze	
velja	za	“svetega”	vsak	kristjan.	Kajti	vsak	kristjan	je	
bil	pri	krstu	potopljen	v	prenavljajočo	moč	Kristu-
sove	smrti	in	vstajenja	(Rim	6,3	sl.)	in	po	delovanju	
Svetega	Duha,	ki	je	Duh	poveličanega	Kristusa	(Rim	

Anton Strle

KDO SO SVETNIKI
ODSEV KRISTUSOVE SVETOSTI

Kristusovi predhodniki s svetniki in mučenci
(Beato Angelico da Fiesole)
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8,9;	Jn	7,37-39),	prerojen	v	božjega	otroka	(Jn	1,12-
13;	3,5-9);	vsak	kristjan	je	bil	kot	»živ	kamen	vzidan	
v	duhovno	hišo,	za	sveto	duhovstvo«	(1	Pt	2,5)	in	kot	
član	božjega	ljudstva	nove	zaveze	poklican	»iz	teme	
v	čudovito	božjo	luč«	(1	Pt	2,9-10),	otet	iz	»oblasti	
teme«	 in	 prestavljen	 v	 kraljestvo	 edinorojenega	
božjega	Sina	ter	usposobljen	za	»delež	pri	dediščini	
svetih	v	svetlobi«	(Kol	1,13-14).	Vse	to	pa	je	človeku	
podarjeno	od	Boga	po	Kristusu	kot	talent,	ki	ga	ne	
sme	zakopati	v	zemljo,	marveč	z	njim	kupčevati	in	
si	pridobivati	novih	talentov	(Mt	25,14-40).

Posvečujoča	 milost,	 po	 kateri	 je	 človek	 živa	
mladika	na	trti	Kristusu,	napravlja	človeka	bitno	in	
“objektivno”	svetega,	ker	ga	kot	deležnost	pri	Kristu-
sovem	poveličanem	življenju	povezuje	z	Bogom	tudi	
v	trenutkih,	ko	ne	vrši	nobenih	nravnih	dejanj	(npr.	
krščen	otrok,	ki	še	ne	upo-
rablja	 razuma).	 Ta	 svetost	
pa	je	ne	le	božji	dar,	ampak	
hkrati	 –	 vsaj	 pri	 odraslem	
človeku,	zmožnem	lastne-
ga	 svobodnega	 odločanj	
–	 tudi	 naloga.	 Naravnana	
je	na	svetost	v	dejanjih,	na	
moralno	 ali	 “subjektivno”	
svetost.

Drugi	vatikanski	koncil	
je	 močno	 poudaril	 nauk	
razodetja:	 da	 so	 v	 Cerkvi	
vsi,	 naj	 pripadajo	 hierar-
hiji	 ali	 pa	 jih	 hierarhija	
vodi,	 poklicani	 k	 svetosti	
–	 po	 apostolovi	 besedi:	
»To	 je	 namreč	 božja	 volja,	
vaše	posvečenje«	(1	Tes	4,3;	
prim.	Ef	1,4).	Kristus,	božji	
Učenik	 in	 vzor	 vse	 popol-
nosti,	 je	 svetost	 življenja	
oznanjal	vsem	svojim	učen-
cem,	naj	bodo	v	kakršnem	
koli	življenjskem	položaju:	
»Bodite	 torej	 popolni,	 ka-
kor	 je	 popoln	 vaš	 nebeški	
Oče«	 (Mt	 5,48).	 Vsem	 je	
poslal	 Svetega	 Duha,	 ki	 naj	 jih	 no-
tranje	razgiblje,	da	ljubijo	Boga	iz	vsega	srca,	iz	vse	
duše,	z	vsem	mišljenjem	in	z	vso	močjo	(Mr	12,30)	
in	da	se	ljubijo	med	seboj,	kakor	jih	je	Kristus	ljubil	
(Jn	13,34;	15,12).	V	krstu	so	postali	resnično	božji	
otroci	in	deležni	božje	narave	in	tako	v	resnici	sveti.	
Z	 božjo	 pomočjo	 morajo	 tisto	 posvečenje,	 katero	
so	prejeli,	v	življenju	ohranjati	in	spopolnjevati.	In	
koncil	pripominja:	»Ker	se	v	marsičem	pregrešimo	
vsi	 (prim.	 Jak	 3,2),	 zato	 neprestano	 potrebujemo	
božjega	usmiljenja	 in	moramo	moliti	vsak	dan:	 In	
odpusti	nam	naše	dolge.«

Posvečujoča	milost	je	z	božjimi	krepostmi	vere,	
upanja	in	ljubezni,	ki	so	ji	vedno	pridružene,	počelo	
cele	vrste	nravnih	krepostnih	dejanj.	Najprej	je	po-
čelo	nadnaravnega	spoznavanja	Boga	in	nadnaravne	
ljubezni	do	njega,	ki	naj	nas	končno	privede	do	bla-
ženega	spoznavanja	in	blažene	ljubezni	v	zveličanju.	

Takrat	bo	nastopila	presrečna	nezmožnost,	da	bi	se	
odvrnili	od	tega	spoznavanja	in	te	ljubezni	in	tako	
zgubili	 svetost,	 medtem	 ko	 na	 tem	 svetu	 nosimo	
zaklad	svetosti	še	v	»prstenih	posodah«	(2	Kor	4,7)	
in	ga	brez	zelo	skrbnega	sodelovanja	z	milostjo	zelo	
lahko	zapravimo.

Ker	svetost	obstoji	v	zedinjenju	z	Bogom,	Bog	pa	
je	ljubezen	sama	(1	Jn	4,8.16),	zato	svetosti	ni	brez	
nadnaravne	ljubezni.	Čim	večja	je	mera	nadnaravne	
ljubezni,	tem	večja	je	mera	posvečujoče	milosti	 in	
svetosti	same.	Zato	more	tudi	bolehen	človek,	ki	ni	
sposoben	kakega	posebnega	posta	in	morda	tudi	ne	
izrednih	dejanj	zunanjega	apostolata	in	ljubezni	do	
bližnjega,	doseči	visoko	stopnjo	svetosti.

»Ljubezen	kot	vez	popolnosti	in	polnost	postave	
(Kol	3,14;	Rim	13,10)	ureja	vsa	sredstva	posvečenja,	

jim	daje	življenje	in	jih	vodi	
do	 končnega	 cilja.	 Zato	 je	
znamenje	 resničnega	 Kri-
stusovega	učenca	ljubezen	
tako	do	Boga	kakor	do	bli-
žnjega,«	pravi	II.	vatikanski	
koncil.

Odločilnost	 in	 prven-
stvo	 nadnaravne	 ljubezni	
pred	 vsemi	 drugimi	 kre-
postmi	 Sveto	 pismo	 zelo	
jasno	 in	 mnogokrat	 pou-
darja.	 O	 tem	 govori	 zlasti	
Pavlova	himna	ljubezni	(1	
Kor	12),	dalje	ves	Janezov	
evangelij	 in	 njegovo	 Prvo	
pismo,	 enako	 Jakobovo	
pismo.	Božje	razodetje	raz-
ločno	uči,	da	prava	popol-
nost	in	s	tem	svetost	obstoji	
v	ljubezni	(Rim	13,8-11).	To	
je	tudi	nauk	cerkvenih	oče-
tov,	ki	nato	odmeva	v	nau-
ku	bogoslovnih	učiteljev.

Ljubezen	 daje	 pobudo	
še	 za	 druge	 kreposti;	 te	 so	
njeno	nujno	spremstvo.	So	
pa	tudi	pogoj,	da	ljubezen	

more	obstajati	–	tako	vera	in	upanje;	
ali	pa	so	nekak	šno	njeno	orodje	–	tako	nravne	ali	
moralne	kreposti,	predvsem	tako	imenovane	glav-
ne	kreposti,	to	je	razumnost,	pravičnost,	srčnost	in	
zmernost.	Tesno	zvezo	in	sorodstvo	ljubezni	z	dru-
gimi	krepostmi	nakazuje	že	sv.	Pavel	(1	Kor	14,4	sl.);	
cerkveni	očetje	to	resnico	podrobneje	razlagajo	in	
pogosto	trdijo,	da	je	ljubezen	“mati”	vseh	kreposti.	
Zato	Cerkev	pri	človeku,	ki	naj	ga	po	njegovi	smrti	
kot	blaženega	ali	kot	svetnika	dvigne	k	časti	oltarja,	
njegovo	svetost	po	pravici	presoja	iz	celokupnosti	
kreposti.	In	ker	mora	pri	takšnem	človeku	biti	do-
kazana	 junaška	 (heroična)	 stopnja	 svetosti,	 zato	
Cerkev	postavlja	vprašanje:	Ali	je	ta	človek	v	svojem	
življenju	stanovitno	do	konca	izvrševal	vse	božje	kre-
posti	(vera,	upanje	in	ljubezen)	in	še	različne	druge,	
skladne	s	stanom	in	poklicem	in	v	tistih	razmerah,	
kamor	ga	je	Bog	postavil.	Obstajati	morajo	v	heroični	

99 kretskih svetih očetov
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meri,	to	se	pravi	na	izrazito	višji	način,	kakor	jih	izvr-
šujejo	osebe,	o	katerih	trdimo,	da	so	krepostne	v	na-
vadnem	pomenu	besede.	To	je	bistveno	vprašanje,	ki	
ga	postavljajo	zastopniki	Cerkve,	ko	je	treba	dognati,	
ali	je	ta	in	ta	oseba	dosegla	junaško	svetost,	kakršna	
se	zahteva	kot	pogoj,	da	se	izvrši	razglasitev	za	bla-
ženega	ali	za	svetnika.	Pri	tem	pa	je	čisto	vseeno,	ali	
je	bil	tisti	človek	laik	ali	menih,	samski	ali	poročen,	
slovit	državnik	ali	pozabljen	cestni	pometač,	papež	
ali	navaden	vernik.

Ta	 junaška	 stopnja	 krščanske	 ljubezni	 s	 tem	
svetosti	je	najvišji	izraz	človeške	dejavnost,	najvišji	
vrh,	 po	 kakršnem	 človek	 sploh	 more	 hrepeneti.	
To	je	mojstrovina,	ki	za	njeno	dosego	ne	zadostuje	
narava	 niti	 z	 najsijajnejšimi	 darovi;	 v	 ta	 namen	 je	
marveč	potrebna	cela	vrsta	posebnih	milosti,	tako	
da	gre	tukaj	za	moralni	čudež,	ki	je	eno	od	znamenj	
za	pravo	Jezusovo	Cerkev.

V	bistvenih	potezah	 je	svetost	ena	sama,	kakor	
je	 tudi	 nadnaravna	 ljubezen	 samo	 ena.	 Vendar	 pa	
je	svetost	v	teku	stoletij	v	
različnih	 duhovnih	 šolah	
dobivala	 različne	 oblike,	
kakor	so	pač	bile	bolj	po-
udarjene	zdaj	te	zdaj	druge	
njene	poteze,	zdaj	ta	zdaj	
druga	 sredstva	 za	 dosego	
svetosti	–	kar	vse	je	odvi-
sno	od	različne	poklicano-
sti	 z	 božje	 strani.	 Če	 take	
duhovne	 šole	 ne	 zaidejo	
v	 nezdružljiva	 medseboj-
na	 nasprotja,	 v	 ozkost	 in	
ostro	izključevanje	drugih	
duhovnosti,	morejo	dajati	
celotni	 svetosti	 Cerkve	
lepši	in	bogatejši	obraz,	primeren	
različnim	 narodom,	 okoljem	 in	 posameznikom.	
Kako	zelo	se	razlikuje	ostra	in	skoraj	robata	svetost	
sv.	 Hieronima	 od	 uglajene	 in	 očarljivo	 ljubeznive	
svetosti	Frančiška	Saleškega!	Kako	zlahka	je	videti	
razliko	med	igrivo	in	vedro	svetostjo	Filipa	Nerija	in	
nekakšno	vojaško	urejenostjo	Ignacija	Lojolskega!	
Kdo	bi	dalje	mogel	zamenjati	svetost	kakega	Franči-
ška	Ksaverija,	ki	je	bil	na	misijonskih	potih	na	velike	
razdalje,	s	svetostjo	Simeona	Stilita,	ki	se	je	cela	deset-
letja	komaj	za	kak	meter	premaknil	z	istega	mesta.	
Mogli	bi	reči,	da	je	toliko	različnih	svetosti,	kolikor	
je	svetnikov.	In	vendar	gre	pri	vseh	v	osnovi	za	nekaj	
istega:	»V	različnih	načinih	življenja	in	ob	različnih	
nalogah	uresničujejo	eno	samo	svetost	vsi,	kateri	se	
dajo	 voditi	 božjemu	 Duhu	 in	 kateri	 v	 poslušnosti	
nebeškemu	 Očetu	 v	 duhu	 in	 resnici	 molijo	 Očeta,	
hodijo	za	Kristusom,	ubogim,	ponižnim	in	oblože-
nim	s	križem,	da	bi	si	zaslužili	deležnosti	pri	njego-
vem	poveličanju.	Vsakdo	pa	mora	v	skladu	s	svojimi	
lastnimi	darovi	in	nalogami	brez	obotavljanja	hoditi	
naprej	po	poti	žive	vere,	ki	prebuja	upanje	in	deluje	
po	ljubezni«	(II.	vatikanski	koncil).

A	sleherna	svetost,	tudi	svetost	tistih,	ki	jih	Cerkev	
postavi	na	oltar,	je	le	medel	odsev	Kristusove	svetosti.	
V	Kristusu	»prebiva	vsa	polnost	božanstva«	(Kol	2,9)	

in	torej	tudi	polnost	svetosti.	In	ni	je	svetosti,	ki	bi	ne	
bila	zajeta	iz	te	polnosti	(Jn	1,16),	iz	»nedoumljivega	
Kristusovega	bogastva«	(Ef	3,9).	Tisto	junaštvo	ne-
sebične	in	požrtvovalne	ljubezni,	ki	ga	pri	svetnikih	
občudujejo	tudi	neverni,	je	vedno	zakoreninjeno	v	
Kristusovi	ljubezni,	ki	je	šla	do	kraja	in	je	v	človeštvu	
zanetila	božji	ogenj,	ki	nikoli	ne	bo	ugasnil,	saj	priha-
ja	iz	neizmerne	polnosti	troedinega	Boga	samega,	iz	
brezna	Ljubezni	same.	Tudi	vse	raznovrstne	zunanje	
oblike	svetega	življenja	in	različne	junaške	kreposti	
so	 le	 raznobarvni	 mavrični	 žarki	 na	 nebu	 Cerkve,	
prihajajoči	 iz	čistega	sijaja	»Vzhajajočega	z	višave«	
(Lk	1,78),	ki	bi	ga	»porivali	z	njegove	višine,	če	bi	ga	
primerjali	s	katerim	koli	človekom«	(Pascal).	Sv.	Vin-
cencij	Pavelski	je	govoril	svojim	duhovnim	otrokom:	
»Gospod	je	živo	pravilo	našega	življenja.	Popolnost	
ne	obstoji	v	mnogoterosti	tega,	kar	delamo,	ampak	v	
tem,	da	vse	delamo	dobro	in	v	tistem	duhu,	v	katerem	
je	vsa	svoja	dejanja	izvrševal	naš	Gospod.	Potrebno	
je,	da	Jezus	Kristus	dela	v	nas	in	mi	z	njim;	treba	je,	

da	govorimo,	kakor	je	on	
govoril;	 da	 smo	 združeni	
z	njegovim	Duhom,	kakor	
je	bil	on	zedinjen	s	svojim	
Očetom.	 Kadar	 bo	 šlo	 za	
to,	 da	 bi	 storili	 kako	 do-
bro	 delo,	 recite	 božjemu	
Sinu:	 Gospod,	 če	 bi	 bil	 ti	
na	 mojem	 mestu,	 kako	
bi	napravil?	Kako	bi	pou-
čil	 tega	 človeka?	 Kako	 bi	
potolažil	 tega	 bolnika	 na	
duši	ali	na	telesu?«	Enako	
bomo	pri	drugih	svetnikih	
vedno	mogli	odkriti:	prava	
šola,	 studenec	 in	 gibalo	

njihovega	 duhovnega	 življenja	 je	
navsezadnje	 vselej	 edinole	 Kristus	 sam	 in	 ne	 kaki	
nauki	in	pravila,	pa	naj	bi	bila	v	njih	še	tako	visoka	
modrost.

»Vnema	 nas	 ljubezen	 Kristusova«	 (2	 Kor	 5,14).	
»Nobena	stvar	mi	ne	ugaja	razen	v	Jezusu	Kristusu.	
Jezus	Kristus	vedno,	Jezus	Kristus	povsod,	Jezus	Kri-
stus	v	vsem	in	v	vseh«	(sv.	Vincencij	Pavelski).	»Kaj	naj	
storim	za	Kristusa,	ki	je	toliko	storil	zame?«	(sv.	Igna-
cij	Lojolski).	V	teh	on	podobnih	življenjskih	geslih	so	
velikani	svetosti	izražali	temeljno	usmerjenost	svoje	
duše	in	svojega	srca.

Iz	tega	pa	tudi	vidimo,	da	nas	svetniki	 in	pravo	
čaščenje	svetnikov,	teh	»prijateljev	in	dedičev	Jezu-
sa	Kristusa«	ne	vodi	stran,	ampak	ravno	nasprotno,	
»privede	nas	bliže	Kristusu«	in	nas	tesneje	»združuje	
s	Kristusom«,	iz	katerega,	»kakor	iz	studenca	in	glave	
priteka	vsa	milost	in	življenje	vsega	božjega	ljudstva«	
(II.	vatikanski	koncil).	»Ko	zremo	na	življenje	tistih,	
ki	 so	 zvesto	 hodili	 za	 Kristusom,	 nam	 je	 to	 nova	
pobuda,	da	iščemo	prihodnji	kraj	(prim.	Heb	13,14;	
11,20).	 Obenem	 se	 s	 tem	 učimo	 kar	 najbolj	 varne	
poti,	po	kateri	bomo	skozi	nestalnosti	tega	sveta	v	
skladu	z	vsakomur	lastnim	stanom	in	položajem	mo-
gli	dospeti	do	popolnejšega	zedinjenja	s	Kristusom,	
to	je	do	svetosti«	(Dogm.	konstitucija	o	Cerkvi	50,2).

Cerkev Vseh svetnkov v Ljubljani
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Ko	 se	 je	 pred	 leti	 pojavil	 AIDS,	 so	 mnogi	 pojas-
njevali,	da	ta	bolezen	in	smrt,	ki	jo	povzroča,	nista	
božja	 kazen.	 Čeprav	 smemo	 AIDS	 prištevati	 med	
spolne	bolezni,	kakor	sta	npr.	sifilis	in	gonoreja,	ki	
imajo	 močan	 moralni	 predznak,	 saj	 se	 jih	 običaj-
no	 nalezejo	 le	 zaradi	 spolnih	 prestopkov,	 pa	 ima	
novodobna	kuga	tudi	to	značilnost,	da	zanjo	zboli	
popolnoma	nedolžen	človek:	ali	zaradi	transfuzije	
okužene	krvi	ali	pa	jo	otrok	dobi,	ker	je	bil	mama	
med	nosečnostjo	okužena	z	virusom	HIV.	Moralno	
najbolj	obsodbe	vreden	način	okuženja	nedolžnih	
pa	je	namerni	prenos	bolezni	na	lastnega	partnerja.	
Najbolj	pogost	vzorec	takega	prenašanja	bolezni	je	
okužen	mož,	ki	okuži	svojo	ženo	in	tako	povzroči	
propad	celotne	družine,	saj	prej	ali	slej	za	boleznijo	
umreta	oba.	Po	pričevanju	misijonarjev	se	to	pogosto	
dogaja	v	Afriki,	kjer	zaradi	nezvestobe	in	nepošteno-
sti	okuženih	umirajo	mnogi	nedolžni	zakonci,	otroci	
pa	postanejo	del	množice	sirot,	ki	polnijo	ceste.	Za	
AIDS	je	značilno	tudi	to,	da	se	najpogosteje	pojavlja	
med	homoseksualci	in	zasvojenci	s	trdimi	drogami,	
ki	jih	prištevajo	med	najbolj	rizične	skupine.	Prvi	so	
nestanovitni	v	svojih	zvezah,	drugi	si	posojajo	igle	in	
tako	prenašajo	virus	drug	na	drugega.	Ob	velikosti	
in	 nevarnosti,	 ki	 jo	 AIDS	 predstavlja	 človeštvu,	 se	
vračamo	h	glavnemu	vprašanju:	Ali	sta	bolezen	in	
smrt	kazen	za	greh	ali	ne.

Sveto pismo
Sveto	 pismo	 nas	 uči,	 da	 je	 Bog	 ustvaril	 človeka	

kot	moža	in	ženo	in	ju	postavil	v	Edenski	vrt,	kjer	sta	
prijateljevala	z	njim.	Narava	jima	je	služila,	saj	je	bila	
ustvarjena	prav	zanju	(prim.	1	Mz	1).	Bog	takoj	na	
začetku	Adamu	jasno	in	nedvoumno	pove,	da	neiz-
polnjevanje	njegove	zapovedi	prinaša	smrt:	»Gospod	
Bog	je	človeku	zapovedal	in	rekel:	 'Z	vseh	dreves	v	
vrtu	 smeš	 jesti,	 le	 z	 drevesa	 spoznanja	 dobrega	 in	
hudega	nikar	ne	jej!	Kajti	na	dan,	ko	bi	jedel	z	njega	
boš	 gotovo	 umrl«	 1	 Mz	 2,16-17).	 Prestopek	 zoper	
katero	koli	božjo	zapoved	imenujemo	greh.	Adamov	
prestopek	 zoper	 prvo	 zapoved,	 ki	 je	 bila	 kdaj	 koli	
dana	človeku,	pa	imenujemo	»izvirni	greh«.	Po	sve-
topisemskem	nauku	je	smrt	torej	direktna	posledica	
greha.	Ne	le	smrt,	tudi	trpljenje,	kamor	prištevamo	
bolezni	nasploh,	je	posledica	nereda,	ki	ga	je	človek	
vnesel	v	stvarstvo	s	svojim	prvim	prestopkom.

Naša	osebna	in	družbena	izkušnja	pa	je,	da	smrt	
ne	nastopi	takoj,	ko	grešimo.	Če	ne	bi	bilo	tako,	člo-
veške	zgodovine	že	davne	ne	bi	bilo	več,	saj	smo	vsi	
grešniki	in	si	potemtakem	vsi	zaslužimo	smrt.	Božje	
usmiljenje	se	pokaže	najprej	tako,	da	odloži	smrt	v	
času	in	prostoru,	čeprav	ji	nihče	ne	more	uiti.	Med	
grehom	in	smrtjo	se	torej	odpre	prostor	za	trpljenje,	
ki	ga	Bog	napoveduje	človeku	v	trenutku,	ko	izganja	
človeka	iz	Edenskega	vrta.	Napoveduje	ženi	trpljenje	
v	nosečnosti	in	bolečino	pri	rojevanju.	V	odnosu	do	

moža	pa	bo	izgubila	status	enakovredne	partnerke	
in	bo	doživljala	grenkobo	moške	gospodovalnosti.	

Adamu	pa	napoveduje	trud	in	napor	pri	pridobivanju	
materialnih	dobrin.	Zemlja	ni	več	njegova	zaveznica,	
ampak	 upornica,	 ki	 jo	 je	 s	 svojim	 grehom	 preklel.	
Na	koncu	pa	Bog	napove	obema,	da	se	bosta	znova	
spremenila	 v	 prah,	 ko	 bosta	 po	 smrti	 položena	 v	
zemljo	(prim.	1	Mz	3,16-19).	Kljub	božjemu	usmi-
ljenju	se	človek	ne	more	več	znebiti	smrti.	Vsi	bomo	
umrli,	ker	smo	vsi	grešili	(prim.	Rim	5,12),	pa	čeprav	
je	 Bog	 takoj	 po	 grehu	 začel	 svoje	 delo	 odrešenja,	
najprej	z	obljubo	o	odrešeniku,	potem	z	razglasitvijo	
postave	 in	 končno	 z	 učlovečenjem	 lastnega	 Sina.	
Tega	 trpljenja	 ne	 smemo	 pojmovati	 le	 kot	 kazen,	
ampak	tudi	kot	možnost,	priliko	za	spreobrnjenje.	
Da	je	tako,	pričuje	prav	učlovečenje,	ko	se	nam	pri	
popravljanju,	 očiščevanju	 in	 novem	 navajanju	 na	
sobivanje	z	Bogom	pridruži	Bog	sam.	Šele	na	koncu	
človeške	zgodovine	bo	tudi	smrt	premagana	in	to	z	
vstajenjem	vseh	od	mrtvih.

Ekologija
Čeprav	naš	čas	nerad	govori	o	grehu	ali	pa	ga	sploh	

zanika,	se	človeštvo	na	planetarni	ravni	srečuje	s	pro-
blemi,	ki	jih	lahko	razlagamo	v	moralni	perspektivi	
»greh	–	krepost«	in	jih	uvrstimo	med	tipično	moralne	
probleme,	kar	nas	prej	ali	slej	privede	tudi	do	vpra-
šanja,	ali	je	smrt	kazen	za	greh.	Globalno	segrevanje	
z	opaznimi	vplivi	na	vreme,	ki	spreminja	prej	rodo-
vitno	zemljo	v	puščavo	in	mnoge	obale	v	Ameriki	in	
Aziji	biča	z	vedno	novimi	uničujočimi	orkani,	ima	
sicer	mnogo	vzrokov,	vendar	lahko	trdimo,	da	je	prva	
gonilna	sila	tega	pojava	želja	mnogih	po	brezmejnem	
zaslužku,	ki	ne	priznava	nobenih	omejitvenih	zako-
nov	ali	samoodpovedi.	V	moralki	imenujemo	tako	
držo	 »pohlep«	 ali	 »lakomnost«,	 ki	 stoji	 na	 drugem	
mestu	seznama	poglavitnih	grehov	in	je	na	prvem	
po	svojih	zločinskih	posledicah	(prim.	1	Tim	6,7-10).	
Korenine	ekološkega	problema	so	moralne,	ker	 je	
vzrok	v	človeku.	Nobeno	še	tako	drago	čiščenje	in	
angažiranje	 za	 zemljo	 ali	 pa	 nove	 tehnologije	 ne	
bodo	rodile	pravega	uspeha,	če	problema	ne	rešimo	
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SMRT JE KAZEN ZA GREH

Prvi greh (Michelangelo)
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v	korenini.	To	pa	je	moralno	in	s	tem	tudi	v	pristoj-
nosti	 religije.	 Ekologija	 zahteva	 interdisciplinarno	
iskanje	 rešitev,	 kjer	 bodo	 naravoslovci,	 humanisti	
in	religije	skupno	izdelale	rešitve,	ki	jih	bodo	potem	
ponujali	ljudem.

Tudi	ekološki	problemi	nas	potrjujejo	v	izkušnji,	
da	 posledice	 naših	 prestopkov	 ne	 nastopijo	 takoj.	
Prve	ekološke	probleme	smo	zaznali	šele,	ko	je	pov-
zročen	zločin	nad	okoljem	postal	očiten,	in	je	bilo	
mnogo	prepozno.	Vpliv	na	okolje,	ki	sta	povzročila	
silovit	razvoj	industrije	v	drugi	polovici	dvajsetega	
stoletja	in	nikoli	prej	vidna	razširitev	razkošja	med	
široke	 plasti	 prebivalstva,	 nekaj	 desetletij	 ali	 celo	
stoletij	ni	bil	opazen.	Prva	ekološka	opozorila	so	vsi	
odgovorni	(politiki	in	industrijalci)	zlahka	preslišali,	
prav	zato,	ker	opozorila	ni	bilo	mogoče	podkrepiti	z	
enoumnimi	dokazi.	Še	sedaj,	ko	je	segreavnje	že	do-
kazljivo,	slišimo	od	ameriške	administracije	(vlade),	
da	vendarle	ni	tako	hudo…	Stališče	Američanov	je	
razumljivo,	ker	bi	prav	oni	morali	najbolj	spremeniti	
svoj	potratni	življenjski	slog,	česar	pa	niso	pripravlje-
ni	storiti,	ker	bi	v	marsičem	izgubili	svojo	prevlado	
v	svetu.	Tudi	če	bi	ves	svet	pritiskal	na	zavoro	ekolo-
ške	obveščenosti,	bo	nekaj	pomembnih	držav	(npr.	
Amerika,	Kitajska,	Rusija,	Brazilija,	Pakistan,	Nigerija	
in	Indijo,	da	naštejem	samo	največje)	z	vso	svojo	go-
spodarsko	in	demografsko	težo	pritiskalo	na	plin	v	
imenu	razvoja	in	preživete	industrializacije.	Pa	tudi	
dežele,	ki	imajo	sicer	polna	usta	ekologije,	s	svojimi	
dejanji	v	ničemer	ne	podpirajo	svoje	retorike	(tu	bi	
lahko	 našteli	 predvsem	 evropske	 države).	 Izgleda,	
kakor	da	vsi	upamo,	da	bo	račun	izstavljen	šele	na-
slednji	generaciji,	v	smislu	znanega	izreka	Sončnega	
kralja:	»Za	menoj	potop«.	Jasno	je	(oz.	bi	moralo	biti),	
da	bomo	“ekološki	račun”	plačali	vse	ljudje,	najbolj	
pa	revni,	ki	jih	že	sedaj	lakota	in	revščina	silita	v	mi-
gracijo.	Že	sama	misel	na	preseljevanje	narodov,	ki	
ga	utegne	kaj	takega	povzročili,	ni	nič	kaj	prijetna,	
za	politike	pa	celo	strašljiva.

Tudi	tu	se	pokaže,	da	posegi	proti	naravi	prinašajo	
človeku	trpljenje	in	smrt,	in	tudi	tu	se	pokaže,	da	smrt	
ne	nastopi	takoj,	ko	je	prestopek	narejen.

Družbeni problemi
Kristjani	verujemo,	da	»Bog	človeka	ni	ustvaril	kot	

‘samostojno	bitje’,	marveč	ga	je	hotel	kot	‘družbeno	
bitje’«	(Dogmatična	konstitucija	o	Cerkvi,	32).	Kdor	
pa	ne	verjame,	da	je	Bog	Stvarnik	vsega,	kar	je,	pa	se	

lahko	opira	na	dejstvo,	da	smo	
ljudje	pač	skupaj	in	

ne	moremo	živeti	drug	mimo	drugega.	Kadar	smo	
ljudje	skupaj,	imamo	skupne	stvari,	ki	jih	je	potrebno	
urediti.	Urejanje	družbe	pa	mora	potekati	v	skladu	s	
tem,	kar	človek	je,	sicer	ureditev	prinaša	le	revščino,	
trpljenje	in	smrt.	Katekizem	katoliške	Cerkve	jasno	
poudarja	in	opozarja,	da	»neupoštevanje	dejstva,	da	
je	 človekova	 narava	 ranjena,	 nagnjena	 k	 zlu,	 daje	
povod	za	hude	zmote	na	področju	vzgoje,	politike,	
socialnega	delovanja	in	nravi«	(Katekizem	Katoliške	
Cerkve,	407).	Ta	katekizemska	misel	je	v	popolnem	
soglasju	z	dolgoletnim	naukom	Cerkve,	ki	pravo	(re-
snično)	antropologijo	postavlja	za	temelj	vsake	druž-
bene	ureditve.	Papež	Janez	Pavel	II.	v	svoji	encikliki	
Centesimus annus	razlaga	razloge,	ki	so	pripeljali	do	
leta	1989,	ko	je	bil	v	Vzhodni	Evropi	komunistični	
sistem	 na	 miren	 način	 pospravljen	 v	 zgodovino.	
Odnos	 do	 svobode,	 pogled	 na	 človeka,	 lastnino,	
razredni	boj	so	našteti	kot	zablode	ateističnega	ko-
munizma,	ki	je	prinesel	toliko	gorja.	Papež	posebej	
izpostavi,	da	se	je	ta	sprememba	zgodila	popolnoma	
miroljubno,	 ker	 so	 se	 protikomunistični	 borci	 za	
svobodo	sklicevali	na	vest	svojih	nasprotnikov.	»To	
je	 nasprotnika	 razorožilo.	 Nasilje	 se	 mora	 vedno	
opravičiti	 z	 lažjo.	 Četudi	 videz	 vara,	 se	 predstavlja	
tako,	kakor	da	brani	neko	pravico	ali	odvrača	neko	
grožnjo.«	(Centesimus	Annus	23).	Kakor	pojmuje-
mo	 človeka,	 tako	 urejamo	 družbo.	 Različnost	 pri	
antropologiji	 je	dobrodošla	toliko	časa,	kolikor	se	
vsi	zavedamo,	da	vendarle	obstajajo	neke	osnovne	
norme,	ki	si	jih	nismo	postavili	sami,	ki	jih	moramo	
vsi	spoštovati.	Med	te	norme	sodi	peta	božja	zapo-
ved	 »Ne	 ubijaj!«	 Sočloveka	 ne	 smemo	 nikoli	 ubiti,	
tudi	takrat	ne,	ko	se	nam	postavlja	po	robu	s	svojo	
idejo,	ali	ko	ne	sprejema	našega	prepričevanja.	Ko-
munizem	je	bil	prvi	ideološki	sistem,	ki	je	množični	
umor	drugače	mislečih	imel	za	“nujno	zlo”,	v	čemer	
je	prekosil	prav	tako	morilski	nacizem,	ki	je	iztrebljal	
Jude,	Rome	in	druge	zato,	ker	naj	bi	ogrožali	“nemški	
življenjski	prostor”,	kakor	ga	je	sam	definiral.

Po toči
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Družbeni	 problemi	 ne	 nastanejo	
čez	noč.	Tudi	revolucije,	ki	so	prelile	
največ	človeške	krvi,	so	se	opraviče-
vale	z	visokimi	ideali	in	cilji,	ki	so	jih	
želele	doseči.	Urejena	in	miroljubna	
družba,	kjer	poštenjak	lahko	napre-
duje	 in	 s	 svojim	 delom	 prehranjuje	
svojo	 družino,	 ni	 primerno	 okolje	
za	 prevrate.	 Šele	 ko	 se	 krivice	 tako	
povečajo,	da	so	mnogi	pahnjeni	v	la-
koto,	so	dani	predpogoji,	da	se	ljudje	
dvignejo	 proti	 vladarju.	 Še	 bolj	 pa	
se	 možnost	 za	 nasilno	 spremembo	
oblasti	 in	 družbenega	 sistema	 poveča,	 če	 nastane	
nek	nov	sloj,	ki	hrepeni	po	svojem	kosu	oblasti,	a	ga	
“nomenklatura”	(pa	naj	bo	to	aristokracija,	meščan-
stvo	 ali	 delavstvo)	 noče	 deliti.	 Moralna	 vprašanja,	
ki	 stojijo	 za	 družbeno-političnimi	 spremembami,	
so,	 kakršna	 sredstva	 so	 dovoljena,	 da	 se	 dosežejo	
politični	ali	socialni	cilji,	do	kam	smem,	da	uvelja-
vim	svojo	politično	voljo	itd.	V	tem	boju	za	oblast	
srečamo	 izsiljevanje,	 izigravanje,	 sodelovanje,	 laži,	
sprenevedanje,	 zlorabe,	 pa	 tudi	 umore,	 atentate,	
zaplembe	premoženja	itd.	Človeška	dejanja	so	vedno	
moralna	 in	 zato	 so	 podvržena	 nauku.	 Katoličani	
pravimo,	da	more	biti	človekovo	dejanje	dobro,	če	
izpolnjuje	tri	pogoje:	da	je	namen	dober,	da	so	sred-
stva	dobra	in	da	so	okoliščine	dobre.	Kako	težko	je	
doseči	tako	popolno	dejanje,	se	zavedamo	sami,	zato	
smo	kristjani	vedno	na	poti	in	nikoli	na	cilju.	Zato	
nam	 lahko	 tolikokrat	 pravijo,	 da	 nekaj	 govorimo,	
drugo	pa	delamo,	kar	je	seveda	upravičen	očitek,	a	
zato	nismo	nič	manj	obvezani	še	naprej	prav	govoriti	
in	naše	kritike	povabiti,	da	bi	nam	bili	oni	za	zgled…

Tudi	v	družbenih	stvareh	opažamo,	da	velja	zamik	
med	vzrokom	in	posledico.	Zaradi	človeške	svobode	
pa	se	lahko	zgodi,	da	končna	posledica	zlega	dejanja	
niti	ne	nastopi,	ker	jo	nekdo	odpravi	s	svojim	dobrim	
delom.	V	perspektivi	verujočega	končna	posledica	

človekovega	prvega	greha	ne	nastopi	
nikoli,	ker	je	Jezus	trpel	in	vzel	nase	
vse	 naše	 krivde,	 jih	 poplačal	 Očetu	
s	svojo	smrtjo	na	križu	in	nam	tako	
prislužil	vstajenje	in	večno	življenje.	
Kazen	za	greh	zadene	od	tedaj	le	tiste-
ga,	ki	si	to	kazen	sam	prisluži	in	v	svo-
jem	 napuhu	 in	 brezboštvu	 noče,	 da	
bi	mu	bilo	oproščeno.	Na	svetu	torej	
smrt	ni	dokončna	kazen,	je	le	zadnja	
posledica	 in	 deležnost	 pri	 izvirnem	
grehu,	kajti	sveti	Pavel	jasno	pravi,	da	
»smo	vsi	grešili«	(prim.	Rim	5,12	sl.).

Sklep
Kaj	 naj	 torej	 rečemo,	 če	 nas	 kdo	 vpraša,	 ali	 je	

posamezna	bolezen,	trpljenje	ali	smrt	božja	kazen?	
Ne	 vemo,	 ali	 je	 ta	 bolezen,	 to	 trpljenje	 in	 ta	 smrt	
resnično	direktna	božja	kazen	za	prestopek	posame-
znika	ali	družbe.	Čeprav	je	jasno,	da	bo	skoraj	vsak	
alkoholik	zbolel	za	cirozo	jeter	ali	pa	strasten	kadilec	
skoraj	gotovo	za	rakom,	pohotnež	pa	skoraj	gotovo	
za	AIDS-om	ali	kako	drugo	spolno	boleznijo,	danes	
ni	več	primerno,	da	bi	govorili	o	božji	kazni.	Danes	
je	bolje,	da	pokažemo,	kako	so	vzroki	in	posledice	
povezani	in	da	je	nesmiselno	trditi	ali	biti	prepriča-
ni,	da	»meni	se	pa	kaj	takega	ne	more	zgoditi«.	Ko	je	
človek	prvič	prestopil	božjo	zapoved,	je	bil	obsojen	
na	smrt.	Ko	danes	človek	prestopa	božje	zapovedi,	
pa	 čeprav	 ne	 veruje,	 da	 Bog	 sploh	 je,	 samega	 sebe	
obsoja	 na	 smrt,	 kakor	 je	 obsojena	 na	 smrt	 vsaka	
brezbožna	družba	(prim.	Mdr	5).	Ker	nam	izkušnja	
potrjuje,	da	kazen	oziroma	smrt	ne	nastopi	takoj,	ko	
smo	naredili	prestopek,	smo	po	pričevanju	Razodetja	
dolžni	 pojmovati	 čas	 med	 prestopkom	 in	 kaznijo	
kot	čas	milosti,	ki	nam	je	dan,	da	se	spreobrnemo.	
Ko	spoznamo	svojo	zmoto,	se	začne	dolga	pot	nazaj.	
Te	poti	pa	človek	ne	zmore	sam,	zato	je	Bog	poslal	
Sina,	da	nam	pri	tem	pomaga.

Oton Župančič

NOVEMBER
Pojdi med grobove,

tiho požaluj,
a ne izprašuj,

živec! Svoje dnove
brez mrličev snuj.

Tragičen	je,	kakor	vemo	iz	umetnostne	teorije	in	
kakor	povzema	v	svoji	izredni	knjigi	Schöpfer und 
Schöpfung	Theodor	Haecker	–	naslednjih	nekaj	let	
mi	za	najgloblja	vprašanja	ne	bo	treba	iskati	naved-
kov	pri	kom	drugem	–	propad	junaškega	in	pleme-
nitega	človeka.	A	kdo	izmed	živih	je	res	junaški	in	
res	plemenit	obenem?	Kdo	je	dober?	Nihče	ni	dober,	
odgovarja	Jezus	sam,	razen	Boga	v	nebesih.	Torej	tudi	
nihče	ni	tragičen?	Tudi	nikogaršnja	smrt,	nikogaršnji	
propad	ni	tragičen?

Če	 je	 v	 literaturi,	 v	 tragediji,	 tragičen	 nedolžen	
junak,	kakor	Ojdip,	ker	je	v	literaturi	takega	junaka	
mogoče	ustvariti,	pa	mora	biti	v	življenju,	kjer	take-
ga	junaka	ni,	kjer	nihče	ni	kakor	Ojdip,	kjer	nihče	
ni	kakor	Antigona,	kjer	je	komaj	kdo	kakor	Sokrat,	
kjer	nihče	ni	kakor	Kristus,	tragično	nekaj	drugega.	

Ne	propad,	ne	smrt	čistega	in	velikega,	temveč	sle-
pota	nečistega	in	majhnega,	slepota	po	lastni	volji,	
zatiskanje	oči	pred	danostmi	stvarstva	in	človeškega	
življenja,	kakor	pravi	malo	naprej	Haecker.	Tragična	
je	nespamet,	tragična	je	lahkomiselnost	sveta	pred	
velikimi	in	težkimi	resnostmi	življenja.	Tragični	so	
groteskni	poskusi	“tolažbe”	ob	smrti	znamenitega	
človeka	s	priseganjem	skrbnosti	za	njegovo	umetni-
ško	ali	drugačno	producirano	zapuščino.	Tragično	je	
videti,	kako	lahkomiselni	svet	objokuje	umetnika,	
znanstvenika,	poveljnika	ali	voditelja,	ni	pa	mu	mar	
človeka.	In	misli,	da	je	rešil	človeka,	četudi	umrlega,	
če	 žalujočim	 svojcem	 obljubi	 ureditev	 ustvarjene	
zapuščine.

V	resnici	je	svet	tragičen	smo	na	imanentni	ravni,	
v	območju	tega	sveta.	Z	obljubo	odrešenosti	je	tra-

Vinko Ošlak

SPRENEVEDANJE PRED JAMO...
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gičnosti	odvzeto	tisto	želo,	ki	je	odvzeto	tudi	smrti	
kot	 instrumentu	 tragičnega.	 V	 območju	 Božje	 od-
rešenosti	plemeniti	junak	ne	more	propasti,	kakor	
lahko	propade	literarni	junak	poganskega	ali	pa	neo-
poganskega	sveta.	V	ključu	odrešenosti	dobrota	ni	
sirota,	kakor	baja	ljudska	nespamet;	duh	ni	poražen,	
kakor	toži	zgolj	tostranska	kultura.

Ob	smrti	kakega	znamenitega	človeka,	naj	si	bo	
umetnika,	 znanstvenika,	 politika,	 morajo	 žalujoči	
svojci	skozi	špalir	prave	antologije	nesmislov,	ki	se	
svetu,	ki	mu	je	organ	za	vero	 in	za	presežnost	od-
mrl,	kakor	mu	je	sočasno	odmrl	tudi	organ	za	lepo	
in	vzvišeno,	kakor	mu	je	umrl	organ	za	resnično	in	
pravično,	utrinja	v	obupnem	poskušanju,	razložiti	si	
to,	kar	je	po	svojem	načelu	nerazložljivo:	skrivnost	
usode,	skrivnost	smrti.	»Take	smrti	si	ni	zaslužil. . .«	
–	Kakor da bi obstajala oblika smrti, ki bi si jo 
kdo zaslužil.	»Vse	prehitro	je	odšel. . .«	–	Kakor da 
bi kdaj obstajal čas, ko bi ljubljeni človek odšel 
pravočasno.	»Pogrešali	ga	bomo.. .«	–	Kakor da je 
človek na svetu v funkciji nepogrešanja.	In	kro-
na,	odvratno	sprenevedava	krona	vseh	nesmiselnih	
oblik	 zgolj	 tosvetne	 tolažbe:	 »V	 svojih	 delih	 bo	 za	
vedno	ostal	med	nami.. .«	–	Ni večje laži, kakor je 
ta ponarejeni novec upanja.	Nobeno	delo	ne	bo	
za	vedno,	tudi	dela	umro	in	razpadejo.	Tudi	če	čez	
tisoč	let,	kakšna	je	razlika?	In	tudi	mi,	tudi	kot	celota,	

kot	človeštvo,	nismo	za	vedno,	tudi	nas	vseh	nekoč	
ne	bo	več.	Nekoč	na	tem	planetu	nobenega	človeka	
ne	bo	več.	In	če	šele	čez	milijon	let,	kakšna	razlika?	
Kolikor	 smo	 od	 tega	 sveta,	 ostajamo	 v	 času,	 ki	 ga	
še	tako	obilno	podaljševanje	ne	more	spremeniti	v	
večnost.	In	slednjič,	in	kar	je	poglavitno,	naša	dela	
niso	človeška	bitja,	niso	osebe.	To	so	naši	proizvodi,	
to	so	predmeti,	ki	lahko	drugega	živega	človeka	na	
nas	spominjajo,	a	v	njih	ni	niti	delčka	naše	osebe.	
Tolažiti	s	prisotnostjo	v	delih	pomeni	lagati	in	zava-
jati,	pomeni	slabo	tolažiti,	pomeni	imeti	žalujočega	
za	bebčka.. .

Unesco	je	objavil	novo	različico	zemljevida	ogro-
ženih	 svetovnih	 jezikov,	 ki	 kaže,	 da	 je	 ogroženih	
okoli	2.500	od	približno	6.000	jezikov	v	svetu.

V	minulih	treh	generacijah	je	izumrlo	več	kot	200	
od	 približno	 6.000	 jezikov;	 538	 jezikov	 je	 kritično	
ogroženih,	502	jezika	sta	močno	ogrožena,	632	jezi-
kov	je	zagotovo	ogroženih,	607	pa	jih	je	v	nevarnosti.	
Zemljevid	 tudi	 kaže,	 da	 obstaja	 199	 jezikov,	 ki	 jih	
govori	manj	kot	deset	ljudi,	178	jezikov	pa	je	takšnih,	
ki	jih	govori	od	deset	do	50	ljudi.	

Z jezikom umrejo tudi pesmi,
legende, pregovori in šale
	»Smrt	jezika	vodi	do	izginotja	več	oblik	nesnovne	

kulturne	dediščine,	predvsem	neprecenljive	dedišči-
ne	tradicij	in	ustnega	izražanja	skupnosti,	ki	je	jezik	
govorila	–	od	pesmi	in	legend	do	pregovorov	in	šal,«	
je	ob	tem	poudaril	generalni	direktor	Unesca	Koičiro	
Matsuura	 in	dodal,	da	so	 jeziki	pomembni	tudi	za	
razumevanje	biološke	raznovrstnosti	sveta.

Pri	oblikovanju	omenjenega	zemljevida	je	sode-

lovalo	več	kot	30	jezikoslovcev,	njihovo	delo	pa	je	
pokazalo	tudi,	da	je	pojav	izumiranja	jezikov	zazna-
ven	v	vseh	regijah	in	v	zelo	različnih	gospodarskih	
pogojih.	V	podsaharski	Afriki,	kjer	govorijo	približno	
2.000	jezikov,	tako	obstaja	velika	verjetnost,	da	bo	v	
sto	letih	izginila	najmanj	desetina	jezikov.	

Največ ogroženih jezikov v Indiji,
ZDA, Braziliji, Indoneziji in Mehiki
	Zemljevid	 ogroženih	 jezikov	 pa	 kaže	 tudi,	 da	

imajo	Indija,	ZDA,	Brazilija,	 Indonezija	 in	Mehika,	
za	katere	je	sicer	značilna	velika	lingvistična	razno-
vrstnost,	 največ	 ogroženih	 jezikov.	 V	 Avstraliji	 je	
ogroženih	108	jezikov,	v	Franciji	pa	26.

Na Papui Novi Gvineji
naj bi govorili več kot 800 jezikov
Vendar	pa	razmere	niso	povsod	tako	zaskrbljujo-

če.	Na	Papui	Novi	Gvineji,	državi	z	največjo	jezikov-
no	raznovrstnostjo	na	svetu,	 je	namreč	ogroženih	
sorazmerno	malo	jezikov.	V	tej	državi	naj	bi	govorili	
več	kot	800	jezikov,	ogroženih	pa	jih	je	88.

OKOLI 2.500 JEZIKOV NA SVETU JE OGROŽENIH

Splošni:	Za	katoliške	vzhodne	Cerkve,	da	bi	bilo	njihovo	častitljivo	izročilo	poznano	in	spoštovano	kot	
duhovno	bogastvo	za	vso	Cerkev.

Misijonski:	Da	bi	afriški	kontinent	našel	v	Kristusu	moč	za	uresničenje	poti	sprave	in	pravičnosti	po	smer-
nicah	druge	afriške	škofovske	sinode.

MOLITVENI NAMENI ZA NOVEMBER
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Po	marčni	revoluciji	1848,	ki	je	prinesla	pomlad	
narodov,	se	je	v	koroški	prestolnici	zgodilo	več	po-
membnega	za	povezovanje	Slovencev	v	narod,	kot	
se	je	v	središču	dežele	Kranjske.	Resda	je	Ljubljana	
že	 nekaj	 prej	 imela	 največjega	 pesnika	 Franceta 
Prešerna	 in	almanah	Kranjska	čbelica	ter	od	 leta	
1843	 tudi	 Bleiweisove	 Kmetijske	 in	 rokodelske	
novice,	 ni	 pa	 imela	 tako	 jasno	 izražene	 narodne	
zavesti	in	želje	po	uveljavljanju	slovenskega	jezika	v	
leposlovju,	ko	ju	je	bilo	čutiti	v	Celovcu.	Za	to	sta	si	
najbolj	prizadevala	neutrudna	pisca	in	organizator-
ja,	kaplan	Andrej Einspieler	in	jezikoslovec	Anton 
Janežič,	 izdajatelj	 literarnih	 časopisov	 Slovenska	
bčela	in	Slovenski	glasnik,	kjer	se	je	poleg	piscev	iz	
vrst	koroške	duhovščine	začel	uveljavljati	tudi	cvet	
slovenskih	realistov.	Zato	ni	bilo	naključje,	da	je	bilo	
sredi	19.	stoletja	onstran	Karavank	natisnjenih	več	
slovenskih	knjig	kot	na	Kranjskem	in	da	so	v	takšnih	
razmerah	prav	koroški	Slovenci	že	leta	1851	usta-
novili	prvo	slovensko	založbo	–	najprej	Društvo	in	
nato	Družbo	sv.	Mohorja.

Ustanovitev	založbe	–	bratovščine,	ki	izdaja	tudi	
knjige	–	v	tedanjih	časih	ni	bila	le	vprašanje	formalne	
prijave	nove	gospodarske	družbe	z	objavo	progra-
ma	delovanja,	temveč	je	morala	odločitev	iti	skozi	
številna	posvetna	in	cerkvena	sita	in	rešeta.	Pobudo	
za	 ta	 odločilni	 korak	 je	 dal	 poznejši	 škof	 blaženi	
Anton Martin Slomšek,	ki	je	s	svojimi	spisi	in	de-
lovanjem	med	bogoslovci	spodbujal	spoštovanje	in	
ljubezen	do	maternega	jezika,	organizacijsko	pa	sta	
jo	izpeljala	narodna	buditelja	Janežič	in	Einspieler.	
Ko	sta	27.	julija	1851	s	sodelavci	v	Celovcu	razgla-
sila	ustanovitev	“Družtva,	ktero	bode	dobre	bukve	
za	Slovence	izdajalo	in	jih	med	njimi	razširjevalo”,	
sta	 si	 za	 zavetnika	 izbrala	 oglejskega	 sv.	 Mohorja.	
Daljnosežni	učinek	tega	dejanja	je	kljub	drugačnim	
motivom	mogoče	primerjati	z	odločitvijo	Primoža 
Trubarja	sredi	16.	stoletja,	da	nauči	Slovence	brati	
in	pisati	v	edinem	jeziku,	ki	so	ga	razumeli.

Od 785 do 90.512 udov
Že	naslednje	 leto	 je	Družtvo	sv.	Mohorja	 izdalo	

prve	knjige	z	letnico	1853	in	jih	razposlalo	svojim	
785	 ustanovnim	 članom	 –	 udom.	 Koroški	 deželni	
glavar	je	potrdil	društvena	pravila,	v	odboru	pa	so	bili	
zastopniki	vseh	škofij	s	slovenskim	prebivalstvom.	
Po	začetnem	zaletu	je	število	udov	začelo	upadati,	
zato	 so	 na	 začetku	 leta	 1860	 društvo	 preuredili	 v	
cerkveno	bratovščino,	Družbo	sv.	Mohorja,	ki	jo	je	

potrdil	papež	Pij IX.	Nov	pravni	status	 je	prinesel	
tudi	 nova	 pravila	 vodenja	 družbe,	 ki	 je	 bila	 odtlej	
organizirana	po	župnijah.	To	je	pomenilo,	da	so	za	
pridobivanje	 novih	 udov	 in	 zbiranje	 njihovih	 de-
narnih	 prispevkov	 skrbeli	 v	 vsakem	 posameznem	
župnišču.	Število	udov	je	takoj	naraslo	na	1.116,	čez	
sedem	let	pa	je	bilo	vpisanih	že	10.448	mohorjanov.

Denar	–	1	goldinar	udnine	–	je	bil	letna	članarina	
in	hkrati	kupnina	za	knjižno	zbirko.	Prvotni	načrt	je	
za	vsako	jesen	predvideval	izid	koledarja	za	priha-
jajoče	leto	in	dvojih	večernic,	to	je	knjižic	z	lažjim	
branjem,	primernim	za	večinoma	kmečko	slovensko	
ljudstvo.	Sčasoma	se	je	ponudba	razširila	na	zahtev-
nejše	vsebine,	poleg	leposlovja	uveljavljenih	avtorjev	
na	primer	na	zgodovinopisje	in	različne	priročnike	
za	umnejše	kmetovanje,	več	je	bilo	ilustracij,	pa	tudi	
oprema	mohorjevk	je	postala	bolj	kakovostna.	Zado-
voljstvo	bralcev	je	skupaj	s	prizadevnostjo	župnikov	
in	kaplanov	v	zadnjem	letu	prve	svetovne	vojske	pri-
peljalo	do	komaj	verjetnega	rekorda:	90.512	udov	ter	
prav	tolikšnih	naklad	koledarjev	in	knjig	zanje!	Sam	
celjski	koledar	za	leto	1946	je	sicer	v	treh	natisih	še	
dosegel	naklado	97.000,	vendar	česa	v	celoti	primer-
ljivega	slovensko	založništvo	ni	doseglo	nikoli	več.

Dolgoletni	 sodelavec	 Mohorjeve	 Janko Moder	
je	ob	stoletnici	družbe	 izračunal,	da	 je	dotlej	 izšlo	
»nad	1.200	del	v	skupni	nakladi	26	milijonov	knjig	
v	skupnem	obsegu	nad	300	milijonov	tiskovnih	pol.	
To	se	pravi,	da	bi	imel	vsak	današnji	Slovenec	(leta	
1952!),	če	bi	se	vse	knjige	hranile,	v	svoji	knjižnici	
približno	po	20	mohorskih	knjig	s	skupno	nad	5.000	
stranmi,	vsaka	slovenska	družina	torej	vsaj	100	za-
jetnih	knjig.«

Ujmi svetovnih vojsk
Tako	uspešno	delovanje	je	Mohorjevi	družbi	omo-

gočilo,	 da	 si	 je	 leta	 1871	 uredila	 lastno	 tiskarno	 v	
Celovcu,	1894	pa	se	je	preselila	v	mogočni	Mohorjev	
dom	v	južnem	obmestju,	kjer	celovška	veja	družbe	
deluje	še	danes.	Kljub	rekordnemu	številu	udov	v	letu	
1918	pa	je	konec	prve	svetovne	vojske	Mohorjevo	
zelo	 prizadel.	 Ko	 je	 postalo	 očitno,	 da	 Maistrove	
čete	ne	bodo	mogle	ohraniti	zasedenih	delov	južne	
Koroške,	se	je	bila	Mohorjeva	pod	pritiskom	nem-
škonacionalnih	sil	prisiljena	umakniti	čez	mejo.	Z	
imetjem,	ki	ga	je	mogla	rešiti,	je	našla	zatočišče	na	
Prevaljah	–	blizu,	pa	vendar	daleč	od	doma.	Uprava	se	
je	naselila	v	stavbi	nekdanje	mežnarije,	za	tiskarno	pa	
so	usposobili	nekaj	barak,	kjer	se	je	delo	nemudoma	

naša kultura
Iztok Ilich

160-LETNICA MOHORJEVE DRUŽBE

Atene so bile in ostale politično in kulturno srce Grčije, vzdevka slovenske Atene pa ne nosi 
Ljubljana, ampak si ga je zaslužil Celovec. Ne zavoljo karantanskih knezov ali vojvodskega 
prestola, temveč na račun živahne kulturne dejavnosti in utrjevanja slovenskega knjižnega 

jezika v drugi polovici 19. stoletja.



NOVEMBER – 2012 – AM  343

nadaljevalo.	Koledar	in	knjige	za	leto	1920	so	bile	že	
natisnjene	na	Prevaljah.

Število	 udov	 je	 močno	 upadlo,	 saj	 so	 v	 Avstro-
Ogrski	s	Slovenski	poseljena	ozemlja	razkosale	nove	
meje.	Večina	se	jih	je	znašla	v	Kraljevini	Jugoslaviji,	
več	deset	tisoč	Korošcev	pa	je	po	izgubljenem	ple-
biscitu	ostalo	v	Avstriji,	medtem	ko	si	je	Primorsko	
priključila	 Italija.	 V	 obeh	 okoljih	 so	 bili	 Slovenci	
podvrženi	 raznarodovalnim	 pritiskom,	 ostali	 pa	
so	 tudi	 brez	 opore,	 ki	 so	 jim	 jo	 dajale	 Mohorjeve	
knjige.	 Primorci	 so	 v	 Gorici	 1924	 ustanovili	 svojo	
Goriško	Mohorjevo,	ki	pa	se	je	med	razraščajočim	
se	fašizmom	kljub	izjemni	požrtvovalnosti	zavedne	
duhovščine	do	konca	druge	svetovne	vojske	le	stežka	
obdržala	pri	življenju.

Odmaknjenost	 Prevalj	 od	 prometnih	 tokov	 je	
narekovala	selitev	celovške	begunke,	zlasti	potem,	
ko	je	1923	njene	tajniške	in	uredniške	posle	prevzel	
pisatelj	 Fran Saleški Finžgar,	 v	 katero	 od	 večjih	
slovenskih	kulturnih	središč.	Najbližje	je	bilo	Celje,	
kamor	se	je	družba	z	imetjem,	naloženim	na	38	že-
lezniških	vagonov,	preselila	štiri	leta	pozneje.	Dobila	
je	boljše	prostore,	da	se	je	znova	trdneje	postavila	na	
noge,	pa	je	bil	najbolj	zaslužen	Finžgar,	ki	pa	je	kot	
župnik	v	ljubljanskem	Trnovem	delo	večidel	usmer-
jal	 kar	 iz	 Ljubljane.	 Za	 družbo	 je	 pridobil	 goriško	
revijo	Mladika	in	pritegnil	vrsto	uglednih	sodelavcev:	
književnike	Franceta Bevka, Ivana Preglja, Fran-
ca Ksaverija Meška, Frana Milčinskega	in	Janka 
Glazerja,	prevajalca	Antona Sovreta,	umetnostna	
zgodovinarja	Izidorja Cankarja	in	Franceta Stele-
ta,	arhitekta	Jožeta Plečnika	in	Franceta Vurnika	
z	ženo.	Z	njegovo	pomočjo	je	ustanovil	tudi	več	no-

vih	zbirk,	ki	so	tradicionalno	Mohorjevo	spremenile	
v	sodobno	založbo.

Trdoživost za vse čase
Pod	Finžgarjevim	vodstvom	se	je	Mohorjeva	pre-

bila	 skozi	 vse	 tegobe	 okupacije.	 Pokončni	 pisatelj	
se	ni	uklonil	ne	ponudbam	ne	grožnjam	z	nobene	
strani	in	niti	v	najtežjih	trenutkih	se	ni	zgodilo,	da	
bi	najzvestejši	udi	ostali	povsem	brez	svojega	branja.	
V	 prvih	 povojnih	 letih,	 ki	 je	 v	 upravnem	 odboru	
družbe	med	desetimi	člani	sedelo	»kar	sedem	komu-
nistov«,	kot	je	potožil,	so	se	oglašale	tudi	zahteve	za	
likvidacijo	družbe,	njeno	poslanstvo	pa	bi	prevzela	
Prešernova	družba	in	druge	nove	založbe.	Tedaj	 je	
bil	že	ostareli	in	bolehni	Finžgar	z	veliko	moralno	in	
pisateljsko	avtoriteto	znova	med	najzaslužnejšimi,	
da	je	Mohorjeva	ostala.	Po	italijanski	kapitulaciji	je	
Goriška	Mohorjeva	nekoliko	lažje	zadihala,	po	zlomu	
nacizma	v	Avstriji	pa	se	je	začela	postavljati	na	noge	
tudi	matična	Mohorjeva	v	Celovcu	kljub	pritiskom	iz	
Slovenije,	kjer	se	je	zlasti	pisatelj	Prežihov Voranc	
zavzemal	za	ohranitev	družbe	v	Celju,	nasprotoval	
pa	je	obnovi	celovške,	češ	saj	bo	Celovec	po	mirov-
nih	pogajanjih	pripadel	Sloveniji	kot	Trst	in	Gorica.

V	naslednjih	letih	je	zmagala	politična	realnost.	
Vse	tri	veje	Mohorjeve	družbe	so	se	znotraj	politič-
nih	 in	kulturnih	značilnosti	svojih	okolij	razvile	v	
samostojne	organizacije.	Po	slovenski	osamosvojitvi,	
ko	so	začele	padati	tudi	meje	v	glavah	ljudi	in	se	je	
nezaupanje	 umaknilo	 skupnim	 interesom,	 je	 med	
njimi	čedalje	več	sodelovanja.	Ostajajo	vsaka	zase,	
a	tudi	zveste	osnovnim	načelom	skupnega	160-let-
nega	imena.

Članek je 1. septembra 2011 priobčila ljubljanska Tedenska Tribuna. Na sliki sta v sredini zgoraj ustanovitelja Janežič 
in Einspieler, desno spodaj je pobudnik bl. Anton Martin Slomšek, levo pa urednik Fran S. Finžgar, ob njem pa njegovi 

ljubljanski sodelavci Janez Jalen, dr. France Stele, dr. France Koblar in dr. Melita Pivec-Stele.

Ne sramuj se svojega kraja, ne naroda, ne svojega jezika, katerega so te tvoja ljuba mati naučili!
bl. Anton Martin Slomšek
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Vse življenje posvečeno delu za narod
Janez	Bleiweis	je	deloval	na	Slovenskem	polnih	

štirideset	let.	Vsa	ta	leta	je	posvetil	svojim	Novicam	
in	delu	za	narod.	Pri	svojem	delu	je	imel	pred	očmi	
predvsem	kmečkega	človeka.	»Prizadeval	si	je	vzgoji-
ti	kmeta	in	obrtnika	v	gospodarsko	sposobnega,	na-
cionalno	osveščenega	in	politično	trdnega	človeka.	
Negativne	ocene,	ki	so	mu	jih	dali	predvsem	literarni	
zgodovinarji,	so	v	veliki	meri	zmotne	in	krivične,«	
pravično	sodi	zgodovinar	Vasilij	Melik.

Njegov	“delovni	dan”	se	 je	pričel	19.	novembra	
1808	 v	 Kranju,	 kjer	 se	 je	 rodil	 v	 trgovski	 družini.	
Ljudsko	šolo	je	obiskoval	v	rodnem	mestu,	v	Ljublja-
ni	pa	gimnazijo	in	dvoletni	licej.	Potem	je	odšel	na	
dunajsko	vseučilišče	študirat	medicino,	kjer	je	leta	
1832	postal	doktor	medicine,	leto	kasneje	magister	
porodništva,	leta	1835	diplomiran	živinozdravnik.	

Sprva	se	je	hotel	posvetiti	pedagoškemu	poklicu.	
Po	vrnitvi	v	domovino	je	leta	1841	postal	profesor	
veterine	in	sodne	medicine	na	ljubljanskem	liceju	
in	to	službo	opravljal	do	ukinitve	liceja	(1850).	Leta	
1842	 je	 postal	 in	 do	 smrti	 ostal	 tajnik	 Kmetijske	
družbe	za	Kranjsko.	Ko	so	5.	julija	1843	začele	izha-
jati	Kmetijske in rokodelske novice,	je	postal	njihov	
urednik.	 Opravljal	 je	 še	 številne	 druge	 naloge:	 do	
smrti	 je	 bil	 ravnatelj	 in	 predavatelj	 podkovske	 in	
živinozdravniške	šole,	ki	je	bila	ustanovljena	na	nje-
govo	pobudo.	Živahno	je	deloval	tudi	na	političnem	
in	družabnem	področju:	bil	je	poslanec,	predsednik	
političnega	društva	Slovenija,	predsednik	Slovenske	
matice.

Bil	je	tako	znan	in	priljubljen,	da	so	ob	njegovem	
pogrebu	2.	decembra	1881	(umrl	je	29.	novembra)	
zvonili	po	vsej	Sloveniji.

“Novice” je znal približati ljudem
Slavo	in	ugled	pri	slovenskih	ljudeh	je	Bleiweisu	

prineslo	urejanje	Novic.	Znal	jih	je	približati	ljudem	
in	po	njegovi	zaslugi	so	bile	dolgo	edini	slovenski	list	
in	glasilo	ljudstva.	Novice	so	bile	prvenstveno	gospo-
darski	časopis.	»Ker	pa	je	za	gospodarski	napredek	

potrebna	 tudi	 širša	 izobrazba,	 je	 Bleiweis	 lahko	 v	
njem	objavljal	tudi	splošne	kulturno-politične	vse-
bine	in	nekatera	literarna	dela,	zlasti	pesmi«	(Stane	
Granda).	Glavni	noviški	pesnik	je	bil	Jovan	Vesel	Ko-
seski.	Po	sodbi	zgodovinarjev	je	pomen	Novic	trojen:	
gospodarski,	kulturni	in	politični.	V	kulturnem	oziru	
so	imele	Novice	četvero	zaslug:	združile	so	vse	sloven-
ske	pisatelje,	ki	so	bili	dotlej	brez	glasila,	središča	in	
ognjišča;	zedinile	so	Slovence	med	seboj	pravopisno	
(po	gajici)	ter	pripravljale	enotnost	pisanega	jezika;	
ohranile	in	utrdile	so	slovenščino	kot	knjižni	jezik	ter	
končno	razširile	veselje	do	branja	in	s	tem	slovensko	
zavednost	(F.	Levec).	Svoj	čut	za	potrebe	slovenske-
ga	 človeka	 je	 Bleiweis	 kot	 urednik	 Novic	 pokazal	
že	ob	prvi	številki.	Tri	številke	kasneje	so	se	Novice	
lahko	 pohvalile,	 da	 imajo	 naročnike	 ne	 samo	 na	
Kranjskem,	temveč	tudi	na	Štajerskem,	Koroškem,	
Tržaškem,	Goriškem,	Hrvaškem	in	celo	v	Dalmaciji.	
Leta	1850	je	urednik	bralcem	obljubil:	»Vse	pisanje	v	
podučnih	sostavkih	bo	v	navadnim	čisto	slovenskim	
in	lahko	umevnim	jeziku	Novic,	ktere	so	slovenske-
mu	ljudstvu	namenejene,	morajo	predvsem	skerbeti,	
de	se	v	bravcih	veselje	do	branja	obudi	in	se	jim	ne	
odtegnejo,	rekoč:	tega	ne	razumemo.«

Poleg	Novic	je	Bleiweis	urejal	priljubljeno	Veliko	in	
Malo pratiko Kmetijske družbe	ter	Letopise Slovenske 
matice	(1877-1881).	Sodeloval	je	tudi	pri	slovenskih	
berilih	za	nižjo	gimnazijo.

»Vse za vero, dom, cesarja!«
Marčna	 revolucija	 leta	 1848	 je	 zahtevala,	 da	 se	

Novice	usmerijo	vse	bolj	tudi	na	politiko	in	reševanje	
vprašanj	naroda	ter	programa	Zedinjene	Slovenije,	
ki	so	ga	sestavili	člani	društva	Slovenija	na	Dunaju.	
Program	je	zahteval	eno	upravno	enoto,	enakoprav-
nost	jezika	in	druge	pravice	ter	je	pomenil	slovenski	
politični	porgram	skoraj	za	nadaljnjih	sto	let.	Blei-
weis	je	v	Novicah	razlagal	bistvo	ustave	ter	razvijal	
slovenske	politične	“zvezde	vodnice”:	samostojna,	
ustavna	in	monarhična	Avstrija,	nedotakljivost	ka-
toliške	vere	in	varstvo	slovenske	narodnosti.	Tako	je	

Silvester Čuk

JANEZ BLEIWEIS
19. novembra 1808 – 29. novembra 1881

Bil je zdravnik in veterinar, ki je bil kot dolgoletni urednik Kmetijskih in 
rokodelskih novic vodilna osebnost med slovenskimi javnimi delavci 19. stolet-
ja. Slovenci so ga častili kot “očeta slovenskega naroda”, cesar Franc Jožef ga je 
leta 1881 zaradi njegovih zaslug na časnikarskem, kulturnem, gospodarskem in 
socialnem področju povzdignil v plemiški stan: postal je “vitez Trsteniški” po 
kraju, od koder izvira njegov rod. »Njegovo delo je bilo začrtano v dveh glavnih 
smereh: v boju za slovenski jezik in boju za pravice svojega naroda,« piše Srečko 
Krese. »Ena glavnih zaslug tega dela in njegovih Novic je, da so zbudile v širokem 
krogu ljudi zanimanje za slovensko pisano besedo, veselje do dela, ljubezen do 
domačega jezika in naroda.« Dragotin Lončar pa je o njem zapisal: »Ni bil bojev-
nik, ki bi novim mislim utiral pot; toda potrebe sedanjosti in bližnje bodočnosti 
je zagovarjal dosledno in vztrajno. Bil je prvi politični vodja narodno se prebu-

jajočega slovenskega kmeta in rokodelca.«
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nastalo	politično	geslo:	»Vse	za	vero,	dom,	cesarja!«	
Zagovarjal	je	najnujnejše	kulturne	potrebe	svojega	
naroda:	pomnožitev	ljudskih	in	ustanovitev	dekli-
ških	šol,	da	se	v	ljudske	šole	uvede	izključno	slovenski	
jezik,	v	normalke	(šole	v	večjih	krajih)	slovenščina	
in	nemščina,	v	vse	šole	pa	enoten	pravopis	(gajica).	
Zahteval	je,	da	morajo	uradniki	na	Kranjskem	biti	
popolnoma	vešči	slovenščine,	da	se	morajo	vsi	zako-
ni	in	ukazi	izdajati	v	slovenskem	jeziku.	Nasvetoval	
je	 tudi	 prošnjo	 za	 ustanovitev	 slovenske	 univerze.	
Leta	1861	je	v	članku	Naš	program	zapisal	načelo:	

Narodnost	in	svoboda	sta	nerazdružljivi	sestri,	ker	
narod	ni	svoboden,	če	se	ne	sme	razvijati	po	svoji	na-
ravi	–	po	svoji	narodnosti.	Ni	zagovarjal	centralizma,	
temveč	se	je	potegoval	za	kolikor	mogoče	obširno	
avtonomijo	vsake	dežele	v	monarhiji.

Leta	 1868	 je	 začel	 v	 Mariboru	 izhajati	 časnik	
Slovenski narod,	 glasilo	 mladoslovencev,	 katerega	
gibalo	sta	bila	Josip	Jurčič	in	Fran	Levstik.	Bleiweisu,	
voditelju	staroslovencev,	so	mladi	možje	očitali	bo-
ječnost	in	preveliko	opreznost.	Tak	je	bil	po	svojem	
značaju,	nekaj	pa	je	prispevala	tudi	starost.

Center	 je	 eden	 od	 sadov	 podrobnega	 dela	 za	
dialog	med	kristjani	in	muslimani	dobre	volje.	Ure-
sničil	se	je	v	avgustu	v	času	muslimanskega	svetega	
meseca	Ramadana.	Mošeja	je	zaradi	svoje	zlate	ku-
pole	imenovana	Zlata	mošeja	in	je	v	Quiapu,	enem	
od	trgovskih	delov	Manile.	Ta	mošeja	 je	nekakšno	
središče	vse	islamske	dejavnosti	in	vseh	filipinskih	
muslimanov	z	 juga,	kjer	živi	njihova	dokaj	močna	
6	 milijonska	 verska	 manjšina.	 	 Quiapo	 je	 tudi	 del	
mesta,	kjer	je	znana	Cerkev	Nazarečana	z	barvastim	
kipom	 Jezusa	 kot	 otroka	 in	 je	 cilj	 vseh	 filipinskih	

islam

FILIPINI
center za islamsko-krščanski dialog v véliki mošeji v Manili

kristjanov,	 ki	 ga	 zelo	 častijo.	 Gibanje	 za	 dialog	 ter	
sodelovanje	med	kristjani	in	muslimani	je	staro	več	
kot	25	let,	zdaj	pa	 je	dobilo	organizirano	obliko	v	
središču	 po	 zaslugi	 katoliškega	 župnika	 in	 musli-
manskih	dostojanstvenikov	v	tem	delu	mesta.	Center	
bo	deloval	za	oblikovanje	»kulture	dialoga	in	kot	pot	
miru,«	 kakor	 so	 naglasili	 in	 bo	 predložil	 duhovno	
zbližanje	za	trajen	mir,	ki	bo	sprejemljiv	za	vse.

Center	je	bil	uradno	odprt	20.	septembra	ob	nav-
zočnosti	 civilnih	 in	 verskih	 zastopnikov.	 Agencija 
Misna.

Indijsko	notranje	ministrstvo	je	odločilo,	da	bodo	
lahko	pakistanski	kristjani	in	budisti,	žrtve	nasilje,	
diskriminacije	 in	 preganjanja,	 lahko	 zaprosili	 za	
daljši	azil	v	Indiji	in	dobili	indijsko	državljanstvo.	S	
tem	so	bili	vključeni	na	seznam	pakistanskih	verskih	
manjšin,	katerim	podeljujejo	vizum	za	daljši	čas	(do	
7	let),	ki	je	bil	do	zdaj	omejen	samo	na	pakistanske	
hindujce	in	sikhe.	Zahteva	je	prišla	na	zvezno	mini-
strstvo	iz	Goe:	tamkajšnje	oblasti	so	prijavile	stanje	
nekaterih	kristjanov	po	rodu	iz	Goe,	toda	pakistan-
skih	državljanov,	ki	so	se	hoteli	 iz	Pakistana	vrniti	
v	svoje	kraje.	Pred	letom	1961	so	se	namreč	mnogi	

preganjanje kristjanov

PAKISTAN
azil v Indiji za preganjane krščanske manjšine

državljane	iz	Goe	odpravljali	v	Karači	za	delom	in	so	
kljub	temu,	da	so	bili	rojeni	v	Indiji,	dobili	pakistan-
sko	državljanstvo.

S	tem	je	indijsko	ministrstvo	odpovedalo	dogovor	
s	Pakistanom,	po	katerem	so	pakistanski	državljani	
lahko	 dobivali	 indijske	 vstopne	 vizume	 samo	 za	
krajši	čas.	Pakistanski	kristjani	so	novico	sprejeli	z	
zadovoljstvom,	prav	tako	pa	tudi	katoliška	Cerkev	
v	Indiji,	ki	je	pripravljena	sodelovati	in	dati	svoj	do-
prinos	 pri	 sprejemanju	 pakistanskih	 kristjanov	 in	
njihovem	vključevanju	v	cerkveno	in	civilno	skup-
nost.	Agencija Fides.

Bog	–	»Jaz	sem	tu«	je	njegovo	ime.	To	obljubo	tudi	
izpolnjuje.	Človeka	ne	prepušča	samemu	sebi.	Išče	
in	pošilja	sle,	ki	govorijo	v	njegovem	imenu.	Če	Bog	
koga	pokliče,	izvoljenega	nagovori.	Sicer	obstajajo	
izgovori,	 a	 ni	 nobenih	 dvomov:	 Jaz	 sem	 poklican,	
nihče	drug.	Kdor	želi	kot	Mojzes	reševati	svoj	življenj-

BOG ČLOVEKA NE PREPUŠČA SAMEMU SEBI
ski	 načrt,	 mora	 spoznati,	 da	 je	 odločitev	 že	 jasna.	
Ne	šteje	uspeh;	kar	šteje	je,	da	so	tu	sli,	ki	govorijo	
Božje	besede,	pričajo	o	ljubeznivosti	Boga.	Ezekiel,	
kot	veliko	njegovih	kolegov,	ni	imel	uspeha.	Verni	v	
nazareški	sinagogi	odklanjajo	Jezusov	nauk.	Danes	
smo	nagovorjeni	mi.	Kdo	bo	prisluhnil?
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Zdaj	 že	 veste,	 da	 je	 moj	 misijonski	 cekar	 poln	
listkov	z	bolj	ali	manj	čitljivimi	besedami	odnosno	
kraticami.	Nekoč	vam	bom	moral	razkriti,	zakaj	že	
od	nekdaj	pišem	te	listke.	Dolgo	sem	menil,	da	je	za	
pomembne	dogodke	dovolj	kratica.	Toda	čez	nekaj	
let	so	močnejši	vtisi	zameglili	pretekle	starejše.	Ne	
vseh,	a	pri	nekaterih	kraticah	sem	se	zmedel.	Kadar-
koli	sem	potem	izvlekel	orumeneli	listič	s	kraticami	
ž.	 p.,	 sem	 videl	 pred	 seboj	 župnijsko	 procesijo	 (v	
majhen	tokijskem	predmestju,	v	baročnih	oblačilih	
sredi	vročega	julija,	namesto	obolelega	župnika,	in	
ko	 so	 mi	 naramnice	 odpovedale. . .).	 Toda	 oni	 dan	
sem	izvlekel	precej	umazan	listič	s	kraticami	ž.	p.	2.	
In	sem	se	spomnil.	Ž.	P.	pomeni	ženitveno	ponudbo	
in	številka	2	“drugo”	te	vrste.

Za	uvod	naj	omenim,	da	mi	takrat	še	dolgo	ni	bilo	
niti	štirideset	let.	Na	naši	tokijski	univerzi	učim	filo-
zofijo	(pol	dneva,	drugo	polovico	izrabim	za	socialno	
delo).	To,	kar	je	genij	Tomaž	Akvinski	odkril,	skušam	
(oprostite	 izrazu)	 modernizirati.	 Resnica	 ostane	
resnica	tudi	po	dolgih	stoletjih.	Trenutno	prebiram	
rezultate	 polletnega	 izpita.	 Z	 okenske	 police	 me	
gledata	sonce	in	kaktus.	Ne	motita	me;	njun	pogled	
ni	filozofsko	motiviran.

Nekdo	potrka.
»Prosim!«
Takoj	vem,	kdo	vstopi.	A.	N.,	ena	najbolj	brihtnih	

in	pridnih	slušateljic	mojih	predavanj.	Prikloni	se.	
Ponudim	ji	stol;	v	njenem	primeru	je	ponudba	kar	
se	 da	 prijetna.	 Dekle	 je	 srednje	 postave,	 črnih	 las	
in	črnih,	orientalsko	malce	poševnih	oči,	klasično	
lepega	japonskega	obraza.

»Oprostite,«	mi	reče	s	smehljajem	svojih	belih	zob,	
»k	predavanju	moram.	Rada	bi	vam	izročila	očetovo	
povabilo.«

Izroči	 mi	 pismo	 in	 s	 poklonom	 hitro	 odide.	 V	
pismu	me	vabi	njen	oče	na	slavnostno	pojedino	na-
slednjo	nedeljo	zvečer:	dosegel	je	izredno	povišanje	
v	japonskem	sodstvu.	Naj	me	obleka	ne	skrbi	–	slavje	
bo	le	v	družinskem	krogu.

Kljub	temu	si	nadenem	svojo	boljšo	obleko.	Ker	
naramnicam	ne	zaupam	(pri	tisti	župnijski	paradi	
ali	procesiji	so	mi	odpovedale;	pod	težkim	baročnim	
plaščem	sem	moral	z	levo	roko	držati	hlače	skoraj	
eno	uro),	se	opašem	z	navidez	čisto	novim	pasom	
–	prekratek	je.	Ne	le	pod	želodcem,	tudi	nad	njim	
me	stisne:	sem	se	spet	odebelil?	Nekje	med	(in	pod)	
knjigami	imam	še	dva	pasova,	dobro	se	spominjam,	
a	 kje?	 Naramnice	 mi	 morajo	 nositi	 hlače.	 Za	 vsak	
primer	vtaknem	v	žep	dolgo	vrvico	in	zaponko.	Za	
vsak	primer.	Ne	bi	hotel	držati	hlač	med	pojedino	in	
samo	z	desnico	obvladovati	pečenko	in	še	kaj	bolj	

kompliciranega.	(Čez	teden	dni	sem	se	spomnil,	da	je	
tisti	preozki	pas	bil	dar	mojega	suhega	brata,	R.	I.	P.)

En	dan	prej	sem	bil	kupil	torto,	da	malce	povečam	
veselje	ob	slavju.	Ker	nas	je	v	hiši	na	kampusu	skoraj	
sto,	imamo	veliko	hladilnico.	Prosil	sem	oskrbnika,	
naj	moj	paket	shrani	v	tej	hladilnici	do	nedelje	po-
poldne.	Potrkam	na	vrata	oskrbnikove	sobe	dvakrat,	
trikrat.	Ni	odgovora.	Vem,	kje	je	hladilnica.	Vstopim	
in	 iščem	 stikalo,	 ker	 je	 ogromna	 soba	 temna.	 Ne	
morem	ga	najti.	Začenjam	tipati	po	policah.	Obliko	
paketa	 poznam.	 Svetloba	 oddaljenih	 odprtih	 vrat	
mi	ne	pomaga.	A	toliko	vidim,	da	je	paket,	ki	sem	ga	
odkril,	v	bel	papir	zavit	–	po	oskrbnikovi	japonski	
prijaznosti.

Takoj	 po	 vstopu	 v	 vežo	 z	 globokim	 poklonom	
čestitam	častitljivemu	očetu	moje	slušateljice,	gospe	
pa	izročim	(seveda	zravnan)	beli	paket.	Z	veseljem	ga	
sprejme.	Kljub	globokemu	priklonu	me	naramnice	
zvesto	podpirajo.	Ob	gospe	stoji	gumovec	in	za	njim	
njuna	hči,	moja	slušateljica.

Menim,	 da	 vas	 jedilni	 list	 ne	 bi	 zanimal.	 Z	 levo	
roko	mi	ni	bilo	treba	držati	hlač,	naramnice	so	zdrža-
le.	Ko	se	približa	čas	črne	kave,	reče	gospa	smehljaje:

»Nocoj	 bomo	 uživali	 domače	 slaščice.	 Gospoda	
profesorja	dar	nam	bo	cel	teden	v	veselje.«	(Ko	sem	se	
vrnil	domov,	me	je	čakal	oskrbnik	z	besedami:	»Meni	
ste	odnesli	paket	zelenjave.	Vaš	paket	je	še	zmeraj	na	
polici,	čisto	pri	koncu.«)

Gostitelj	 me	 zmeraj	 znova	 naslavlja	 z	 “gospod	
profesor”.	In	me	hvali:	hči	da	je	navdušena	nad	vsa-
kim	predavanjem.	Jaz	pa	očetu	in	materi	zagotovim,	
da	tako	nadarjene	mladenke	v	Tokiu	doslej	še	nisem	
srečal.

Kava	je	odlična,	slaščice	še	bolj.	Gostitelj	se	ozre	
po	naših	veselo	zardelih	licih:

»Gospod	profesor!	Prijatelj,	predstojnik	velikega	
templja	v	nekdanji	prestolnici	Kjóto,	išče	moža	za	
svojo	hčer	edinko.	Je	 lepotica,	 inteligentna	in	pri-
bližno	enakih	let	kot	naša	hči.	Po	štirih	letih	študija	
v	Ameriki	govori	angleško,	kot	da	bi	bila	tam	rojena.	
Gospod	profesor,	mladi	ste	in	samski.«

»In	katoliški	misijonar,«	mu	končam	stavek.
On	pa:
»V	 okraju	 Asákusa	 poznam	 pastorja	 in	 njegovo	

prijazno	ženo.«
»Pri	protestantskih	kristjanih	tega	problema	ni,«	

odgovarjam.
»Moj	 prijatelj	 bonec,«	 pogumno	 nadaljuje	 go-

stitelj,	 »ima	 zelo	 veliko	 posest.	 In	 veliko	 oblast.	 Z	
veseljem	vas	ustoliči	pri	katerem	svojih	podrejenih	
templjev.	Če	to	ne	pride	v	poštev,	vam	zgradi	cerkvi-
co,	kot	je	tista	v	Asákusa.«

misijoni
P.  Vladimir Kos – Tokio

iz mojega vsaj dvakrat zakrpanega misijonskega cekarja

ŠE ENA ŽENITVENA PONUDBA



NOVEMBER – 2012 – AM  347

➧

Moj	smehljaj	je	pristen,	saj	ne	čutim	skušnjave:
»Za	vso	skrb	in	prijaznost	se	iz	srca	zahvaljujem.	A	

za	svoj	poklic	sem	obljubil	zvestobo	Kristusu.«
»Kristusu?«
»Da,	ker	Kristus	živi.«
»Ali	ga	niso	ubili	na	križu?«
»S	križem	so	ga	ubili,	a	pred	to	smrtjo	je	vsaj	trikrat	

obljubil,	da	bo	od	mrtvih	vstal.	Vstal	je	in	se	vrnil	v	
nebesa.«

»Gospod	profesor,	če	je	to,	kar	pravite,	res,	potem	
začenjam	 razumeti	 vašo	 zvestobo	 Kristusu.	 Toda	
zakaj	se	ne	bi	smeli	poročiti?«

Osem	oči	se	za	hip	obrne	h	kvadratni	steklenici,	
na	kateri	srebrne	črke	nemo	nudijo	ime	Napoleon.	
Gostiteljica	je	odprla	pristni	francoski	konjak.	Vliva	
nam	ga	v	kristalna	šilca.	Svoje	dvignem	gostitelju	v	
poklon:

»Še	enkrat	čestitam!«
In	s	šilci	na	mizi	rečem:
»Vaše	vprašanje	je	umestno.	In	zanj	ima	odgovor	

zgodovina.	 Preden	 se	 je	 Kristus	 vrnil	 v	 nebesa,	 je	
ustanovil	 skupnost	 vseh,	 ki	 ga	 od	 mrtvih	 vstalega	
sprejemajo	kot	Božjega	Sina.	Tej	skupnosti	pravimo	
Cerkev.	Prvih	sedem	stoletij	so	se	duhovniki	in	misi-
jonarji	lahko	poročili.	S	širjenjem	Cerkev	po	svetu	je	
postajalo	očitno,	a	je	duhovnikova	skrb	za	družino	
dejansko	močnejša	kot	pa	njegova	skrb	za	širjenje	
krščanstva,	in	to	posebno	v	času	preganjanj.«

Gostitelj	mi	vpade	v	besedo:
»Ali	je	širjenje	krščanstva	tako	važno?«
Brez	 zadrege	 odgovorim	 (medtem	 ko	 mi	 gosti-

teljica	 vnovič	 napolni	 šilce,	 slovensko	 povedano,	
odločno	premajhno):

»Nam	katoličanom	je	Kristus	edina	resnična	pot	
v	posmrtno	večno	srečo.	Pot	in	pomoč,	saj	smo	tako	
omejeni	v	primeri	z	neskončnim	Bogom.	In	zato	je	
važno,	da	čim	več	ljudi	spozna	resničnega	Kristusa	
in	se	ga	oklene.«

Gostitelj	se	zazre	v	izpraznjeno	šilce	(kot	sem	bil	
pripomnil,	preveč	ozko	in	preveč	nizko).

Naslednji	dan	ni	bilo	predavanj.	Zgodaj	dopoldne	
sem	 odnesel	 k	 družini	 N.	 tisto	 usodno	 torto.	 In	 se	
gospe	lepo	zahvalil,	da	moje	polomije	ni	javno	izdala.	
S	 svojo	 ljubeznivostjo	 me	 je	 tako	 rekoč	 prisilila,	 a	
sem	nesel	nazaj	škatlo	rib,	ki	so	jih	sorodniki	poslali	
z	otoka	Kjúšu.	Vračal	sem	se	s	podzemeljsko.	Meni	
nasproti	se	je	usedla	starejša	gospa;	na	vrvici	je	imela	
pekinškega	psička.	Takoj	se	je	napotil	k	meni,	vrvica	
je	bila	dovolj	dolga.	Skušal	sem	z	rokami	čez	škatlo	
rib	nevtralizirati	zrak,	ki	je	najbrž	ves	čas	uhajal	iz	
škatle.	In	psiček	me	je	gledal	s	svojimi	črnimi	očmi,	
kot	 da	 me	 z	 njimi	 prosi	 za	 kakšno	 ribo	 ali	 ribico.	
Gospa	nasproti	meni	pa	pravi	glasno:

»Glejte	gospod!	Moj	psiček	nagonsko	začuti,	kdo	
je	prijatelj	nebogljenih	psičkov.«

Hm!

SEVERNA KOREJA
verski voditelji na obisku

V	septembru	je	odposlanstvo	24	verskih	vodite-
ljev	iz	Južne	Koreje	obiskalo	Severno	Korejo.	Povabil	
jih	 je	 Severnokorejski	 svet	 za	 verstva,	 ki	 pa	 ni	 nič	
drugega	kot	 lutka	v	rokah	Pjongjanga,	ki	skrbi,	za	
navidezno	opravljanje	verskih	obredov	za	zapadne	
in	kitajske	turiste,	ki	pridejo	v	deželo.	Eden	od	kato-
liških	virov	razlaga:	»Pjongjang	nima	nobenega	na-
mena,	da	bi	se	odkrito	odprl	ideji	vere.	Če	bi	to	storili,	
bi	režim	padel	v	nekaj	mesecih.	Vera	uči	svobodo,	ta	
pa	diktaturam	smrdi.	To	povabilo	je	predvsem	vaba,	
da	bi	dobili	več	humanitarne	pomoči	od	južnoko-
rejskih	 verskih	 skupin.«	 V	 Severni	 Koreji	 verskega	
kulta	 praktično	 ni.	 Dovoljeno	 je	 samo	 oboževati	

EKVADOR
skoraj brez nasadov koke

Država	je	stisnjena	med	dva	glavna	andska	pride-
lovalca	koke,	Peru	in	Kolumbijo,	vendar	se	ne	pusti	
zatrupiti	z	njo.	Po	zadnjih	poročilih	Združenih	naro-
dov	so	nasadi	koke	komaj	omembe	vredni,	vsega	25	
ha	v	primerjavi	s	61.200	in	57.000	ha	njenih	sosedov.	
Največ	je	bilo	nasadov	v	severni	provinci	Esmeraldas	
na	meji	s	Kolumbijo	in	v	vzhodnem	amazonskem	po-
dročju	Pastaza,	kjer	so	leta	2010	uničili	3.870	rastlin	
in	2.000	sadik,	ki	so	bile	pripravljene	za	zasaditev.	To	
pa	seveda	ne	pomeni,	da	ne	bi	trgovina	z	mamili	šla	
tudi	preko	Ekvadorja,	saj	promet	z	drogami	deluje	
na	vseh	področjih.	Agencija Misna.

“ljubljenega	vodjo”	Kim	Jong-ila	in	njegovega	očeta,	
“večnega	predsednika”	Kim	Il-sunga.	Ni	pa	bilo	ve-
dno	tako.	Pred	samostojnostjo	Severne	Koreje,	ki	jo	
je	dosegla	s	pomočjo	kitajskega	orožja,	ki	ga	je	dajal	
Mao,	so	Pjongjang	imenovali	“azijski	Jeruzalem”.	V	
deželi	je	bilo	mnogo	katoličanov	in	protestantov,	ki	
so	veliko	doprinesli	za	družbeni	razvoj	v	20.	stoletju.	
Veliko	 je	 bilo	 tudi	 budistov	 in	 celo	 pravoslavnih.	
Preganjanje	 predsednika	 Kima	 je	 uničilo	 vse.	 Ne-
mogoče	je	reči,	koliko	je	sploh	še	vernih	ljudi	tam.	V	
Vatikanu	sodijo,	da	je	katoličanov	še	kakih	800.viri	
agencije	AsiaNews	pa	trde,	da	jih	je	največ	200	in	to	
zelo	starih.	Agencija AsiaNews.

KITAJSKA – AFRIKA
Kitajska zida kristjanom cerkve – 

v Afriki
Kitajske	družbe	gradijo	v	Afriki	cerkve	za	razne	

krščanske	skupine	in	s	tem	prevzemajo	delo,	ki	ga	je	
nekoč	opravljala	Evropa,	nazadnje	pa	ameriške	druž-
be.	Pri	baziliki	Svete	Družine	v	Nairobiju	(Kenija)	je	
kitajska	družba	zgradila	novo	stavbo	za	urade	nad-
škofije	Nairobi.	Kitajske	družbe	so	v	Keniji	zgradile	
tudi	cerkve	za	binkoštnike,	za	skupino	“Služabniki	
evangelisti	vere”	in	glavno	luteransko	cerkev	v	Keniji.	
V	primerjavi	z	evropskimi	in	ameriškimi	družbami	
kitajske	 ponujajo	 nižje	 cene.	 Kitajska	 tudi	 tiska	
večino	 Svetih	 pisem,	 ki	 jih	 uporabljajo	 kristjani	 v	
Afriki.	Svoboda	veroizpovedi	doma	na	Kitajskem	je	
pa	druga	pesem	–	skupine,	ki	jih	država	ni	priznala,	
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Pred štirimi leti je Kučan napovedal “veliki pok iz Finske”, in glej, uresničilo se je. Skrbno zmontirana in na lažeh temelječa afera o oklepnih vozilih 
Patria je za las odnesla ponovno zmago uspešni Janševi ekipi iz let 2004 do 2008 in privedla na oblast – ne bomo nič leporečili – komuniste, saj je Pa-
horjeva SD naslednica komunistične partije. Le malo pred obletnico te njihove z goljufijo pridobljene zmage pa je letošnjega 20. septembra brez goljufije 
doživela svoj “veliki pok”: nezaupnico predsedniku vlade in s tem seveda svoj padec vlade. Če je prvi, od Kučana naznanjeni “veliki pok” pomenil samo 
zamenjavo vladajoče ekipe pri rednih volitvah, pomeni letošnji “veliki pok” sramoto odstopa, ki razgalil komuniste kot fosile iz prejšnjega stoletja, ki v 
politiki današnjega sveta nimajo kaj iskati, saj niso počeli drugega kot da so se med seboj prepirali. Edini so si bili samo pri kraji in ropanju državnega 
premoženja. Da pa ta “nesreča” (za komuniste) v položaju, v katerega smo slavno prikolovratili, ni ostala sama, je poskrbelo Ustavno sodišče na svoji 
seje 26. septembra, ko je primazalo zvenečo klofuto ljubljanskemu županu Jankoviću, ki ga ima stara komunistična garda, kot kaže, za svojega rešitelja 
v vlogi novega predsednika vlade. Mestna Občina Ljubljanska (MOL v nadaljevanju) je namreč z odlokom 25. maja 2009 določila, na se ena od severnih 
vpadnic v mesto imenuje “Titova cesta”. Seveda je vsem jasno, da je to Jankovićeva odločitev, ki so jo potrdili njemu vdani kimavci v mestnem svetu. 
Tole je 2. člen tega “slavni” odlok.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

D V O J N I  “ V E L I K I  P O K ” 2 0 1 1

sploh	ne	smejo	obstojati,	kje	le,	da	bi	prišle	do	cerkve	
ali	Svetega	pisma.	Tako	je	Kitajska	za	zaslužek	v	tujini	
pripravljena	poteptati	tudi	svoja	brezverska	načela.	
Agencija AsiaNews.

BRAZILIJA
število katoličanov upada

“Novi	zemljevid	ver”	razkril,	da	je	bilo	leta	2009	
najnižje	število	katoličanov	v	141	letih,	odkar	dela-
jo	statistične	raziskave.	Padlo	je	pod	70%.	Najmanj	
katoličanov	je	v	zvezni	državi	Roraima	(46%),	sledi	
ji	 Rio	 de	 Janeiro	 (49%).	 »Spremembe,	 ki	 so	 prej	
zahtevale	100	let,	zdaj	potrebujejo	samo	10	let.	Če	
se	bo	obdržal	letni	upad	1%,	bo	v	dvajsetih	letih	ka-
toličanov	manj	kot	polovica,«	je	povedal	odgovorni	

SVET
otroci brez šole

Oboroženi	spopadi	so	ena	glavnih	ovir	za	šolanje.	
Svetovno	poročilo	o	šolanju	pove,	da	od	67	milijo-
nov	 otrok	 v	 šolski	 starosti	 28	 milijonov	 (40%)	 ne	
obiskuje	šole.	Žive	v	revnih	deželah,	ki	so	prizorišče	
oboroženih	spopadov.	Med	leti	1999	in	2008	je	bilo	
vmešanih	35	držav	v	oborožene	spopade,	ki	so	imeli	
za	glavni	cilj	otroke,	šole	in	učitelje.	Agencija Fides.

za	statistiko.	V	istem	času	pa	so	evangelikalci	(manj	
binkoštniki,	bolj	pa	tradicionalni)	narasli	od	16,2%	
na	20,2%.	Povečalo	se	je	tudi	število	tistih	“brez	vere”	
(od	5,1%	na	6,7%),	tako	imenovane	“alternativne	ve-
roizpovedi”	pa	so	šle	od3,2%	na	4,6%.	Agencija Misna.

Člen 2.
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– spremeni ime naslednje ceste:
Del Štajerske ceste na delu severne vpadnice od krožišča na severni 

obvoznici pri Tomačevem do križišča z Zasavsko in Dunajsko cesto se 
preimenuje v Titovo cesto.

– na novo poimenuje naslednjo cesto:
Del projektirane “nove Tomačevske ceste” od krožišča pri Plečnikovih 

Žalah do križišča s Kranjčevo ulico in v podaljšku novo načrtovane sever

ne vpadnice severno in severovzhodno do krožišča na severni obvoznici 
pri Tomačevem se poimenuje v Titovo cesto.

– določi in spremeni potek naslednje ceste:
Novo poimenovana Titova cesta poteka od krožišča pri Plečnikovih 

Žalah severno in severovzhodno po trasi novo načrtovane severne 
vpadnice proti in preko tomačevskega krožišča do križišča z Zasavsko 
in Dunajsko cesto. 

Štajerska cesta spremeni potek ceste tako, da poteka od križišča 
Zasavske in Dunajske ceste do občinske meje z Občino Trzin.

Ustavno sodišče je na prej omenjeni seji, katere rezultat je bil objavljen na spletu 4. oktobra, ta člen odpravilo kot protiustaven. Seveda je to po-
spremilo z osvetlitvijo iz raznih strani, ki si jo je vredno ogledati vsaj v skrajšani obliki (za celo žal ni prostora), saj je v njej poleg Jankoviću primazalo 
še nekaj drugih klofut. Svojo odločbo utemeljuje najprej s spoštovanjem človekovih pravic.

Spoštovanje človekovega dostojanstva (human dignity, Menschen
würde) je pravnoetični temelj sodobnih držav, ki temeljijo na konceptu 
ustavne demokracije, tj. na predpostavki, da mora biti oblast omejena z 
nekaterimi temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki človeku pripadajo 
zaradi njegove lastne vrednosti. Zavedanje, da je človekovo dostojan

stvo najvišja etična vrednota in da mora biti spoštovanje človekovega 
dostojanstva merilo in omejitev za delovanje državne oblasti, se je zla
goma krepilo skozi stoletja. Prvo uveljavitev kot univerzalna vrednota, 
ki pripada vsem ljudem, je človekovo dostojanstvo na ustavni ravni 
doživelo proti koncu 18. stoletja, s sprejetjem ključnih ustavnih doku
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mentov v obdobju nastajanja neodvisnih Združenih držav Amerike in 
francoske revolucije. Po določenih zastojih pri razvoju človekovih pravic 
v kontinentalni Evropi 19. stoletja in začetka 20. stoletja se je po drugi 
svetovni vojni načelo spoštovanja človekovega dostojanstva razvilo 
kot posebno univerzalno načelo, najprej v nekaterih najpomembnejših 
mednarodnih aktih, nato pa še kot temeljno ustavno načelo v ustavah 
novih demokracij, ki so s kodifikacijo človekovih pravic postavile človeka 
v središče ustavne ureditve. Tako na primer Ustanovna listina Združenih 
narodov iz leta 1945 v preambuli poudarja, da to ustanovno listino 
sprejemajo ljudstva združenih narodov, ki so odločena, da znova potrdijo 
»vero v temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeške 
osebnosti«. Temu je sledila Splošna deklaracija človekovih pravic iz 
leta 1948, ki v preambuli začenja s poudarkom, da »pomeni priznanje 
prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in 
njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in 
miru na svetu«, v normativnem delu pa že v 1. členu določa, da se »vsi 
ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice«. 
Tudi Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah iz leta 
1966 (veljati je začel 23. marca 1976) v preambuli poudarja, da pomeni 
»priznanje dostojanstva, ki je prirojeno vsem članom človeške družine, 
ter priznanje njihovih enakih in neodtujljivih pravic, temelj svobode, 

pravičnosti in miru na svetu« in da izvirajo pravice iz tega pakta »iz 
dostojanstva, ki je prirojeno človekovi osebnosti«. Konvencija o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, v nadaljevanju 
EKČP) sicer ne omenja izrecno človekovega dostojanstva, vendar pa 
države pogodbenice v preambuli izražajo »globoko vero v temeljne 
svoboščine, na katerih temeljita pravičnost in mir v svetu«, in navdih 
za sprejetje konvencije iščejo v »skupni dediščini idealov in političnega 
izročila o spoštovanju svobode in vladavine prava«. Skladno s tem 
duhom privrženosti človekovim pravicam je tudi Evropsko sodišče za 
človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v svojih sodbah jasno potrdilo, 
da je bistvo EKČP v spoštovanju človekovega dostojanstva. Tudi Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je z uveljavitvijo Lizbonske po
godbe postala zavezujoč del prava Evropske unije, v preambuli navaja, 
da »Unija, ki se zaveda svoje duhovne in moralne dediščine, temelji 
na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človekovega dostojanstva, 
svobode, enakopravnosti in solidarnosti; temelji na načelu demokracije 
in na načelu pravne države. Posameznika postavlja v središče svojih 
dejavnosti z vzpostavitvijo državljanstva Unije in oblikovanjem območja 
svobode, varnosti in pravice.« Listina varuje človekovo dostojanstvo tudi 
kot posebno človekovo pravico, saj že v 1. členu določa, da je človekovo 
dostojanstvo nedotakljivo ter da ga je treba spoštovati in varovati.

Po teh splošnih ugotovitvah o razvoju in stanju misli o človekovem dostojanstvu danes, Ustavno sodišče opiše pravni položaj človekovega dosto-
janstva v Republiki Sloveniji.

Človekovo dostojanstvo je tudi v središču ustavnega reda Republike 
Slovenije. Njegov etični in ustavnopravni pomen izhaja že iz TUL, ki 
ni samo ustavnopravni temelj slovenske državnosti, temveč so v njej 
začrtana nekatera načela, ki izražajo temeljno (ustavno)pravno kakovost 
nove samostojne in neodvisne države. V svoji preambuli je TUL najprej 
razglasila dejstvo, da SFRJ ni delovala kot pravno urejena država in da 
so se v njej hudo kršile človekove pravice, nato pa je kot nasprotje temu 
v III. razdelku poudarila, da bo Republika Slovenija zagotavljala varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na njenem 
ozemlju, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskri
minacije, skladno z Ustavo in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami. 

Ta nova ustavnopravna kakovost nove države je še bolj jasno izražena 
v Deklaraciji ob neodvisnosti (Uradni list RS, št. 1/91), ki je bila sprejeta 
hkrati s TUL (25. junija 1991) in v kateri je takratna Skupščina Republike 
Slovenije poudarila zavezanost Slovenije k spoštovanju človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin ter njeno usmerjenost k vstopu v mednarodne 
organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva in ki 
v svojih aktih določajo temeljne mednarodnopravne standarde varstva 
človekovih pravic. S sprejetjem teh osamosvojitvenih dokumentov torej 
ni prišlo samo do prekinitve državnopravne povezave med Republiko 
Slovenijo in SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim 
konceptom ustavne ureditve.

Ob vprašanju človekovih pravic se seveda ni mogoče izogniti primerjavi z nekdanjo totalitaristično komunistično Jugoslavijo, po kateri neredki, 
posebno pa zadrti stari komunisti , še vedno žalujejo in bi bili pripravljeni Slovenijo spraviti nazaj v balkanski kotel, da bi le ostali na vladi.

Drugače kot nekdanja SFRJ je Republika Slovenija pravna država, 
katere ustavna ureditev že na podlagi temeljnih ustavnih dokumentov 
izhaja iz načela spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Iz TUL, preambule Ustave in iz številnih ustavnih določb izhaja, da je 
človekovo dostojanstvo temeljna vrednota, ki prežema ves pravni red 
in ima zato tudi objektivni pomen pri delovanju oblasti tako v konkre
tnih postopkih kot tudi pri sprejemanju predpisov. Po vsebini gre pri 
človekovem dostojanstvu za predpostavko, da ima vsak človek enako 
in absolutno notranjo vrednost, ki mu pripada prav zato, ker je človek. 
Spoštovanje človekovega dostojanstva zato pomeni varstvo osebne 
vrednosti posameznika pred neupravičenimi posegi in zahtevami 
države in družbe.

Kot temeljna vrednota ima človekovo dostojanstvo normativni 
izraz v številnih določbah Ustave, zlasti je konkretizirano prek določb, 
ki zagotavljajo posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine; te 
so namenjene prav varstvu različnih vidikov človekovega dostojanstva. 
Med njimi je mogoče izpostaviti nekatere, ki so še posebej poudarjeno 
povezane s človekom kot osebo, ki ima svojo lastno absolutno notranjo 
vrednost: prepoved diskriminacije (prvi odstavek 14. člena), nedota
kljivost človekovega življenja (17. člen), prepoved mučenja (18. člen), 
varstvo osebne svobode (19. člen), varstvo človekove osebnosti in do
stojanstva v pravnih postopkih (21. člen), pravna jamstva v kazenskem 
postopku (29. člen), pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. 
člen), svoboda izražanja (39. člen) in svoboda vesti (41. člen).
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Očitno se je Ustavnemu sodišču zdelo potrebno poudariti, da je načelo spoštovanja človekovega dostojanstva v slovenski ustavi posebej utemeljeno. 
Tudi to je seveda udarec vsem tistim, ki cedijo sline po časih, ko so bili absolutni gospodarji in je udba poskrbela, da jim nihče ni mogel biti nevaren.

Kot posebno ustavnopravno načelo pa je načelo spoštovanja člo
vekovega dostojanstva neposredno utemeljeno že v 1. členu Ustave, 
ki Slovenijo opredeljuje kot demokratično republiko. Načelo demokra
tičnosti (s katerim so najtesneje povezana tudi druga ustavna načela, 
kot so načela pravne države iz 2. člena Ustave in načelo delitve oblasti 
iz drugega stavka drugega odstavka 3. člena Ustave po svoji vsebini 
in pomenu presega opredelitev državne ureditve kot zgolj formalne 
demokracije, v kateri se zakoni in drugi predpisi sprejemajo po večin
skem pravilu. Načelo demokratičnosti vsebinsko opredeljuje Republiko 
Slovenijo kot ustavno demokracijo, torej kot državo, v kateri je ravnanje 
oblastnih organov pravno omejeno z ustavnimi načeli ter človekovimi 
pravicami in temeljnimi svoboščinami, in to prav zato, ker sta človek in 
njegovo dostojanstvo v središču njenega obstoja in delovanja. V ustavni 
demokraciji je človek subjekt in ne objekt oblastnega delovanja, njegova 

(samo)uresničitev kot človeka pa je temeljni namen demokratične ure
ditve. Resnično demokratična je samo takšna državna ureditev, v kateri 
je spoštovanje človekovega dostojanstva temeljno vodilo delovanja 
države. V vsebinski demokraciji, ki temelji na spoštovanju človekovega 
dostojanstva slehernika, zato ni mogoče reči, kot to zmotno meni na
sprotna udeleženka, da sprejemanje predpisov v predstavniških telesih 
na državni oziroma lokalni ravni pomeni izvrševanje »demokratične 
pravice večine« izvoljenih članov predstavniškega telesa. Načelo demo
kratičnosti iz 1. člena Ustave sicer predpostavlja svobodne in periodične 
volitve v predstavniške organe, vendar pa s tem ne podeljuje pravic 
izvoljeni večini, temveč nalaga dolžnost vsem oblastnim organom – 
na prvem mestu tistim, ki sprejemajo splošne pravne akte, – da pri 
izvrševanju svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti spoštujejo meje, 
ki izhajajo iz ustavnega reda, katerega osrednje načelo je prav načelo 
spoštovanja človekovega dostojanstva.

V obrazložitvi svoje kategorične odločbe je Ustavno sodišče posebno pozornost namenila simbolni razsežnosti 2. člena inkriminiranega Jankovićevega 
& Co. na začetku citiranega Odloka.

V obravnavanem primeru je ustavnopravno upoštevna simbolna 
razsežnost 2. člena Odloka. Pri presoji ustavnosti predpisov lokalnih 
skupnosti, s katerimi se poimenujejo ulice, ceste, trgi, parki ali drugi 
javni prostori, namreč ni mogoče upoštevati samo praktičnih (informa
tivnih) namenov takega poimenovanja (npr. lažja orientacija v prostoru, 
večja preglednost in dostopnost do podatkov v javnih evidencah in 
registrih, izkazovanje osebnega prebivališča ali kraja poslovanja ipd.). 
Pri poimenovanju javnih prostorov je resda v ospredju javni interes, da 
se zagotovi lažje vsakodnevno delovanje v zasebnem ali javnem življe
nju. Vendar ne gre prezreti, da imajo takšna poimenovanja tudi jasno 
razviden simbolni pomen in zato izražajo obliko simbolnega ravnanja 
javne oblasti. Poimenovanje javnih prostorov vselej poudarja pomen 
pomembnih zgodovinskih dogodkov ali zgodovinskih osebnosti, s tem 
pa neizbežno tudi poudarjanje oziroma izpostavljanje družbenih vre
dnot, ki te dogodke ali osebe zaznamujejo. Ker je poimenovanje javnih 
prostorov oblastno dejanje, to pomeni, da daje oblast tem vrednotam 
priznanje, jih podpira ali se z njimi poistoveti. Poimenovanje javnih 
prostorov po določenih posameznikih tako nedvomno izraža javno 
priznanje za njihovo delo, zasluge oziroma vrednote, za katere so se 
zavzemali. Zaradi simbolne izrazne moči lahko takšna poimenovanja 
prispevajo tudi k širjenju in krepitvi določenih stališč, idej in vrednot.

O protiustavnosti predpisa ali drugega oblastnega ravnanja, ki ima 
simbolni pomen, je mogoče govoriti takrat, kadar ta simbol z avtoriteto 
oblasti izraža vrednote, ki so nezdružljive s temeljnimi ustavnimi vredno
tami, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija in vladavina 
prava. Oblastnega delovanja državnih in občinskih organov, ki ima sim
bolni pomen, namreč ni mogoče enačiti z izražanjem različnih mnenj in 
prepričanj posameznikov ali skupin; njihova pravica do izražanja mnenj 
in stališč, ki so lahko celo nasprotna temeljnim ustavnim vrednotam, je 
v okviru svobodne in pluralne družbe utemeljena v ustavnih določbah 

o svobodi vesti in svobodi izražanja. Nasprotno pri oblastnih organih 
pri izražanju določenih vrednot ne gre za svobodo izražanja, kajti ta 
človekova pravica lahko pripada po naravi stvari samo posameznikom in 
združenjem, ne pa oblasti. Oblast mora vedno ravnati v javnem interesu, 
pri tem pa mora spoštovati ustavne omejitve, ki izhajajo iz ustavnih načel 
ter iz človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker izražanje vrednot, ki so 
nasprotne temeljnim ustavnim vrednotam, ne more biti v javnem interesu, 
presoja ustavnosti oblastnega ravnanja ni podvržena načelu sorazmernosti 
(tj. tehtanju med javnim interesom in prizadetimi ustavnimi vrednotami), 
temveč je takšno ravnanje samo po sebi protiustavno. Z ustavnopravnega 
vidika je tako povsem nekaj drugega, če določene protiustavne vrednote 
zagovarja in podpira posameznik v okviru svojega osebnega prepričanja, 
kot če se s temi vrednotami prek simbolov poistoveti oblast.

Simbolna razsežnost Titove ceste je neločljivo povezana s simbol
nim pomenom imena Josipa Broza Tita, jugoslovanskega maršala in 
kasnejšega dosmrtnega predsednika SFRJ. Ime Tito ne simbolizira 
zgolj osvoboditve ozemlja današnje države Slovenije izpod fašistične 
okupacije v drugi svetovni vojni, kot to zatrjuje nasprotna udeleženka, 
temveč simbolizira tudi povojni totalitarni komunistični režim, ki so ga 
zaznamovale obsežne in grobe kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, zlasti v desetletju neposredno po drugi svetovni vojni. 
Zgodovinska dejstva, zabeležena v številnih dokumentih, listinah in 
strokovnih zgodovinskih delih, pričajo tudi o izvensodnih povojnih 
pobojih, političnih kazenskih procesih, eksekucijah prebežnikov na 
državni meji ter o zlorabah oblasti za ohranjanje enostrankarskega 
sistema in preprečevanje demokracije. Dejstvo, da je bil Josip Broz Tito 
vodja nekdanje države, pomeni, da prav njegovo ime v največji meri 
simbolizira nekdanji totalitarni režim. Titovega simbolnega pomena 
ni mogoče razcepiti in upoštevati le pomena ravnanj, ki jih nasprotna 
udeleženka pripisuje njegovi zgodovinski vlogi in osebnosti. Ponovno 
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V dvajsetih letih obstoja samostojne Slovenije se je že marsikdaj zgodilo, da je Ustavno sodišče kako odločitev odpravilo ali zadržalo. Ne pomnim 
pa, da bi kdaj kdo tako krepko dobil po nosu, kot je to dobil samopašni ljubljanski župan Janković in z njim vsa tista stara komunistična druščina, ki 
je v veliki meri kriva ne le za vse, kar je moral slovenski narod prestati od komunistične revolucije naprej, ampak tudi za trenutno katastrofalno stanje 
slovenskega gospodarstva. Ločena pritrdilna mnenja nekaterih sodnikov so pa splošne utemeljitve še podkrepila.

Ob vsem tem se človeku zastavljata dve vprašanji. Prvo je: zakaj je predsednik republike Danilo Türk nenadoma začel hiteti s predčasnimi volitvami 
in s tem uspešno pripomogel k pokopu komunistične vlade? Odgovor je preprost: bolj ko so si časovno blizu skupaj volitve v parlament in volitve pred-
sednika republike, manj možnosti ima, da bi bil ponovno izvoljen na sedanji položaj. Glede na to, da je v svetu politično mrtev (brca, s katero ga je Kofi 
Anan nagnal iz Združenih narodov je pokopala njegove mednarodne ambicije), je predsedništvo Slovenije edino, kar mu še ostane. Pa tudi tukaj se 
mu maje stolček: preveč jasno skoraj na vsakem koraku kaže, da se briga in dela le v interesu komunistov. Od nekdanjega “Putzflecka” Vide Tomšič in 
današnjega zapravljivega gizdalina bi komaj pričakovali kaj drugega. Poleg tega se tudi boji termina okrog božiča, saj bo takrat doma dokaj zdomcev, 
ki bi seveda glasovali proti komunistom.

Drugo vprašanje pa je, kaj lahko prihodnja vlada, katera koli že bo, sploh pričakuje. Glede na to, da so komunisti na vsa ključna mesta zrinili svoje 
ljudi, ki jih je skoraj nemogoče odstaviti, bo v bistvu imela saboterje na vseh področjih, od bank do policije in varnostne službe. In ker bo treba začeti 
živeti skromno ter vračati dolgove, bo treba zategniti pas. To pa pomeni, da bo imela neprestano na cesti sindikate in vse ostale, ki so navajeni, da se 
pasejo pri državnih jaslih in samo žro, nič pa ne pridelajo. 

Res pa je, da se je spet enkrat izkazalo, da ima Bog palico, ki “paše” na vsako r...

uvedbo poimenovanja ceste po Josipu Brozu Titu kot simbolu jugoslo
vanskega komunističnega režima je mogoče razumeti kot podporo ne 
le njemu kot zgodovinski osebnosti oziroma njegovim posameznim 
dejanjem, temveč kot podporo celotnemu zgodovinskemu obdobju 

njegove vladavine in tej vladavini kot taki. Zato ni pomembno, kaj so 
mestne oblasti želele doseči z uvedbo Titove ceste oziroma katere cilje so 
zasledovale, pomembno je, da je izpodbijani Odlok mogoče objektivno 
razumeti kot priznanje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu.

V svoji utemeljitvi, da je nekdanji komunistični režim nezdružljiv z evropskimi standardi varstva človekovih pravic in svoboščin, je Ustavno sodišče 
primazalo še dve zveneči klofuti. Najprej slovenskemu parlamentu, ki je pod vodstvom propadle vlade odklonil podpis evropske deklaracije proti vsem 
totalitarnim sistemom. Potem pa vsem starim komunistom, s predsednikov republike na čelu, ki mu je bil pokol tisočev žrtev v Hudi jami “drugorazredna 
tema”, odkrito pa podpira vse komunistične težnje in skupaj s komunistično gerontokracijo (vlado starcev) ne manjka na nobeni komunistični pasji 
procesiji. Obenem pa je jasno povedalo, da je treba prelomiti vsako ideološko povezavo s komunistično Jugoslavijo.

V Sloveniji, kjer se je razvoj demokracije in svobodne družbe, ki 
temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, začel s prelomom 
s prejšnjo ureditvijo, pri čemer je ta prelom jasno razviden tudi na 
ustavnopravni ravni (najprej z ustavnimi amandmaji k ustavi Socia
listične republike Slovenije, nato pa še s sprejetjem TUL in Ustave kot 
temeljnih ustavnih dokumentov), je oblastno poveličevanje komu
nističnega totalitarnega režima s poimenovanjem ceste po voditelju 
tega režima protiustavno. Takšno novo poimenovanje v današnjem 
prostoru in času nima več svojega mesta, ker je v nasprotju z načelom 
spoštovanja človekovega dostojanstva, ki sodi v samo jedro ustavne 

ureditve Republike Slovenije. Poimenovanje ceste po Josipu Brozu Titu 
namreč ni poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve in bi 
bilo danes le del zgodovine. Izpodbijani Odlok je bil sprejet leta 2009, 
osemnajst let po osamosvojitvi Slovenije in vzpostavitvi ustavnega 
reda, ki temelji na ustavnih vrednotah, nasprotnih vrednotam režima 
pred osamosvojitvijo. Ne samo žrtve ali nasprotniki prejšnjega režima, 
temveč tudi druga javnost lahko takšno ravnanje oblasti v sedanjem 
času razume kot novo oblikovano oblastno podporo nekdanjemu 
komunističnemu režimu. Takšno ravnanje je v neskladju z vrednotami, 
na katerih temelji Ustava.

Po vseh utemeljitvah, ki že vnaprej razorožujejo vsak možen ugovor in nerganje, pa tudi vse možne poskuse pisunov, ki se imajo za novinarje, da 
bi stvar poskušali prikazati kot neko kratenje svobode v evropski javnosti, je Ustavno sodišče svojo odločbo povzelo takole.

Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče presodilo, da je 2. člen 
Odloka protiustaven, ker krši načelo spoštovanja človekovega dosto
janstva. To načelo je utemeljeno v 1. členu Ustave in pomeni omejitev 
pri odločanju demokratično izvoljenih predstavniških organov. Tako kot 
država je tudi občina pri izvrševanju svojih oblastnih pristojnosti vezana 
na Ustavo. Odločitev Mestnega sveta MOL, da se cesta v Ljubljani na 
novo poimenuje po Josipu Brozu Titu, je zato podvržena vsebinskim 
omejitvam, ki izhajajo iz Ustave, še posebej, če gre za varstvo temelj
nih vrednot ustavnega reda, med katerimi osrednje mesto pripada 
človekovemu dostojanstvu. Ker je 2. člen Odloka v neskladju z načelom 

spoštovanja človekovega dostojanstva, ga je Ustavno sodišče odpravilo.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi drugega odstavka 

45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in 
sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, 
dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. 
Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnice 
Jadek Pensa, Korpič – Horvat in Sovdat ter sodnika Petrič in Zobec so 
dali pritrdilna ločena mnenja. 

dr. Ernest Petrič
Predsednik 
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SPOMINI

Sploh	se	je	Wester,	ki	ni	bil	prijatelj	lepih	sukenj,	
že	 zato	 norčeval	 iz	 nemških	 dijakov,	 ker	 so	 bili	 –	
razen	 Kočevarjev	 –	 večinoma	 po	 najnovejši	 modi	
oblečeni.	Zlasti	rad	je	vzel	na	piko	nekega	Dunajčana,	
sicer	 mirnega	 in	 dobrodušnega	 fanta.	 Ker	 je	 nosil	
skoraj	vedno	suknjič	na	škrice,	se	ga	je	prijelo	ime	
“Cirkusdirektor”.

»Und	beschlagene	Finger	hat	er	auch,«	(In oko-
vane prste ima tudi),	se	je	norčeval	pri	neki	priliki	
iz	njega.	»Jaz	ne	nosim	prstanov,	pa	znam	zato	ma-
tematiko.«

Prav	tako	ni	mogel	trpeti	kadilcev.	Ako	je	stopil	
h	kakemu	tobakarju,	ki	ni	znal,	da	bi	mu	pomagal,	
ga	je	takoj	spodil	v	klop,	kakor	hitro	je	zaduhal,	da	
diši	po	tobaku.

»Sie	stinken	nach	Tabak.	Marsch	hinein!	Null!«	(Vi 
smrdite po tobaku. Marš noter! Ničla!).

Tudi	s	takim	je	hitro	opravil,	ki	je	imel	v	verouku	
“zadostno”.	Pogledal	je	v	razredni	katalog	in	rekel:	
»V	 verouku	 ‘zadostno’,	 v	 matematiki	 ‘popolnoma	
nezadostno’.«

To	moram	pač	priznati,	da	nam	pri	Westru	nikdar	
ni	bilo	dolg	čas.

Zelo	prijetno	je	bilo	tudi	pri	slovenščini,	ki	jo	je	
zopet	učil	profesor	Matija.	Takrat	smo	bili	Slovenci	
sami	med	seboj;	Nemci	so	namreč	imeli	slovenščino	
posebej	kot	prost	predmet.	Ker	nismo	več	deklamo-
vali,	se	nismo	sploh	nič	učili.	Kljub	temu	smo	dobro	
poznali	slovensko	književnost,	zlasti	novejšo.	Kar	je	
izšlo	leposlovja,	smo	prebrali	kar	sproti.	Gregorčiča	
in	Aškerca	smo	znali	oba	na	pamet.

Imeli	 smo	 celo	 pesnike	 med	 seboj,	 ki	 so	 pisali	
naloge	kar	v	rimah,	kakor	na	primer	Neubauer	in	Pe-
terlin.	Ker	smo	prvega	dobili	šele	v	osmi,	drugega	pa	
že	v	šesti	izgubili,	sem	bil	jaz,	kolikor	se	spominjam,	
edini	 “pesnik”	 v	 sedmi,	 čeprav	 tega	 moji	 součenci	
niti	slutili	niso.	Toda	o	tem	pozneje!

Pri	 slovenščini	 smo	 brali	 “Smrt	 Smail	 age	 Čen-
gića”,	pa	smo	jo	bolj	počasi	jemali.	Mislim,	da	niti	do	
tja	nismo	prišli,	ko	je	aga	izdihnil.	Veliko	bolj	smo	
se	zanimali	za	staroslovenščino.	Konec	leta	ni	bilo	
nikogar	med	nami,	ki	bi	ne	bil	vsaj	nekaj	staroslo-
venskih	črk	poznal.

Rad	priznam,	da	znajo	dandanes	dijaki	več	slo-
venske	književnosti,	kakor	smo	se	je	mi	naučili	pri	
dobrem	profesorju	Matiji.	To	je	pa	tudi	čisto	naravno,	
ker	je	sedaj	veliko	več	pisateljev	in	pesnikov,	kakor	
jih	je	bilo	svoje	dni.	V	tem	oziru	se	mi	mladina	21.	
stoletja	že	vnaprej	smili.	Koliko	se	bo	šele	ta	morala	
učiti,	ko	število	romanov	in	pesmi	tako	hitro	raste.	
Sicer	se	pa	tolažim	s	tem,	da	bodo	takrat	dijakom	
oddajali	znanost	in	učenost	električnim	potom.

Nekega	lepega	dopoldneva	v	majniku	je	v	našo	
lepo	slovensko	idilo	prilomastil	nadzornik	Šuman.	

Matija	nam	je	ravno	prav	zanimivo	predaval	iz	zvez-
doznanstva.	Ker	smo	vsi	sedeli	v	prvih	treh	klopeh,	
da	bi	profesorja	bolje	slišali	 in	le	laže	dregali,	smo	
se	 najprej	 razkropili	 po	 sobi,	 nato	 se	 je	 pa	 začelo	
“nadozorovanje”.	 Najbolje	 je	 še	 odgovoril	 Kovač,	
čeprav	ni	skoraj	nič	znal.	Ko	je	začel	kvasiti	nekaj	o	
koroških	“šnadahüpflih”,	je	nadzornik	vzel	klobuk	
in	se	poslovil.	Komaj	so	se	vrata	za	njim	zaprla,	smo	
bili	že	zopet	vsi	v	prvih	klopeh,	in	Matija	je	začel	tam,	
kjer	je	prej	nehal,	kakor	bi	ne	bilo	na	vsem	svetu	prav	
nobenega	nadzornika.

Tisto	leto	smo	dobili	obisk	tudi	pri	verouku.	Pri-
šel	nas	je	pogledat	kanonik	Čebašek.	Bil	je	majhen,	
čokat	 gospod,	 ki	 je	 nosil	 vedno,	 poleti	 in	 pozimi,	
dolgo	debelo	suknjo.	Medtem	ko	je	dr.	Svetina	pisal	
v	razrednico,	je	stal	tik	njega	in	držal	za	stol,	kakor	
bi	 se	 bal,	 da	 bi	 ga	 mu	 kdo	 ne	 zasedel.	 In	 komaj	 je	
profesor	vstal,	je	že	nadzornik	sedel	na	njem	(na	na	
dr.	 Svetini,	 ampak	 na	 stolu).	 Potem	 je	 pa	 celo	 uro	
švigal	s	telesom,	sedaj	na	desno,	sedaj	na	levo	in	nas	
pogledoval	 izpod	 čela,	 mi	 smo	 se	 pa	 na	 skrivnem	
smejali.	Najbrž	bi	se	bil	tudi	dr.	Svetina	rad	smejal,	
pa	si	ni	upal.	Sicer	je	bil	pa	že	itak	“kaznovan”,	ker	je	
moral	stati.	Imeli	smo	namreč	samo	en	stol.

S	profesorjem	Matijo	so	je	vrnil	tudi	dr.	Ragazzi.	
Dobili	 smo	 ga	 za	 logiko.	 Ker	 nam	 je	 pripovedoval	
večinoma	 dogodivščine	 iz	 svojih	 vojaških	 let,	 se	
pri	njem	“logičnga	mišljenja”	nismo	veliko	naučili.	
Med	uro	smo	se	lahko	pečali,	s	čimer	smo	se	hoteli,	
samo	da	smo	pazili,	kdaj	bo	padel	izza	katedra	kak	
dovtip.	Takrat	smo	se	morali	namreč	smejati,	sicer	
je	 bila	 zamera.	 Krohotali	 smo	 se	 pa	 tako,	 da	 je	 bil	
slavnoznani	smeh	Homerjevih	junakov	v	primeri	z	
našim	krohotom	sramežljiv	smehljaj.

Lepo	bi	bilo	pač,	če	bi	se	bili	celo	leto	tako	“učili”	
logike,	v	osmi	pa	psihologije,	pa	se	je	nismo.

»Es	wäre	wohl	zu	schön	gewesen,
Es	hat	jedoch	nich	sollen	sein.«
(Bilo bi pač prelepo, – da bi vedno ostalo tako).
Tik	pred	tretjo	konferenco	se	nekega	jutra	prikaže	

namesto	Ragazzija	ravnatelj,	ki	je	prišel	nadomestovat.
Ker	sem	sedel	v	prvi	klopi,	se	je	takoj	name	spravil,	

kakor	bi	se	bil	jaz	za	to	čast	kaj	potegoval.	Vprašal	me	
je,	daj	smo	zadnjo	uro	vzeli.	To	vprašanje	je	bilo	zame	
zelo	kočljivo,	ker	se	nisem	mogel	spomniti,	da	bi	bili	
sploh	logiko	kdaj	jemali.	Zato	sem	molče	vprašanje	
preslišal,	držeč	se	pregovora:	»Kdor	molči,	devetim	
odgovori.«	Žal,	da	ta	pregovor	nima	v	šoli	še	nikake	
veljave.	Zato	je	Senekovič	vedno	bolj	vame	tiščal.	Ker	
se	ga	nisem	mogel	odkrižati,	sem	vzel	v	roko	knjigo	in	
mu	pokazal	tam,	kjer	se	mi	je	slučajno	odprlo.	Nato	
se	je	pričelo	spraševanje.	Odgovoril	sem	mu	pa	samo	
na	dvoje	vprašanj:	kako	se	pišem	in	če	sem	bil	pri	zad-
nji	konferenci	imenovan.	Ker	sem	drugo	vprašanje	
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zanikal,	mi	je	obljubil,	da	bo	pri	tretji	konferenci	že	
on	poskrbel	za	grajo.

Kar	je	res,	je	res.	Jaz	ga	nisem	prosil,	naj	na	ta	način	
zame	skrbi;	zato	mu	pa	tudi	nisem	zameril,	ko	se	je	
skazalo,	da	je	na	obljubo	pozabil.

Za	menoj	je	bilo	nekaj	drugih	vprašanih;	ker	pa	
ni	zahteval	od	njim	imen	(kakšna	pristranost!),	so	
še	manj	znali	kakor	jaz.

Moje,	seveda	“nemerodajno”mnenje	je,	da	bi	bil	
dijak	 upravičen	 reči	 profesorju,	 ki	 samo	 suplira, 
kakor	je	zaukazal	Lohengrin	Elzi:

»Nie	sollst	du	mich	befragen,
Noch	Wissens	Sorge	tragen,
Wocher	ich	kam	der	Fahrt,
Noch	wie	mein	Nam	und	Art!«
(Iz Wagnerjeve opere “Lohengrin”. Po domače se to 

glasi takole: »Nikdar ne smeš me spraševati – nikdar 
ne poizvedovat – od kod sem in kako se pišem – sicer 
jo kar takoj pobrišem«)

Posledice	ravnateljevega	supliranja	so	se	pokazale	
takoj	 prvo	 logično	 uro	 v	 drugem	 semestru.	 Prišel	
je	namreč	namesto	Ragazzija	dr.	Svetina.	Pri	njem	
seveda	ni	bilo	treba	paziti	na	–	dovtipe.

Z	zvončki	in	drugimi	zgodnjimi	pomladanskimi	
cveticami	 se	 je	 vrnil	 tudi	 Repušnik.	 Njegova	 pre-
zgodnja	 vrnitev	 se	 je	 kaj	 dobro	 poznala	 v	 mojem	
latinskem	 zvezku.	 Dočim	 sem	 prvo	 polletje	 pisal	
vse	naloge	“hvalno”	razen	zadnje,	ki	je	bila	“odlič-
no”,	 sem	 pri	 Repušniku	 strmoglavil	 takoj	 pri	 prvi	
nalogi	na	“nezadostno”.	Pa	ni	treba	misliti,	da	je	bil	
profesor	 Brigula,	 ki	 je	 nadomestoval	 Repušnika,	
kak	 Draganovič.	 Imel	 je	 dobro	 disciplino,	 ki	 jo	 je	
brez	truda	vzdrževal,	in	tudi	učiti	smo	se	morali.	Da	
smo	 pa	 naloge	 večinoma	 dobro	 pisali,	 je	 bila	 bolj	
profesorjeva	zasluga	kakor	naša.	Dajal	jih	je	namreč	
iz	predelane	tvarine	in	tako	kratke,	da	bi	bil	lahko	
napisal	diktat	in	prevod	na	isto	stran,	ne	da	bi	se	mi	
bilo	treba	zateči	k	nazaj	viseči	pisavi.

Moj	Bog	kako	lepo	življenje	bi	imeli,	če	bi	bili	ob-
držali	za	matematiko	Šubica,	za	latinščino	Brigulo,	
za	filozofijo	Ragazzija	in	za	fiziko	Draganoviča.	Toda,

»Es	wäre	wohl	zu	schön	gewesen«	(prelepo bi bilo).
V	sedmi	smo	šli	prvikrat	z	razrednikom	na	maj-

niški	 izlet.	 Do	 tedaj	 nas	 nihče	 ni	 hotel	 peljati	 in	
“izleteli”	smo	vselej	vsak	na	svojo	pest.	V	šesti	se	nas	
je	četvorica	namenila	k	Sv.	Katarini.	Vmes	je	bil	tudi	
Kovač,	ki	je	bil	velik	zaspanec.	Prosil	nas	je,	naj	ga	
pridemo	budit.	Dejal	je,	da	bo	nogo	navezal	na	vrvco,	
to	pa	spustil	skozi	okno.

»Ko	pridete,	potegnite	kar	za	vrvco,	pa	bom	takoj	
vstal.«

Drugo	jutro	smo	vlekli	in	vlekli	tako	dolgo,	dokler	
se	ni	vrvca	utrgala.	Malopridnež	jo	je	navezal	mesto	
na	svoje	noge	na	posteljno	končnico,	jo	spustil	skozi	
okno	in	z	mirno	vestjo	zaspal.

Prvi	izlet	z	Westrom	mi	je	ostal	v	najlepšem	spo-
minu.	 Peljali	 smo	 se	 do	 Radovljice	 in	 šli	 od	 tam	 v	
Jelovico	 na	 planino	 razrednikovega	 brata.	 Tu	 so	
nas	prijazno	sprejeli	in	nam	postregli	z	mlekom	in	
kruhom.	Jaz	skoraj	očem	nisem	motel	verjeti,	da	je	
Wester,	ki	nam	je	prav	očetovski	rezal	kruh,	prav	isti	
profesor	Wester,	ki	je	bil	študentom	tako	v	želodcu.	

Bil	 je	povsem	drug	kakor	v	šoli.	Pokazal	se	nam	je	
od	najboljše	strani	in	bil	z	nami	prijazen	kakor	kak	
starejši	tovariš.	Njegove	ljubeznivosti	pa	nismo	zlo-
rabili.	Bili	smo	že	s	tem	zadovoljni,	da	smo	se	smeli	
z	njih	po	domače	pogovarjati,	in	sicer	o	čem	drugem	
kakor	o	matematiki.

Ko	se	je	dva	dni	potem	pri	fiziki	krvavo	norčeval	
iz	 Pocka,	 se	 mi	 je	 zdel	 tisti	 lepi	 prizor	 na	 planini	
kakor	sanje…

Splošno	mi	je	ostala	sedma	v	dobrem	spominu,	
čeprav	sem	jo	takoj	v	začetku	leta	nekaj	polomil.

Zapisal	 sem	 se	 zopet	 v	 francoščino,	 ki	 jo	 je	 po-
učeval	 Stauber	 (izgovori:	 “Stobé”).	 Obiskoval	 sem	
jo	že	v	šesti	vse	leto,	pa	nisem	prišel	dalje	kakor	do	
“sont-ils”	 in	 “sont-elles”.	 Stauber	 je	 imel	 namreč	
prav	 tako	 disciplino	 kakor	 Draganovič.	 Bil	 je	 tudi	
trd	 Nemec,	 ki	 so	 mu	 slovenska	 imena	 šla	 težko	 iz	
ust.	 Tako	 na	 primer	 nekega	 Raznožnika	 nikdar	 ni	
poklical	po	imenu,	ampak	mu	je	rekel	vedno:	»Der	
Mann	mit	dem	unaussprechlichen	Namen«	(mož z 
neizrekljivim imenom).

V	sedmi	sem	trdno	sklenil,	da	se	bom	kljub	pro-
fesorjevi	 slabosti	 resno	 poprijel	 francoščine.	 Da	
nisem	svojega	sklepa	izvršil,	je	bila	kriva	Stauberjeva	
kratkovidnost.

Ko	je	profesor	prvo	uro	klical	dijake,	sem	jaz	kot	
star	 maček	 ugotavljal,	 kdo	 je	 manjkal.	 Pri	 vsakem	
imenu,	ki	ga	je	poklical,	sem	se	ozrl	okrog,	in	če	ni	
nihče	vstal,	sem	se	zadrl:	»Ist	nicht	hier!«	(Ga ni tu!)

»Koprivec!«
»Ist	nicht	hier!«
Pri	tem	sem	se	opekel,	kajti	fant	je	že	stal,	in	sicer	

prav	za	menoj,	česar	pa	seveda	nisem	mogel	vedeti,	
ker	nimam	zadaj	oči.

Stauber	mi	je	mojo	nedolžno	zmoto	štel	v	zlo.	Sto-
pical	je	s	svojimi	kratkimi	nogami	po	odru	in	vikal:	
»Wer	macht	denn	hier	faule	Witze,	wer	macht	denn	
hier	faule	Witze?«	(Kdo dela tu slabe šale?)

Jaz	vstanem	in	pravim:	»Ich,	Herr	Professor.«	(Jaz, 
gospod profesor.)

S	 tem	 odgovorom	 sem	 šele	 dregnil	 v	 sršenovo	
gnezdo!

»Mars	hinaus,	mars	hinaus,	ich	gehe	gleich	zum	
Herrn	Direktor«	(Mars ven, mars ven, takoj grem h 
gospodu ravnatelju)	(Stauber	je	izgovarjal	“š”	kot	“s”).

Jaz	seveda	nisem	čakal,	da	bi	šel	Stauber	k	ravna-
telju.	Še	tega	se	mi	je	manjkalo,	da	bi	prišel	v	Tigrove	
kremplje!	Pobasal	sem	hitro	svoje	stvari	in	jo	odkuril.	
Tako	je	bilo	konec	moje	francoščine.	S	Stauberjem	
se	potem	nisva	več	videla.

Ko	sem	šel	počasi	iz	šole	proti	domu,	sem	dognal,	
da	 je	 profesor	 zelo	 nespametno	 ravnal,	 ker	 me	 je	
spodil.

»Take	 malenkosti,«	 sem	 med	 potjo	 modroval,	
»kakršno	sem	jaz	zakrivil,	pa	še	nehote,	se	dogajajo	
vsako	uro.	Ako	bi	Stauber	vse	take	grešnike,	kakor	
sem	jaz,	iz	razreda	nagnal,	bi	kmalu	sam	ostal;	in	tako	
bi	bil	ob	kruh.	Kaj	se	bo	potem	šopiril	takle	profesor,	
ki	poučuje	neobvezne	predmete!«

Danes,	ko	sem	doslužen	oziroma	odslužen	“paj-
dagoges”	(odgojitelj),	mislim	tudi	o	profesorjih	obli-
gatnih	predmetov	tako,	kakor	sem	kot	iz	francoske	



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.

POBOŽNOSTI 2011

➧

NAŠI RAJNI
JOHN RADOVIC,	Gates	Mills,	OH																																					ANTON OBLAK,	Cleveland,	OH
MARTIN SOWINEK,	Marco	Island,	FL																													FRANK TOPLAK,	Chardon,	OH

FRANK MENCHAK,	Milwaukee,	WI

ZA SVETE MAŠE:	$200:	F.	Rabzel;	$100:	M.	Davison,	dr.	V.	F.	Mer-
sol;	$70:	M.	Lavrisha;	$50:	M.	Odar,	M.		Holjevac;	$40:	M.	Dovic;	
CAD$	32:	I.	Bancic;	$50:	M.	Skubitz,	F.	Kosir,	A.	Gombac;	$20:	M.	
Zakelj,	D.	Androjna,		M.	Kosir,	P.	Hren;	$10:	J.	Jurkovic.

ZA CERKEV:	$25:	dr.	V.	F.	Mersol;	$20:	M.	Lavrisha,	M.	Zaper;	$5:	
J.	Jurkovic.

ZA SAMOSTAN:	$100:	Rev.	A.	Adamich;	$50	vrnjeni	zadetki	na	
Medenem	pikniku:	M.	Zakelj,	D.	Androjna,	F.		Sega;	$25:	dr.	V.	F.	

Mersol;	$20:	M.	Lavrisha,	M.	Zaper;	$5:	J.	Jurkovic.

ZA BARAGOVO ZVEZO:	$10:	A.	Gombac;	$8:	J.	Novak.

DAR LISTU AM:	$30:	M.	Kosir;	$20:	M.	Odar,	F.	Sega;	CAD$	12:	I.	
Bancic;	$10:	M.	Lavrisha,	M.	Koenig,	A.	Mikec,	B.	Cemas,	A.	Lenas-
si;	$5:	J.	Gombac.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI V SEPTEMBRU 2011

V	zgodovini	so	se	glede	odpustkov	pojavila	resna	
razhajanja	 med	 kristjani,	 kar	 je	 imelo	 negativne	
posledice	za	edinost	kristjanov.	Zato	je	prav,	da	ver-
niki	 pravilno	 pojmujejo	 razumejo	 in	 prejemajo	 ta	
milostni	dar	božjega	usmiljenja.

Izhodiščna	točka	novozavezne	prakse	podeljeva-
nja	 odpustkov	 in	 razumevanja	 samega	 teološkega	
nauka	o	njih	temelji	na	preobilnem	božjem	usmilje-
nju,	ki	se	je	razodelo	po	Kristusovem	križu.	Sprava	
z	Bogom	temelji	na	zastonjskem	ter	obilnem	daru	
božjega	usmiljenja,	ki	pa	hkrati	predpostavlja	zavze-
to	osebno	sodelovanje	posameznika	in	zakramen-
talno	posredovanje	Cerkve.	Potem	ko	človek	prejme	
odpuščanje	po	krstu	storjenih	grehov,	potrebuje	še	
postopno	ozdravljenje	od	negativnih	posledic,	ki	jih	
je	v	njem	povzročil	greh.

»Odpustek	je	odpuščanje	časne	kazni	pred	Bogom	
za	tiste	grehe,	katerih	krivda	je	že	odpuščena.	Prejme	
ga	kristjan,	ki	je	pravilno	pripravljen,	pod	določenimi	
pogoji	ob	pomoči	Cerkve,	katera	v	službi	odrešenja	
z	oblastjo	razdeljuje	in	naklanja	zaklad	zadostitev	
Kristusa	in	svetnikov.«	–	»Odpustek	je	delen	ali	po-
poln	v	tem	smislu,	da	nas	delno	ali	popolnoma	reši	
časnih	kazni,	ki	jih	dolgujemo	za	grehe,«	uči	Kateki-
zem	katoliške	Cerkve.	(1471).

Obstaja	 torej	 neki	 “zaklad	 Cerkve”,	 iz	 katerega	
Cerkev	naklanja	in	deli	odpustke	v	trdnem	zaupa-
nju,	da	jo	pri	tem	Bog	Oče,	upoštevajoč	Kristusove	
zasluge	 in	 tudi	 zasluge	 njegove	 Matere	 Marije	 in	
vsega	občestva	svetih	vedno	usliši,	 tudi	v	primeru,	
ko	prosi	za	pokojne	vernike.	Odpustki	so	pomoč	za	
bolj	odločno	prizadevanje	osebnega	spreobrnjenja.	

Bl. Janez Pavel II.

KAKO JE Z ODPUSTKI?

ure	pregnani	sedmošolec	sodil	o	Stauberju.
Profesorji	so	od	dijakov	odvisni,	ne	pa	dijaki	od	

profesorjev.	Ako	bi	se	dijaštvo	organiziralo	in	skle-
nilo,	da	ne	pride	več	v	šolo,	bi	bili	profesorji	ob	kruh.	
Gospodje	naj	se	tega	živo	zavedajo	in	naj	postopajo	
najobzirneje	s	svojimi	“redniki”	obojega	spola.	Hva-
ležni	naj	jim	bodo,	da	sploh	prihajajo	v	šolo,	naj	jih	
ne	sprašujejo,	marveč	jim	priznajo	pravice	vitezov	
sv.	Grala,	katerih	nihče	ni	smel	vprašati	ne	po	imenu	
ne	po	kaki	drugi	stvari,	ki	jim	ni	bila	všeč	(Gral	se	je	

imenovala	sveta	posoda,	ki	jo	je	Jezus	rabil	pri	zadnji	
večerji.	Stražili	so	jo	na	gradu	“Monsalvat”	vitezi,	ki	
so	se	zato	imenovali	vitezi	sv.	Grala.	Med	njimi	je	bil	
tudi	Lohengrin	–	Pravljica o sv. Gralu).	Tako	si	bodo	
profesorji	 pridobili	 simpatije	 dijaštva	 brez	 izjeme.	
Zadovolji	pa	bodo	z	njimi	tudi	tisti	starši,	ki	se	pri-
tožujejo	 zaradi	prevelikega	 obremenjevanja	 otrok	
v	šoli,	ker	bodo	na	ta	način	imeli	njihovi	ljubljenci	
dovolj	časa	za	šport,	kino	in	ples.

»Sapienti	sat	–	modremu	zadostuje!«


