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ŠTEPANJA VAS je danes ljubljansko predmestje, ki leži na sotočju Ljubljanice, ki teče skozi mesto, in Gruberjevega 
prekopa, ki se loči od Ljubljanice na Prulah in teče med Gradom in Golovcem. Izkopavanje po načrtu jezuita Gabrijela 
Gruberja se je začelo leta 1773 in je trajalo deset let. Izkazal se je za odlično rešitev, saj je zmanjšal nevarnost vsakoletnih 
poplav na nizkih predelih Ljubljanskega barja. Cerkev sv. Štefana, po kateri ima predmestje ime, je na tem kraju prvič 
omenjena leta 1526 in je bila vseskozi podružnica ljubljanske župnije Sv. Petra do leta 1962, ko je bila ustanovljena 
samostojna župnija, ki je bila zaupana kapucinom. Kapucini so oskrbovali cerkev sv. Štefana še preden je postala 
župnija, saj so si med vojsko zgradili samostan, ki so jim ga roparski “tovariši” po drugi vojski zaplenili, nakar so si po 
ustanovitvi župnije zgradili nov samostan in župnišče. Na pokopališču ob cerkvi je kapelica Božjega groba iz leta 1653. 
Nekoč je to bila zadnja postaja procesij “križevega pota”, ki se je začenjal na Ambroževem trgu, vendar ni ohranjena 
nobena postaja več. Štepanjska župnija ima podružnico sv. Nikolaja v Bizoviku. Cerkev je bila tam gotovo že leta 1526, 
sedanja pa je bila sezidana leta 1690. Štepanjska župnija je dala dva redovniška poklica, od tega enega duhovnika.

DECEMBER sicer s silvestrovim zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta, k 
smo ga začeli s prvo adventno nedeljo, ki je bila letos 27. novembra. Pred božičem ji sledijo še tri adventne nedelje (4., 
11. in 18. decembra). Božič pade letos na nedeljo, zato bo praznik Svete Družine na petek, 30. decembra. Decembra 
praznujemo tudi enega največjih Marijinih praznikov: Brezmadežno Spočetje (8.), ki je zapovedan praznik. Resnico 
o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil papež Pij IX. leta 1854, neke vrste potrdilo pa je doživela leta 1858, 
ko se je Marija ob prikazovanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno Spočetje«. Brezmadežno 
spočetje se nanaša na spočetje Marije, ki je bila spočeta po naravni poti, vendar obvarovana izvirnega greha. Še nekaj 
decembrskih godov: jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka Barbara in menih ter cerkveni učitelj Janez 
Damaščan (oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.); Loretska Mati Božja (10.); Devica Marija iz Gua-
dalupe (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni učitelj Janez od Križa (14.); apostol Evrope v času obnove po 
protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj Peter Kanizij (21.); duhovnik Janez Kancij (23.); prva starša Adam in 
Eva (24.); zapovedani praznik Gospodovega rojstva – božič (25.); prvi mučenec diakon Štefan (26.), ki letos odpade; 
apostol in evangelist Janez (27.); Nedolžni otročiči (28.), na katere spominja običaj tepežkanja; škof in mučenec Tomaž 
Becket in kralj David (oba 29.) ter papež Silvester I. (31.). Po njem ima ime silvestrovanje – praznični zaključek leta.
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Dajmo Bogu, kar je božjega, in Bog nam bo dal, kar je potrebnega za dušo in telo.
bl. Anton Martin Slomšek

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI ŽELE VSEM 
PRIJATELJEM IN ZNANCEM, PREDVSEM PA VSEM 
NAROČNIKOM IN BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA 

“AVE MARIA”, DA BI JIM BOŽJE DETE OB SPOMINU 
SVOJEGA ROJSTVA PRINESLO SVOJ OBILEN 

BLAGOSLOV!

Kakršen advent
– tak post.

Prvi teden huda zima,
osem tednov ne odkima.

Kadar v adventu jug hladi,
drugo leto dosti sadja rodi.

Ako se grudna bliska in grmi,
je drugo leto dosti vetrov.

DECEMBER – GRUDEN

			1	 Č	 Eligij,	šk.;	Natalija	(Božena),	spok.;	
			2	 P	 PRVI	PETEK;	Janez	Ruysbroek,	red.;
			3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Frančišek	Ksaverij,	red.,	

			4	 N	 2. ADVENTNA NEDELJA; Barbara,	dev.,
	 	 	 muč.;	Janez	Damaščan,	c.	uč.;
			5	 P	 Saba,	op.;	Gerald	iz	Brage,	šk.;
			6	 T	 Nikolaj	(Miklavž),	šk.;
			7	 S	 Ambrož,	šk.,	c.	uč.;	Boetij,	apostol	Škotske;
			8	 Č	 MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE;
			9	 P	 Valerija,	muč.;	Peter,	Fourier,	red.;
	10	 S	 Loretska	Mati	božja;	Evlalija,	dev.,	muč.;

	11	N	 3. ADVENTNA NEDELJA;	Damaz	I.,	pap.;
	12	 P	 Prikazanje	Matere	Božje	v	Guadalupe;
	13	 T	 Lucija,	dev.,	muč.;	Otilija,	dev.;	Jošt,	pušč.;
	14	 S	 Janez	od	Križa,	red.,	c.	uč.;
	15	 Č	 Kristina,	dev.;	Marija	di	Rosa,	red.	ust.;
	16	 P	 Adelhajda,	cesarica.;	Albina,	dev.,	muč.;
	17	 S	 Lazar	iz	Betanije;	Olimpija,	red.	ust.;	Sturmij,	

duh.;	Vivina,	dev.;

	18	N	 4. ADVENTNA NEDELJA;	Modest	Jeruza
lemski,	red.;	Teotim	in	Bazilijan,	muč.;

	19	 P	 Urban	V.,	pap.;	Favsta,	spok.;	Tea,	muč.;
	20	 T	 Evgen	in	Makarij,	muč.;
	21	 S	 Peter	Kanizij,	red.,	c.	uč.;	Severin,	šk.;
	22	 Č	 Demetrij	(Mitja),	muč.;
	23	 P	 Janez	Kancij	(Kentski),	duh.;	Viktorija,	dev.,	

muč.;	Servul,	spok.;
	24	 S	 SVETI	VEČER;	Adam	in	Eva;	Hermina	

(Irma),	dev.;

	25	N	 GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;
	 	 	 Anastazija,	muč.;	Peter	Častitljivi,	op.;
	26	 P	 Štefan,	prvi	diakon,	prvi	mučenec;	Zosim,	

pap.;	Anton	Bonfadini,	red.;	
	27	 T	 Janez	Evangelist,	ap.;	Fabiola,	spok.;
	28	 S	 Nedolžni	otroci;	Antonij	Lerinski,	red.;
	 	 	 Kastor	in	tov.,	muč.;
	29	 Č	 Tomaž	Becket,	šk.,	muč.;	David,	kralj.;
	30	 P	 SVETA DRUŽINA
	31	 S	 Silvester	I.,	pap.;	Katarina	Labouré,	red.

UREDNIK VAM
Z	zadnjo	soboto	v	novembru	smo	zaključili	cer

kveno	leto	2010/2011	in	vstopili	z	zadnjo	nedeljo	v	
novembru	v	novo	cerkveno	leto	ter	začeli	adventni	
čas.	Božič	pade	letos	na	nedeljo,	zato	je	praznik	Svete 
Družine	 letos	 prestavljen	 na	 petek	 30.	 decembra.	
Zapovedani	 praznik	 Marijinega Brezmadežnega 
Spočetja,	8.	decembra,	pade	letos	na	četrtek,	torej	
je	udeležba	pri	praznični	maši	obvezna.

S	tole	številko	zaključujemo	 103. letnik	našega	
mesečnika.	Ker	število	naročnikov	stalno	upada,	bi	
brez	 pomoči	 skupnosti	 slovenskih	 frančiškanov	 v	
Ameriki	morali	že	davno	prenehati	izhajati,	zato	ji	
ob	 tej	 priliki	 izražamo	 svojo	 hvaležnost.	 Finančne	
zadeve	 vodi	 p.	 Blaž	 Chemazar,	 kot	 lahko	 vidimo,	
prav	uspešno.	Veliko	pomeni	tudi,	da	smo	tiskanje	
in	razpošiljanje	mesečnika	prenesli	v	Ljubljano,	saj	
je	 tam	 tisk	 enake	 ali	 celo	 boljše	 kvalitete	 bistveno	
cenejši	kot	v	Ameriki,	poštnina	pa	tudi.	Kot	vse	kaže,	
se	je	po	začetnih	težavah	tudi	razpošiljanje	uredilo,	
vsaj	pritožb	že	nekaj	časa	nisem	dobil.

Občasno	dobivam	vprašanja	glede	gregorijanskih	
maš.	Pod	imenom	gregorijanska maša	razumemo	
30	maš	opravljenih	zapovrstjo	30	dni	za	kakega	raj
nega	(za	žive	ali	v	druge	namene	gregorijanske	maše	
ne	morejo	biti	opravljene).	Ta	praksa	sega	nazaj	do	
papeža	sv.	Gregorija	Velikega	(+	604).	V	IV.	knjigi	nje
mu	pripisanih	Dialogov	je	zgodba	o	nekem	menihu,	
ki	je	umrl	nespravljen	potem	ko	je	zagrešil	velik	greh.	
Po	 opravljenih	 tridesetih	 zaporednih	 mašah	 se	 je	
prikazal	svojemu	sobratu	in	sporočil	svojo	odrešitev.	
Gregorijanska	maša	pa	ni	neko	čudežno	sredstvo,	ki	
bi	 zagotovilo	 rajnemu	 srečno	 večnost	 ne	 glede	 na	
njegovo	prejšnje	življenje.	Da	bi	se	izognili	vsakemu	
magičnemu	razumevanju,	je	Kongregacija	za	obrede	
leta	1967	razložila,	da	je	nepretrganost	30	dni	strogo	
obvezna	in	jo	je	mogoče	prekiniti	samo	iz	zelo	važnih	
razlogov.	Prav	zaradi	teh	obveznosti	je	dar	zanjo	višji	
kot	za	običajno	mašo:	$15	(namesto	$10),	torej	$450	
za	eno	gregorijansko	mašo	(30	zaporednih	maš).	V	
Lemontu	jih	sicer	ne	moremo	opravljati,	lahko	jih	pa	
sprejemamo	in	posredujemo	tja,	kjer	je	več	duhov
nikov,	naročenih	maš	pa	nimajo.

Umrli	so	decembra:	P. Gabriel Estok	(4.	dec.	1964);	
P. Rihard Rogan	(6.	dec.	1994);	P. Tomaž Hoge	(7.	dec.	
1990);	 Br. Robert Hochevar	 (7.	 dec.	 1997);	 P. Hugo 
Bren	(8.	dec.	1953	v	Rimu)	in	Br. Humil Šavelj	(23.	
dec.	1965).	Priporočamo	jih	Gospodovi	dobroti.

P. Bernardin
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Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik 
in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; 
in njegovemu kraljestvu ne bo konca. (Lk 1,31-33)

Nenavadno pri teh besedah, s katerimi angel devici Mariji na-
poveduje Jezusovo rojstvo, je vladarsko-kraljevsko označevanje 
Odrešenika. V očitnem nasprotju s tem je prikaz rojstva samega 
(Lk 2): iz angelovih ust Obljubljeni pride v skrajni revščini kot dete 
v jaslih na svet, in vendar naznanja Božji sel tudi pastirjem tega 
otroka kot pričakovanega Mesija: »Danes se vam je v Davidovem 
mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod« (2,11). Kraljevski 
sin, vladar, in dete, ki leži v jaslih – kako se to ujema? Toda Luka 
hoče zavestno povezati oboje med seboj, kakor kaže omemba 
Davida in njegovega mesta Betlehema.

Na zunaj lahko najdemo za to sprejemljivo razlago: v prizoru 
oznanjenja je evangelist uporabil neko staro, pred njim napisano 
poročilo, ki verjetno izvira iz neke zgodnje judovske krščanske 
občine. Tej je bilo do tega, da Jezusa opisuje kot obljubljenega 
Davidovega potomca z vsemi vzvišenimi kraljevskimi potezami, 
ki mu gredo po prerokbah v Stari zavezi. Luka lahko sprejme te 
predstave in vključi svojo kristologijo, ne da bi v tem videl kakšno 
protislovje z Jezusovim rojstvom v revščini in njegovo potjo na 
zemlji, ki se je končala na križu. Zanj se izpolni ona angelova 
beseda z Jezusovim vstajenjem in njegovim povišanjem na 
Božjo desnico. To gledanje in tolmačenje jasno potrjujejo Apd 
2,34-36, kjer Peter pravi v povezavi s 110. psalmom: »Zagotovo 
naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je 
Bog naredil za Gospoda in Mesija.« Ne v svojem zemeljskem nastopu, pač pa po svojem vstajenju je Jezus razpozna-
ven kot kraljevsko vladajoči, ki mu je Bog položil k nogam vse sovražnike. Njegovo kraljestvo, ki ne bo imelo konca, 
ni zemeljska oblast in vladanje, temveč duhovno kraljestvo blagoslova, ki je obljubljeno vsem, ki verujejo v vstajenje 

Križanega.
Ta razlaga je imela za zgodnje krščanstvo velik pomen: judovsko, čisto 

drugače usmerjeno pričakovanje odrešenja je bilo usklajeno z dejansko 
Jezusovo podobo in prakrščansko vero v njegovo mesijanstvo.

Toda govor o Kristusovem kraljestvu je tudi dvoumen. Hitro lahko vodi 
k triumfalistični podobi zgodovine in Cerkve. Pred takšno napačno razlago 
varuje zgoba o rojstvu, ki označuje kontrast: Sin Najvišjega pride na svet kot 
slabotno dete v pomanjkanju in revščini. Ta rešenik je ljudem blizu v njihovi 
stiski in revščini, po njem lahko razumejo Božje misli, po njem postane 
Božji klic k ljubezni in usmiljenju slišen. Ta človek Jezus je nosil naše lastne 
šibkosti, okusil je revščino, na lastnem telesu je prestal trpljenje.

Da bi nam podaril tega rešitelja, si je Bog izbral pokorno in ponižno 
služabnico, devico Marijo. Kajti to je za Luka v zgodbi oznanjenja gotovo: 
devica bo spočela v moči Svetega Duha in tako izpolnila obljubo preroka 
Izaija o Emanuelu, Bogu z nami. Svojemu otroku naj da ime “Jezus”, to 
pomeni “Gospod pomaga”. V njem prihaja Bog k nam, po njem je z nami, 
v njem nam nepreklino izreka svojo ljubezen in pomoč. Tako je Božje “kra-
ljestvo” čisto nekaj drugega kot izvajanje oblasti nad ljudmi: ne prisila in 
nasilije, temveč osvobajajoča ljubezen in usposobljenje za ljubezen, klic 
kupravljanju svobode v ljubezni. To kraljestvo je Jezus za vedno vzpostavil 
med ljudmi, ki rečejo k temu svoj “Da” kakor Marija.

DAVIDOV POTOMEC IN DETE V JASLICAH
Rudolf Schnackenburg (1914-2002)

P. Vladimir Kos – Tokio

KJER JEZUŠČEK JE,
BLIZU JE NEBO

Natanko vem, da spet se bliža Božič:
čez prag duhá po snegu zadiši
in mraz na oknu je podoben roži
in cerkvici na hribu tle oči.

Ljudje okoli mene pa ne zrejo.
December v breg morjá izteka se;
Usoda v tkalnico polaga prejo –
za nov smehljaj? Mordá le za solzé.

In ko bo noč, se bom na hrib odpravil.
Dragulji bodo sneg iz zvezd neba,
in Jezuščkov smehljaj nas bo ozdravil,
vse romarje k oltarnim jaslicam.

In kot nekoč se bomo veselili,
morda v jeziku našem s pesmijo…
To noč trpljenje bomo v slamo skrili:
kjer Jezušček je, blizu je nebo.
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NEDELJSKE MISLI
4. december
2. adventna nedelja
PRIPRAVIMO POT GOSPODU
Iz 40,1-5.9-11

Kot	prejšnjo	nedeljo	je	tudi	ta	odlomek	iz	Knjige	
tolažbe,	 nastale	 v	 času	 babilonskega	 izgnanstva,	
vendar	že	proti	njegovemu	koncu,	le	malo	pred	le
tom	538	pred	Kristusom.	Odrešenje,	torej	vrnitev	v	
domovino	je	blizu:	»Govorite	hčeri	jeruzalemski	na	
srce	in	ji	kličite,	da	je	njena	tlaka	dokončana,	da	je	
njena	krivda	poravnana,	ker	je	prejela	iz	Gospodo
ve	roke	dvojno	kazen	za	vse	svoje	grehe.«	Treba	bo	
zgraditi	pot,	ki	bo	pripeljala	do	cilja	brez	stranpoti	
in	brez	ovir:	»V	puščavi	pripravite	pot	Gospod,	zrav
najte	v	pustinji	cesto	našemu	Bogu.	Vsaka	dolina	nas	
se	vzdigne	in	vsak	hrib	in	grič	naj	se	poniža,	kar	je	
vijugasto,	naj	bo	ravno,	in	grebeni	naj	bodo	ravnina.«	
Te	poti	pa	ne	grade	Izraelci,	ampak	Bog	sam	in	on	gre	
tudi	sam	prvi	po	njej	kot	zmagovalec.	Iz	opisa	polo
žaja	ljudstva,	ki	pričakuje	osvoboditev,	pa	je	mogoče	
najti	bistvene	poteze,	ki	so	veljavne	v	vsakem	času.	
Položaj	vsakega	človeka,	kristjana	pa	še	posebno,	je	
izgnanstvo:	živi	daleč	od	svoje	prave	domovine,	nima	
na	zemlji	svojega	stalnega	bivališča,	posledice	pa	so	
utrujenost,	negotovost,	pomanjkanje	razumevanja,	
potreba	po	tolažbi.	Človekov	položaj	je	tudi	položaj 
bogočastja,	 ko	 se	 kristjani	 pri	 evharistični	 daritvi	
zbi	rajo	k	češčenju	Boga.	Vse	to	pa	je	nujno	povezano	
s	preroško	službo:	evangelij,	veselo	oznanilo,	ki	ga	
kristjan	sliši,	mora	posredovati	tudi	drugim.

11. december
3. adventna nedelja
GLASNO SE VESELIMO V GOSPODU
Iz 61,1-2a.10-11

Odlomek	je	zložen	iz	dveh	delov.	V	prvem	je	jasna	
podoba	Božjega	poslanca,	ki	oznanja	blagovest	ubo
gim	in	vse,	kar	je	z	njo	povezano.	Seveda	so	primerja
ve	vzete	iz	stare	zaveze,	predvsem	iz	časa	izgnanstva,	
ko	je	vsa	bodočnost	usmerjena	na	povratek	v	obljub
ljeno	deželo:	»Duh	Gospoda	Boga	je	nad	menoj,	ker	
me	je	Gospod	mazilil.	Poslal	me	je,	da	oznanim	bla
govest	ubogim,	da	povežem	strte	v	srcu,	da	okličem	
jetnikom	 prostost,	 zapornikom	 osvoboditev,	 da	
oznanim	leto	Gospodove	milosti«.	V	drugem	delu	pa	
je	odgovor	skupnosti,	ki	se	bližnje	osvoboditve	veseli,	
zaveda	pa	se	tudi	svoje	odgovornosti	pred	Bogom,	saj	
zaključuje:	»Silno	se	veselim	v	Gospodu…	Zakaj	odel	
me	je	z	oblačilom	odrešenja,	ovil	me	je	z	ogrinjalom	
pravičnosti…	Tako	bo	Gospod	Bog	dal	poganjati	pra
vičnost	in	hvalo	pred	vsemi	narodi.«	Zaupanje	v	Božji	
poseg	je	dolžnost,	ki	jo	nagovorjena	skupnost	čuti	in	
izpolnjuje.	In	pomen	besedila	za	novo	zavezo?	Jezus	
je	Božji	poslanec,	prejel	je	poslanstvo	in	sredstva,	da	
ga	opravi,	predvsem	krst	in	dar	Svetega	Duha.	On	je	
oznanjevalec,	saj	mora	oznanjevati	Božje	odrešilno	
delo.	Vsebina	poslanstva	je	odrešeneje,	posredovanje	
milosti.	Poslanstvo	pa	je	tudi	uresničenje	preroških	

obljub.	Čas	pričakovanje	Odrešenika	je	čas	veselja:	z	
njim	se	začenja	Božje	kraljestvo	na	zemlji.
18. december
4. adventna nedelja
DAVIDOVO KRALJESTVO BO VEČNO
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Kralj	David	se	je	po	vseh	uspešnih	borbah	in	utr
jevanju	svojega	kraljestva	odločil	postaviti	skrinji	za
veze	primerno	svetišče	namesto	šotora,	v	katerem	je	
potovala	po	puščavi.	Prerok	Natan	njegovo	namero	
najprej	odobri,	naslednji	dan	pa	po	Božjem	naročilu	
sporoči	 Davidu,	 naj	 se	 s	 templjem	 ne	 ukvarja,	 ker	
ga	bo	zidal	njegov	sin.	Sporočilo	zaključi	z	obljubo:	
»Tvoja	hiša	in	tvoje	kraljestvo	bosta	obstala	pred	te
boj	na	veke	in	tvoj	prestol	bo	utrjen	na	veke.«	Očitno	
gre	tukaj	za	delitev	nalog.	Davidu	je	bilo	poverjeno	
predvsem	 utrjevanje	 edinosti	 izvoljenega	 naroda	
kot	 politične	 enote	 in	 zadnja	 ozemeljska	 borba,	
kjer	je	šlo	prav	za	Jeruzalem,	saj	so	na	griču	Sionu	še	
vedno	živeli	in	vladali	poganski	Jebusejci.	Gradnja	
osrednjega,	kar	se	da	bogatega	svetišča	se	je	lahko	
začela	šele,	ko	so	bili	ti	problemi	rešeni.	Kot	običaj
no	v	Svetem	pismu	se	tudi	tukaj	pod	besedami,	ki	
se	nanašajo	na	zemeljske	stvarnosti	skriva	duhovni	
pomen.	Davidovo	kraljestvo	se	je	ohranilo	v	novoza
veznem	Božjem	ljudstvu,	ki	je	Cerkev.	Tempelj,	ki	je	
bil	prvič	razrušen	ob	začetku	babilonskega	izgnan
stva,	drugič	pa	leta	70	po	Kristusu,	še	vedno	obstoja	
v	tolikih	cerkvah	na	svetu.	In	skrinja	zaveze,	ki	je	ob	
izgnanstvu	izginila	neznano	kam,	je	bila	samo	pred
podoba	evharističnega	Kristusa	med	nami.
25. december
Gospodovo rojstvo – božič
VSI BODO VIDELI BOŽJO REŠITEV
Iz 52,7-10

Z	 uvrstitvijo	 tega	 odlomka	 oziroma	 njegovega	
širšega	sobesedila	v	bogoslužje	božične	dnevne	maše	
je	 njegov	 mesijanski	 pomen	 posebej	 naglašen,	 če
prav	je	besedilo	samo	nastalo,	kot	je	to	pri	prerokih	
običajno,	ob	nekem	političnem	ozadju.	Vendar	je	to	
politično	ozadje	za	nas	nezanimivo,	saj	je	že	dokonč
na	redakcija	Izaijeve	knjige	po	vrnitvi	iz	izgnanstva	
to	besedilo	razumela	kot	mesijansko	napoved.	Ker	
so	se	vse	mesijanske	napovedi	uresničile	v	Kristusu,	
se	 lahko	osredotočimo	na	nekatere	bistvene	misli	
tega	 oznanila.	 Prva	 je	 ta,	 da	 kraljamesija	 imenuje	
Knez	miru.	Mir	(šalóm)	ima	v	svetem	pismu	pose
ben	 pomen.	 V	 Stari	 zavezi	 obsega	 polnost	 dobrin	
(zemeljskih)	starozaveznega	odrešenja:	blagostanje,	
varnost,	posest	zemlje,	moč,	vojaške	zmage.	Pri	tem	je	
kralj	tisti,	ki	jamči	za	mir.	V	tem	smislu	je	tudi	nastalo	
naše	besedilo.	V	Novi	zavezi	je	pa	mir	vsepresežen,	ki	
sprejema	vse,	kar	mu	pripisuje	Stara	zaveza,	jo	pa	pre
sega.	Ne	gre	več	samo	za	narodno	odrešenje,	ampak	
za	odrešenje	brez	meja,	saj	hebrejska	beseda	salem,	
iz	katere	izhaja	šalóm	pomeni	“biti	cel,	neokrnjen,	
popoln,	varen”.	Mir,	za	katerega	kristjani	prosimo,	
mora	torej	obsegati	vse	te	značilnosti,	ne	le	odsot
nost	vojske	in	spopadov.	Druga	bistvena	misel	tega	
oznanila	pa	je	Božje	odrešilno	delovanje,	ki	mora	v	
našem	sodelovanju	dobiti	odgovor.
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BRALI SMO...
PARIZ —	Francoski	časnikar	JeanBaptiste	Rivoire	
je	alžirski	tajni	vojaški	službi	očital,	da	je	spodbudi
la	muslimanske	skrajneže,	da	so	ti	leta	1996	odvedli	
in	umorili	sedem	francoskih	trapistov	iz	samostana	
Tibhirine	v	pogorju	Atlasa.	Časnikar	se	pri	svoji	izja
vi	sklicuje	na	izjave	nekdanjih	članov	alžirske	tajne	
vojaške	službe	in	nekega	muslimanskega	skrajneža.
UTRECHT —	Nizozemski	škofje	so	ob	sporu	v	žup
niji	Liempde,	kjer	 je	župnik	odklonil	cerkveni	po
greb	moža,	ki	je	umrl	s	pomočjo	evtanazije,	izjavi
li,	da	prepoved	cerkvenega	pogreba	ne	velja	za	vse	
primere	evtanazije.	Kdaj	je	ta	dovoljen,	naj	presodi	
krajevni	župnik	po	temeljitem	premisleku.	Razlog	
zanje	 je	 lahko	 omejena	 notranja	 svoboda	 in	 ne
prištevnost	 umrlega,	 kakor	 tudi	 strahovi,	 stres	 in	
drugo,	 kar	 tare	 umirajočega.	 Drugače	 je,	 če	 gre	 za	
zavest	no	in	načrtovano	poprejšnjo	odločitev.
MARSABIT –	 Pomočnik	 avstrijske	 Karitas,	 Florian	
Lems,	je	povedal,	da	je	Kenijcem	začelo	primanjko
vati	predvsem	vode	ter	da	so	ljudje	zelo	hvaležni	za	
pomoč	iz	tujine.	Z	vodo	ravnajo	skrajno	varčno,	pi
jejo	jo	dobesedno	po	kapljicah,	zmanjka	pa	jim	jo	
za	kuhanje,	kaj	šele	za	umivanje.
JERUZALEM –	V	Qubeibeju	so	na	visoki	zdravstve
ni	šoli,	ustanovljeni	leta	2007	na	pobudo	avstrijske	
redovnice	 Hildegard	 Enzenhofer	 in	 v	 sodelovanju	
z	betlehemsko	univerzo	diplomirali	prvi	slušatelji.	
Sestra	H.	Enzenhofer	je	pri	podelitvi	diplom	izjavi
la,	da	je	to	“čudež”	in	“vizija,	ki	se	je	uresničila”.
PRAGA —	 Češka	 škofovska	 konferenca	 je	 za	 svo
jo	 predstavnico	 za	 tisk	 izbrala	 ugledno	 54letno	
razum	nico	 in	 časnikarko	 Ireno	 Sargankovo,	 ki	 se	
je	doslej	že	izkazala	z	delom	v	komisiji	za	sredstva	
družbenega	obveščanja	pri	omenjeni	konferenci.
MANILA —	 Filipinski	 duhovniki	 so	 kot	 “moral
no	 nesprejemljivo”	 obsodili	 v	 njihovi	 državi	 zelo	
razširjeno	 trgovino	 s	 človeškimi	 organi.	 Daroval
ci	 organov	 ponavadi	 dobijo	 le	 tretjino,	 največ	 pa	
posred	niki.	 Revne	 ljudi	 so	 škofje	 pozvali,	 naj	 se	 te	
vrste	izkoriščanju	odrečejo,	če	je	stiska	za	preživet
je	še	tako	huda.
CIUDAD DE MEXICO —	V	središču	mesta	so	odkri
li	azteško	piramido	iz	časa	med	1100	in	1200	po	Kr.,	
kar	pomeni,	da	je	bilo	azteško	mesto	Tlatelolco	več	
kot	sto	 let	starejše,	kot	so	do	zdaj	mislili.	Skupaj	z	
mestomdvojčkom	 Tenochtitlanom	 so	 ga	 porušili	
do	tal	španski	osvajalci	leta	1521.
ATENE —	Več	deset	grških	muzejev	se	je	posvetilo	
kulinarični	zgodovini	države,	nekateri	pa	so	ponu
dili	tudi	kuharske	recepte,	stare	3.000	let,	ki	so	jih	
rekonstruirali	 iz	 ostankov	 na	 najdenih	 posodah.	
Med	 starimi	 recepti	 so	 medeni	 cmoki	 s	 sezamom,	
fige	z	mandeljni	in	jed	iz	vina,	ječmena	in	sira.
LONDON —	Za	kilogram	najdražje	marmelade	na	
svetu,	 izdelek	nekega	britanskega	podjetja,	ki	vse
buje	mešanico	62	let	starega	whiskyja,	šampanjca,	
pomaranč	 in	 zlatih	 lističev,	 je	 treba	 odšteti	 7.420	
evrov,	za	zajtrk	z	rezino	toasta	pa	113	evrov.

WASHINGTON —	 Ameriško	 ministrstvo	 za	 notra
nje	 zadeve	 je	 polarnega	 medveda	 uvrstilo	 na	 se
znam	 ogroženih	 živalskih	 vrst.	 Polarni	 medved	
je	tako	prva	žival,	ki	je	uvrščena	na	seznam	zaradi	
podnebnih	sprememb	oziroma	segrevanja	ozračja.
LONDON —	Najsrečnejši	 ljudje	v	Evropi	so	Danci,	
sledijo	jim	Finci,	na	tretjem	mestu	so	Irci,	v	zmago
valno	peterico	pa	se	uvrščajo	še	Švedi	in	Nizozemci,	
je	 pokazala	 raziskava,	 ki	 so	 jo	 izvedli	 na	 ekonom
skem	 oddelku	 univerze	 Cambridge.	 Na	 drugem	
koncu	 lestvice	 so	 se	 znašli	 Grki	 na	 13.,	 Portugalci	
na	14.	in	Italijani	na	zadnjem,	15.	mestu.
MOSKVA —	 Mladi	 Rusi	 si	 tako	 kot	 mnogi	 drugi	
njihovi	vrstniki	po	svetu	pri	sprejemnih	izpitih	ne	
bodo	mogli	pomagati	z	mobilnimi	telefoni.	Števil
ne	fakultete	so	opremile	svoje	prostore	z	naprava
mi,	ki	onemogočajo	prenos	ali	pa	razkrivajo	prisot
nost	 elektronike	 v	 razredu.	 Na	 univerzi	 Bauman,	
najboljši	 fakulteti	 tehničnih	 znanosti	 v	 državi,	 so	
se	odločili	za	aparate,	ki	blokirajo	telefonski	signal.	
Bolj	revne	fakultete	pa	se	bodo	morale	še	naprej	za
dovoljiti	z	budnim	očesom	profesorja.
KABUL —	Jezuiti	so	v	afganistanskem	Heratu	odpr
li	tehnično	šolo	za	500	dijakov	in	dijakinj.	Uprav	lja	
jo	Jezuitska	begunska	služba,	denar	zanjo	pa	so	pre
skrbeli	dobrotniki	iz	Avstrije,	Nemčije	in	Švice.	Vod
stvo	 šole	 bo	 namenjalo	 največjo	 pozornost	 elek
troniki	in	arhitekturi,	predvsem	pa	kakovostnemu	
izobraževanju	mladih.
LONDON –	 Primas	 Anglikanske	 cerkve,	 nadškof	
Rowan	 Williams,	 je	 11.	 avgusta	 v	 govoru	 pred	 bri
tanskim	 “gornjim	 domom”	 po	 hudih	 izgredih	 in	
divjanjih	 mladostnikov	 v	 Londonu	 in	 drugih	 bri
tanskih	 mestih	 pozval	 k	 večjemu	 zavzemanju	 za	
izobraževanje	mladih	ljudi.	Potrebno	se	je	vprašati,	
»kakšno	 obliko	 vzgoje	 in	 katere	 vrsto	 družbe	 ho
čemo.	Ne	smemo	razmišljati	le	o	disciplini	v	šolah,	
marveč	tudi	o	vsebini	in	etosu	izobraževalnih	usta
nov.	 Ali	 lahko	 ustvarimo	 družbo,	 ki	 resno	 jemlje	
vzgojo	državljanov,	ne	potrošnikov?«
WASHINGTON —	Pentagon	je	30.	septembra	2011	
izdal	 direktivo,	 da	 morajo	 ameriški	 vojaški	 kurati	
opravljati	istospolne	poroka	in	omogočati	te	obre
de	v	vojaških	kapelah.	Preko	2.000	vojaških	katoli
ških	 in	evangelikalskih	kuratov	se	 je	na	čelu	s	Ka
toliško	vojaško	nadškofijo	Zvezo	kuratov	za	versko	
svobodo	 tej	 direktivi	 uprlo.	 Zaenkrat	 ni	 še	 znana	
kaka	reakcija	Pentagona.
BANGKOK —	Azijska	katoliška	agencija	UCANews	
poroča,	 da	 kitajske	 oblasti	 še	 vedno	 niso	 izpustile	
iz	 zapora	 v	 Dongmingu	 v	 provinci	 Šandong	 du
hovnika	Wanga	Čenglija	 in	Suna	Guičuna,	ki	so	 ju	
prijele	in	zaprle	3.	avgusta	z	duhovnikoma	Čaojem	
Wujijem	in	Lijem	Xiangyangom;	slednja	so	izpustile	
7.	avgusta.	Poznavalci	dogajanj	menijo,	da	 ju	 ima
jo	priprta	zato,	da	bi	ju	prisilili	k	udeležbi	na	enem	
prihodnjih	 nedovoljenih	 škofovskih	 posvečenj	 ali	
pa	k	vstopu	v	z	oblastmi	povezano	domoljubno	zdru
ženje	kitajskih	katoličanov.
BUDIMPEŠTA —	 Madžarski	 škofje	 so	 prebivalce	
Madžarske	 pozvali,	 naj	 pri	 popisu	 prebivalstva	 od	
1.	 do	 31.	 oktobra	 odgovorijo	 tudi	 na	 vprašanje	 o	
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svoji	veri,	čeprav	tega	niso	dolžni	povedati,	pa	tudi,	
naj	pomagajo	pri	tej	veliki	državni	akciji,	za	katero	
bodo	 oblasti	 potrebovale	 40.000	 pomočnikov.	 Pri	
zadnjem	popisu	prebivalstva	 leta	2001	 je	51,8	od
stotka	Madžarov	izjavilo,	da	so	katoličani.
PARIZ —	Pariški	nadškof	kardinal	André	VingtTro
is	 je	 v	 pogovoru	 za	 francoski	 katoliški	 dnevnik	 La	
Croix	Francoze	ob	gospodarski	in	denarni	krizi	po
vabil	k	spremembi	življenjskega	sloga;	posebej	naj	
bodo	pozorni	na	potrebe	in	stiske	svojih	bližnjih.	
LINZ —	 Sodelavec	 katoliškega	 mirovnega	 gibanja	
Pax	Christi,	Klaus	Heidegger,	je	odkrito	povedal,	da	
se	je	iz	Natovega	zagotovila,	da	hoče	zavarovati	ci
vilno	prebivalstvo	v	Libiji,	vse	skupaj	že	od	začetka	
izrodilo	v	državljansko	vojsko,	v	kateri	imajo	svoje	
gospodarske	interese	zahodne	naftne	družbe	in	tr
govci	 z	 orožjem.	 Glavni	 predmet	 zanimanja	 Fran
cozov	 in	Britancev	 je,	kako	 jim	bo	novo	politično	
vodstvo	 zagotovilo	 čim	 bolj	 ugodne	 pogodbe	 za	
nakup	in	črpanje	nafte,	ne	pa	demokracija,	verska	
svoboda	in	pravice	žensk	v	Libiji.	
RIM —	V	Italiji	se	množijo	protesti	zoper	načrtova
no	 prestavitev	 cerkvenih	 praznikov	 na	 naslednjo	
nedeljo,	kar	hoče	italijanska	vlada;	izjema	je	praz
novanje	 rimskih	 zavetnikov	 apostolov	 Petra	 in	
Pav	la	29.	 junija,	kot	to	določa	lateranska	pogodba	
med	Svetim	sedežem	in	Italijo.	Nejevoljni	so	zlasti	
Neapeljčani,	ki	na	ponedeljek	praznujejo	god	svo
jega	zavetnika	Januarija.	Minister	brez	listnice,	Gi
anfranco	Rotondi,	je	predsedniku	italijanske	vlade	
Berlusconiju	že	predložil	seznam	21.000	podpisni
kov,	 ki	 nasprotujejo	 prestavitvi	 praznovanja	 godu	
sv.	Januarija	z	19.	septembra	na	25.	september.
MANAGUA —	 Mons.	 Silvio	 Baez	 Ortega,	 pomožni	
škof	 v	 tem	 mestu,	 je	 opozoril	 na	 nepravilnosti	 pri	
pripravah	na	volitve	novega	predsednika	države	6.	
novembra,	 na	 katerih	 bi	 na	 vsak	 način	 rad	 znova	
zmagal	 dosedanji	 predsednik	 Daniel	 Ortega.	 Nje
govi	 privrženci	 iz	 sandinistične	 stranke	 delijo	 za	
udeležbo	na	volitvah	potrebne	izkaznice	mladole
tnim	osebam,	ki	so	pripravljeni	voliti	Ortego,	pol
noletnim	iz	vrst	opozicije	pa	jih	odrekajo.
SALZBURG —	Švicarski	škof	Paul	Hinder,	kapucin,	
od	31.	maja	predstojnik	vikariata	“ArabijaSever”,	je	
na	14.	letnem	zasedanju	“Pobude	krščanski	Vzhod”	
v	 izobraževalnemu	 domu	 sv.	 Virgila	 opozoril,	 da	
bi	 imela	 razširitev	 “arabske	 pomladi”	 na	 države	 v	
Zalivu	sprva	zelo	slabe	posledice	za	kristjane.	Te	bi	
prizadela	prepoved	javnega	zbiranja,	čeprav	zakon	
ne	bi	bil	zaradi	njih.	Sicer	pa	škof	ne	vidi	kakšne	po
sebne	nevarnosti	za	revolucijo	v	arabskih	emiratih.
BUDIMPEŠTA —	 Državni	 tajnik	 vladne	 koalici
je	 stranke	 Fidesz	 in	 krščanskodemokratske	 ljud
ske	stranke	KDNP,	Laszlo	Szaszfalvi,	 je	na	tiskovni	
konferenci	v	Sombotelu	povedal,	da	bo	madžarska	
vlada	 tesneje	 sodelovala	 s	 Cerkvami	 pri	 reševanju	
kulturnih,	 družbenih	 in	 drugih	 zadev	 ter	 denarno	
podprla	njihove	kulturne	in	družbene	programe.
STRASBOURG —	 Poslanci	 EZ	 so	 države	 članice	 te	
evropske	povezave	pozvali,	naj	z	zakonom	prepo
vedo	uničevanje	umetno	proizvedenih	zarodkov	in	
splave	glede	na	spol	otroka.	Posebej	naj	v	Albaniji,	

Armeniji,	Azerbajdžanu	in	Gruziji,	kjer	se	rodi	več	
dečkov	kot	deklic,	ne	posegajo	v	izbiro	spola	pred	
rojstvom,	kar	se	je	v	teh	državah	že	zelo	razmahnilo.
VATIKAN —	 Agencija	 Fides	 poroča,	 da	 je	 velepo
slanik	 Svetega	 sedeža,	 pristojen	 za	 Libijo,	 nadškof	
Tommaso	Caputo,	ki	biva	na	Malti,	obiskal	Tripoli,	
kjer	 je	 navezal	 stike	 z	 novimi	 libijskimi	 oblastmi.	
Škof	v	tem	mestu,	Giovanni	Martinelli,	pa	se	je	Itali
janom	zahvalil,	da	so	v	rimske	bolnišnice	prepelja
li	25	libijskih	ranjencev	ter	druge	evropske	države	
pozval,	naj	sledijo	italijanskemu	zgledu.
PARIZ —	Generalni	tajnik	francoskega	katoliškega	
šolstva,	Eric	de	Labarre,	je	za	Radio	Evropa	1	pove
dal,	da	so	katoliške	šole	v	Franciji	v	letošnjem	šol
skem	 letu	 sprejele	 12.000	 učencev	 več	 kakor	 lani.	
Sicer	pa	je	na	vseh	katoliških	šolah	v	tej	državi	kar	
dva	milijona	učencev;	30.000	do	40.000	so	jih	mo
rali	celo	odkloniti,	ker	nimajo	prostorov.	
DUNAJ —	V	stolnici	sv.	Štefana	je	bilo	1.	oktobra	v	
viteški	red	Božjega	groba	v	Jeruzalemu	umeščenih	
29	novih	članov,	ki	so	se	pridružili	“avstrijski	veji”	
tega	reda	z	okrog	460	člani	 in	članicami;	po	vsem	
svetu	jih	je	več	kot	28.000.	Prizadevajo	si	za	pravo	
krščansko	življenje	in	poglobitev	vere,	sožitje	med	
verami	in	podpirajo	kristjane	v	Sveti	deželi.
VATIKAN —	Papeža	Benedikta	XVI.	so	v	nedeljo,	16.	
oktobra,	prvič	pripeljali	k	maši	iz	zakristije	do	glav
nega	oltarja	bazilike	sv.	Petra	s	posebnim	priročnim	
vozilom,	kakršnega	je	zadnja	leta	svojega	življenja	
uporabljal	 papež	 Janez	 Pavel	 II.	 Tega	 niso	 naredili	
iz	 papeževih	 zdravstvenih	 razlogov,	 marveč	 zato,	
da	bi	papežu	olajšali	napore	predvsem	zaradi	teže	
papeževih	bogoslužnih	oblačil.	
SANTO DOMINGO — Dominikanski	 kardinal	 Ni
colas	de	Jesus	Lopez	Rodriguez	se	ne	strinja	s	kritič
nimi	 pripombami	 ameriške	 ministrice	 za	 zunanje	
zadeve	Hillary	Clinton	na	račun	slabih	življenjskih	
razmer,	v	katerih	živijo	haitski	priseljenci	v	Domi
nikanski	 republiki.	 Za	 dnevnik	 Processo	 je	 izjavil,	
naj	se	ZDA	raje	posvetijo	priseljencem	pri	njih,	saj	
s	temi	tam	»slabo	ravnajo	ter	sprejemajo	zakone,	ki	
jih	v	naši	deželi	ne	bi	nikoli	sprejeli«.
BRIKSEN —	Papež	Benedikt	XVI.	 je	za	naslednika	
bozenskobriksenskega	škofa	Wilhelma	Eggerja,	ki	
je	 umrl	 16.	 avgusta	 2008,	 imenoval	 dr.	 Iva	 Muser
ja,	nekdanjega	tajnika	omenjenega	škofa,	docenta	
teologije	v	Briksnu,	rektorja	tamkajšnjega	semeni
šča,	od	leta	2005	pa	tudi	dekana	stolnega	kapitlja.	
Z	 južnotirolskim	 cerkvenim	 središčem	 v	 Briksnu	
smo	bili	dolgo	povezani	tudi	Slovenci,	saj	 je	imela	
tamkajšnja	škofija	v	lasti	zemljišča	na	Slovenskem,	
zlasti	na	Gorenjskem	in	Koroškem.
ANKARA —	Turške	oblasti	so	po	letih	razpravljanja	
pa	 tudi	 ugovorov	 in	 očitkov	 končno	 dovolile	 sir
skim	 kristjanom	 v	 Turčiji,	 da	 smejo	 postaviti	 prvo	
cerkev	na	turških	tleh.	Sezidali	naj	bi	jo	v	carigraj
skem	 mestnem	 predelu	 Yesilkoy	 (v	 Carigradu	 živi	
17.000	 Sircev),	 zemljišče	 bo	 dala	 na	 voljo	 mestna	
uprava,	 stroške	 zidave	 pa	 bodo	 plačali	 sirski	 kri
stjani	sami.	Cerkev	v	slogu	stare	sirske	arhitekture	s	
pripadajočim	župnijskim	središčem	bodo	posvetili	
Mariji,	Materi	Cerkve.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO 

Knoblehar	 je	 postal	 ena	 izmed	 najuglednješih	
oseb	v	Avstriji;	mnogo	so	govorili	 in	pisali	o	njem.	
Karel	Ritter	mu	je	v	Berlinu	v	Zemljepisnem	društvu	
posvetil	 dva	 večera.	 –	 Ljubljanski	 časnik	 in	 Ljubl
janski	 list	 sta	 pa	 morala	 6.	 in	 17.	 januarja	 posebej	
opozoriti,	da	Knoblehar	ni	Korošec,	kakor	so	pisali	
vsi	dnevniki,	ampak	Kranjec,	doma	iz	Škocjana.

Knoblehar	je	gledal	tudi	naprej.	Poleg	enkratnih	
darov	je	hotel	misijonu	preskrbeti	redne	dohodke,	
pa	 tudi	 stalno	 duhovno	 pomoč.	 V	 tem	 je	 pokazal	
izredno	bistrost	in	modrost.	Z	odobrenjem	škofov	je	
ustanovil	posebno	društvo	za	širjenje	krščanstva	in	
omike	med	črnci,	za	prepoved	lova	na	črne	sužnje	in	
za	odpravo	suženjstva.	Podobna	društva	za	podporo	
misijonov	so	bila	že	prej		ustanovljena	po	svetu,	tako	
na	primer	v	Lyonu	Društvo	za	širjenje	vere	in	dunaj
ska	 ustanova	 Leopoldina,	 ki	 sta	 pošiljala	 podporo	
tudi	Baragi;	potem	bavarsko	Ludvikovo	društvo	in	
tako	dalje.	Za	zavetnico	novega	avstrijskega	društva	
je	Knoblehar	izbral	Mater	Božjo,	ki	je	Mati	katoliške	
Cerkve	in	tudi	Mati	nesrečnih	črncev.	Po	njej	ga	je	
imenoval	 “Marijino	 društvo”	 (Marienverein).	 Mali	
šmaren	8.	septembra	naj	bi	bil	praznik	društva	–	Za	
vrhovnega	zaščitnika	je	naprosil	praškega	nadškofa	
kardinala	 Schwarzenberga,	 ki	 je	 potem	 potrjeval	
člane	odbora.	V	tem	odboru	so	bile	ugledne	dunajske	
osebnosti.	Predsednik	je	bil	dunajski	prošt	in	posve
čeni	škof	Andrej	Mešutar,	Slovenec	po	rodu.	Ko	je	leta	
1865	umrl,	je	predsedništvo	odbora	prevzel	dr.	Janez	
Kutscher,	posvečeni	škof	in	generalni	vikar	dunajske	
škofije.	 Odbor	 je	 določil,	 naj	 člani	 prispevajo	 vsak	
mesec	5	krajcarjev.	Denar	naj	pobirajo	pooblaščeni	
člani	in	ga	izročajo	župnikom;	od	župnikov	ga	zbi
rajo	dekani	in	vsake	kvatre	pošljejo	svojemu	škofu.	
Člani	 naj	 molijo	 vsak	 dan	 očenaš,	 zdravamarijo	
in	 dostavek:	 »O	 Marija,	 nebeška	 Kraljica,	 prosi	 za	
nesrečne	zamorce,	da	bodo	z	nami	deležni	obljub	
Kristusovih!«	Društveno	sliko	je	izdelal	po	omenje
nem	Knobleharjevem	pismu	slikar	Janez	Staudinger.	
Predstavlja	 zamorsko	 mater,	 vklenjeno	 za	 roke	 in	
noge;	proseče	dviga	desnico	k	Mariji,	ki	drži	v	roki	
Dete	Jezusa.	Zamorka	ima	enega	otroka	v	naročju,	
eden	stoji	ob	njej;	tretji,	že	tudi	vkovan	v	verige,	pa	
sedi	žalostno	sklonjen	za	njo.	Odbor	je	sklenil,	da	bo	
na	Dunaju	vsako	leto	izdal	“Letno	poročilo	Marijine
ga	društva”,	ki	naj	bodo	v	njem	novice	iz	misijona	in	
pregled	o	dohodkih	in	stroških	društva.

Knoblehar	 je	 postavil	 Marijino	 društvo	 pod	 za
ščito	 Avstrije.	 Pod	 njeno	 zaščito	 je	 ostalo	 še	 dolgo	
po	njegovi	smrti.	To	so	z	vsem	srcem	odobravali	tudi	
Knobleharjevi	 misijonarji	 italijanske	 narodnosti,	
doma	iz	tedanjih	avstrijskih	severnoitalijanskih	po
krajin,	in	poznejši	apostolski	vikar	v	osrednji	Afriki,	
škof	 Comboni;	 vedeli	 so,	 da	 bo	 s	 podporo	 Avstrije	

zagotovljen	misijonu	obstoj,	iz	tedanjih	italijanskih	
državic	in	iz	drugih	evropskih	držav	pa	niso	mogli	
dosti	pričakovati.	Knoblehar	je	upal,	da	se	bo	Mari
jino	društvo	razširilo	tudi	zunaj	Avstrije.

Marijino	društvo	je	zbralo	za	afriški	misijon	ve
likanske	vsote.	Vsakoletni	obračun	se	je	nanašal	na	
čas	od	marca	do	februarja	naslednjega	leta.	Natis
njen	je	bil	v	Letnih	poročilih	Marijinega	društva,	ki	
so	izhajala	na	Dunaju,	večinoma	v	20.000	izvodih.	
Tiskala	 jih	 je	 brezplačno	 dvorna	 tiskarna.	 Pozneje	
so	pa	razpošiljali	samo	še	litografirana.

Poleg	Andreja	Mešutarja	se	je	na	Dunaju	kot	od
bornik	Marijinega	društva	zelo	trudil	za	Knoblehar
jev	misijon	ministerialni	svétnik	dr.	Marijan	Koller.	
Omenili	smo,	da	mu	je	bil	dr.	Klun	poslal	Knoble
harjev	rokopis	o	prvem	potovanju	po	Belem	Nilu.

Ali	 pa	 ni	 imela	 avstrijska	 vlada	 tudi	 političnih	
namenov,	ko	se	je	po	Knobleharjevem	prizadevanju	
tako	zavzela	za	vzhodnosudanski	misijon?

Člani	Marijinega	društva	so	imeli	pred	očmi	samo	
spreobračanje	črncev	in	odpravo	suženjstva.

Vlada	je	pa	res	imela	tudi	državno	politične	na
mene.	V	Vzhodnem	Sudanu	bi	bila	rada	dobila	trge	
za	svoje	blago	in	izdelke;	od	tam	pa	je	hotela	uvažati	
surovine.	Karel	baron	Bruck,	minister	za	trgovino,	je	
izdal	knjižico	“Možje	sedanjosti”,	ki	je	izšla	v	več	iz
dajah.	V	njej	pravi:	»Ne	samo	na	severno	obalo	Afrike,	
ampak	tudi	globlje	v	dežele	tega	velikega	dela	sveta	
je	obrnjen	Bruckov	pogled,	da	bi	tam	širje	razpletel	
avstrijsko	 trgovino	 in	 preskrbel	 avstrijskim	 izdel
kom	večji	trg.	Tu	prihaja	v	poštev	zlasti	velikansko	
ozemlje	Sudana,	ki	ima	zlato,	baker,	živalske	kože	in	
kožuhovino,	pa	tudi	obilo	gumija,	zdravilnih	lubov,	
slonove	 kosti,	 nojevih	 peres	 in	 ebenovine;	 s	 tem	
blagom	bi	bile	lahko	krite	potrebe	skoraj	vse	Evrope.	
Tja	bi	se	dala	neovirano	usmerjati	naša	trgovina.	Za	
to	je	posebno	pripravna	Avstrija	s	svojimi	pristanišči	
ob	Adriji,	s	svojo	že	do	zdaj	živahno	trgovino	z	Alek
sandrijo	in	ker	izdeluje	predmete,	ki	jih	tam	potre
bujejo.	 Iz	 Sudana	 bi	 se	 dala	 izpeljati	 trgovina	 tudi	
s	 sosednjimi	 svobodnimi	 zamorskimi	 rodovi	 in	 še	
bolj	globoko	v	Afriki.	Da	bi	avstrijski	trgovci	dobivali	
več	poguma	za	zveze	z	oddaljenim	Sudanom,	je	bilo	
nujno	potrebno	ustanoviti	tam	avstrijski	konzulat.	
Zanj	je	bil	izbran	Kartum,	ki	leži	ob	izlivu	Modrega	
in	Belega	Nila.	Po	teh	dveh	rekah	ima	Kartum	zvezo	
s	srednjo	Afriko	in	Abesinijo,	po	karavanskih	cestah	
pa	 s	 Kordofanom,	 Dongolo,	 kraljestvom	 Tigré	 in	
drugimi	deželami.	Kartumski	konzulat	je	podrejen	
avstrijskemu	generalnemu	konzulatu	v	Aleksandriji.	
–	Ako	naj	ti	načrti	postanejo	več	kakor	samo	načrti,	
je	treba	osrednjeafriški	misijon	imeti	za	njihov	te
meljni	kamen;	zato	moram	spet	 izreči	svojo	željo,	
da	ga	podpirate.«
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Legenda	o	sv.	Barbari	nam	pojasnjuje	le	del	šeg	in	
verovanj,	ki	jih	veže	naše	ljudstvo	na	njen	godovni	
dan.	Za	drugi	del	se	mora	zahvaliti	času,	v	katerem	
goduje,	dobi	pred	zimskim	kresom	in	njenim	pogan
skim	izročilom.

Svetnica	je	znana	našemu	ljudstvo	po	številnih	po
dobah,	ki	 jo	kažejo	s	
stolpom	pa	s	kelihom	
in	 hostijo.	 Živela	 je	
baje	v	drugi	polovici	
3.	stoletja	in	bila	hči	
po	ganskega	kralja	Di
oskura.	Zaradi	njene	
lepote	jo	je	oče	zaprl	
v	stolp.	Omožila	naj	
bi	se	bila	po	očetovi	
želji	s	kraljevičem	Fa
bricijem	in	žrtvovala	
bogovom.	 Toda	 bila	
je	na	skrivaj	sprejela	
krščansko	vero	 in	 je	
oboje	odklonila.	Oče	
ji	 je	 zagrozil	 s	 smrt
jo.	S	čudeži	je	mnoge	
spreobrnila,	samo	oče	
je	pobesnel	in	ji	sam	
odsekal	glavo,	za	kar	

ga	je	precej	nato	ubila	strela...
Čudno	se	zdi	prvi	hip,	da	so	se	Barbarinjemu	pri	

nas	 pridružile	 šege,	 ki	 z	 njeno	 svetniško	 postavo	
in	 njenim	 legendnim	 izročilom	 nimajo	 nikakršne	
zveze.

Že	J.	Pajek	poroča	leta	1884	o	šegi	iz	Središča	na	
Štajerskem:	»Na	predvečer	pred	sv.	Barbaro	se. . .	mali	
dečki	vadijo	čestitk,	da	jih	potem	prihodnji	dan	lože	
izrekajo.	Na	Barbarino	zjutraj	pa	hodijo	jako	zarana	
dečki	od	enega	hrama	do	drugega.	Ko	stopi	v	sobo,	
pozdravi	domačine,	rekoč:	‘Hvaljen	bodi	Jezus	Kri
stus!’	 Potem	 gre	 k	 mizi	 in	 krog	 nje,	 pa	 pravi	 svojo	
čestitko:

Bog nam daj žrebiče (cüzeke),
Bog nam daj teliče (eceke, jüceke),
Bog nam daj prešičke (gudeke),
Bog nam daj goščice (žugice),
Bog nam daj purice,
Bog nam daj piščance,
Bog nam daj račice, in vsega v obilnosti,
enkrat pa tudi dušno izveličanje
in dosti kruha pa malo otrok...«
Istega	 leta	 je	 Davorin	 Terstenjak	 šego	 tudi	 že	

poimenoval.	V	Veržeju	pravi,	na	dan	sv.	Barbare	in	
sv.	Lucije	hodijo	otroci	od	hiše	do	hiše	sreče	voščit;	
temu	pohajanju	pravijo:	lazit hoditi.	»Dečko	vzame	
poleno	in	kliče	po	vasi	tovariše:	hodimo	lazit!	Na	ta	

klic	zbere	se	vaška	mladež,	in	lazenje	se	začne.	Vsaka	
hiša	od	prve	do	zadnje	se	obišče,	polena	se	vržejo	pri	
peči	na	tla,	dečki	nánje	pokleknejo	in	začnejo	mo
liti:	‘Bog	vam	daj	dosti	racik,	dosti	picik,	dosti	žibik,	
dosti	gudekov,	dosti	cuzik,	dosti	teličik,	mnogo	masla	
in	sira,	klobas	in	zabele,	vrle	čehake,	pridne	dekline,	
sveti	mir	božji	in	vesele	koledne	svetke!’	Hišne	gospo
dinje	obdarujejo	laznike	s	pogačicami,	jajci,	sireki,	
hruškami,	jabelki,	kar	pač	ravno	hiša	premore.«

Nekaj	let	pozneje	je	opisal	Jos.	Karba	šego	iz	oko
lice	Ljutomera;	dečke	obhodnike	imenujejo	“polazi
če”.	»Ko	stopijo	v	sobo,	poiščejo	si	hitro	primernega	
prostora	pod	klopjo	ali	pod	mizo;	tukaj	sedé	ali	klečé	
glasno	 govorijo	 z	 otroškimi	 besedami:	 ‘Bog	 vam	
daj. . .’	Vse	želje	navadno	sklenejo	s	prošnjo,	prejšnjim	
nasprotno:	‘Bog	vam	daj	plantavo	kobilo,	pa	daleč	k	
mlinu!’	Za	tem	vstanejo	in	sprejmejo	v	dar	peneze,	
jabelka,	orehe	ali	kaj	drugega.	S	tem	odmahajo	dalje	
ali	domu.. .«

Šega	se	je	razširila	po	vsem	vzhodnem	Štajerskem	
in	 Prekmurju.	 Danes	 pravijo	 dečkom	 polaziči,	 po
lažarji,	okoli	Murske	Sobote	tudi	balažiči.	V	ptujski	
okolici	se	oglase	pred	hišo	kmalu	po	tretji	ali	četrti	
uri	 zjutraj,	 potrkajo	 na	 okno	 in	 začno	 z	 voščilom,	
ki	ga	govoré	navadno	v	zboru.	Najprej	pozdravijo:	
»Dobro	jutro	vam	Bog	daj	in	ljuba	sv.	Barbara!«	Po	
končanem	dolgem	voščilu	nasuje	gospodinja	skozi	
okno	 v	 klobuk	 ali	 v	 torbo	 suhega	 sadja,	 orehov,	 v	
roko	pa	stisne	še	kak	drobiž.	V	okolici	Ormoža	gredo	
polažarji	 v	 hišo	 in	 se	 spravijo	 pod	 mizo,	 od	 koder	
govoré	svoje	voščilo.	Če	morajo	oditi	praznih	rok,	
se	maščujejo	z	besedami:	»Mnogo	dece,	malo	kruha,	
plantavo	kobilo	in	daleč	k	mlinu!«	Polena	(“prekoli
ce”)	nosijo	“polažičje”	v	Prekmurju.	V	hiši	jih	položijo	
na	tla,	pokleknejo	nanje	in	nato	s	klobuki	(“krščaki”)	
mahaje	naglo	govoré	svoje	voščilo:

Niko Kuret

SVETA BARBARA
4. gruden

Sv. Barbara – Zg. Legen

Podružnica sv. Barbare v Zg. Legnu,
župnija Slovenj Gradec
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Bog vam daj telko piščancev,
kelko na mojoj glavi vlasi,
Bog vam daj telko jecekov (teličkov),
kelko na mojoj glavi vlasi,
Bog vam daj telko pujcekov (prašičkov),
kelko na mojoj glavi vlasi...
Prav	 toliko	 želijo	 mernikov	 pšenice,	 tisočakov,	

včasih	pa	tudi	dece. . .	Polena	pustijo	v	izbi,	na	dvori
šču	pograbijo	druga	in	odhitijo	z	njimi	dalje	k	sose
dovim.	Pri	Murski	Soboti	dodajo	navadnemu	voščilu	
še:	»Vaš	vert	(gospodar)	tak	črstev	kak	jelen	vu	logi,	
vaša	vertinja	tak	črstva	kak	srna	vu	logi,	vaše	dekle	
tak	črstve	ka	šiba	na	vodi,	vaši	dičaki	tak	črstvi	kak	
zavec	vu	logi.	Hvaljen	bodi	Jezuš	Kristuš!«

Kaj	ima	sv.	Barbara	opraviti	z	voščili	za	srečo	in	
blaginjo	 v	 novem	 letu?	
Kdo	so	polažarji?	Spom
nimo	 se	 obhodnikov	 za	
Mihélovo,	 za	 praznik	
vseh	svetih	in	za	spomin	
vernih	duš,	za	Martinovo!	
Polažarji	 o	 Barbarinjem	
–	 in	 pozneje	 Lucijinem	
–	 so	 kakor	 oni	 le	 nena
šemljeni	nasledniki	svo
ječasnih	 našemljencev	
v	vlogi	rajnih	duš,	ki	so,	
kakor	 vemo,	 prihajali	
na	 domove	 kaznovat	 in	
blagoslavljat.	 Ti	 pred
krščanski	 obhodi	 so	 se	
tako	 rekoč	 razcepili	 in	
se	 v	 svoji	 prenovljeni,	
kr		ščanski	 obliki	 pri	 nas	
porazdelili	na	vrsto	praz
nikov	 od	 Mihélovega	
da	lje.	Da	je	tudi	Barbara	

deležna	te	šege,	je	kriva	pratika,	ki	je	postavila	njen	
praznik	v	ta	čas.

To	je	nemara	tudi	razlog,	da	se	je	prav	godu	sv.	Bar
bare	pritaknila	–	a	spet	le	na		območju	Vzhodnega	
Štajerskega	in	Prekmurja	–	vrsta	vraž,	ki	izhajajo	iz	
različnih	predkrščanskih	verovanj.

Kako	je	po	domačijah	dobrodošel	zgodnji	obisk	
dečkov,	tako	neradi	vidijo,	da	pride	ta	dan	k	hramu	
najprej	ženska.	Že	Jos.	Pajek	je	zapisal:	»Ako	na	dan	
sv.	Barbare	pred	ženska	k	hiši	pride	ko	moški,	nimajo	
pri	takej	hiši	prihodnje	leto	nobene	mladine,	tako	
da	dve	kokli	eno	pišče	vodita«	(Središče).	Posebno	
mlinarji	se	boje	ženska	na	Barbaro:	če	je	ženska	prvi	
človek,	ki	pride	ta	dan	v	mlin,	prinese	nesrečo,	poleg	
drugega	v	mlinu	ne	bo	držala	nobena	zagozda.	Tudi	
kokoši	bi	nič	več	ne	nesle,	ko	bi	prišla	zjutraj	zgodaj	
soseda	ali	druga	ženska	v	hišo	in	se	dotaknila	peči.

Zato	pa	poznajo	v	Prekmurju	vrsto	navodil,	da	bi	
pospešili	nesnost	kur.	Treba	 je	na	Barbaro	še	pred	
zoro	izmakniti	sosedu	nekaj	kurje	piče	in	jo	potrositi	
domačim	kuram.	V	okolici	Lendave	nabero	že	dva	
dni	pred	Barbaro	na	sosedovem	vrtu	skrivaj	nekaj	
trsk	in	jih	denejo	v	svoj	kokošnjak;	domače	kokoši	
potem	dobro	nesejo,	sosedove	pa	nič.	Kokoši	 tudi	
bolje	nesejo,	če	gredo	na	Barbarino	k	sosedu	po	vodo	

ali	pa	če	kokoši	–	najbolje	opolnoči	–	splašiš.
Šivanje	je	v	Prekmurju	na	Barbarino	prepoveda

no,	ker	sicer	kuram	zadek	zašiješ	ali	pa	bodo	lazile	
kače	okoli	hiše.

Prekmurski	kmet	se	ubrani	škode	pri	živini,	če	na	
Barbarino	dene	v	hlev	kos	železa;	tako	zli	duhovi	ne	
pridejo	blizu.	Svinje	pa	bodo	imele	v	zgodnji	pomladi	
prašičke,	če	gospodinja	na	Barbarino	stepa	blazine.

In	kdor	v	Prekmurju	na	Barbarino	trikrat	nag	teče	
okoli	prosa,	mu	ga	ptiči	ne	bodo	pozobali.

Močno	je	že	zapadel	v	pozabljenje	stolec,	ki	ga	je	
treba	začeti	na	Barbarino,	da	med	polnočnico	lahko	
vidiš	v	cerkvi	vse	coprnice.	Že	Jos.	Pajek	je	poročal:	
»Na	dan	sv.	Barbare	se	mora	pričeti	stolec	delati,	pa	
ga	 počasno	 vsak	 dan	 izdelavati	 do	 božiča.	 Stolec	
mora	k	polnočnici	vzeti	in	med	povzdigovanjem	na	
njega	stopiti.	Sedaj	vidi	vse	coprnice,	kolikor	jih	je	v	
župniji;	vse	so	proti	vratom	obrnene	inu	mu	pretijo	
s	prstom.	Hitro	jo	mora	iz	cirkve	pobrisati,	da	kam	
pod	streho	pride;	nevarnost	bi	bila	velika,	ako	bi	ga	
coprnice	pod	milim	nebom	dobile«	(Središče).	Vera	
je	bila	znana	tudi	ponekod	po	Prekmurju;	tam	je	bilo	
treba	prinesti	na	Barbaro	iz	gozda	za	stolček	sedem	
vrst	lesa	in	zbijati	ga	je	bilo	treba	vrez	vsakega	železa	
na	skrivaj.

Izrazito	čarovno	dejanje	tiči	v	sicer	mikavni	šegi,	
da	na	dan	sv.	Barbare	odrežejo	slivovih,	višnjevih	in	
češnjevih	vejic	ter	jih	postavijo	v	sobo	v	posode,	na
polnjene	z	vodo.	Na	Ptuju	so	kmetice	prinašale	vejice	
že	na	trg.	Če	se	vejica	do	svetega	posta	razcvete,	je	
prihodnje	leto	zatrdno	pričakovati	poroko	v	hiši.	Na	
Koroškem	naznanjo	razcvetele	veje	srečo	in	zdravje;	
če	veje	ne	odženejo	cvetov,	obetajo	nesrečo,	bolezen	
in	celo	smrt.

Veja,	ki	jo	prisilimo,	da	odžene	in	vzcvete,	in	tako	
v	nji	zbudimo	speče	ali	zamrzlo	življenje,	naj	bi	bila	
sredi	zimske	otrplosti	posrednica	in	jamstvo	novega	
življenja.	Srečamo	jo	še	o	sv.	Luciji	pa	na	tepežnico	
in	celo	v	cvetni	butari!

Nekaj	podobnega	in	prav	tako	prastarega	je	kalje-
no žito.	Tudi	na	Slovenskem	na	dan	sv.	Barbare	–	in	
sv.	Lucije	–	dado	kalit	v	plitve	posode	najrajši	pše
nično	zrnje,	da	ozeleni	za	božič.	Ponekod	postavijo	
oljenko	na	sredo.	Zeleno	silje	lepša	jaslice,	bogkov	
kot	ali	božično	mizo.

Po	čaru	podobnosti	naj	bi	tudi	prebujena	življenj
ska	moč	v	zrnju	pomagala	mrtvi	naravi	in	človeku,	
da	bi	se	iztrgala	sponam	smrti,	ki	ji	je	zimski	čas	tako	
očitna	prispodoba.

Sv. Barbara
G. A. Boltraffio
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Prvi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOPODA
II. poglavje

NEBESNA PODOBA IN ČLOVEŠKE MERE

Zdi	se,	da	ima	delitev	časa	na	sedemdnevni	teden,	
ki	je	danes	splošno	v	rabi,	svoj	izvor	v	hebrejskem	
koledarju.	V	Izraelu	ni	nihče	dvomil,	da	je	ta	delitev	
prastara	in	da	je	gotovo	Božjega	izvora.	Če	se	hoče
mo	o	tem	prepričati,	je	dovolj	odpreti	Sveto	pismo	
na	prvi	strani	in	prebrati	tisti	vzvišeni	začetek	Prve	
Mojzesove	 knjige,	 kjer	 navdihnjeni	 pisec	 poroča,	
kako	 je	 Bog	 iz	 neskončne	 pustinje	 začetnega	 ne
reda,	 iz	teme,	ki	se	je	razprostirala	nad	globinami,	
ustvaril	eno	za	drugim	najprej	nežive	stvari,	potem	
pa	zaporedoma	vedno	bolj	dostojanstvena	živa	bitja,	
kar	je	zaključil	s	človekom,	»ustvarjenim	po	svoji	
podobi.«	“Sedem	dni	stvarjenja”	je	torej	služilo	
kot	pravzorec	sedmim	dnevom	tedna.

V	resnici	ta	pripoved	o	nastanku	sveta	v	pr
vem	poglavju	Prve	Mojzesove	knjige	izhaja	
iz	vira,	ki	ga	razlagalci	imenujejo	
“Duhovniški	vir”	v	nasprotju	z	
virom,	ki	ga	imenujejo	“Jahvist”	
in	je	iz	njega	pripoved	o	stvarje
nju	človeka	v	drugem	poglavju.	Ko	
sta	ti	dve	izročili	(in	ostali	dve,	nam
reč	 “Elohist”	 in	 “Devteronomij”)	
dobili	sedanjo	obliko	nekako	v	
5.	stoletju	pr.	Kr.,	je	bilo	za	nji
mi	 že	 dolgotrajno	 teološko	 in	
znanstveno	delo	izraelskih	uče
njakov.	Tako	so	spravili	v	zvezo	z	Božjim	de
lom	neko	brez	dvoma	prastaro	razdelitev	časa,

Ko	 je	 na	 pragu	 drugega	 tisočletja	 pred	 Kri
stusom	 bodoči	 očak	 Abraham,	 tedaj	 še	 Abram,	
s	 svojim	 rodom	 pastiroval	 po	 ravninah	 dolnje	
Me	zopotamije,	so	njegovi	sosedje,	meščani	Ura	na	
Kaldejskem,	 že	 poznali	 teden,	 četrtino	 lunarnega	
meseca.	Ta	je	odgovarjala	štirim	menam	nebesnega	
telesa,	ki	so	ga	izmenoma	opazovali	v	jasnih	nočeh	
na	Evfratu.	V	babilonski	pesnitvi	o	stvarjenju	Enuma 
Eliš	je	Marduk	določil,	kakšno	vlogo	mora	igrati	luna:	
»Na	začetku	meseca	boš	pokazala	roge,	da	bi	se	ble
ščala	nad	zemljo	in	tako	bo	določenih	šest	dni.	Sedmi	
dan	boš	svoj	krog	razdelila	na	dvoje…	Štirinajsti	dan	
boš	pokazala	polno	obličje…«	Dan	polne	lune	se	je	
v	babilonščini	imenoval	šabbattu.	Zdi	se	torej,	da	je	
najbrž	Mojzes,	genialni	stvaritelj	skoraj	vseh	izrael
skih	 uredb,	 dal	 tednu	 dokončno	 obliko	 in	 njegov	
sveti	pomen	tako,	da	je	poistovetil	krog	dni	s	stvar
jenjem	 in	 sedmim	 dnevom	 Gospodovega	 počitka.	

Temu	poistovetenju	je	pomagala	nekakšna	besedna	
igra:	koren	šb,	ki	se	izgovarja	šebá	in	odgovarja	številu	
sedem,	je	podoben	korenu	šbt,	ki	pomeni	nehati	ali	
počivati	 in	se	 izgovarja	šabbát.	Teden	je	bil	 torej	v	
bistvu	čas	med	dvema	šabbát,	saj	so	šabbát	bili,	kot	
pravi	prerok	Ezekiel	»znamenje	med	menoj	in	njimi	
in	bi	spoznali,	da	jih	jaz,	Gospod,	posvečujem«	(Ezk	
20,12).	Samo	po	sebi	je	prišlo	do	tega,	da	je	v	svetem	
besedilu	beseda	šabbat	začela	pomenjati	ves	teden	
(prim.	3	Mz,	23,15).

En	sam	dan	v	tednu	je	imel	posebno	ime,	dan,	ki	je	
bil	med	vsemi	svet,	Šabbát,	ki	je	odgovarjal	naši	so

boti.	Včasih	so	dajali	dnevu,	ki	je	bil	pred	njim	ime,	
ki	je	pomenilo	“predvečer	Šabbáta”	(Jdt	8,6)	ali	

“Dan	pripravljanja”	(Mt	27,62).	Za	označevanje	
ostalih	dni	so	se	zadovoljevali	s	preprostimi	

zapovrstnimi	 številkami:	 tako	
Matejev	evangelij	začenja	pripo
ved	 o	 odkritju	 praznega	 groba	

v	jutru	Kristusovega	vstajenja	na	
začetku	 28.	 poglavja	 s	 temi	 bese

dami:	»Po	soboti,	ko	se	je	svital	prvi	
dan	v	tednu…«	Na	ta	način	so	torej	

verni	Judje	in	seveda	tudi	Jezus	in	
njegovi	učenci	označevali	dneve	
v	tednu.

Ni	pa	dvoma,	da	so	bile	v	nji
hovem	času	v	Palestini	v	rabi	tudi	drugi	načini.	

Rimska	 uprava	 je	 morala	 označevati	 dneve	 v	
odnosu	na	Kalende,	None	in	Ide	po	svoji,	če	smo	

odkriti	prav	malo	praktični	navadi,	ki	je	pa	bila	
tradicionalna	 in	 uzakonjena.	 Predvsem	 pa	 se	 je	

ustalila	na	vseh	področjih,	ki	so	padla	pod	astrološko	
praznoverje	–	in	Bog	ve,	da	jih	je	bilo	dosti,	morda	
celo	pri	Judih	–	navada	imenovati	dneve	v	tednu	po	
planetih	zaščitnikih:	Luni,	Marsu,	Merkurju	in	tako	
dalje.	Rimski	konzul	in	zgodovinar	Dion	Cassius	je	
bil	prepričan,	da	je	ta	raba	značilno	rimska,	je	pa	pre
živela	propad	astrologov	in	zmagoslavje	krščanstva	
razen	zamenjave	“dneva	sonca”	(Sonntag	v	nemščini,	
Sunday	v	angleščini	–	z	“Gospodovim	dnevom”	–	do-
menica	v	italijanščini,	dimanche	v	francoščini	,	kar	
ni	nič	drugega	kakor	za	štirindvajset	ur	zamaknjeni	
judovski	Šabbát	(slovenščina	je	bolj	dosledna,	saj	je	
za	judovski	Šabbát	ohranila	slovensko	priličenje	tega	
imena:	sobota;	za	zamaknjeni	Šabbat	pa	lepo	uvedla	
prevod	tega	imena:	nedelja	=	ne	delati	=	počitek).

SEDEMDNEVNI TEDEN
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Beseda	dan	je	imela	za	Izraelce	dva	različna	po
mena,	kot	je	to	tudi	v	večini	zapadnih	jezikov.	Včasih	
je	označevala	civilni,	astronomski	dan,	ki	odgovarja	
vrtenju	 zemlje,	 ali	 pa	 enemu	 navideznemu	 sonč
nemu	obhodu	–	naravni	dan,	takrat	ko	je	svetlo,	v	
nasprotju	z	nočjo.

Ljudje	so	imeli	vedno	težave	kako	točno	določiti	
trenutek,	ko	se	začenja	civilni	dan.	Nekateri	so	ga	
začenjali	 ob	 zori,	 drugi	 opoldne,	 mi	 pa	 ga	 uradno	
začenjamo	opolnoči,	kar	je	pa	spet	sitno:	kako	naj	
tisti,	ki	je	pokonci	do	dveh	zjutraj,	ne	reče	“jutri”	za	
nekaj,	kar	se	bo	zgodilo	opoldne	istega	dne.	V	Izra
elu	je	bila	od	pradavna	navada	končati	dan	in	začeti	
naslednjega	ob	sončnem	zahodu.	Delo	je	končano,	
prišli	smo	do	časa	počitka,	tudi	utrujeno	telo	čuti,	da	
se	je	neko	časovno	razdobje	končalo.	O	tej	navadi	
pričajo	številni	odlomki	Svetega	pisma	(2	Mz	12,8;	
3	Mz	23,32…).Vzvišenost	in	svetost	večera.	To	je	bila	
ura,	ko	je	moralo	biti	darovano	velikonočno	jagnje,	
vsakodnevna	ura	“druge	daritve”,	“večernega	daro
vanja”,	zadnje	molitve,	prošnje	z	dvignjenimi	rokami	
(Samarijani	so	to	molitev	opravljali	med	sončnim	
zahodom	 in	 koncem	 mraka,	 Judje	 pa	 odkar	 se	 je	
sonce	začelo	nagibati	okrog	treh	popoldne,	pa	do	
zahoda).	 V	 Jeruzalemu	 so	 konec	 dneva	 oznanjale	

trobente,	 ob	 velikih	 paznikih	 pa	 šofar,	 zakrivljen	
ovnov	rog	otožnega	zvoka.

Naravni	dan	se	je	seveda	začel	s	sončnim	vzho
dom	in	se	končal	s	sončnim	zahodom.	Včasih	so	ga	
celo	imenovali	“jutrovečer”,	da	bi	ga	razločevali	od	
civilnega	 dneva.	 V	 Jeruzalemu	 je	 bilo	 slišati	 takoj,	
ko	 je	 sonce	 vzšlo	 izza	 temne	 črte	 moabskih	 gora,	
dvojno	 bronasto	 žvenketanje:	 to	 je	 bila	 skupina	
levitov,	ki	so	bili	v	službi	tisti	dan	in	so	odprli	znana	
dvokrilna	tempeljska	vrata,	imenovana	Nikanorjeva	
vrata.	Nato	je	zvok	trobent	naznanil	prvo	molitev.	
In	s	tempeljskih	dvorov	kot	tudi	iz	hiš	vernikov	se	je	
dvignilo	petje	svetih	besed	Š’má Israel.

Delitev	dneva	na	ure	je	bila	v	Izraelu	dokaj	pozna.	
V	Stari	zavezi	je	besedo	ura	najti	samo	v	Danielovi	

knjigi,	ki	pa	jo	je	treba	razumeti	v	splošnem	pomenu	
in	jo	moderni	prevodi	prevajajo	kot	“trenutek”	(3,5;	
4,16).	Zadovoljili	so	se	označiti	opoldansko	uro	kot	
caharajim,	beseda	namiguje	na	“dve	polovici”.	Obi
čajni	mejni	točki	sta	bili	ura	jutranje	daritve	in	ura	
večerne	daritve	(4	Mz	28,4;	1	Kr	28,2936).	Toda	v	
Jezusovem	času	je	bila	delitev	dneva	na	dvanajst	ur	
že	splošno	v	rabi:	Nova	zaveza	daje	močne	dokaze,	
na	primer		prilika	o	delavcih	enajste	ure	(Mt	20,16),	
ali	Janezova	pripomba,	da	je	Jezus	sédel	»okrog	šeste	
ure«	na	rob	Samarijankinega	vodnjaka	(Jn	4,6),	ali	
dokaz,	ki	ga	je	dal	Marko,	da	je	bila	Jezus	križan	ob	
šesti	uri	in	je	umrl	ob	deveti	uri	(Mr	15,25.34).	To	pa	
pomeni,	da	se	je	raba,	ki	je	brez	dvoma	babilonskega	
izvora,	popolnoma	uveljavila	po	povratku	iz	izgnan
stva	in	pod	vplivom	grškorimske	civilizacije.

Pravijo,	da	“dvanajst	ur”	sistema,	ki	je	bil	takrat	v	
rabi	v	vsem	Rimskem	imperiju,	nima	nobene	poveza
ve	z	našimi	urami.	Naše	ure	so	preračunane	matema
tično,	ko	je	vsaka	štirindvajseti	del	civilnega	dneva.	
Rimski	sistem	je	temeljil	na	navzočnosti	sonca	na	
nebu.	Ob	zimskem	sončnem	obratu	(solsticiju)	25.	
decembra,	ko	je	dan	imel	8	ur	in	54	minut	sončne	
svetlobe,	se	je	ena	dnevna	ura	skrčila	za	manj	kot	45	
naših	minut,	medtem	ko	se	je	nočna	ura	podaljšala	
za	več	kot	1	uro	in	15	minut.	Prav	težko	je	reči,	na	
točno	kakšen	čas	je	mislil	Jezus,	ko	je	na	večer	pred	
svojim	 trpljenjem	 očital	 svojim	 učencem,	 da	 niso	
»mogli	ostati	budni«	eno	uro	(Mt	26,40;	Mr	14,37).	
Kar	zadeva	delitev	ure	na	minute	in	sekunde,	ki	so	jo	
egipčanski	in	kaldejski	matematiki	poznali	že	dolgo,	
povprečno	judovsko	ljudstvo	o	njej	ni	vedelo	nič,	ali	
pa	se	vsaj	ni	brigalo	zanjo.

V	tej	splošni	netočnosti	pri	obravnavanju	ure	je	
značilna	poteza	vsakdanjih	navad	v	Izraelu,	ki	je	še	
vedno	 živa	 v	 vseh	 orientalskih	 deželah,	 da	 ne	 go
vorimo	o	nekaterih	sredozemskih	deželah	Evrope!	
Skrb	za	točnost,	ki	je	skoraj	naša	manija	in	na	kateri	

DAN IN URE

Rimska sončna ura (gnómon) na stebru – ok. 100 pr. Kr.
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temelje	tolike	danosti	našega	bivanja,	so	v	temelju	
prezirali.	Nobenemu	lastniku	delavnice	ni	prišlo	na	
kraj	pameti,	da	bi	nadzoroval	prihod	delavcev	točno	
ob	5.	uri,	in	nikomur	se	niti	sanjalo	ni,	da	bi	lahko	bil	
kak	seznam	odhodov	karavan	ali	ladij!	Dogovoriti	se	
za	sestanek	ob	pol	enajstih	dopoldne	ali	ob	šestih	
zvečer	je	bilo	nekaj	nepojmljivega:	omejevali	so	se	
povabiti	obiskovalce,	naj	pridejo	proti	večeru,	kar	je	
bil	primeren	čas	za	vse,	ki	so	radi	klepetali	na	dolgo	
in	široko,	medtem	ko	se	je	nebo	barvalo	iz	bledo	vi
joličaste	v	golobje	sivo	in	temno	modro	in	so	začele	
utripati	zvezde.	Morda	ta	način	ni	bil	ravno	najbolj	
pripraven,	toda	življenje	je	teklo	dosti	počasneje	kot	
v	naših	dneh	in	le	redko	so	bili	pod	pritiskom.

Ali	so	za	ugotavljanje	časa	uporabljali	kake	pri
prave?	Pravijo,	da	so	jih	Grki	in	Rimljani	imeli	naj
manj	 dvoje:	 sončno	 in	 vodno	 uro.	 Prvo	 so	 iznašli	
Atenci	 	–	gnómon	atenskega	matematika	in	astro
noma	Métona	–	in	iznajdba	se	je	hitro	razširila	po	
vsem	 helenskem	 svetu,	 Rimljani	 pa	 so	 jo	 posvojili	
v	 začetku	 druge	 punske	 vojske	 leta	 263	 pr.	 Kr.	 po	
zaslugi	 spretnega	 konzula	 Valeria	 Messala.	 Drugo	
pripravo	za	merjenje	časa	z	bolj	zamotano	tehniko	
so	iznašli	Aleksandrijci,	ki	so	se	poslužili	sončne	ure,	
da	so	sestavili	lestvico	ure	in	je	odtekajoča	voda	ka
zala	potek	časa.	Ta	horológia ex aqua	(vodne	ure)	so	
postale	moda:	poznali	so	take,	ki	so	vsako	uro	vrgla	
v	zrak	kamenček	ali	jajce	ali	celo	zapiskale!	So	Judje	
imeli	te	domiselne	napravice?	Zanimiva	reč:	Sveto	
pismo	niti	namigne	ne	nanje.	Pripoveduje	celo,	da	
je	prerok	Izaija	v	v	Božje	znamenje	kralju	Ezekiju	dal	
pomakniti	senco	za	deset	stopnic	nazaj	(prim.	2	Kr	
20,811).	Arheologija	v	Palestini	še	ni	našla	nobene	
judovske	sončne	ure.	To	pa	seveda	ne	pomeni,	da	si	
je	bogataši	tistega	časa	niso	dali	narediti	na	zidovih	
svojih	bivališč,	niti	da	niso	naročili	iz	Aleksandrije	
ali	Rima	eno	od	tistih	klepsider	(vodnih	ur),	ki	so	
napravljale	tak	vtis	na	obiskovalce.

Kar	zadeva	noč,	ko	gnómon	(sončna	ura)	seveda	
ni	mogla	pokazati	časa	in	kjer	so	bile	vodne	ure	same	
zgolj	približne,	je	bila	delitev	na	ure	še	bolj	negotova	

kot	podnevi.	Od	najstarejših	časov	so	jo	vedno	delili	
na	“straže”,	čas,	ki	je	moral	preteči,	ko	je	en	stražnik	
varoval	taborišče	ali	pastir	čuval	čredo…	Čas	se	je	zdel	
dolg,	saj	menjave	ni	bilo	treba	opraviti	zelo	točno.	
In	 vendar	 pravi	 Sveto	 pismo:	 »Zakaj	 v	 tvojih	 očeh	
je	 tisoč	 let	kakor	včerajšnji	dan,	ki	 je	minil,	kakor	
nočna	straža«	(Ps	90,4).	Potem	ko	so	Rimljani	zasedli	
Palestino,	so	sprejeli	rimsko	delitev	na	štiri	straže,	
katerih	 vsaka	 je	 imela	 v	 grobem	 tri	 ure.	 Številni	
odlomki	v	Novi	zavezi	namigujejo	na	to,	na	primer	
Matejev	evangelij,	ki	natančno	poroča,	da	je	bilo	»ob	
četrti	nočni	straži«	ko	je	Jezus	hodil	po	vodi,	da	bi	
se	pridružil	učencem	sredi	jezera	(prim.	Mt	14,25).	
V	takratnem	času	so	te	štiri	straže	dobro	razlikovali	
in	Markov	evangelij	tam	to	točno	kaže	(Mr	13,35).	
Poznali	so	“večerno	stražo”,	ko	so	na	ravnih	strehah	
v	mestu	oljne	svetilke	širile	svoj	rumeni	soj	na	črtaste	
preproge	in	šotore;	“polnočno	stražo”,	temno,	rahlo	
vznemirljivo	tudi	v	soju	lune	in	zvezd,	v	kateri	»stra
žarji	čakajo	na	 jutro«	(Ps	130);	“stražo	petelinjega	
petja”,	med	katero	je	Jezus	ob	izhodu	z	dvorišča	hiše	
velikega	duhovnika	vrgel	na	Petra	pogled,	ki	je	ne
srečnežu	šel	do	srca;	in	končno	“jutranjo	stražo”,	ko	
se	je	obzorje	po	malem	obarvalo	z	izbranimi	barvami,	
ko	se	je	prebujalo	vse,	ljudje	in	živali,	ko	je	na	zemlji	
vstalo	življenje.

Sončna ura v Stični

Preprosta vodna ura – klepsidra

BODITE BUDNI, KER NE VESTE NE DNEVA NE URE
Mt 25,13

l                    l                    l
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL POČASNOSTI

»Naglico	si	je	izmislil	hudič,«	pravi	turški	pregovor.	
Mi	pa	govorimo	o	“nebeškem	miru”.	Na	to	rajsko	zna
čilnost	nas	lahko	spomni	angel	počasnosti.	Roman	
Odkritje počasnosti	je	postal	kultna	knjiga.	Njen	av
tor	Sten	Nadolny	je	z	njo	očitno	zadel	živec	–	in	glo
boko	hrepenenje	–	našega	časa.	Nenehnemu	stresu	
pa	niso	izpostavljeni	le	živci	številnih	sodobnikov.	Ta	
škoduje	tudi	našim	dušam,	ki	trpijo	zaradi	mrzlične	
naglice	in	“neusmiljenega”	pritiska,	ki	je	posledica	
“ekonomiziranja	časa”,	varčnega	ravnanja	s	časom.

Če	mora	vse	potekati	čedalje	hitreje,	če	naj	bi	v	
delovnem	procesu	privarčevali	vsako	minuto,	če	ne	
sme	biti	nobenih	odmo
rov	več,	če	se	vse	bolj	in	
bolj	pospešuje,	potem	je	
potrebna	 protiutež:	 od
kritje	počasnosti.	Potem	
moramo	s	počasnostjo	in	
v	miru	še	marsikaj	znova	
odkriti.	Namesto	pospe
ševanja	 bi	 nujno	 potre
bovali	razpospeševanje.

Če	opazujemo	panter
ja	v	kletki,	ga	občuduje
mo,	 kako	 suvereno	 in	
po	časi	 se	 giblje.	 Vemo,	
da	lako	že	naslednji	tre
nutek	 neverjetno	 hitro	
plane	na	svojo	žrtev.	Toda	
on	ima	čas,	vzame	si	čas.	
Pri	nas	je	čas	denar.	Pri
varčevati	 moramo	 čim
več	 časa,	 da	 bi	 ga	 imeli	
na	voljo	za	pomembnej
še	 stvari.	 Vprašanje	 pa	
je:	 Kaj	 je	 potem	 za	 nas	
pomembnejše?	 S	 tem,	
kar	nam	preostane,	zelo	
pogosto	nimamo	kaj	po
četi.	 Večinoma	 drvimo.	
Toda	kam?	Postali	smo	žrtve	lastne	vročične	naglice.	
Ta	se	potem	prikrade	tudi	v	naš	prosti	čas.	Tudi	tu	
moramo	doživeti	čimveč	v	čim	krajšem	času.	Toda	
v	tem	nenehnem	hitenju	se	mnogi	ljudje	odvadijo,	
da	bi	sploh	še	kaj	čutili	in	doživljali.	Življenje	v	sebi	
občutijo	 le,	 če	 je	 okrog	 njih	 velik	 vrvež.	 A	 samega	
življenja	ne	čutijo	več.	Zase,	za	svoj	dih,	za	svoje	telo,	
za	vzgibe	svojega	srca	nimajo	več	nobenega	občutka.	
»Brezdelje	nas	v	 ljubezen	popelje,«	 je	nekoč	rekila	
pesnica	Ingeborg	Bachman.

Takšno	 brezdelje	 lahko	 vadimo	 pri	 običajni	
vsakdanji	 hoji.	 Če	 hodimo	 počasi	 če	 zavestno	 ob
čutimo	vsak	korak,	če	se	ne	pustimo	priganjati	–	z	
ničemer	–	smo	lahko	povsem	v	sedanjem	trenutku,	

to	nas	vodi	v	globlje	doživljanje	in	notranjemu	miru.	
Počasnost	ima	posebno	lastno	lepoto.	Če	se	ženska	
počasi	sprehodi	po	ulici,	se	za	njo	ozirajo	vsi	moški.	
Ona	si	lahko	privošči,	da	hodi	počasi.	Uživa	v	svojih	
korakih.	Ženska	pa,	ki	s	hitrimi	koraki	drvi	skozi	cono	
za	pešce,	ne	mara,	da	bi	jo	videli.	Rada	bi	se	čimprej	
prebila	skozi	množico,	da	bi	prispela	na	cilj.	Ni	zares	
na	poti,	ni	navzoča	v	svojem	telesu.	Osredotočena	je	
le	še	na	cilj	in	ob	tem	izgubi	sposobnost,	da	bi	vzbu
jala	spoštovanje.	Za	stoično	filozofijo	je	naše	življenje	
nenehno	 praznovanje.	 Praznujemo,	 da	 smo	 ljudje	
z	božanskim	dostojanstvom.	Če	upočasnimo	svoje	

gibe,	lahko	nekaj	prazno
vanja	 slavja	 občutimo.	
Stvari	 jemljemo	 v	 roke	
po	časi,	 delamo	 počasne	
ko	rake.	 Vzamemo	 si	 čas	
za	 pogovor.	 Vzamemo	
si	 čas	 za	 jed.	 Jemo	 čisto	
počasi	in	zavestno.	In	ne
nadoma	se	zavemo,	kako	
dobro	nam	tekne.	Lahko	
uživamo.	 Praznujemo	
tu	di,	 kadar	 čisto	 počasi	
žvečimo	košček	kruha.

Angel	 počasnosti	 bi	
te	rad	uvedel	v	umetnost	
biti,	 intenzivno	 živeti.	
Po	skusi,	recimo,	kdaj	za
vestno	hoditi	počasneje,	
ko	 pri	 delu	 stopaš	 od	
enih	 pisarniških	 vrat	 k	
drugim.	Med	sprehodom	
skušaj	zavestno	občutiti	
vsak	korak,	kako	se	z	no
go	dotakneš	tal	in	jo	spet	
premakneš	 naprej.	 Po
skusi	počasi	in	zavestno	
vzeti	v	roke	svojo	skode
lico.	Zvečer	se	počasi	sle

ci.	Ugotovil	boš,	kako	tedaj	vse	postaja	simbol,	kako	
odlaganje	 obleke	 lahko	 pomeni,	 da	 si	 odložil	 dan	
in	 njegove	 tegobe.	 Poskusi	 se	 zjutraj	 počasi	 umiti,	
uživati	v	hladni	vodi,	ki	te	osveži.	In	počasi	se	obleci.	
V	liturgiji	je	predvideno	takšno	počasno	oblačenje.	
Duhovnik	tedaj	pri	oblačenju	mašnega	plašča	izgo
vori:	»Oblačim	si	oblačila	odrešenja.«	Tako	se	lahko	
zavestno	veseliš	oblačil,	ki	jih	oblečeš,	s	katerimi	se	
pripraviš	na	dan	pred	seboj,	s	katerimi	se	okrasiš.	In	
lahko	se	Bogu	zahvališ	s	psalmistom:	»Zahvaljujem	
se	 ti,	 da	 si	 me	 tako	 čudovito	 ustvaril«	 (Ps	 139,14).	
Tako	te	bo	angel	počasnosti	navajal	na	zavestno	in	
pozorno	življenje	ter	te	uvedel	v	umetnost,	da	boš	
gledal	na	svoje	življenje	kot	neprekinjen	praznik.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

KRISTUSOVO ROJSTVO

➧

V	teh	času,	ko	se	dan	za	dnem	približujemo	véli
kemu	 božičnemu	 prazniku,	 nas	 bogoslužje	 tako	
spodbuja,	da	bi	poživili	svojo	pripravo,	da	nam	daje	
na	razpolago	mnogo	svetopisemskih	besedil	iz	Stare	
in	Nove	zaveze,	ki	nas	vodijo	k	temu,	da	bi	se	osredo
točili	na	smisel	in	pomen	tega	vsakoletnega	spomina.	
Če	nas	božič	po	eni	strani	spominja	na	neverjetni	
čudež	 rojstva	 edinorojenega	 Sina	 iz	 Device	 Marije	
v	betlehemski	votlini,	nas	po	drugi	strani	spodbuja,	
da	bi	v	bdenju	in	molitvi	pričakovali	istega	našega	
Odrešenika,	 ki	 bo	 poslednji	 dan	 »prišel	 sodit	 žive	
in	 mrtve«.	 Morda	 mi	 verni	 danes	 res	 pričakujemo	
Sodnika,	 vsi	 pa	 pričakujemo	 pravičnost.	 Gledamo	
toliko	 krivice	 na	 svetu,	 na	
našem	 malem	 svetu,	 v	 hiši,	
v	okolici,	pa	tudi	v	vélikem	
svetu	držav	in	družbe.	In	pri
čakujemo,	da	bo	uresničena	
pravičnost.	Pravičnost	je	ab
strakten	pojem:	naj	nastopi	
pravičnost.	 Mi	 pa	 pričaku
jemo	 nekaj	 stvarnega:	 naj	
pride	tisti,	ki	more	uresničiti	
pravičnost.	Pridi,	Gospod	Je
zus	Kristus,	kot	Sodnik,	pridi	
na	svoj	lasten	način.	Gospod	
ve,	 kakor	 stopiti	 na	 svet	 in	
uresničiti	 pravičnost.	 Moli
mo,	da	bi	nam	Gospod,	So
dnik,	odgovoril,	da	bi	zares	
uresničil	pravičnost	na	sve
tu.	Pričakujemo	pravičnost,	
toda	 to	 ne	 more	 biti	 samo	
nek	izraz	nekakšne	zahtev
nosti	do	drugih.	Pričakovati	
pravičnost	 v	 krščanskem	
smi	slu	pomeni	predvsem,	da	
mi	sami	začnemo	živeti	pred	
očmi	 Sodnika,	 po	 načelih	
Sod	nika,	da	začnemo	živeti	v	njegovi	navzočnosti	z	
uresničevanjem	pravičnost	v	svojem	življenju.	Tako	
z	uresničevanjem	pravičnosti	v	Sodnikovi	navzočno
sti	pričakujemo	pravičnost	v	resnici.	In	to	je	smisel	
adventa,	časa	budnosti.	Budnost	v	adventu	pomni	
živeti	pred	očmi	BogaSodnika	in	pripravljati	tako	
sami	sebe	in	svet	na	pravičnosti.	Na	ta	način,	živeč	
pred	očmi	BogaSodnika,	moremo	odpreti	svet	pri
hodu	njegovega	Sina	in	pripraviti	srce,	da	sprejme	
»Gospoda,	ki	prihaja«.	Dete,	ki	so	ga	pred	dva	tisoč	leti	
počastili	pastirji	v	neki	votlini	v	nočnem	Betlehemu,	
nas	ne	preneha	obiskovati	v	vsakdanjem	življenju,	
ko	smo	kot	romarji	na	poti	proti	Kraljestvu.	V	pri
čakovanju	Njega	vernik	postane	razlagalec	upanja	
vsega	 človeštva.	 Človeštvo	 hrepeni	 po	 pravičnosti		

in	tako,	včasih	tudi	ne	da	bi	se	zavedalo,	pričakuje	
Boga,	pričakuje	odrešenje,	ki	ga	lahko	da	samo	Bog.	
Mi,	kristjani,	označujemo	to	pričakovanje	z	vztraj
no	 molitvijo,	 kakor	 se	 to	 kaže	 v	 vrsti	 prepričljivih	
prošenj,	ki	jih	v	predbožični	devetdnevnici	prinaša	
bogoslužje.

Vsaka	prošnja,	ki	prosi	za	prihod	Modrosti,	Sonca	
pravičnosti,	Bogaznami	ima	tudi	molitev	k	Priča
kovanemu	vseh	narodov,	naj	pohiti	s	svojim	priho
dom.	Prositi	za	dar	rojstva	Odrešenika	pa	pomeni	
tudi	 lotiti	 se	 pripravljanja	 poti,	 urediti	 primerno	
prebivališče	ne	le	v	svojem	okolju,	ampak	predvsem	
v	svojem	duhu.	Pustimo	se	voditi	evangelistu	Janezu	

in	skušajmo	v	teh	dneh	svojo	
pozornost	 obrniti	 k	 večni	
Be	sedi,	 Logosu,	 Besedi,	 ki	
je	postala	meso	in	iz	katere	
polnosti	 smo	 prejeli	 milost	
za	milostjo	(prim.	1,14.16).	
Ta	vera	v	Logos	Stvarnika,	v	
Besedo,	ki	je	ustvarila	svet,	v	
Njega,	ki	je	prišel	kot	Dete,	ta	
vera	in	njeno	veliko	upanje	
se	danes	na	žalost	zdijo	daleč	
od	 resničnega	 vsakdanjega	
javnega	ali	zasebnega	življe
nja.	 Zdi	 se,	 da	 je	 ta	 resnica	
previsoka.	Mi	sami	se	skuša
mo	znajti	glede	na	možnosti,	
ki	 jih	 najdemo,	 vsaj	 zdi	 se	
ta	ko.	 Toda	 na	 ta	 način	 svet	
postaja	 vedno	 bolj	 zmeden	
in	 nasilen,	 kakor	 to	 opaža
mo	 vsak	 dan.	 In	 Božja	 luč,	
luč	Resnice	ugaša.	Življenje	
postaja	 temačno	 in	 brez	
usme	ritve.

Kako	 važno	 je	 torej,	 da	
smo	resnični	verniki	in	kot	

verniki	 potrjujemo	 z	 močjo,	 s	 svojim	 življenjem	
skrivnost	odrešenja,	ki	jo	prinaša	s	seboj	praznova
nje	božiča.	V	Betlehemu	se	je	svetu	prikazala	Luč,	ki	
razsvetljuje	naše	življenje.	Razodeta	na	je	bila	Pot,	ki	
vodi	k	polnosti	naše	človečnosti.	Kakšen	smisel	ima	
praznovati	božič,	če	ne	spoznamo,	da	je	Bog	postal	
človek?	Praznovanje	postane	prazno.	Predvsem	mi,	
kristjani,	 moramo	 v	 globokem	 in	 občutenem	 pre
pričanju	poudarjati	resničnost	Kristusovega	rojstva,	
da	bi	pred	vsemi	pričali		o	zavesti	nezaslišanega	daru	
in	bogastva	ne	le	za	nas,	ampak	za	vse.	Odtod	izhaja	
dolžnost	evangelizacije,	ki	je	v	bistvu	sporočanje	tega	
“euangelion”,	te	“vesele	novice”.

V	neposredni	pripravi	na	božič	postaja	molitev	
Cerkve	vedno	bolj	goreča,	da	bi	se	uresničila	upanja	
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miru,	odrešenja	in	pravičnosti,	ki	jih	svet	danes	nujno	
potrebuje.	Prosimo	Boga,	naj	bi	bilo	nasilje	premaga
no	z	močjo	ljubezni,	da	bi	se	nasprotstva	umaknila	
spravi,	da	bi	se	želja	po	nadvladi	spremenila	v	željo	po	
odpuščanju,	pravici	in	miru.	Voščila	medsebojnega	
spoštovanja,	ki	si	jih	te	dni	izmenjujemo,	naj	dose
žejo	vse	naše	vsakdanje	življenja.	Naj	bo	mir	v	naših	
srcih,	da	se	bodo	odprla	delovanju	Božje	milosti.	Mir	
naj	gospoduje	v	družinah,	ki	naj	jim	bo	omogočeno	
preživeti	božič	v	edinosti	pred	jaslicami	in	z	lučka
mi	okrašenim	drevescem.	Sporočilo	solidarnosti	in	
sprejemanja,	ki	prihaja	od	božiča,	naj	doprinese	k	
ustvarjanju	globlje	občutljivosti	do	starih	in	novih	
oblik	revščine,	k	skupnemu	blagostanju,	h	kateremu	
smo	vsi	povabljeni.	Naj	vsi	člani	družinske	skupnosti,	

predvsem	otroci,	stari	in	slabotni	občutijo	toplino	
tega	praznika,	ki	naj	se	potem	razširi	na	vse	dni	leta.

Naj	bo	božič	za	vse	praznik	miru	in	veselja:	veselja	
zaradi	rojstva	Odrešenika,	Kneza	miru.	Kot	pastirji	
tudi	 mi	 pospešimo	 svoje	 korake	 proti	 Betlehemu.	
Tako	bomo	mogli	v	srcu	Svete	noči	zreti	»Dete,	po
vito	v	plenice	in	položeno	v	jasli«	skupaj	z	Marijo	in	
Jožefom	(prim.	Lk	2,12.16).	Prosimo	Gospoda,	naj	
odpre	naše	duše,	da	bomo	mogli	vstopiti	v	skrivnost	
Njegovega	rojstva.	Marija,	ki	je	darovala	svoje	deviško	
naročje	Božji	Besedi,	ki	ga	je	zrla	kot	dete	v	svojih	
materinskih	rokah,	ki	ga	še	vedno	daruje	vsem	kot	
Odrešenika	sveta,	naj	nam	pomaga,	da	bomo	iz	boži
ča	naredili	priložnost	za	rast	v	spoznavanju	Kristusa	
in	njegove	ljubezni.

Adventni	čas	spominja	na	ljudstvo,	ki	je	pričako
valo	odrešenje,	istočasno	pa	opozarja	na	čakanje	člo
veštva	na	dokončni	Jezusov	prihod.	Advent	je	čas,	ki	
se	ozira	na	preteklost,	ki	čas,	v	katerem	naj	se	človek	
pripravi	na	slovesno	praznovanje	Jezusovega	rojstva,	
in	je	čas	prihodnosti,	v	katerem	naj	se	vsakdo	usmeri	
na	Jezusov	prihod	ob	koncu	časa.	Prvi	božič	je	bil	na	
betlehemskih	planjavah,	drugi	božič	pa	pričakujemo	
v	bodočnosti.	Veliko	adventnih	običajev,	ki	izvirajo	
iz	predkrščanskih	predstav,	prinaša	veselo	pričako
vanje	in	radost	ob	Jezusovem	prihodu.	A	vijoličasta	
barva	spominja	na	metánoio,	na	spreobrnjenje	srca,	
in	 spodbuja,	 da	 se	 ukvarjamo	 z	 vprašanji	 o	 smislu	
človeka	 in	 s	 človekovo	 bitnostjo.	 Rožnato	 rdeča	
barva,	 ki	 je	 dovoljena	 na	 tretjo	 adventno	 nedeljo,	
olajša	ta	spoprijem	s	samim	seboj,	ker	že	opozarja	
na	 veselje	 svete	 noči.	 V	 običajih	 in	 v	 adventu	 tiči	
pomembna	življenjska	modrost:	človek	naj	se	umiri	
in	naj	se	odpre	tako,	da	bo	pripravljen	sprejeti	novo.	
V	adventu	se	čas	upočasni,	advent	se	obrača	proti	

po		vršnosti,	 proti	 daljšanju	 časa,	 proti	 zadihanosti	
in	stresu.	Advent	razodeva,	da	naj	se	človek	osvesti,	
postane	miren	in	zadovoljen.

Predigra
Božič	se	začenja	s	“predigro”,	z	ogrevanjem.	Pred	

praznikom	je	čas	priprave.	Advent	pomeni	na	sploš
no	prihod,	v	posebnem	pomenu	besede	pa	Gospo
dov	prihod	v	otroški	podobi.	Vsaka	rast	potrebuje	
čas,	zato	ima	tudi	drevo	posebno	vlogo	v	božičnem	
času.	Drevo	je	prispodoba	za	človeka,	ker	se	razvije	
in	mine,	raste	in	počiva.	Podobno	je	s	človekom,	ki	
potrebuje	 pripravo	 in	 uglasitev;	 to	 velja	 za	 dobro	
jed,	pa	tudi	za	njeno	pripravo,	to	velja	za	delo	in	za	
pri	pravo	 delovnih	 aparatur,	 to	 velja	 za	 koncert	 in	
za	 uglasitev	 inštrumentov	 ter	 vpevanje	 zbora,	 to	
ve	lja	za	športno	udejstvovanje,	to	velja	za	ljubezen	
in	intimnost.	Pripravljalni	čas	je	v	življenju,	poklicu	
in	prostem	času	samoumeven.	Tega	se	človek	komaj	
zaveda.	 Advent	 hoče	 opozoriti	 na	 dejstvo,	 da	 vse	
potrebuje	pripravao.	Če	hoče	Bog	priti	na	svet	in	se	
mu	celo	odpirajo	vrata,	potem	je	potrebna	priprava.

Čas hrepenenja
Hrepenenje	je	tisto	poželenje,	ki	navdaja	člove

ško	srce	z	veseljem	in	ga	tako	zadovoljuje.	Je	tista	
elementarna	človeška	razpoloženost,	o	kateri	pravi	
sv.	Avguštin:	»Nemirno	je	naše	srce,	dokler	ne	najde	
miru	pri	tebi,	o	Bog.«

Po	 čem	 hrepeni	 naše	 srce,	 ko	 zagleda	 adventni	
ve	nec?	Po	čem	hrepeni	naše	oko,	ko	prižgemo	prvo	
svečo	 na	 adventnem	 vencu?	 Po	 čem	 hrepeni	 naše	
uho,	 ko	 zadonijo	 priljubljene	 adventne	 pesmi	 in	
ganljive	božične	melodije?	Po	čem	hrepeni	naš	nos,	
ko	vdihava	vonjavo	zelenih	vejic?	Po	čem	hrepenijo	

Jože Till

MODROST ADVENTA
advent kot čas priprave na božič

Čas pred božičnim čarom je čestokrat podoben blaznosti, histeriji ter vročičnemu iskanju sreče.
V trgovinah se kupčuje z ljubeznijo, da bosta dobiček in zadovoljnost z darili presegla raven

prejšnjega leta.
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čutila?	Po	domovini	in	varnosti,	po	izgubljenem	raju,	
po	nebesih?	Jemlje	tako	hrepenenje	dejanskost	sploh	
resno	in	se	ne	prepušča	nerealistični	iluziji	–	iluziji,	
da	bi	bil	poklic	absolutno	izpolnjevanje	življenja	–	
iluziji	živeti	z	družino	v	popolnem	razumevanju	–	
iluziji,	da	bi	vsakdo	moral	ljubiti	vsakogar?

»Če	hočeš	izdelati	ladjo,	potem	moraš	najprej	učiti	
ljudi	hrepenenja	po	širnem	morju,«	pravi	francoski	
pisatelj	Antoine	de	SaintExupéry.	V	hrepenenju	ti
či	moč	za	tveganje.	Stavbarstvo	živi	od	hrepenenja.	
Glasba	živi	od	hrepenenja,	ko	odpira	okno	k	nebu.	
Hrepenenje	 oplaja	 in	 bogati	 človekovo	 življenje.	
Ogrevajoča	sveča	ohranja	hrepenenje,	hrepenenje	
po	odpiranju	težko	dostopnega	sveta	ljubezni,	miru	
in	sožitja.

Čas tolažbe
Advent	 je	 čas	 tolažbe.	 Georg	 Friedrich	 Händel	

upo	rablja	v	oratoriju	“Mesija”	besede	preroka	Izaija,	
ko	govori	o	ljudstvu,	ki	je	tolažbe	potrebno,	ker	je	
njegova	tlaka	dokončana	in	njegova	krivda	porav
nana	(prim.	Iz	40,12).	Tudi	latinska	beseda	“rorate”	
ima	pridih	tolažbe.	Pri	nas	poznamo	namesto	besede	
“rorate”	 besedo	 “svitne”.	 In	 neka	 adventna	 pesem	
nemirno	in	plašno	povprašuje	po	pričakovanem	Od
rešeniku,	ki	naj	bi	bil	tolažba	in	upanje	vsega	sveta.

Tolažba	daje	moč	in	pomaga	pri	osamljenosti.	Bog	
je	tisti,	ki	se	približuje	človeku	in	ga	tolaži.	Tako	se	
razširja	čut	za	domovinskost,	za	varnost	kljub	temi	
ali	samotnosti.	Zato	naj	bi	človek	ravnal	tako	kakor	
Bog:	biti	v	tolažbo	človeku,	bližati	se	mu	in	se	z	njim	
solidarizirati.

Čas popotništva
Ko	v	temi	zasveti	luč	oziroma	zvezda,	se	podajo	

trije	modri	različnega	porekla,	različnih	veroizpo
vedi,	kultur	in	različnega	videza	na	pot,	da	bi	našli	
življenjski	ideal.	Namesto	tega	najdejo	ti	gospodje	
majhnega,	nebogljenega	otroka	ter	zaskrbljena	star
ša	brez	primernega	doma.	V	tujini	naletijo	iskajoči	
na	neznanost	in	drugačnost,	na	ogroženost	in	izzi
valnost.	Srečajo	s	ljudmi	druge	vere,	drugega	jezika	
in	 drugega	 videza.	 Tujci	 povzročajo	 radovednost,	
zanimanje,	strah;	čutijo	zavračanje,	nelagodje,	vzne
mirjenost	in	negotovost.	Veliko	jih	je,	ki	upajo,	da	ne	
bodo	ostali	pri	njih	ali	se	celo	stalno	naselili	in	živeli	
po	njihovih	običajih	in	navadah.	Dobro	se	počutijo,	
ko	 tujci	 končno	 zapustijo	 kraj.	 A	 domačini,	 Jezus,	
Marija,	Jožef,	morajo	pobegniti,	ker	se	oblastiželjni	

potentat	boji,	da	bi	ga	kdo	pregnal	s	prestola.	Kruti	
vojaki,	ki	imajo	nalogo	ščititi	diktatorja,	pa	zapušča
jo	 za	 sabo	 sled	 grozote	 ter	 jadikujoče,	 jokajoče	 in	
neutolažljive	matere.	Zvezda,	 luč,	sveti	vsem,	ki	so	
Bogu	po	volji	in	se	zavzemajo	za	mir	in	pravičnost.	
Bedaki	pa	verjamejo,	da	so	varovali	sodeželane	pred	
drugimi,	pred	tujci.	Zato	hodijo	ošabno	in	naduto	
po	 deželi	 v	 prepričanju,	 da	 so	 rešili	 uniformnost	
pred	Odrešenikom	sveta	in	tako	uspešno	preprečili	
kulturno	raznolikost.

Čas novega sredi teme
V	temi,	v	skrivnostnem,	v	mrazu	se	začenja	novo	

leto,	 novo	 življenje,	 otrokovo	 rojstvo.	 Pozimi	 in	 v	
tišini	se	lahko	človek	ustavi	in	prekine	z	delom,	ki	
ga	tlači.	Življenje	se	začne	v	temi,	v	temi	materine
ga	telesa.	V	temi	nastaja	novo,	nepoznano.	Judje	so	
bili	prepričani,	da	se	dan	začne	z	večerom.	Najprej	
prihaja	tema,	ki	ji	sledi	luč	dneva.	Božič	pripoveduje	
o	 tem,	 kako	 je	 prišel	 otrok	 iz	 teme	 v	 luč,	 govori	 o	
rojstvu	tistega,	ki	ga	imenujemo	“Odrešenika	sveta”.	
Otrokovo	rojstvo	je	bila	vedno	skrivnost.	Jezusovo	
rojstvo,	ki	je	bilo	v	betlehemski	samoti	in	za	družino	
v	tujini,	opozarja	na	naš	porod,	na	dete,	ki	pride	v	tuj	
svet	in	čaka	na	dobrohoten	sprejem.	Mistiki	govorijo	
o	božjem	rojstvu	v	človeških	srcih.	Če	ne	pride	do	
tega	preporoda,	se	človek	odtuji	samemu	sebi.	Če	se	
Bog	rojeva	v	človeku,	se	zares	dotika	samega	sebe;	
potem	je	v	človeku	vir	življenja,	iz	katerega	človek	
lahko	črpa	vodo,	ki	oživlja.

Gospod,	kaj	smo	naredili	iz	adventnega	časa?
Postal	je	čas	prazničnih	nakupov,	hitenja	in	nemira.

Ali	s	tem,	ko	hitimo,	ne	bežimo	od	tebe?
Naj	bo	moj	advent	čas,

ko	ti	bom	prisluhnil	v	tišini	srca.
Advent	vendar	pomeni:	ti	prihajaš!

Prihajaš	ob	koncu	časov	in	hočeš	priti	tudi	zdaj.
Da,	Gospod,	pridi	danes	znova	v	moje	življenje.

PRIDI ZNOVA

Napravi	v	meni	prostor	za	svojo	navzočnost.
Ozdravi	me,	očisti	me	krivde,	daj	da	ne	bo	ničesar

v	mojem	življenju,	ker	bi	ne	bil	ti,	Gospod.
Naj	tvoj	mir	prebiva	v	meni.
Naj	me	nič	postranskega

in	nepomembnega	ne	vznemirja.
Naj	bom	že	danes	pripravljen	na	to,	da	prideš,

da	se	bom	iz	vsega	srca	veselil	tvojega	rojstva.
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P. Bernardin Sušnik

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
za pravilno umevanje te verske resnice

Brezmadežna (A. Trevisani)
Frančiškanska cerkev v Kopru

Napačno	umevanje	te	verske	resnice,	ki	ga	najde
mo	tako	pri	nekatoličanih	kot	katoličanih	temelji	na	
treh	postavkah.	Prva	se	nanaša	na	“spočetje”	samo,	
druga	temelji	na	napačnem	pojmovanju	“izvirnega	
greha”,	tretja	pa	na	tem,	da	Marijino	Brezmadežno	
spočetje	ni	v	Svetem	pismu	nikjer	omenjeno.

Versko	resnico	o	Marijinem	Brezmadežnem	spo
četju	je	razglasil	papež	bl.	Pij	IX.	8.	decembra	1854.	
Bistvo	 razglasitve	 je	 povzeto	 v	 naslednjem	 stavku	
razglasitvenega	dokumenta	(bule	“Ineffabilis	Deus”):	
»Da	je	blažena	Devica	Marija	bila	v	prvem	trenutku	
svojega	 spočetja	 obvarovana	 vsakega	 madeža	
izvirnega	greha,	in	sicer	po	edinstveni	milosti	
in	predpravici,	ki	jo	je	podelil	vsemogoč
ni	 Bog	 z	 ozirom	 na	 zasluženje	 Jezusa	
Kristusa,	odrešenika	človeškega	rodu	
–	to	je	od	Boga	razodet	nauk	in	ga	
morajo	zato	vsi	verniki	trdno	in	sta
novitno	verovati,«	kar	je	povzel	tudi	
II.	 vatikanski	 koncil	 v	 Dogmatični	
konstituciji	o	Cerkvi,	56.

Tisti,	 ki	 jim	 “spočetje”	 samo	
dela	 težave,	 mešajo	 Marijino	
spočetje	 kot	 posledico	 zakon
skega	dejanja	njenih	staršev,	in	
Jezusovo	spočetje,	ki	ga	je	an
gel	oznanil	Mariji	in	je	bilo	delo	
Svetega	 Duha.	 Oboje	 je	 treba	
strogo	razlikovati,	kot	razlikuje	
tudi	 bogoslužje:	 Marijino	 spo
četje	 kot	 posledico	 zakonskega	
dejanja	njenih	staršev	praznujemo	
8.	 decembra,	 Jezusovo	 spočetje	 pa	
25.	marca	na	praznik	Gospodovega	
oznanjenja.

Tistim,	ki	imajo	probleme	z	napač
nim	razumevanjem	“izvirnega	greha”	je	
sicer	jasno,	da	je	šlo	pri	tem	za	spočetje,	
ki	 se	 je	 zgodilo	 po	 naravni	 poti	 v	 telesu	
Marijine	matere,	ni	jim	pa	jasna	razlika	med	
“izvirnim”	in	osebnim	grehom.	Delno	
je	tudi	krivda	v	netočnem	poimenova
nju.	Pri	osebnem	grehu	gre	za	osebno	
dejanje	 nekega	 človeka	 (to	 more	 biti	 tudi	 samo	 v	
mislih	ali	besedah),	ki	se	zavestno	in	svobodno	od
loči	za	prelomitev	neke	verske	ali	moralne	norme.	
Tu	seveda	pride	v	poštev	razlikovanje	med	malim	in	
smrtnim	grehom,	kar	pa	ne	spada	pod	gornji	naslov.	
Ta	 osebni	 greh	 nima	 z	 Marijinim	 Brezmadežnim	
spočetjem	nobene	zveze.	“Izvirni”	greh,	ki	bremeni	
človeštvo	in	ga	Sveto	pismo	simbolično	opisuje	v	1	
Mojzesovi	knjigi	3,123	kot	dejanje	prvih	staršev,	ki	
sta	prekršila	neko	Božjo	zapoved	in	bila	zaradi	tega	
izgnana	iz	raja,	pa	pomeni,	da	je	človek	(ki	ga	simbo

lizirata	Adam	in	Eva)	na	neki	točki	svoje	zgodovine	
zapravil	tisto	prijateljstvo	in	povezanost	z	Bogom,	
ki	ga	imenujemo	“posvečujočo	milost”.	In	kar	je	člo
vek	zapravil,	tega	ni	mogel	dati	v	dediščino	svojim	
potomcem.	Tako	se	vsak	človek	rodi	s	to	nepopolno	
dediščino,	v	kateri	je	praznina,	ki	jo	imenujemo	“iz
virni	greh”.	Po	zaslugi	Kristusovega	odrešenja	nam	
zakrament	krsta	“zapolni”	to	praznino	in	vzpostavi	
v	človeku	prejšnje	stanje	povezanosti	z	Bogom,	se
veda	pa	ne	odvzame	posledic,	ki	jih	je	ta	“praznina”	
pustila	skozi	tisoče	rodov	na	človekovi	duhovnosti.	

Pri	Mariji	pa	je	Bog	naredil	izjemo	in	ji	je	tisto,	
kar	nam	podeli	krst,	s	svojim	posebnim	deja

njem	dal	že	v	trenutku,	ko	je	bila	spočeta	v	
telesu	svoje	matere,	torej	jo	je	obvaroval	

tiste	usodne	“praznine”,	ki	bremeni	
vse	druge	ljudi.	Zdi	se,	da	imajo	s	tem	
največje	probleme	protestanti,	ki	po	
poročanju	bivšega	anglikanca	in	po

tem	kardinala,	zdaj	blaženega	Joh
na	Henryja	Newmana	pojmujejo	

“izvirni”	greh	približno	enako	
kot	 osebne	 grehe.	 Problem	
to	rej	ni	v	Brezmadežnem	spo
četju,	ampak	v	razumevanju	
“izvirnega”	greha.

Kar	zadeva	trditev,	da	Brez
madežno	 spočetje	 v	 Svetem	
pismu	ni	omenjeno,	to	popol
noma	 drži.	 Vendar	 je	 treba	

ve	deti,	 da	 Božje	 razodetje	 ni	
neka	 zbirka	 izdelanih	 stavkov	

in	 trditev	 o	 Bogu	 in	 odrešenju.	
Kristus	nam	razodetja	ni	dal	samo	
s	 svojimi	 trditvami,	 ampak	 tudi	 s	
prilikami,	 kjer	 je	 treba	 brati	 med	

vrsticami,	pa	tudi	s	čudeži	in	drugimi	
dejanje	in	končno	tudi	s	trpljenjem	in	

vstajenjem.	Cerkev,	ki	 je	njegovo	skriv
nostno	 telo,	 ni	 samo	 varuh	 tega	 razode

tja,	 ampak	 ga	 s	 svojim	 življenjem	 in	
spoznanji	 tudi	 dopolnjuje.	 Posebno	
to	 velja	 za	 stvari,	 ki	 so	 bile	 v	 Cerkvi	

predmet	vere	od	najstarejših	časov,	čeprav	niso	bile	
nikdar	uradno	označene	kot	take.	In	to	je	bilo	tudi	
z	 Marijinim	 Brezmadežnim	 spočetjem.	 Ali,	 kot	 je	
povedal	že	omenjeni	bl.	kardinal	Newman:	»Dejstvo	
je,	da	katoličani	niso	sprejeli	tega	nauka,	ker	je	bil	
definiran	 (razglašen	 za	 versko	 resnico),	 marveč	 je	
bil	definiran,	ker	so	verovali	vanj.«

»Razglasitve	 “novih”	 verskih	 resnic	 nastajajo	 v	
boju	Cerkve	zoper	zmoto	in	so	učinek	dejavne	vere	
v	Kristusa;	to	so	dejanja,	s	katerimi	Cerkev,	ki	jo	oži
vlja	Sveti	Duh,	vedno	znova	izraža	svojo	predanost	
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Kristusu.	 Ko	 Cerkev	 definira	 kako	 versko	 resnico,	
pomeni	to	izpoved	vere	v	Kristusa,	takšno	izpoved,	
da	jo	morejo	slišati	ljudje	tistega	časa.	Pri	Marijinem	
brezmadežnem	 spočetju	 neposredno	 pred	 razgla
sitvijo	 v	 vernih	 krogih	 sicer	 ni	 bilo	 nasprotovanja	
verski	 resnici;	 pač	 pa	 je	 človeško	 družbo	 razjedal	
naturalizem,	 to	 je	 tajitev	 ali	 vsaj	 premajhno	 upo
števanje	nadnaravnega	sveta	milosti,	npr.	v	vzgoji.	

Takšen	naturalizem	in	njemu	sorodni	racionalizem,	
ki	 priznava	 za	 resnično	 samo	 to,	 kar	 more	 človek	
odkriti	in	doumeti	s	svojim	razumom,	sta	se	začela	
vedno	bolj	zajedati	tudi	v	mišljenje	kristjanov.	Tako	
je	razglasitev	verske	resnice,	ki	je	pravzaprav	dejanje	
vsega	občestva	Cerkve,	pomenila	zatrditev	nadnarav
nega	sveta,	ponovno	javno	izpoved	vere	v	Kristusa	
in	vdanosti	do	njega«	(A.	Strle).

Jože Dolenc

BOŽIČ NA SLOVENSKEM

O	malokaterem	prazniku	bi	mogli	reči,	da	se	 je	
tako	hitro	razširil	po	krščanskem	svetu	kakor	Božič.	
Zlasti	v	deželah	srednje	Evrope	se	je	v	kratkem	razvil	
v	 glavni	 praznik	 cerkvenega	 leta.	 Sveti	 Krizostom	
imenuje	 Božič	 izvir,	 iz	 katerega	 so	 kakor	 reke,	 ki	
iz	enega	studenca	teko	na	vse	strani,	izšli	vsi	drugi	
veliki	 praznični	 dnevi	 cerkvenega	 leta.	 In	 spet	 za	
noben	drug	praznik	ne	moremo	reči,	da	se	je	ob	njem	
pri	vseh	narodih	nabralo	toliko	običajev,	verovanj,	
zgodb,	pripovedk,	legend	in	raznih	pesmi	ter	vsako
vrstnih	upodobitev	kakor	okrog	Božiča;	vsak	narod	
pa	 ga	 ovije	 še	 s	 posebnim	 čarom	 svojega	 občutja	
in	 doživljanja.	 Tudi	 Slovenci	 smo	 v	 več	 kot	 1.200	
letih,	odkar	praznujemo	Božič	in	se	ob	njem	veseli
mo	Gospodovega	rojstva,	
opletli	božično	skrivnost	s	
svojimi	posebnostmi,	obi
čaji	 in	 obredi,	 ki	 smo	 jih	
naslonili	 deloma	 na	 cer
kveno	bogoslužje,	deloma	
na	 ljudsko	 pobožnost,	
deloma	 pa	 celo	 na	 stara	
poganska	 izročila.	 V	 teh	
stoletjih	je	nastalo	nešteto	
lepih	 božičnih	 pesmi,	 ki	
izražajo	duhovno	veselje,	
upanje	in	tolažbo,	ki	jo	je	
naše	 ljudstvo	 nepretrgo
ma	zajemalo	iz	vere	v	bo
žično	skrivnost.	Iz	mnogih	
naših	narodnih	običajev,	zlasti	božičnih	odseva	živa	
obrednost,	prava	 liturgija.	Žal	se	 ta	obrednost,	čar	
tega	ljudskega	bogočastja,	po	naših	družinah	čedalje	
bolj	izgublja.

Že	nekaj	tednov	pred	Božičem,	skozi	ves	advent,	
se	vpleta	v	vsakdanje	življenje	božično	razpolože
nje	 najprej	 z	 resnostjo	 zornic	 ali	 svitanic,	 kot	 jih	
ponekod	 imenujejo,	 s	 tihoto	 v	 domovih	 in	 s	 celo	
vrsto	 prisrčnih	 navad,	 ki	 so	 se	 ohranile	 po	 vsem	
nekdanjem	slovenskem	ozemlju.	Narod	jih	je	ohra
njal	s	spoštovanjem	in	z	 ljubeznijo,	ker	so	bile	del	
njegovega	verskega	in	narodnega	izročila,	dediščina	
daljne	preteklosti,	ki	so	jo	rod	za	rodom	bogatili	in	
dopolnjevali	predvsem	z	novimi	in	globljimi	oblika
mi	ljudske	vernosti.

Kakor	v	bogoslužju,	tako	je	tudi	v	ljudski	pobož
nosti	in	v	raznih	običajih	čas	pred	Božičem	čudovito	

lep	 in	 bogat.	 Advent	 je	 bil	 vernim	 Slovencem	 od	
nekdaj	svet	čas,	čas	zbranosti,	notranje	priprave	na	
praznik	Gospodovega	rojstva.	Prenehalo	je	veselja
čenje	in	vse	drugo,	kar	je	motilo	resnost	in	zbranost.	
Adventni	večeri	so	potekali	v	lepi	družinski	skupno
sti,	ob	molitvi	rožnega	venca,	petju	adventnih	pesmi	
ter	ob	pripravljanju	jaslic.	Leto	za	letom	je	nastajalo	
v	adventnem	času	v	neštetih	domovih	po	naši	domo
vini	nekaj	najlepših	spomenikov	slovenske	ljudske	
umetnosti	–	božične	jaslice.	Nešteto	podob	različne	
velikosti,	izrezljanih	iz	lesa,	izstriženih	iz	papirja	ali	
narejenih	iz	voska	ali	iz	gline,	je	iz	leta	v	leto	terjalo	
več	prostora	v	kotu,	v	katerem	je	čez	leto	kraljevalo	
razpelo,	v	majniku	pa	Marija.	Božično	razpoloženje,	

njegov	 čas	 in	 občutje	 po	
svoje	odsevajo	tudi	v	naši	
upodabljajoči	 umetnosti,	
zlasti	 nabožni,	 v	 narodni	
in	 umetni	 pesmi,	 pa	 tudi	
v	 leposlovju.	 Skoraj	 pri	
vseh	 slovenskih	 pesnikih	
in	pisateljih	se	srečujemo	
z	božično	motiviko.

Preproste,	a	polne	do
mačega	in	iskrenega	obču
tja	so	naše	ljudske	božične	
pesmi	in	kolednice,	davne	
priče	slovenske	verske	in	
narodne	 istovetnosti;	 ob	
njih	imamo	enak	občutek	

in	vtis	kakor	ob	srednjeveških	freskah	po	naših	cer
kvah,	na	katerih	se	srečujemo	z	istimi	figurami	ka
kor	pri	ljudskih	podobarjih,	ki	so	nam	poleg	drugih	
umetnij	ustvarjali	jaslice.	Za	staro	izročilo	slovenskih	
božičnih	in	trikraljevskih	obrednih	pesmi	priča	to,	
da	jih	je	ljudstvo	pelo	dvesto	in	več	let	prej,	preden	
so	bile	prvič	zapisane.	Tako	je	bila	na	primer	naša	
doslej	najstareša	znana	božična	pesem	»Eno	dete	je	
rojeno«	prvič	tiskana	v	letu	1607,	ljudstvo	pa	jo	je	
pelo	že	v	15.	stoletju	in	jo	ohranjalo	v	raznih	oblikah.

Eden	najbolj	vidnih	simbolov	družinskega	praz
novanja	Gospodovega	rojstva	je	postavljanje	jaslic.	
Po	stari	navadi	imajo	svoje	častno	mesto	v	kotu	za	
mizo	pod	križem,	v	tako	imenovanem	“bogkovem	
kotu”.	Ta	kot	nam	je	čudovito	označil	pesnik	Oton	
Župančič	v	pesmi	Slovenski	strop;	ta	»izhaja	od	ja
slic,	 od	 Betlehema,	 od	 rojstva	 božjega,	 od	 božiča«.	
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Jaslice	so	središče	božičnega	razpoloženja.	Ob	njih	
se	družina	na	sveti	večer,	sveto	noč,	sveti	dan	in	vso	
božično	dobo	tja	do	svečnice	zbira,	ob	njih	moli	in	
poje.	 Ravno	 ob	 jaslicah	 čutimo	 posebno	 na	 sveti	
večer	odkrito	prisrčnost,	ljubeznivo	domačnost.	Na	
sveto	noč	vsaka	družina	najbolj	občuti	usodo	svete	
družine,	boleče	občuti	odsotnost	kateregakoli	svojih	
članov.	Sočutno	in	plemenito	spremlja	sveto	druži
no	na	poti	v	Betlehem	in	sodoživlja	vso	skladnost	
in	 grenkobo	 Božjega	 rojstva	 v	 revnem	 hlevcu.	 Ob	
jaslicah	še	posebno	občutimo,	kaj	smo	kot	družina	
in	kako	bridko	je,	če	niso	zbrani	vsi	domači.	Otroci,	
ki	jim	ni	bilo	dano	uživati	skrivnosti	Jezusovih	jaslic,	
so	 prikrajšani	 za	 veliko	 in	 lepo	 doživetje,	 ki	 ga	 ni	
mogoče	nadomestiti.

Prastar	običaj	svetega	večera	je	kropljenje	in	ka
jenje.	 Simbolika	 tega	 obre
da	 je	 v	 tem,	 da	 zavarujemo	
dom	pred	vsem	hudim,	pred	
ognjem,	 točo	 in	 drugimi	
ne	srečami	in	v	molitvi	med	
kajenjem	 in	 kropljenjem	
prosimo	 zanj	 Božjega	 bla
goslova.

Tudi	tako	imenovana	ob
redna	večerja,	ki	je	navadno	
zelo	 skromna,	 preprosta	 in	
mrzla,	dejansko	postna,	ima	
svoj	izvir	v	davni	preteklosti.	
Ker	 je	po	stari	navadi	sveto	
noč	 treba	 prebedeti,	 je	 v	
ča	su	 do	 polnočnice	 dovolj	
priložnosti,	 da	 doživljamo	
pravo	 radost	 božičnega	 ve
čera.	 Ponekod	 postavijo	 na	
mizo	 blagoslovljeno	 svečo,	
ki	gori	celo	noč,	drugod	pu	
sti	jo	goreti	na	oknu	vsaj	na
vadno	luč.

Največje	veselje	svete	no
či	je	polnočnica	ali	ponočka.	
Vse,	 staro	 in	 mlado,	 hoče	 k	
njej.	Navadno	je	 le	eden	od	
domačih	ostal	doma	za	varu
ha.	Kjer	imajo	do	farne	cer
kve	daleč,	zlasti	v	hribovskih	
krajih,	se	napotijo	k	polnočnici	z	leskovimi	baklami.

Velika	maša	na	božični	dan	pomeni	vrh	božičnega	
praznovanja.	V	liturgiji	se	to	izraža	z	besedami:	»To	
je	dan,	ki	ga	je	naredil	Gospod,	radujmo	in	veselimo	
se	v	njem.«

Slovenski	Božič	 je	 izredno	pesniški	 in	častitljiv.	
Vanj	 so	 naši	 predniki	 vložili	 srce	 in	 dušo.	 Odkar	
obhajamo	 Slovenci	 Božič,	 ga	 obhajamo	 z	 enakim	
notranjim	 razpoloženjem,	 z	 enako	 vero	 v	 Božje	
odrešenje,	 z	 enakim	 religioznim	 občutjem,	 kot	 ga	
izražata	tako	naša	najstarejša	božična	pesem	kakor	
pesem	sodobnega	religioznega	lirika.	Ista	misel,	ki	je	
prevevala	naše	prednike	v	srednjem	veku	in	pozneje	
v	dobi	kmečkih	uporov	in	v	času	turških	vpadov,	v	
dobi	 kug,	 vojska	 in	 ujm	 in	 vsakovrstnih	 stisk,	 ista	
božična	 misel	 je	 prevevala	 slovenskega	 človeka	 v	

zadnji	hudi	vojski,	ko	je	doživljal	Božič	v	trpljenju,	
v	upanju	pa	raznih	bojiščih	in	v	gozdovih,	po	ječah	
in	taboriščih,	na	ogroženem	domu	ali	v	pregnanstu.	
In	 enako	 prisrčni	 slovenski	 privid	 Božjega	 rojstva	
si	danes	ustvajajo	tisoči	in	tisoči	slovenskih	ljud,	ki	
obhajajo	Božič	raztreseni	po	svetu,	daleč	od	doma	in	
domovine.	Morda	bolj	kot	katerikoli	dan	v	letu	so	ta	
večer	v	mislih	doma,	za	domačo	pogrnjeno	mizo,	ob	
slovenskih	jaslicah,	pri	polnočnici	v	domači	cerkvi.	
To	božično	občutje	slovenskega	človeka	je	čudovito	
lepo	izrazil	pisatelj	Ivan	Pregelj,	ko	je	zapisal:

»O	noč	neizmerne	sladkosti!	Kolikor	je	src	po	slo
venski	domovini	in	po	širnem	svetu,	toliko	pesmi	ti	
je	pelo.	Kolikor	je	rosnih	biserov	pomladi	na	trati	ze
leni,	toliko	solza	nebeške	radosti	je	izplakalo	to	noč	
ljudstvo	ob	Triglavu,	od	turških	dni	do	danes.	Toliko	

ur	v	enem	letu!	Toliko	gorja!	
V	 teh	 dremotnih	 večernih	
u	rah	so	pozabljene	skrbi	in	
bridkosti.	 En	 večer	 odtehta	
breme	 leta	 in	 let.	 Kapljica	
ne	beškega	usmiljenja	pogasi	
strahove	srda	in	jada,	zabri
še	kesanje,	gorje	in	madeže	
preteklosti.

Vsa	 zemlja	 je	 Betlehem,	
vsi	 ljudje	 so	 otroci…	 Vsi?	 O	
Bog,	kaj	bi	počeli	sinovi	slo
venske	 matere,	 da	 nimajo	
slovenskega	 Božiča,	 svojih	
božičnih	 pesmi,	 polnočnic,	
jaslic	in	svojega	upanja	v	več
no	živega	Boga	in	Odrešeni
ka	sveta	Jezusa	Kristusa!«

Ko	 si	 leto	 za	 letom	 želi
mo	blagoslovljene	in	vesele	
božične	praznike,	si	pri	tem	
želimo	predvsem,	da	bi	vera,	
upanje	 in	 ljubezen	 ob	 teh	
praznikih	 premagale	 ovire	
in	 težave,	 ki	 nas	 tarejo,	 da	
bi	 ob	 praznovanju	 Božiča	
močno	 in	 globoko	 doživeli	
srečo	 družinske	 povezano
sti,	lepoto	in	upanje	novega	
življenja,	 odrešujočo	 moč	

Božje	in	človeške	ljubezni	in	predvsem	tistega	vese
lja,	ki	so	ga	angeli	oznanili	pastirjem	»za	vse	ljudstvo«,	
kakor	beremo	v	evangeliju	pri	božični	zorni	maši.

Žal	se	obhajanje	božičnih	praznikov	po	naši	stari	
slovenski	navadi,	praznovanje,	ki	nas	je	skozi	stoletja	
utrjevalo	 v	 krščanski	 veri	 in	 v	 ljubezni	 do	 svojega	
naroda,	 zmerom	 bolj	 izgublja,	 izgublja	 se	 deloma	
zaradi	 ideološke	 propagande,	 nasprotne	 veri	 in	
praznovanju	 Božiča,	 deloma	 ponekod	 tudi	 zaradi	
spremenjenih	življenjskih	razmer.	Dandanašnji	so	
v	mnogih	domovih	predvsem	prazniki	obilja,	ven
dar	pa	prav	zato	marsikje	pusti,	revni,	brez	resnične	
prazničnosti.	 Mnogi	 so	 v	 gospodarski	 blaginji,	 do	
katere	so	se	dokopali,	opustili	vse	tiste	stare	božične	
navade	in	običaje,	katerih	so	se	držali	še	oni	sami,	
ko	so	bili	gospodarsko	šibki	ali	celo	revni.	Zdi	se,	da	
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v	predstavi	nekaterih	blaginja	in	ljudski	običaji	ne	
gredo	več	skupaj.	Da	je	lepo	in	kar	nekam	idilično	
pokropiti	 na	 sveti	 večer	 prostore	 kmečke	 hiše,	 da	
pa	to	ni	več	primerno	za	sodobno	stanovanje	bodisi	
v	mestu	ali	na	deželi;	ali	da	spadajo	jaslice	samo	v	
kot	 kmečke	 izbe,	 ne	 pa	
v	mest	no	stanovanje.	To	
je	 seveda	 zgrešeno	 poj
movanje.	Božični	običaji	
niso	vezani	le	na	nekda
njo	kmečko	preproščino	
ali	na	delavsko	revščino.	
Ti	običaji	so	odraz	stare	
slovenske	ljudske	kultu
re	 in	 globoke	 vernosti,	
torej	 vrednot,	 ki	 nikoli	
ne	zastarita,	ampak	sa	mo	
poplemenitita	 in	 oplo
dita	moderno	kulturo	in	
olepšata	 naše	 življenje,	
ker	 mu	 dajeta	 duhovno	
in	kulturno	vsebino,	brez	
katere	je	vse	bogastvo	samo	bahanje.	Zato	naj	bi	tudi	
moderna	gospodinja	v	svojem	sodobnem	stanovanju	
poskrbela,	da	bi	se	ohranila	v	družini	tradicija	sloven
skega	Božiča.	Spoznala	bo,	da	so	taki	prazniki	v	duhu	
tradicije	in	slovesnosti	še	veliko	lepši	in	da	je	taka	
družinska	povezanost	in	domačnost	med	prazniki	

še	vse	toplejša	in	prisrčnejša.	Otroci	in	tudi	mož	ji	
bodo	hvaležni	za	prazničnost,	ki	jim	jo	je	ustvarila.

Med	 vsakoletnimi	 božičnimi	 voščili	 slovenski	
škofje	 poudarjajo	 željo,	 naj	 ne	 bi	 opuščali	 starih	
božičnih	navad,	ki	nas	vežejo	na	preteklost	in	se	v	

njih	 izražajo	 verske	 in	
narodne	vrednote.

K	 tradiciji	 spadajo	
prazniki,	a	ne	morejo	biti	
brez	obredov,	še	najmanj	
božični,	saj	jih	ne	bi	ob
čutili	kot	praznike.	Zato	
božične	navade	in	obredi	
niso	ostanki	nečesa,	kar	
se	 je	 preživelo,	 ampak	
del	žive	narodne	duhov
ne	 kulture	 in	 tradicije.	
Blagoslovitev	 doma	 na	
sveti	večer,	smrečica	kot	
simbol	 večnega	 življe
nja	 in	 upanja,	 jaslice	 in	
božične	pesmi	kot	izraz	

religoz	nega	krščanskega	doživljanja,	božične	jedi	s	
potico	kot	odraz	obhajanja	praznika	–	vse	to	in	še	
marsikaj,	 kar	 spada	 k	 slovenskim	 božičnim	 nava
dam,	ima	in	bo	vedno	imeli	svoj	simbolni,	slovesni,	
praznični	pomen,	zato	ohranjajmo	vse	to	živo	in	ne
gujmo	to	svoje	stoletno	ljudsko	in	duhovno	izročilo.

Splošni:	Da	bi	vsa	ljudstva	na	zemlji	po	medsebojnem	poznanstvu	in	spoštovanju	rasla	v	slogi	in	miru.
Misijonski:	Da	bi	bili	otroci	in	mladi	glasniki	evangelija	in	da	bi	bilo	njihovo	dostojanstvo	vedno	spoštovano	

in	zavarovano	pred	vsakim	nasiljem	in	izkoriščanjem.

MOLITVENI NAMENI ZA DECEMBER

Tine Debeljak

ZAZIBALKA NA BEGU V EGIPT

I.
Betlehemska staja.
Dete ne more spati.
Noče spati Mati:
Dete podojila,
slamo mu premeníla:
Česa plašiš se, Zlati?
Aja-tu-ta-ja…

II.
Jožef s pôgrada vstaja –
sanja ali čuje?
Angel mu zapoveduje,
glas kot mesečina:
– Vzemi Mater in Sina!
Beži! Beži na tuje!
Aja-tu-ta-ja…

III.
V noči bežijo iz kraja,
zibelka – osel grbati.
Dete ne more spati.
Noč… ves dan… vso noč je
pot šla v step globočje…
Poje zibljivo Mu Mati:
Aja-tu-ta-ja.

IV.
Palmov gaj – postaja.
Dete ne spi v senci.
V krošnjah vzdih: sorojenci
umirajo v Betlehemu?!
Joče Mariji v objemu,
palme se sklanjajo z venci:
Aja-tu-ta-ja…

V.
Osel kot brod se maja.
Z družino v Egiptu počije.
Sin spi na prsih Marije,
v srcu sen o vrnitvi…
Mati nad Njim v molitvi,
dokler ta dan ne zasije:
Aja-tu-ta-ja…
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Način,	kako	sta	prepleteni	zgodbi	o	Janezu	Krist
niku	in	Jezusu,	kaže,	da	sta	ti	rojstvi	del	ene	zgodbe	
o	božjem	odrešenju:	obe	sta	evangelij	–	“vesela	no
vica”,	 po	 obeh	 se	 izpolnjuje	 en	 božji	 načrt,	 za	 kar	
pričuje	tudi	božji	poslanec	Gabrijel,	ki	oznani	tako	
Janezovo	(1,11sl.)	kot	Jezusovo	rojstvo	šest	mesecev	
zatem	(1,2sl.).

Prav	poročilo	o	napovedi	rojstva	Janeza	Krstnika	
Zahariji	(1,525)	je	v	zadnjem	času	prebudilo	novo	
zanimanje	med	biblicisti,	papirologi	in	zgodovinarji.	
Tudi	to	pripoved	je	Luka	opremil	s	pomembnimi	zgo
dovinskimi	podatki.	Videnje	v	templju	se	je	zgodilo	
»v dneh Heroda, kralja v Judeji«	 (1,5).	Kralj	Herod	
Veliki	je	kot	rimski	vazal	vladal	v	Judeji	od	leta	37	
do	leta	4	pr.	Kr.	Kdaj	točno	pa	so	bili	tisti	dnevi,	ko	je	
opravljal	Zaharija	svojo	duhovniško	službo	v	templju	
in	pri	tem	doživel	videnje	angela	Gabrijela,	je	ostalo	
dolgo	 časa	 nepojasnjeno.	 Iz	 Lukovega	 poročila	 se	
zdi,	da	je	bil	ta	podatek	njegovim	sodobnikom	sicer	
dobro	znan.	Dogodek	je	namreč	opisan	zelo	natanč
no	in	vanj	so	vključena	splošna	znana	zgodovinska	
dejstva.	Krstnikovega	očeta	Zaharijo	namreč	pred
stavi	kot	duhovnika	iz	»Abíjeve duhovniške skupine«	
(1,5).	Iz	Prve	kroniške	knjige	vemo,	da	je	kralj	David	
duhovnike,	ki	so	služili	v	templju	z	žrebom	razdelil	
na	24	vrst	ali	skupin.	Vsaka	skupina	se	je	imenovala	
po	 enem	 izmed	 potomcev	 Aronovih	 sinov	 (prim.	
1	Krn	24,718).	Abíjeva	duhovniška	skupina	je	bila	
torej	osma	po	vrsti.	Iz	babilonskega	suženjstva	so	se	
vrnile	le	štiri	skupine,	ki	pa	jih	je	Ezra	spet	razdelil	na	
24	skupin	in	jim	nadel	stara	imena.	Vsaka	skupina	je	
opravljala	svojo	službo	v	templju	izmenoma	po	en	
teden.	V	enem	letu	je	torej	prišla	na	vrsto	dvakrat.	
Službi	 je	 nastopila	 v	 soboto	 zvečer	 pred	 večerno	
daritvijo	in	jo	končala	naslednjo	soboto	z	jutranjo	
daritvijo.	A	kdaj	točno	je	prišla	na	vrsto	posamezna	
skupina?	Kdaj	je	bilo	Zahariji	v	templju	oznanjeno	
rojstvo	njegovega	sina?

Kdaj je služboval Zaharija
Vzhodna	Cerkev	obhaja	vse	od	prvih	stoletij	slo

vesni	 praznika	 oznanjenja	 Zahariji	 med	 23.	 in	 25.	
septembrom.	Vse	do	odkritij	Qumranskih	rokopisov	
tej	 tradiciji	 niso	 pripisovali	 posebne	 zgodovinske	
veljave.	Ob	raziskovanju	teh	dokumentov	pa	je	prišlo	
na	dan	veliko	neznanih	ali	pozabljenih	podrobnosti	
iz	 življenja	 judovske	 skupnosti	 v	 času	 Jezusovega	
rojstva.

Gotovo	so	bila	za	krščansko	zgodovinopisje	ena	
najbolj	zanimivih	odkritij	nova	spoznanja	o	judov
skem	koledarju.	V	letu	1953	je	francoska	papirologi
nja	Annie	Jaubert	objavila	študijo	o	slavnem	judov
skem	apokrifnem	spisu,	ki	je	bil	najden	v	Qumranu,	
Knjigi jubilejev	(»Le	calendrier	des	Jubilées	et	de	la	

secte	de	Qumran.	Ses	origines	bibliques«,	v	Le Vetus 
Testamentum Suppl.	 3,	 1953,	 str.	 250264).	 Znan
stvenica	 ugotavlja,	 da	 sta	 bila	 v	 Jezusovem	 času	 v	
judovstvu	v	veljavi	vsaj	dva	koledarja,	ki	sta	določala	
obhajanje	praznikov	in	obredov	v	templju.	Uporab
ljali	 so	tako	 lunin	kot	tudi	sončni	koledar.	Uradni	
judovski	ali	tempeljski koledar	se	je	ravnal	po	luni.	
Vsak	mesec	je	bil	na	novo	razglašen,	potem	ko	sta	dve	
priči	ogledali	novo	luno	in	je	njuno	izjavo	potrdil	naj
višje	svet	sinedrij.	Ta	koledar	so	uporabljali	saduceji	
kot	voditelji	tempeljskega	bogoslužja	in	farizeji	ter	s	
tem	tudi	večina	takratnega	judovstva.	Prazniki	v	tem	
koledarju	niso	vezani	na	določen	dan	v	tednu,	tem
več	na	določen	datum,	ki	pa	se	ravna	glede	na	luno.	
Glavna	praznika	sukkot	in	pessah	padeta	vedno	na	
noč	polne	lune,	to	je	14./15.	v	mesecu	nisanu.	Imena	
mesecev	so	babilonskega	izvora	in	so	jih	tudi	zaradi	
tega	pravoverni	judje,	npr.	eseni,	zavračali.	Nekateri	
saduceji,	predvsem	pa	eseni,	ki	so	nastali	kot	gibanje	
ravno	 iz	prepričanja,	da	tempeljsko	bogoslužje	ne	
odgovarja	več	prvotnim	predpisom	in	je	zato	nele
galno,	pa	so	se	sklicevali	tudi	na	sončni	koledar.	Po	
njihovem	prepričanju	je	bil	samo	ta	izviren	judovski	
koledar.	Leto	je	štelo	364	dni	in	je	imeli	tako	točno	
52	tednov.	Posamezni	meseci	niso	imeli	imena,	am
pak	so	se	imenovali	po	zaporedju.	Prvi	dan	prvega	
meseca	(odgovarjal	je	mesecu	nisanu	po	uradnem	
koledarju)	je	bil	posvečen	soncu,	saj	je	Bog	najprej	
ustvaril	»luči na nebesnem oboku! Ločujejo naj dan 
od noči in naj bodo znamenje za čase, dneve in leta«	
(1	 Mz	 1,14).	 S	 tem	 na	 bi	 Bog	 sam	 dal	 zapoved	 za	
določevanje	 prazničnih	 dni.	 Pasho	 so	 tako	 vedno	
obhajali	na	15.	dan	prvega	meseca.

Na	 podlagi	 teh	 odkritij	 o	 judovskem	 koledarju	
je	 profesorju	 na	 hebrejski	 univerzi	 v	 Jeruzalemu	
Shemaryahu	Talmon	uspelo	sestaviti	tedensko	zapo

Maksimilijan Matjaž

ALI SE JE JEZUS RODIL DECEMBRA?
odkritja v Qumranu potrjujejo prastaro liturgično izročilo

Qumranske votline – najdišče rokopisov (1947-1956)
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simbolni	 pomen.	 Kristjani,	 ki	 so	 Jezusovo	 rojstvo	
obhajali	na	dan	starega	poganskega	praznika	rojstva	
nepremagljivega sonca,	 so	 s	 tem	 izpovedali	 svojo	
vero,	da	je	Kristus	edino	sonce	in	vir	življenja	in	da	je	
z	njegovim	rojstvom	prišla	Luč	na	svet,	ki	je	dokonč
no	premagala	temo	greha.	Qumranska	odkritja	glede	
kolearja	pa	dajejo	tudi	temu	datumu	večjo	zgodovin
sko	kredibilnost.	Če	torej	lahko	določimo	konec	sep
tembra	kot	čas	spočetja	Janeza	Krstnika	(Lk	1,24),	
se	pred	nami	v	obdobju	15	mesecev	razgrne	veriga	
znanih	dogodkov,	ki	jih	obhaja	krščanska	liturgija:	
proti	 koncu	 marca,	 šest	 mesecev	 po	 Janezovem	
spo	četju,	oznani	angel	Jezusovo	rojstvo	Mariji	(Lk	
1,26),	tri	mesece	kasneje,	proti	koncu	junija,	rojstvo	
Janeza	Krstnika	(Lk	1,57sl.),	šest	mesecev	kasneje,	
proti	 koncu	 decembra,	 Jezusovo	 rojstvo	 (prim.	 T.	
Federici,	»24	giugno,	23	settembre,	25	dicembre:	date	
storiche«,	v:	30 Giorni	18/11	/2000/,	6271).

Petindvajseti	december	torej	ni	le	liturgični	spo
min	na	Jezusovo	rojstvo,	temveč	datum,	ki	ga	morajo	
upoštevati	 tudi	 zgodovinarji.	 Vendar	 pa	 diskusij	 o	
resničnosti	 dogodkov,	 ki	 jih	 opisujejo	 evangeliji,	
tudi	s	tem	arheološkim	odkritjem	gotovo	še	ne	bo	
konec.	Kakor	dolgo	bo	človek	bežal	pred	temeljnim	
svetopisemskim	oznanilom,	da	je	namreč	za	spre
jetje	resnice	o	Bogu	nujno	potrebno	spreobrnjenje,	
tako	dolgo	bo	Sveto	pismo	ostalo	zanj	knjiga	legend	
in	 lepih	 misli.	 Noben	 dokaz	 ga	 ne	 bo	 prepričal	 o	
resničnostiin	 resnosti	 prebranega.	 Končno	 bi	 bilo	
to	tudi	nevredno	Boga	in	njega	samega.	Ljubezni	ni	
mogoče	kupiti	z	dokazi.	Ljubezen	in	vera	se	prepro
sto	darujeta.	Tudi	to	nam	oznanja	skrivnost	božiča.

redje	službovanja	24	duhovniških	skupin	v	templju	
(Qumran Cave 4, XVI: Calendrical Texts,	 Discove
ries	in	the	Judaean	Desert,	Oxford	University	Press	
2001).	Med	drugim	je	tako	tudi	ugotovil,	da	je	Abijeva	
duhovniška	skupina,	ki	ji	je	pripadal	tudi	Zaharija,	
opravljala	svojo	službo	prvič	od	8.	do	14.	dneva	tret
jega	 koledarskega	 meseca	 in	 drugič	 od	 24.	 do	 30.	
osmega	meseca.	Osmi	mesec	po	sončnem	koledarju	
pa	odgovarja	mesecu	septembru.

Zgodovinsko utemeljena tradicija
Ni	 torej	 težko	 sklepati,	 da	 je	 tradicija	 vzhodne	

Cerkve,	ki	obhaja	oznanjenje	rojstva	Janeza	Krstnika	
med	23.	in	25.	septembrom,	tudi	zgodovinsko	ute
meljena.	Na	podlagi	tega	odkritja	zasije	v	drugačni	
luči	 tudi	datum	25.	december	kot	praznik	Jezuso
vega	rojstva.	Kot	splošno	sprejeto	je	veljalo,	da	ima	
praznovanje	Jezusovega	rojstva	na	ta	dan	predvsem	

Eden od qumranskih rokopisov

Hirbet	 Qumran	 (=	 Ruševine	 Qumrana)	 leži	 v	
vzhodnem	delu	Judejske	puščave,	ob	severnem	bregu	
Mrtvega	morja,	približno	1	km	od	votlin,	v	katerih	
so	leta	1947	našli	prve	rokopise.	Pri	arheoloških	raz
iskovanjih	Hirbet	Qumrana	(119521956)	so	našli	
pokopališče	in	stavbe,	v	katerih	je	živela	skupnost.	
Zgrajene	so	bile	sredi	ali	proti	koncu	2.	stoletja	pr.	
Kr.	in	so	bile	dokončno	uničene	leta	68	po	Kr.	Ver
jetno	so	prebivalci	Qumrana	med	uporom	proti	Ri
mljanom	(6670	po	Kr.)	prenesli	rokopise	v	votline	
in	jih	tako	skušali	rešiti	pred	uničenjem.	Prebivalci	
Qumrana	so	pripadali	judovski	ločini,	ki	je	nastala	v	
času	Hasmonejcev	(14337	pr.	Kr.),	ker	so	zavračali	
politično	razumevanje	službe	velikega	duhovnika.	
Osnoval	jo	je	“učitelj	pravičnosti”	(pribl.	150	pr.	Kr.),	
verjetno	duhovnik,	ki	je	na	poseben	način	razlagal	
Sveto	 pismo.	 Danes	 qumransko	 ločino	 večinoma	
povezujejo	z	eseni.	Primerjanje	qumranskih	spisov	in	
najdb	pri	izkopavanjih	se	še	najbolj	ujema	s	poročili	
Filona,	Jožefa	Flavija	in	Plinija	Starejšega	o	esenih.

Qumranska	 ločina	 je	 menila,	 da	 si	 jo	 je	 Jahve	
izvolil	 kot	 “skupnost	 postave”,	 ki	 se	 z	 natančnim	
izpolnjevanjem	postave	loči	od	ostalega	judovstva,	
ki	 zanemarja	 postavo.	 V	 izpolnjevanju	 postave	 so	
prekosili	celo	farizeje.	Natančno	izpolnjevanje	po
stave	je	zahtevalo	poglobljeno	preučevanje	Svetega	
pisma,	kar	se	kaže	v	prepisih	in	komentarjih	svetopi

semskih	knjig,	ki	so	bili	napisani	v	qumranski	ločini.	
Strogi	poslušnosti	postavi	je	ustrezal	tudi	strog	red,	
v	katerem	je	živela	qumranska	skupnost.	Urejena	je	
bila	hierarhično.	Velik	del	članov	je	živel	v	celibatu.	
Zasebno		premoženje,	ki	ga	je	kdo	prinesel	ob	vsto
pu	v	ločino,so	izročili	v	skupno	premoženje	ločine.		
Značilnost	ločine	je	bilo	njeno	močno	dualistično	
mišljenje:	z	vstopom	v	ločino	so	postali	“sinovi	luči”,	
njim	nasproti	pa	so	bili	zaničevalci	postave,	“sinovi	
teme”.	Na	qumransko	skupnost	so	močno	vplivale	
tudi	 predstave	 apokaliptike.	 Sedanjost	 so	 imeli	 za	
konec	časov,	sebe	pa	za	občestvo	konca	časov.	Pred
stavljala	si	ga	je	kot	boj	“sinov	luči”	s	“sinovi	teme”.	V	
tej	vojski	bodo	sovražniki	postave	dokončno	uničeni	
in	predani	sodbi,	oni	sami	pa	bodo	dosegli	odrešenje.

Qumranske	najdbe	so	nadvse	pomembne	za	pre
učevanje	 Stare	 zaveze,	 kasnega	 judovstva	 in	 Nove	
zaveze.	V	Qumranu	najdeni	rokopisi	svetopisemskih	
knjig	 so	 skoraj	 1.000	 let	 starejši	 od	 doslej	 znanih	
hebrejskih	rokopisov	Stare	zaveze.	Omogočajo	nam	
globok	 vpogled	 v	 življenje	 skrajne	 ločine	 kasnega	
judovstva.	 Osvetljujejo	 tudi	 versko	 ozadje	 Nove	
zaveze.	Med	spisi	sta	posebno	važna	Izaijeve	knjige	
in	 komentar	 Habakukove	 knjige.	 Poleg	 tega	 so	 še	
pravilniki	skupnosti	in	nekateri	spisi,	ki	ne	spadajo	v	
Sveto	pismo.	Rokopise	na	osnovi	paleografske	preso
je	postavljemo	v	2.	stoletje	pr.	Kr.	ali	v	1.	stoletje	po	Kr.

QUMRAN IN ESENI
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Šmarje, njegova ljuba vas domača
Rojstni	kraj	Ivana	Laha	je	bilo	Trnovo	pri	Ilirski	

Bistrici,	kjer	je	bil	njegov	oče	Ivan	davčni	uradnik.	
Rodil	se	je	9.	decembra	1881;	že	naslednje	leto	paje	
oče	opustil	to	službo	in	se	preselil	v	ŠmarjeSap,	od	
koder	 je	bila	doma	njegova	žena	Jera	Smole.	Tu	je	
Ivan	 preživljal	 svoje	 otroštvo	 in	 med	 počitnicami	
mladost.	»Ta	dolenjska	vas	mu	je	ostala	za	vedno	v	
toplem	 spominu,	 njena	 pokraji
na,	 ljudje	 in	 zgodovina	 so	 ga	 kot	
pisatelja	 nenehno	 oplajali«	 (Joža	
Mahnič).	 Oče	 je	 zaradi	 finančnih	
težav	odšel	v	Ameriko	»s	trebuhom	
za	kruhom«,	sledila	sta	mu	še	dva	
sinova	 in	 hči,	 ob	 materi	 doma	 je	
ostal	le	Ivan	s	sestro	Micko.

Po	končani	osnovni	šoli	v	Šmar
ju	je	tudi	Ivan	odšel	od	doma	–	v	
Ljubljano	 v	 gimnazijo.	 Tri	 leta	 je	
bil	gojenec	Alojzijevišča	in	takrat	
je	začel	pisateljevati	in	zasebno	se	
je	učil	ruščine.	Po	maturi	je	odšel	v	
Prago	študirat	slavistiko,	klasično	
jezikoslovje	,	filozofijo	in	pedago
giko.	Med	njegovimi	profesorji	 je	
bil	 tudi	 Tomaš	 Garrigue	 Masaryk,	
poznejši	 predsednik	 Češkoslova
ške.	Kot	študent	si	je	Lah	izobliko
val	svoj	nazor	v	smislu	nacionaliz
ma	in	liberalizma.

Po	diplomi	je	bil	dve	leti	učitelj	v	častniški	družini	
ob	Gardskem	jezeru,	leta	1910	je	v	Pragi	končal	študij	
z	doktoratom,	nato	pa	se	je	odpravil	na	potovanje	po	
raznih	slovanskih	deželah.	Prva	svetovna	vojska	ga	
je	doletela	v	uredništvu	dnevnika	Dan.	Po	zaporih	in	
internaciji	je	bil	poslan	na	romunsko	fronto,	kjerje	
bil	ranjen	in	se	je	zdravil	v	praški	bolnišnici.

Po	vojski	 je	nekaj	časa	bival	v	Mariboru,	potem	
pa	se	je	ustalil	v	Ljubljani	(1920);	tu	je	bil	profesor	
na	mestni	ženski	gimnaziji	do	smrti	18.	maja	1938.

Opisoval je »dobre izgubljene duše«
Pisati	je	začel	že	v	Alojzijevišču	kot	tretješolec	v	

zavodska	rokopisna	lista	Večernica	in	Domače vaje,	
v	javnost	pa	je	stopil	leta	1900	v	katoliškem	Domu 
in svetu	ki	mu	je	ostal	zvest	do	leta	1907,	ko	je	prešel	
k	svobodomiselnima	revijama	Slovan	in	Ljubljanski 
zvon.	V	Domu	in	svetu	je	objavljal	“slike”	–	črtice	in	
krajše	novele	v	romantično	realistični	smeri,	sprva	

pod	 močnim	 vplivom	 ruskih	 ro
mantikov	 in	 realistov,	 predvsem	
Gogolja	 in	 Turgenjeva.	 »Pisatelja,	
snujočega	iz	otroških	spominov,	so	
pritegovale	'dobre	izgubljene	duše',	
ki	 so	 jih	 drugi	 ljudje	 poniževali,	
ki	 so	 bili	 ogoljufani	 za	 ljubezen
sko	srečo	ter	obsojeni	na	bedo	in	
osamljenost«	 (Joža	 Mahnič).	 Za	
njimi	 je	 prišel	 ciklus	 »dolenjskih	
povesti«,	kjer	srečamo	primere,	ko	
dolenjskega	kmeta	prikazuje	dokaj	
realistično;	dotika	se	tudi	bolečega	
vprašanja	množičnega	izseljevanja	
obubožanega	 dolenjskega	 kmeta	
v	 Ameriko.	 V	 slikanju	 tedanjih	
družbenih	 razmerje	 Lah	 učenec	
mladega	Ivana	Cankarja.	»Naš	čas	
ne	 potrebuje	 sanjačev	 in	 roman
tičnih	vitezov,	ampak	ljudi	dela	in	
energije,«	 pravi	 študent	 Poljanec,	

ko	s	sorodniki	na	Dolenjskem	razpravljao	narodno	
gospodarskih	vprašanjih.

Ivan	Lah	se	je	ukvarjal	tudi	s	pesništvom	in	z	dra
matiko.	Leta	1906	je	v	Domu	in	svetu	objavil	povest	
v	verzih	Gospod Ravbar,	leta	1911	je	v	Slovanu	izšla	
njegova	Zimska balada;	po	prvi	svetovni	vojski	je	v	
reviji	 Ženski svet	 objavljal	 romantično	 viteško	 pe
snitev	Gabrijan in Šembilija.	Za	mladino	je	napisal	
povest	Dore	 (1917),	 igro	v	verzih	Pepeluh	 (moška	
podoba	 pravljične	 Pepelke),	 tri	 mladinske	 prizore	
Miklavž prihaja	(1924)	in	Sneguljčico	(1920),	ki	 je	

naša kultura
Silvester Čuk

IVAN LAH
9. decembra 1881 – 18. maja 1938

Pisatelja Ivana Laha slovenska literarna zgodovina uvršča med učence in dediče naše mo-
derne. Večini Slovencev je danes skoraj neznan, za časa svojega življenja pa je bil med bralci 
zelo priljubljen. Zlasti radi so segali po njegovih zgodovinskih povestih in romanih. Med nje-
gova boljša dela spada Knjiga spominov, ki jo je napisal razmeroma mlad: prvi del je izšel leta 
1925, ko mu je bilo komaj štiriinštirideset let (drugi del je izšel po njegovi smrti, leta 1940). V 
Knjigi spominov Ivan Lah pripoveduje o svoji mladosti, študiju in časnikarstvu ter političnem 
prebujanju in delu: ker je bil vnet zagovornik jugoslovanstva, je bil za avstrijske oblastnike 
politično nezanesljiv in med prvo svetovno vojsko je precej časa preživel po zaporih, na fronto 

je bil poslan šele tedaj, ko je začelo vojakov primanjkovati.
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zanimiva	predvsem	zato,	ker	je	prva	slovenska	lut
kovna	igra.

Zgodovina – samo lupina,
jedro je domišljija
Že	v	srednji	šoli	ga	je	privlačila	zgodovina,	ki	jo	

je	slikal	z	bujno	domišljijo. .	Zajemal	je	iz	ljudskega	
izročila	 in	 preteklih	 časov	 dolenjske	 pokrajine.	
Nadaljeval	 je	 Jurčiča	 z	 zgodbami	 iz	 turških	 časov,	
o	 Vlahih	 in	 Martolazih	 in	 iz	 poznejših	 francoskih	
časov.	Njegova	dela	z	zgodovinsko	snovjo	so	pisana	
dokaj	 poljudno,	 izšla	 so	 večinoma	 knjižno,	 zato	
so	 jih	 precej	 brali.	 Svojo	 prvo	 zgodovinsko	 povest	
Uporniki,	ki	je	izšla	leta	1906	pri	Mohorjevi	družbi	
kot	slovenske	večernice,	je	napisal	že	kot	petošolec	
in	jo	kasneje	predelal.	V	njej	slika	dolenjske	kmete	
okrog	 Šmarja,	 ki	 so	 se	 zaradi	 samovoljne	 tlake	 in	
desetine	v	predmarčni	dobi	uprli	graščinam	Čušperk	
in	 Turjak.	 Zrelejši	 pogled	 pisatelja	 na	 zgodovino	
razodeva	zbirka	novel	Vaška kronika	(1907),	v	ka

teri	 je	 hotel	 Lah	 prikazati	 dolenjsko	 podeželje	 in	
ljudi,	 kako	 doživljajo	 razne	 zgodovinske	 dogodke	
in	prelomnice.	Najobsežnejše	zgodovinsko	besedilo	
Ivana	Laha	je	roman	Brambovci	v	dveh	delih	(Slo
venska	 matica	 1910,	 1911.	 Nastal	 je	 ob	 stoletnici	
francoskih	ilirskih	provinc	(18091813).	Dogaja	se	
ob	času	Napoleonovih	vojsk	po	dolenjskih	gradovih,	
v	Ljubljani	in	Novem	mestu.	Pripoveduje	o	prosto
voljskih	oddelkih,	kiso	skušali	dolenjsko	podeželje	
obraniti	pred	francosko	zasedbo,	v	glavnem	pa	gre	
za	razgibane	vojaške	dogodke	in	vroče	ljubezenske	
zgodbe.	Vodilna	misel	je	ljubezen	do	domače	zemlje,	
ki	jo	pisatelj	poetično	slika	in	poveličuje.	Ob	izgubi	
Koroške	po	nesrečnem	plebiscitu	(1920)	je	napisal	
»starokorotanski	 roman«	 Angelin Hidar	 (1922),	 v	
katerem	»Zgodovino	skoraj	do	kraja	zamenja	fanta
zija,	roman	se	preliva	v	pravljico	in	legendo«	(Joža	
Mahnič),	vendar	pa	iz	njega	veje	njegova	resnična	
bolečina	ob	izgubi	Koroške.

Libija	 je	 po	 Gadafiju	 v	 nevarnosti,	 da	 postane	
fundamentalistična	 Opazovalci	 opozarajajo,	 da	
predlogi	nove	ustave,	ki	jih	je	pripravil	Narodni	svet	
tranzicije,	razglašajo	deželo	za	islamsko	državo,	ki	
temelji	 na	 šariji.	 Temu	 se	 pridružuje	 kategorična	
odklonitev	 mednarodne	 skupnosti,	 da	 bi	 sprejeli	
navzočnost	mednarodnih	sil	na	libijskih	tleh,	vključ
no	z	“modrimi	čelada
mi”	 Združenih	 naro
dov.	 Poznavalci	 vedo,	
da	 mnogi	 “uporniki”	
pripadajo	 islamskim	
skupinam	 skrajnežev,	
katerih	glavni	namen	
je	 ustvariti	 islamsko	
države,	 ne	 pa	 demo
kracijo	 v	 spoštovanju	
človekovih	pravic.

1.	člen	osnutka	bo
doče	 ustave	 pravi,	 da	
je	 »Libija	 neodvisna	
demokratična	država,	
v	 kateri	 oblast	 izvira	
iz	 ljudstva…	 Islam	 je	
državna	 vera	 in	 glavni	 vir	 zakonodaje	 in	 pravne	
znanosti.«	Po	zgledu	drugih	islamskih	držav	besedilo	
nadaljuje,	da	»država	jamči	nemuslimanom	svobo
do	 uživati	 verske	 pravice	 in	 spoštovanje	 njihovih	
sistemov	 osebnega	 staleža«.	 Čeprav	 je	 to	 osnutek	
brez	vsake	vrednosti,	mnogi	analitiki	opozarjajo	na	
nasprotstvo	in	dvoličnost	besedila,	ki	tlači	noter	ša
rijo	in	jo	skriva	za	izraze,	ki	so	dragi	zapadni	kulturi	
kot	sta	“svoboda”	in	“pravice”.	Opazovalci	trde,	da	bi	
to	bil	korak	nazaj	glede	na	odprtost	Gadafija,	ki	je	

z	leti	dovolil	obstoj	nemuslimanskih	ver	in	se	s	tem	
odmaknil	od	togih	predpisov	koranskega	zakonika.

Ob	 odklanjanju	 vsakega	 posega	 mednarodne	
skupnosti,	ki	tudi	sama	noče	s	tujimi	silami	ohraniti	
varnost	in	voditi	deželo	k	volitvam,	ima	svojo	težo	
opozorilo	posebnega	svetovalca	Združenih	narodov	
Iana	Martina:	»Danes	ni	v	Libiji	nobenega	volilnega	

mehanizma,	 nobe
ne	 komisije,	 nobene	
zgodovine	neodvisnih	
političnih	strank.«

Bodoči	 demokra
tični	 obrat	 dežele	 še	
bolj	zapleta	dejstvo,	da	
so	na	njenem	ozemlju	
navzoče	skupine	naje
mniških	 džihadistov	
(borcev	za	“sveto	voj
sko”	 proti	 vsemi,	 kar	
ni	 muslimansko),	 ki	
jih	 plačujejo	 sile,	 po
slane	iz	nekaterih	dr
žav	 članic	 Združenih	
narodov.	Med	njimi	je	

Libyan Islamic Fighting Group),	skupina	skrajnežev,	
ki	jo	vodi	Abdelhakom	Belhaj,	sicer	Libijec,	toda	ber
berskega	rodu,	ki	je	rasel	med	mužahedini	AlKaide	
za	 časa	 afganistanske	 vojske	 proti	 Sovjetski	 zvezi.	
Potem,	ko	je	bil	leta	2003,	je	postal	sodelavec	libij
skega	režima,	danes	pa	je	v	službi	Združenih	držav.

Ni	pa	malo	poznavalcev,	k	sodijo,	da	je	v	Libiji	po	
Gadafijevem	padcu	možna	celo	državljanska	vojska.	
Posledic	ne	le	za	severno	Afriko,	ampak	za	vse	dežele	
arabske	pomladi,	sploh	ni	mogoče	oceniti.

islam

LIBIJA
strašilo šarije ob novi demokraciji

Po zmagi nad Gadafijem in njegovimi privrženci
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»Ena	država,	ena	vera«.	Tako	državna	Agencija	za	
verske	zadeve	tolmači	versko	svobodo.	Naznanjene	
so	reforme	za	povečanje	državnega	nadzorstva	nad	
verskimi	skupinami,	zvišale	se	bodo	denarne	kazni.

Predsednik	Nursultan	Nazarbajev	je	naznanil,	da	
»je	treba	odločno	preprečiti	v	državi	širjenje	ideologij	
z	ekstremističnimi	verskimi	elementi,	posebno	de
javnosti,	ki	merijo	na	oslabitev	ustavnega	sistema	in	
ki	ogrožajo	življenje	in	zdravje	državljanov.«

Na	eni	izmed	sej	Tajnega	sveta	je	ob	razpravi	gle
de	politike	do	verskih	skupnosti	naložil	krajevnim	
oblastem,	 naj	 »vzpostavijo	 vzgojne	 in	 preventivne	
metode	in	naj	imajo	pod	strogim	nadzorstvom	ver
ska	združenja.«

Med	 manjšinskimi	 verskimi	 skupnosti	 je	 velika	
zaskrbljenost,	saj	so	že	od	aprila,	ko	je	Nazarbajev	
zahteval	večje	nadzorstvo	nad	“versko	ekstremistič
no	ideologijo”	(za	katero	pa	ni	 jasno,	kaj	naj	bi	to	
bilo),	pogostejša	nadzorstva	in	vpadi	policije	proti	
njim	in	prava	sovražna	kampanja,	ki	so	jo	začeli	me
diji	proti	njim.

Krajevni	 viri	 razlagajo,	 da	 prav	 zato,	 ker	 ni	 na
tančno	 določeno,	 kaj	 je	 “verski	 ekstremizem”,	
skuša	 Agencija	 za	 verske	 zadeve	 udariti	 po	 vsaki	
obliki	vernosti,	ki	je	drugačna	od	zmernega	islama.	
Sodijo,	da	ta	Agencija,	ki	je	bila	ustanovljena	komaj	
18.	 maja	 2011	 in	 odgovarja	 samo	 predsedniku,	

pripravlja	spremembe	zakona	o	verski	svobodi	v	še	
bolj	 zoževalnem	 pomenu.	 Tako	 je	 17.	 junija	 2011	
predsednik	te	Agencije	Lama	Šarif	razložil,	da	»ima	
vsak	kazahstanski	državljan	pravico	do	vesti	in	izbire,	
in	mi	smo	svoje	izbrali.	Naša	izbira	je	stvarna	in	te
melji	na	načelu:	‘Ena	država,	ena	vera’.	V	tem	smislu	
bomo	 pripravili	 načrt	 ‘Razvoj	 zmernega	 islama’	 v	
Kazahstanu.«

To	 stališče	 je	 povzročilo	 hude	 kritike.	 Poslanec	
Serik	Temirbulatov	je	komentiral,	da	bi	se	take	iz
jave	 bolj	 spodobile	 kakemu	 verskemu	 kleriku	 kot	
pa	javnemu	funkcionarju,	ker	»nasprotujejo	ustavi	
Kazahstana	in	kršijo	načelo	nevmešavanje	države	v	
zadeve	verskih	skupin.«

Spremenjen	sta	bila	tudi	upravni	in	kazenski	za
konik,	ki	dajeta	državnim	ustanovam	večjo	pravico	
vtikati	se	v	dejavnosti	verskih	skupin.

Medtem	pa	je	27.	julija	2011	južno	okrožno	so
dišče	potrdilo	prepoved	islamski	skupnosti	Ahmadi	
v	južnem	mestu	Šimkent	zbirati	se	v	mošeji,	čeprav	
prepoved	čaka	izid	pritožnega	procesa.

Toda	 preganjanje	 manjšinskih	 skupin	 zadeva	
tudi	krščanske	protestante,	Jehovine	priče	in	druge	
majhne	verske	skupnosti.

Tako	je	leta	2010	oblast	protestantski	Cerkvi	Novo	
življenje	prepovedala	zbiranje	v	njihovi	stavbi	češ	da	
ne	more	služiti	za	verske	dejavnosti.

preganjanje kristjanov
“verska svoboda” v Kazahstanu

»ENA DRŽAVA, ENA VERA«

Ko	boste	to	prebrali,	boste	lahko	pokimali	z	glavi:	
Naš	nebeški	Misijonar	res	varuje	svoje	misijonarje!

Za	svoje	misijonsko	delo	na	Japonskem	sem	se	
pripravljal	na	Irskem.	Polagoma	so	se	mi	manjšale	
napake	 v	 angleškem	 dojemanju	 in	 angleškem	 iz
ražanju.	Polagoma	so	se	širila	spoznanja	o	Irski	in	
njenih	ljudeh.	Kot	duhovnik	sem	lahko	pomagal.	Le	
enkrat	sem	ga	neprijetno	polomil.	Oznanila	je	bilo	
treba	prebrati	proti	koncu	sv.	maše.	Samo	dva	para	je	
bilo	treba	priporočiti	cerkveni	skupnosti.	Če	se	prav	
spominjam,	so	bila	na	listih	samo	imena.	Po	železni	
navadi	so	bili	na	vrsti	najprej	oklici,	potem	pa	osmrt
nice.	Gospod	župnik	je	vsakogar	poznal.	Tisti	dan	je	
bil	odsoten,	ker	je	šel	na	nogometno	tekmo	v	Dublin.	

Vsako	leto	enkrat	je	tekma	med	Irci	in	Škoti	in	obo
jim	gre	pri	tem	za	narodno	čast.	Gospod	župnik	mi	je	
zaupal,	da	kot	pravi	Irec	mora	biti	prisoten	pri	tekmi.	
In	da	se	je	že	en	dan	prej	priporočil	sv.	Patriku.	Torej	
sem	v	popolni	tišini	cerkve	oznanil,	da	bosta	gospd	A.	
in	gospa	B.	sklenila	sveti	zakon	ta	in	ta	dan	in	ob	tej	in	
tej	uri. . .	in	da	bosta	legla	k	večnemu	počitku	gospod	
C.	 in	 gospodična	 D.	 Najprej	 je	 bilo	 mrtvaško	 tiho,	
potem	 pa	 je	 vsa	 cerkev	 bruhnila	 v	 smeh.	 Začuden	
sem	gledal	obraze.	Potem	mi	je	cerkovnik	pomagal	
nadeti	zakonski	jarem	gospodu	C.	in	gospodični	D.	
in	položiti	v	krsto	gospoda	A.	in	gospo	B.	Morda	bi	
se	bil	hitreje	zavedel	usodne	zamenjave,	če	bi	bila	v	
mrtvašnici	dva	moška	ali	dve	ženski. . .

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega že večkrat zakrpanega misijonskega cekarja

O TREH SKUŠNJAVAH,
KI SE JIH ŠE ZDAJ SPOMINJAM
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Kljub	tej	polomiji	me	je	ugleden	irski	duhovnik	
povabil,	 da	 z	 njegovim	 avtomobilom	 malce	 poro
mava	 po	 Irski.	 Bil	 je	 odličen	 gostitelj.	 Spoznaval	
sem	 krasote	 tega	 “zelenega	 smaragda”,	 kot	 Irsko	
radi	 imenujejo.	 V	 treh	 dneh	 sva	 kar	 precej	 videla.	
Na	koncu	sva	se	podala	še	na	Severno	Irsko	h	grobu	
sv.	 Patrika;	 počiva	 v	 grobu	 na	 protestantskem	 po
kopališču	in	kamnita	nagrobna	plošča	nosi	le	ime	
Patrick.	Morda	so	pod	imenom	kakšne	letnice,	a	se	
prav	ne	spominjam.	In	tu	se	je	na	poti	nazaj	prikradla	
v	avto	skušnjava.	Dobri	duhovni	gospod	mi	je	ponu
dil	obmorsko	irsko	župnijo,	 irsko	državljanstvo	in	
podporo	 preprostega,	 krščanskega	 ljudstva,	ki	 mu	
manjka	mladih	duhovnikov.

»In	če	ostanete	na	Irskem,	lahko	s	svojimi	verni
ki	izprosite	še	marsikateri	poklic	za	Japonsko,«	je	s	
prepričanjem	dodal.

»Dragi	gospod,	hvala	za	tako	darežljivo	ponudbo.	
Vaše	dobrote	ne	bom	pozabil.	 In	Irske	tudi	ne.	Ne	
zamerite	mi,	če	ne	najdem	takoj	odgovora.	Dajte	mi	
teden	dni	za	premislek.«

In	še	enkrat	je	to	storil,	a	čisto	drugače.	Na	Japon
skem	sem	kmalu	lahko	pomagal	pri	vzgojnem	delu	
za	otroke,	posebno	iz	revnih	družin.	Delo	smo	si	delili	
katoličani	 in	 nekatoličani,	 Japonci	 in	 neJaponci.	
Glavno	odgovornost	je	nosil	katoličan,	neJaponec.	
Na	zunaj	je	vse	lepo	teklo	in	ljudje	so	naše	delo	ce
nili.	Za	kulisami	pa	so	tekle	spletke	za	več	osebnega	
dobička.	 Naenkrat	 določeni	 število	 vzgojiteljic	 ni	
prejelo	obljubljene	zvišane	plače.	Ko	sem	to	zvedel,	
sem	napisal	pismo	dostojanstveniku,	ki	je	imel	glav
no	in	odločilno	odgovornost.	Med	nami,	socialnimi	
delavci,	je	bil	eden	osebni	dostojanstvenikov	prija
telj.	“Ta	višji”	ga	je	povabil	k	sebi	in	mu	pokazal	moje	

»Razumem,	če	čez	teden	dni	ne	bo	odgovora.	Tu
kaj	je	moj	telefon.	Zmeraj	boste	dobrodošli.«

Ali	niso	Irci	fejst	ljudje?	Dobremu	gospodu	si	ni
sem	upal	reči,	da	že	nekaj	dni	opravljam	devetdnev
nico	v	čast	sv.	Frančišku	Ksaveriju,	ki	mu	je	najbolj	
mar	Japonske.	Še	pred	devetim	dnevom	sem	dobil	
vse	potrebne	dokumente	za	na	Japonsko.	In	še	nekaj	
si	nisem	upal	povedati	dobremu	gospodu.	Da	me	že	
nekaj	 časa	 spremljajo	 modre	 oči	 ubogega	 irskega	
dekleta	v	predmestju	Dublina,	tako	modre	in	čiste	
kot	je	morje	na	zahodu	Irske	v	pokrajini	Galway.	Pri	
sv.	maši	smo	se	srečali	in	družina,	čeprav	uboga,	me	
je	povabila	na	čaj.	Da	nisem	Anglež	ne	Irec	so	najbrž	
uganili	po	moji	angleščini.	Moral	sem	jim	povedati	
nekaj	 svoje	 življenjske	 zgodbe.	 In	 dekle	 modrih,	
iskrečih	se	oči	mi	je	reklo:

»Tu	na	Irskem	se	vam	ni	treba	bati	ne	nacistov	ne	
komunistov.	Tu	pri	nas	se	boste	počutili	kot	doma.«

In	tudi	zaradi	tistih	lepih,	čistih,	modrih	oči	sem	
prosil	sv.	Frančiška,	da	me	čimprej	odtrga	od	Irske.	
Uslišal	me	je!

Še	preden	je	minil	teden	dni,	sem	bil	že	na	ladji,	ki	
je	iz	angleške	luke	Southampton	prevažala	potnike	
skozi	(takrat	še	odprti)	Sueški	kanal	in	okrog	Indije	v	
Hong	Kong.	Od	tam	bi	se	potem	z	drugo	ladjo	peljal	
na	Japonsko.	Med	potjo	smo	se	ustavljali	v	važnejših	
pristaniščih	včasih	kar	za	dva	ali	tri	dni.	V	Singapu
ru	smo	se	ustavili	za	tri	in	pol	dneva.	Na	našo	ladjo	
(mednarodno	znano	kot	“P&O	Line”)	se	je	vkrcala	
skupina	indijskih	plesalk.	Po	kretnjah	in	govorjenju	
bi	jim	človek	prisodil	kvečjemu	20	let.	Kakih	dvajset	
jih	je	bilo	in	vsaka	od	njih	–	orientalska	lepotica	v	
moderni	obleki.	Iz	Hong	Konga	načrtujejo	pot	v	Av
stralijo.	Zame	je	bil	to	prvi	stik	z	orientalsko	lepoto.	
Ko	je	ena	izmed	deklet	opazila	moj	rimski	kolar,	se	
mi	je	takoj	prišla	predstavit:	absolventka	višje	šole,	
ki	jo	vodijo	katoliške	sestre	v	Singapuru;	katoličanka	
s	krstnim	imenom	Monika.	Oče	Irec,	mati	Indijka.	
Pozneje	sem	zvedel,	da	so	najlepše	mladenke	prav	
iz	teh	medrasnih	zakonov.

Plovba	iz	Singapura	v	Hong	Kong	traja	nekaj	dni;	
ob	lepem	vremenu	me	je	na	krovu	zmeraj	znova	na
šla	Monika;	in	zmeraj	prijetneje	mi	je	bilo,	ko	sva	si	
izmenjavala	življenjske	podrobnosti	Evrope	in	Azije.	
Rekla	mi	 je,	da	kot	plesalka	odlično	zasluži,	da	pa	
hoče	po	vrnitvi	iz	Avstralije	študirati	medicino.	Rada	

bi	pomagala	podhranjenim	indijskim	otrokom.	In	
zmeraj	prijetneje	mi	je	bilo.

En	dan	pred	prihodom	v	Hong	Kong	(takrat	še	
angleški)	mi	da	svoj	naslov;	jaz	ji	svojega	ne	morem	
dati,	ker	nimam	pojma,	kje	bom	živel	na	Japonskem.	
A	obljubim	ji,	da	ji	bom	pisal.	Nekam	težko	mi	je,	ko	
ji	pomaham	v	slovo;	še	dolgo	mi	maha	z	motorne
ga	 čolna	 za	 tranzit	 v	 Avstralijo.	 Naslov	 vtaknem	 v	
neke	vrste	mošnjiček,	v	katerem	sem	hranil	 lesen,	
a	 omamno	 dišeč	 križec	 iz	 irskih	 gozdov,	 in	 razne	
naslove.	Mošnjiček	sem	nosil	v	žepu	zadaj;	je	skoraj	
neopazljiv.

V	Hongkongu	vodi	dolg	hodnik	z	ladje	na	kopno.	
Toliko	se	nas	izkrca,	da	se	le	počasi	premikamo.	Pred	
samim	izhodom	iz	gneče	me	nekaj	sune	od	zadaj,	a	
se	ne	zmenim.	Med	tistim	sunkom	v	množici	so	mi	
ukradli	mošnjiček.	In	Moniko.

En	teden	je	trajala	vožnja	z	ladjo	iz	Hong	Konga	v	
luko	Yokoháma	na	Japonskem.	Skoraj	vsak	večer	so	
na	spremljale	blesteče	zvezde,	in	ladijske	turbine	so	
delovale	obzirno	glasno.	Potnikov	nas	je	bilo	kakih	
deset;	ladja	je	bila	pol	potniška	in	pol	tovorna.	Nihče	
od	potnikov	ni	slutil,	da	sem	se	s	pogledom	v	zvezde	
zahvaljeval	Gospodu,	da	mi	je	že	vdrugič	obvaroval	
misijonski	poklic.

pismo.	Ne	vem,	kako	sta	osebno	reševala	problem.	
Naše	delo	se	ni	spremenilo.	Nezadovoljstvo	vzgojite
ljic	pa	je	raslo.	Čez	kakšen	mesec	–	morda	dva	–	nas	
obišče	 sam	 dostojanstvenik.	 Poln	 hvale	 je	 za	 naše	
delo.	 Pri	 odhodu	 me	 pokliče	 k	 sebi	 in	 mi	 pokaže	
letalsko	vozovnico:

»Glejte,	to	vozovnico	imam	v	predalu	za	vse,	ki	si	
drznejo	kritizirati	moje	delo.	Razumete?«

V	tistem	trenutku	bi	najraje	vzel	vozovnico	in	šel	
iz	 Japonske.	 Za	 svojo	 skrb	 za	 socialno	 pravičnost	
sem	 bil	 kaznovan.	 In	 to	 od	 katoliškega	 dostojan
stvenika. . .	 A	 nekaj	 me	 je	 v	 srcu	 držalo	 v	 grenkem	
ravnovesju,	tako	sem	se	le	molče	priklonil.	In	rešil	
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z	Gospodovo	pomočjo	svoj	poklic	na	Japonskem.
Čez	kakšen	mesec	so	vzgojiteljice	vložile	tožbo	na	

okrajnem	sodišču	in	dostojanstvenik	se	je	znašel	na	
zatožni	klopi,	seveda	po	svojem	predstavniku.	Sodna	
obravnava	 je	 odmevala	 po	 vsem	 okraju	 in	 okrajih	
in	škodila	ugledu	Cerkve.	Posebno,	ker	je	dostojan
stvenih	tožbo	izgubil.	Najbrž	je	imel	pri	vsej	stvari	
vzvišene	abstraktne	namene,	ki	tolikokrat	škodijo	

konkretnemu	delu.	Kakorkoli	že:	čez	nekaj	 let	me	
naenkrat	 obišče,	 in	 mislim	 si:	 mi	 bo	 spet	 pokazal	
kakšno	vozovnico	za	nazaj	v	Evropo?	On	pa:

»Dragi	gospod	pater,	ali	vas	smem	imeti	za	svojega	
najožjega	sodelavca?	Novo	socialno	akcijo	so	mi	na
ložili.	Poznam	vas	kot	uspešnega	socialnega	delavca.«

Pa	naj	kdo	reče,	da	tudi	visoki,	abstraktno	misleči	
katoličani	niso	fejst	ljudje. . .

LATINSKA AMERIKA
polovici prebivalcev

grozi revščina
Polovica	prebivalcev	Latinske	Amerika,	okrog	600	

milijonov	ljudi	vštevši	tiste	na	Karibih,	je	v	nevarno
sti,	da	se	bodo	znaši	v	revščini	zaradi	mednarodne	
krize	 v	 najbolj	 neizenačenem	 področju	 sveta,	 kar	
zadeva	razdelitev	bogastva.	Ekonomska	komisija	za	
Latinsko	Ameriko	in	Karibe	poroča,	da	so	cene	hrane	
za	40%	višje,	kot	so	bile	pred	štirimi	leti,	nestabilnost	
tržišča	 pa	 je	 najhujša	 v	 zadnjih	 30	 letih.	 Zadevna	
raziskava	kaže,	da	v	18	latinskoameriških	državah	
živi	v	skrajni	revščini	že	14	do	15%	ljudi,	možnost,	
da	zapadejo	v	revščino	pa	dosega	že	polovico	prebi
valstva.	Najbolj	ranljivi	so	ljudje	z	nizko	izobrazbo,	
tisti,	 ki	 se	 ukvarjajo	 z	 dvomljivimi	 posli	 in	 tisti,	 ki	
nimajo	v	lasti	nepremičnin	in	so	zato	izpostavljeni	
vsakemu	udarcu.	Sistem	varstva	ne	more	stati	samo	
na	pridobitnem	stebru	dela,	ampak	mora	imeti	tudi	
steber	 solidarnosti	 za	 vso	 tisto	 množico	 ljudi,	 ki	
zavarovana	preko	dela.	Latinska	Amerika	je	najbolj	
neuravnovešeno	področje	na	svetu:	dve	tretjini	bo
gastva	je	v	rokah	veleposestnikov,	razlike	v	izobrazbi	
pa	določajo	vsako	osebo	za	vse	življenje.	V	zvezi	s	tem	
je	izvedenec	FAO	pripomnil,	da	se	v	Latinski	Ameriki	
9%	ljudi	zjutraj	zbudi	lačnih.	Agencija Misna.

AFRIKA
begunci potrebujejo pomoč

Po	 zadnjem	 poročilo	 Fonda	 Združenih	 naro
dov	 za	 otroke	 v	 Nairobiju	 (Kenija)	 o	 položaju	 na	
“Afriškem	 Rogu”	 13,3	 milijona	 ljudi	 potrebuje	 hu
manitarno	 pomoč,	 več	 kot	 450.000	 Somalijcev	 pa	
je	zbežalo	proti	begunskemu	taborišču	Dadaab	na	
severu	Kenije.	Po	zadnjih	podatkih	je	183	Somalijcev	
zbežali	v	Etiopijo	v	taborišče	Dollo	Ado,	20.000	pa	
jih	je	v	Džibutiju.	Agencija Misna.

JEMEN
podhranjeni otroci,

prenapolnjene ali zaprte
bolnišnice, ni vode

Jemen	je	na	robu	hudega	humanitarnega	poloma.	
Na	 nekaterih	 prodročjih	 so	 se	 običajna	 cepljenja	
otrok	 zmanjšala	 za	 40%,	 zaradi	 česar	 sta	 se	 začeli	
širiti	 otroška	 paraliza	 in	 ošpice.	 Javne	 službe	 so	
odpovedale.	Vsak	dan	je	na	tisoče	ljudi,	ki	ne	vedo,	
kaj	 bodo	 jedli.	 Svetovni	 prehrambeni	 program	 je	
deželom	označil	kot	“kronično	nerazvito”.	V	Jemnu	
je	kronična	podhranjenost	najvišja	na	svetu	takoj	za	
Afganistanom,	okrog	polovice	prebivalstva	pa	živi	v	
najgloblji	revščini.	Več	kot	polovica	otrok	v	starosti	
do	 pet	 let	 ja	 kronično	 podhranjenih.	 Spopadi,	 re
vščina	in	suša	zvišujejo	ceno	hrane,	propad	držav
nih	služb	pa	povzroča	resne	probleme	za	preživetje	
milijonov	ljudi,	med	njimi	tudi	300.000	pregnancev	
zaradi	zadnjih	spopadov	na	jugu,	tisočev	pregnan
cev	iz	“Afriškega	Roga”	in	300.00	pregnancev,	zaradi	
prejšnjih	 spopadov	 na	 severu.	 V	 nekateri	 predelih	
dežele	 je	 vsak	 tretji	 otrok	 podhranjen,	 bolnišnice	
so	prenapolnjene	ali	pa	zaprte,	vedno	teže	je	priti	

do	pitne	vode.	Na	deset	tisoče	otrok	je	nehalo	hodi
ti	v	šolo,	ker	so	šole	zaprli.	Pot	do	normalizacije	te	
izmučene	dežele	bo	dolga	in	mučna.	Agencija Fides.

NEPAL
muslimani prosijo kristjane

za pomoč
Predsednik	Islamske	nepalske	federacije	je	zapro

sil:	»Prosim	katoličane	in	vse	kristjane,	naj	se	združijo	
z	nami	v	borbi	za	pravice	verskih	manjšin	in	za	za
gotovilo	laiške	države.«	Nepal	je	namreč	prizorišče	
hindujskega	nasilja	nad	vsemi	drugoverci.	Parlament	
naj	bi	glasoval	za	spremembo	kazenskega	zakonika,	
po	katerem	bi	bile	naložene	stroge	kazni	za	vsako	
evangeljsko	dejavnost	v	državi,	muslimane	pa	hin
dujci	preganjajo	na	vsakem	koraku.	Pet	nedolžnih	
muslimanskih	voditeljev	je	policija	zaprla	in	mučila	
brez	vsakega	razloga.	Agencija AsiaNews.

AZIJA
zaradi podnebja lani več kot

30 milijonov migrantov
Zaradi	naravnih	katastrof,	ki	jih	povzročajo	pod

nebne	spremembe,	se	število	migrantov	vsako	leto	
povečuje	–	v	Aziji	se	je	tako	lani	moralo	preseliti	kar	
30	milijonov	ljudi.	Zaradi	povišanja	morske	gladine,	
poplav,	suše	in	pomanjkanja	hrane	naj	bi	se	po	na
povedih	v	prihodnjih	desetletjih	selilo	na	desetine	
milijonov	ljudi.	Strokovnjaki	ob	tem	opozarjajo,	da	
je	treba	ukrepati	 takoj	 in	se	pripraviti	na	tovrstne	
težave.	»Azijci	že	čutijo	vplive	spreminjanja	podnebja	
in	množično	preseljevanje	bi	lahko	v	regiji	povzroči
lo	krizo,	če	se	na	tovrstne	pojave	ne	bomo	ustrezno	
pripravili.	Znova	bomo	morali	saditi	drevesa,	ki	bodo	
preprečevala	širjenje	puščave	in	zemeljskih	plazov.	
Mesta	bo	pred	morjem	treba	zaščititi	z	visokim	zi
dom,	nujno	pa	bo	tudi	zmanjšanje	izpustov	CO2,«	je	
povedal	klimatolog	Robert	Dobias.	Siol.
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Predvsem je zanimiva starostna sestava te “groteskne druščine”, kot jo posrečeno imenuje Kraševčeva. Privoščil sem si zadovoljstvo, da sem jo malo 

raziskal; poleg imena in priimka je starost: Janez Stanovnik 89, France Bučar 88, Marko Bulc 85, Mojmir Sepe 81, Matjaž Kmecl 77, Lojze Ude 75, Svet

Vsi vezirji in vsi paše, vse klečalo je pred njim:
»Slava ti, nebeško sonce, slava, sultan Ibrahim!«

Ivan Cankar, Sultanove sandale
Prizor je bil na meji verjetnega. Malo pred poldnevom se je na 

magistratu začela zbirati groteskna druščina: prišlo je nekaj odsluženih 
politikov – na ogled so se postavili poslednji primerki nekoč vsemogočne 
avantgarde, za katero je nekoč ljudstvo pol stoletja hočeš nočeš capljalo 
obljubljeni svetli prihodnosti naproti –, pridružila pa se jim je še peščica 
na tovrstne politične okužbe očitno neodpornih predstavnikov kulture, 
umetnosti, gospodarstva in zdravstva. Ko smo med njimi ugledali celo 
režiserja Branka Djurića, smo nekateri za hip pomislili, da se vračajo 
časi Liste nadrealistov. A se je brž izkazalo, da tudi sarajevski bratranci 
niso več, kar so bili. 

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki ga je četica prišla nagovarjat, 
naj vendar kandidira na bližajočih se volitvah in skuša rešiti, kar se rešiti 
da, je zbrane točno opoldne sprejel v prostorih magistrata. Bivšemu 
predsedniku države Milanu Kučanu, častni meščanki mesta Ljubljana 
Svetlani Makarovič, predsedniku Zveze borcev Janezu Stanovniku in še 
nekaterim od skrbi za narodov blagor najbolj izčrpanim pobudnikom 
njegove kandidature je odredil sesti, medtem ko so morali preostali 
stoje opazovati, kako je za trenutek zamrznil svoj značilni nasmešek 
konjskega mešetarja, ki je ravnokar prepričal kupca, da je na pol mrtvo 
garjavo kljuse v resnici polnokrvni arabski žrebec, in si nadel obraz 
človeka pred težko odločitvijo. Z besedami Dajte mi še dan časa za 
premislek jih je potem odposlal.

Burleska s 26 nastopajočimi “prijatelji”, kakor so sami sebe poime
novali, oziroma “uglednimi predstavniki političnega in javnega življe
nja”, kakor so o njih poročali mediji, je bila vse premalo za samoljubje 
zaprošenega kandidata za bodočega premierja. Zaželel si je nekaj 
več sončenja v soju žarometov in napovedal spektakel, ki se je 26 ur 
kasneje zgodil na Kongresnem trgu. Tam je zadnji up levice objavil, da 
gre njegova stranka, ki je v tistem trenutku sicer še ni imel, na volitve 
s programom, ki ga prav tako še ni bilo. Kakor tudi ne zagotovila, da bi 
imel morebitni bodoči premier sploh namero, da tudi sam kandidira na 

svoji listi. To bi namreč pomenilo tvegati vrabca v roki oziroma županski 
položaj, ki mu je tako zelo prirasel k srcu, za goloba na strehi, se pravi za 
mesto premierja, za katerega še daleč ni gotovo, da bi ga sploh lahko 
dosegel. Na to, da bi bil zgolj poslanec, pa seveda še misliti ni. 

Ali je na Kongresnem trgu tistega dne potekal (neprijavljen) javni 
shod ali naključno srečanje Jankovićevih podpornikov, je vprašanje za 
legaliste. Strokovnjaki za teorijo množic bodo morali razvozlati, ali se je 
na trgu zbralo tri tisoč privržencev, kakor domneva Janković, ali pa jih je 
bilo morebiti le kakih štiristo, kolikor so jih uspeli našteti mediji. Nobe
nega dvoma pa ni o tem, da so mu zbrani izražali nedeljeno podporo. 

Kdo je prišel, smo lahko videli. Morda še bolj zanimivo pa bi bilo 
izvedeti, koga ni bilo. Ljubljančani, ki si Jankovića ne želijo na čelu 
vlade, so se ta dan Kongresnega trga izogibali, da si njihove naključne 
navzočnosti ne bi kdo napačno razlagal. Iz drugih slovenskih krajev ni 
bilo veliko predstavnikov. Med tistimi, ki niso prišli, je gotovo starejša 
gospa iz manjše slovenske vasi, ki jo je prav Janković podučil, kdo je 
njen najboljši sosed. To je mlajši sin njene sosede, ki dela v bližnjem 
mestu in tako tudi njo oskrbuje s soljo, kvasom, toaletnim papirjem 
in vsem drugim, kar je sicer kupovala v vaški trgovinici, dokler je ni 
odkupil Jankovićev Mercator in jo čez nekaj mesecev kot nerentabilno 
zaprl. Bog utrdi spomin ženici, da tega na dan volitev ne bo pozabila. 

Na Kongresnem trgu tudi ni bilo tistega gradbenega delavca, ki je v 
mrazu in vročini, dežju in snegu, za 250 evrov plače brez vsake socialne 
varnosti gradil Jankovićeve Stožice, ki so jih v času izgradnje mnogi 
poimenovali spomenik poteptanim človekovim pravicam. Ta gradbeni 
delavec tudi na volitve ne bo prišel. Ko so bile Stožice končane, novega 
dela zanj ni bilo. Če je imel srečo in je zbral denar za prevoz, se je že 
vrnil v domovino, tisto domovino, od koder je prišel k nam, ker doma 
ni mogel preživeti. A tudi, če se še ni vrnil, na dan volitev ne bo mogel 
nikomur pokvariti računov. Pri nas nima volilne pravice, morda je bil 
celo musliman. A zaradi stiske in trpljenja, ki jo je doživljal v deželi 
svojega upanja in razočaranja, je prav, da se takrat spomnimo tudi 
nanj. Če bomo to dojeli, nam 4. decembra zvečer ne bo treba doživljati 
“mitinga resnice”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

» D O B R O D O Š L I  V  N A J E P Š I  D R Ž AV I  S V E TA ! «

Odkod gornji naslov? 22. oktobra 2011 je ljubljanski župan Zoran Janković ustanovil novo stranko Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija, s 
katero namerava nastopiti na predčasnih volitvah. Ob je priliki je obljubil, da si bo prizadeval, da bi lahko čez štiri leta rekli: »Dobrodošli v najlepši državi 
sveta, v naši Sloveniji.« Po svoji navadi je obljubil še kup drugih stvari, saj je tresel obljube, kakor pek jemlje vroče žemlje iz peči. Koliko svojih obljub je 
ko ljubljanski župan izpolnil, je seveda drugo vprašanje, ki se ga niti od daleč ni lotil. In previdno je molčal tudi o tem, kakšna je bila cena tistih, ki jih 
je napol izpolnil (socialne krivice in finančne obremenitve ter dolgovi). Ob vsem tem se ljudje upravičeno sprašujejo, kako je on, tujec iz Srbije, sploh 
prišel do tega, da kandidira celo za predsednika države, ko so ga pa odžagali celo kot predsednika uprave Mercatorja. Takole je zapisala Zlata Krašovec 
v Družini pod naslovom “Miting zlaganosti”.



2011 – AM – DECEMBER   380

Beseda kontinuitéta po slovarju pomeni nepretrganost, neprekinje
nost, povezanost, kar je in poteka brez presledkov in prekinitve. Tako 
imamo kontinuirano branje Svetega pisma, kot označujejo „Svetopisem
ski maraton“, pa različne prireditve, ki potekajo v sklenjenih intervalih, 
poznamo tudi pravno kontinuiteto pa strankarsko nasledstvo in še bi 
lahko naštevali. Na slovenskem se nam beseda kontinuiteta, vsaj če 

sklepamo po spletnih zadetkih, največkrat poveže s politiko, pomeni pa 
prenašanje nekdanjih vzorcev v sedanje čase. Če smo še bolj natančni 
gre za totalitarne vzorce in sedanji, demokratični čas.

Kontinuiteta = Milan Kučan
Politik, ki najbolj simbolizira kontinuiteto, ni zdaj že nekdanji premi

er Borut Pahor, pa čeprav je (še vedno) na čelu prav tiste stranke, ki si je s 

Ko smo že pri kontinuiteti, za kaj pravzaprav gre? V televizijski oddaji Odmevi je Milan Kučan ne le na veliko pel slavo svojemu kandidatu Jankoviću, 
ampak tudi za vse neuspehe dosedanje “rdeče vlade”, ki je morala zaradi nesposobnosti odstopiti, skušal narediti krivo opozicijo, češ da je ovirala delo 
vlade. Zgleda pa, da je pri tem čisto pozabil, kako je za časa Janševe vlade “rdeča” opozicija ovirala njeno delo. Pa saj ni pozabil: pravilo starih komunistov 
je, da je njim dovoljeno vse, drugim pa samo tisto, kar komunistom koristi. Ko smo že pri Kučanu: za “socialno” pravičnost v državi si prizadeva on, ki 
je okrog sebe v Forumu 21 zbral najbogatejše Slovence, od katerih bi verjetno mnogi težko dokazali, da so svoje imetje pridobili po pošteni poti. Sicer 
je pa o kontinuiteti napisal Jože Bartolj v spletnem Časniku naslednje.

Predstavljam si, da danes na skupinski sliki z Gospodom v stavbi 
ljubljanskega magistrata številni Slovenci niso pričakovali predvsem ene 
osebe, prvega predsednika svobodno izvoljene slovenske skupščine dr. 
Franceta Bučarja. Navsezadnje si je kot “oče slovenske ustave” v minulih 
dveh desetletjih pridobil velik ugled v najširši javnosti. Ni denimo 
daleč čas, ko je ljubljanski nadškof v njem prepoznal najprimernejšega 
kandidata za “veliko slovensko državniško figuro”.

Ne gre za starčevski spodrsljaj
Nič me ne bo presenetilo niti, če se bodo zapriseženi Bučarjevi privr

ženci zdaj tolažili, češ, izkoristili so ubogega oseminosemdesetletnega 
starca in ga pahnili v nekaj, česar sploh ne razume. Sam menim drugače. 
Bučar je bil na magistratu prav tam, kjer je bil po osamosvojitvi vsa 
leta. Skoraj kot Luter je začudenim Slovencem dopovedoval: Tu stojim 
in ne morem drugače.

Seveda je ves javni pomp, nalepljen na njegovo osebo, marsikaj 
zameglil. Neskončne počastitve s te ali one strani, avreola disidenta, 
sloves “kristjana v vrhu Demosa”, stiski roke pokojnega prestolonasled
nika in nastavljanje televizijskim kameram v njegovi vili v Pöckingu, 
navsezadnje že sama podoba modrega starčka, vse to je skalilo jasno 
sliko. Hkrati je mogočno učinkovala najbrž največja moževa vrlina, 
njegova neomajna zvestoba ideji samostojne slovenske države, ki ga je 
sploh pripeljala v prve vrste demokratizacijskega in osamosvojitvenega 
gibanja ob koncu osemdesetih. Z njo je res lahko velik zgled.

Za preteklost s Kučanom naprej
Vendar zaradi Bučarjevih zaslug ne smemo spregledati druge 

stalnice njegove sedaj že dolge politične poti. Res je, z vsem srcem, 
z vso dušo in z vso močjo se je trudil za nastanek te države. Ampak 
ko je bila enkrat tu, je naredil vse, da se ji ne bi bilo potrebno soočiti 
z demoni lastne preteklosti in  bi ostala čim bolj taka, kakršna je bila 

pred svojim nastankom. Patriarh slovenske osamosvojitve, človek, ki jo 
je v parlamentu razglasil, se je krčevito upiral in se po vsem videzu še 
upira temu, da bi bila novonastala slovenska država v čemer koli “nova”, 
drugačna od socialistične, jugoslovanske Slovenije.  

Ni naša stvar presojati njegovih motivov, zapišemo lahko le, kar smo 
v zadnjih dveh desetletjih na lastne oči videli in na lastna ušesa slišali. 
Profesor Bučar se je po eni strani krčevito upiral pogledu v zgodovinsko 
zrcalo, ko bi bilo treba ob marsičem dobrem uzreti tudi nepojmljive 
lumparije, in po drugi strani v imenu proslulega “nacionalnega interesa“ 
vseskozi branil nezdravi podalpski tovarišijskokapitalistični model. 
Takšna naziranja so ga pravzaprav že leta 1992 pripeljala k sodelovanju 
pri podobnem spektaklu kot letos, ko se je dal na razpolago za domiselno 
“brezplačniško” kampanjo predsedniškemu kandidatu Milanu Kučanu. 
In ob slednjem ni bil samo danes na magistratu, ob njem je bil – četudi 
se je kdaj za boljši vtis še razhudil družno s prijatelji novorevijaši – vedno 
takrat, kadar je šlo za ohranjanje nespremenjene, iz preteklosti brez 
vprašanj uvožene Slovenije.

Zima je
Pot na magistrat se nam tako lahko za hip zazdi žalostno zaključno 

poglavje politične biografije velikega Slovenca, ampak z njo je ostal zvest 
samemu sebi. In velikokrat izkazovani nenaklonjenosti spremembam, ki 
jo najbolj groteskno kaže vsakič, ko kdo predlaga kakšno izboljšavo njego
vega najljubšega otroka, slovenske ustave. Takrat dobimo vselej občutek, 
kot da mu je nujno nepopolni ustavni tekst narekoval sam Sveti Duh.

Nič čudnega torej, če tako imenovani starosta slovenske demokracije 
pričakuje od ljubljanskega župana, da bo še enkrat skidal sneg in odgnal 
“nevarne spremembe” iz že hudo zaledenele države, kot jo sanjajo Bučar 
in tovariši. Da bo po njegovem rešilnem nastopu še vedno vse tako, kot 
je bilo. Primejdun, res je zima.

lana Makarovič 72, Milan Kučan 70, Mateja Kožuh Novak 68. Od mlajših je bil v tej druščini nekdo, ki velja za 13. najbogatejšega človeka v Sloveniji, 
pa še nek ekonomist, nek igrale, neka igralka, nek filmski igralec, nek kanavtor, nek veslač – sama imena, ki v politiki ne pomenijo nič, v ekonomiji pa 
z dvema izjemama prav tako nič. Kar je pa politikov, so vsi sami izmozgani starci razen ene pisateljice. Značilno pa je, da se med njimi ni pojavil tisti, 
za katerega je javna tajnost, da je siva eminenca komunistične kontinuitete, katerega se vsi boje: Janez Zemljarič (83 let).

Ni jih malo, ki so si zastavili vprašanje, kako je v to druščino, ki se je plazila pred Jankovićem, zašel dr. France Bučar, ki si je pridobil nekak sloves 
“poštenega” politika. Mnogi so to pripisali njegovi starostni nesposobnosti presoje, pa se zdi, da je resnica vse kaj drugega. Takole jo je v spletnem 
Časniku prikazal Aleš Maver pod naslovom “Patriarhova zima”.
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Tito, partija, Janković: notranji boji in pešanje centralne obla-
sti na levici je razgalilo njeno dvolično, kapitalu uslužno politiko 
ter hipokrizijo njenih medijskih in sindikalnih omrežij.

Če bi bila zemlja ploščata, bi se v teh dneh bržkone prelomila prav 
v Sloveniji. Toliko nasprotujočih tektonskih energij in nebrzdanega 
sovraštva, spletk in prevar se obeta in koti v deželi, da skoraj zmanjkuje 
zraka, zdrave pameti pa gotovo.

In če je papež Urban II. na koncilu v Clermontu ob pozivu na križar
sko vojno uporabil besede »Deus vult«, Bog hoče, in je bilo to že takrat 
pretiravanje, celo zavajanje, se skoraj tisoč let kasneje, v 21. stoletju 

sredi ateističnih ljubljanskih krogov božanskost udejanja in časti kar 
v osebi Zorana Jankovića, in to “brez pretiravanja”. Seveda ne; saj je 
širokemu koritu ponižnih javnih osebnosti, od nekdanjih sodelavcev 
Udbe do estradnikov in drugih, ki so lizali strd pri njegovih jaslih in bi to 
radi počeli tudi v prihodnje, povsem jasno, kaj pomeni vdanostni obred, 
ki so ga uprizorili v mestni hiši. Rešiti t. i. levico pomeni rešiti jo pred 
Janezom Janšo. Ta je resda uspešno vodil vlado in med predsedovanjem 
celo EU, po tihem mu priznajo, da bi znal obrniti Slovenijo v pravo smer, 
vendar kaj to Jankovićem in Kučanom ter njihovim omrežjem pomaga, 
če pa kakršnakoli vladavina z izjemo njihove ogroža davne privilegije, 

Kaj se torej skriva za vsemi Jankovičevimi obljubami in prizadevanjem njegovih podpornikov, da bi ga spravili na mesto predsednika vlade. Mislim, 
da je to kar dobro povzel Jože Možina v Družini pod naslovom “Plenilska logika upravljalcev države”.

pravnim nasledstvom nekdanje partije prilastila tudi njeno premoženje. 
To tudi ni predsednik države dr. Danilo Türk, pa čeprav je z odlikovanji 
okitil kar nekaj nekdanjih pomembnih družbenopolitičnih delavcev in 
s tem na nek način dal legitimnost tudi njihovemu (nedemokratične
mu) delovanju. Ko rečemo kontinuiteta se najprej spomnim na Milana 
Kučana. Zadnji predsednik nekdanje partije, ki je za dva mandata postal 
prvi demokratično izvoljeni predsednik, je najbolj prepoznavna figura 
tistega, kar v našem političnem prostoru simbolizira nepretrganost, 
neprekinjenost in kar poteka brez presledkov.

Kljub deponirani strankarski knjižici in nadstrankarskem statusu, ki 
ga je v začetnem obdobju nove države poudarjal, so se njegove politične 
odločitve in izjave večinoma kazale v luči ohranjanja tradicij nekdanjega, 
ali da bi bile vsaj spremembe čim manjše. Tudi po upokojitvi, ko so mnogi 
menili, da bo njegova zvezda  zbledela, se mali sivolasi mož iz Murgelj 
vendarle ni hotel popolnoma dezaktivirati. Poskrbel je, da smo njegova 
stališča vsake toliko lahko prebrali ali slišali v kakšnem intervjuju, po
javil  se je tudi povezavi z različnimi gibanji, ki so potrebovala njegovo 
botrstvo, od znamenitega Foruma 21 do Zveze borcev. Kljub še vedno 
deponirani izkaznici stranke SD, je ostal ena njenih eminenc, vsaj njen 
idejni podpornik. Tako je vsaj izgledalo.

Skupni sovražnik združuje
Če seštejemo skupaj postavke zgoraj navedenega, bi nam izračun za 

tokratne volitve moral dati jasen rezultat njegove podpore, ki pa je tokrat 
kljub vsemu presenetila. Jasna opredelitev nekdaj najbolj priljubljenega 
slovenskega politika za Zorana Jankovića, je namreč opredelitev proti 
njegovi nekdanji politični stranki. Kaj je Milana Kučana prepričalo, da se 
je odločil zabiti žebelj v krsto nekdanje levice, kamor lahko prištejemo 
še stranki LDS in Zares in staviti na novega konja?

Podobi Milana Kučana in Zorana Jankovića sta si namreč zelo različni. 
Če se je Kučan nekoč po Ljubljani prevažal v starem rumenem golfu in bi 
težko naglas govorili o kakšnih njegovih poslovnih uspehih, ali kariernih 
preskokih v evropske ali svetovne institucije, je Janković njegovo živo 
nasprotje. Bil je eden najbolje plačanih menedžerjev, nekdaj lastnik do
mačega podjetja, eden najbogatejših v Sloveniji, ki tega ne skriva. Milan 
Kučan je v politiki že od mladih nog, zasedel je vse funkcije v nekdanji 
državi, ki jih je bilo mogoče doseči, Janković je po drugi strani še nedolgo 
nazaj izjavljal, da ga politika sploh ne zanima. Kučan je vedno stavil 

na svojo stranko in njene kadre, ljubljanski župan obstoječih strank ne 
mara. Če že mora zadostiti političnim kriterijem, bo ustanovil svojo, kjer 
bo, ve se kdo, postavljal pravila. Kučan je pragmatik, ki zlepa ne zgubi 
živcev, Janković ima po drugi strani impulzivni, nekoliko nastopaški 
slog in ga je moč hitro užaliti. Kje sta se srečala fokusa teh dveh mož? 
Kaže, da ju je združil skupni sovražnik in zdaj je treba mobilizirati vse 
razpoložljive moči, da se na oblast ne bi vrnila desnica na čelu z Janezom 
Janšo. V sili očitno vrag tudi muhe žre, ali vsaj podpre tudi take, za katere 
se ve, da jih ne bo mogel nikoli v polnosti kontrolirati.

Na vse ali nič
Kljub vsemu Kučanu Jankovića ne bi bilo treba javno podpreti, če 

stvari na levici ne bi bile tako resne. Kontinuiteta se je odločila, da je 
bolje žrtvovati tri močne figure vključno s kraljico in poskusiti s kmeti 
doseči drugo stran šahovskega polja ter obuditi novo. Kako drugače ra
zumeti užaljeno razlaganje generalnega tajnika SD o tem, kako Janković 
nikoli ne bo lider levice in Kučanovo vlogo pri njegovem postavljanju 
na to mesto? Časi so resni in Borut Pahor je svojo priložnost neslavno 
zakockal… Njegovi člani tehtajo, koliko možnosti imajo za izvolitev, 
če ostanejo pri njem in koliko, če gredo k novemu vodji.

Milan Kučan s svojim odposlanstvom je prišel k Jankoviću na Ma
gistrat, ta pa je naslednji dan svojo odločitev za kandidaturo sporočil, 
kako simbolno, na Kongresnem trgu. Za trenutek sem pomislil, da bo 
“množico” nagovoril kar z balkona Univerze, kot je to pred 65. leti storil, 
nek drug mož. Kontinuiteta se tukaj stika. Kot je povedal Janković sam, 
svoje “levičarstvo” gradi izrecno na odnosu do zgodovine. Ker podpira 
Tita in partizane, ter je posledično proti domobrancem in Cerkvi, se lahko 
mirno sprehodi tudi med protikapitalističnimi protestniki, ki so, naj se 
sliši še tako anahronistično, vendarle njegova volilna baza. Čeprav je 
sam tako po delovanju na gospodarskem področju, kot po upravljanju 
naše prestolnice, eden največjih kapitalistov, ga bodo večinoma volili 
tisti, ki hočejo več sociale in delavskih pravic. Jankovićev odnos do pravic 
delavcev pa se najbolj kaže na projektu gradnje ljubljanskih Stožic…

Volilna kampanja bo nepredvidljiva. Jankovićeva zmaga še zdaleč 
ni gotova, ker bo tokrat odločala ostala Slovenija in ne Ljubljana. Jan
kovićeva kandidatura je na nek način igra na vse ali nič, tako zanj, kot za 
Milana Kučana, ki se ga bo strankarska levica, v primeru Jankovićevega 
padca, odrekla.
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Ko gledam prizadevanje “rdeče” politične grupacije v Sloveniji, kako si prizadeva, da bi padlega Pahorja zamenjala z Jankovićem, moram priznati 
resničnost reka, ki mi ga je pred časom nekdo posredoval: Politiki in plenice imajo eno skupno lastnost: oboje je treba redno menjati in to iz 
istega razloga.

Zanimivo bi bilo vedeti, ali se Janković sploh zaveda, do bo v primeru njegove zmage to v resnici Pirova zmaga, saj ne bo nič drugega kot lutka na 
cugeljnih gerontokracije – vlade starcev, ki jim gre zgoj za to, da obdrže svoje privilegije in si nabašejo žepe s tem, kar je še ostalo od prejšnjih pogolt
nežev. Upati je samo, da ni več daleč čas, ko jim bo zadostovalo šest desk za krsto ali žara za pepel.

Če bo izvoljen Janković – in o tem je težko dvomiti – bo zato, ker se Slovencem v domovini še vedno predobro godi. Toda ko bo treba začeti vračati 
dolgove, se bo oglasila druga pesem in bodo prav tenko piskali. Se bo pa uresničila Jankovićeva napoved, da bo lahko čez štiri leta rekel: »Dobrodošli v 
najlepši državi sveta, v naši Sloveniji.« To bo veljalo seveda le za njegov pohlepni klan, ki se bo polastil Slovenije. Morebiti bo odstopil nekaj drobtinic 
tudi komunističnim starcem – če ga ne bodo prej pospravili oni. Za dve sorti pohlepnežev namreč v mali Sloveniji ni prostora. Povprečnemu Slovencu 
se pa za njegovo politično brezbrižnost in podložnost črednemu nagonu obeta sicer pestra, pa prav nič prijetna bodočnost.

zgodovinske blamaže, sporno bogatenje in sploh način delovanja, o 
katerem se ljudstvu niti sanja ne. In storiti je potrebno vse, da ljudstvo 
o tem tudi v prihodnje ne bo niti sanjalo, saj bi bilo sicer farse s tako 
politiko hitro konec. »Začeli so prihajati začenši od najstarejših«, je, če 
parafraziramo Sveto pismo v primeru poklona v ljubljanski mestni hiši, 
čisto uporabna sintagma, po kateri bi lahko rekli, da so najprej prišli tisti 
najstarejši, ki imajo menda tudi najbolj okosmateno dušo z grehi. Poleg 
Janeza Stanovnika se je tako v to druščino vdano pomešal tudi dr. Bučar.

Dan kasneje je Zoran Janković svojo odločitev sporočil še ljudskim 
množicam, bilo jih je nekaj sto, na Kongresnem trgu je bila predstava 
popolna, obredje njegovega velikega tedna pa na vrhuncu. Ni čudno, 
da je zato iz množice prišlo skandiranje “Živijo cesar” in “Tito Partija”. 
Vse skupaj je bilo bizarno in komično, vendar so mediji to prodali kot 
normalno demokratično formo: Tito, Partija in Cesar. Cela zadeva pa ni 
samo smešna. Če vemo, da je nedavno še Ustavno sodišče RS povsem 
jasno in soglasno Tita in jugoslovanski komunizem postavilo na skupni 
imenovalec s totalitarnima režimoma nacizmom in fašizmom, in to zaradi 
sistematičnega ubijanja in kršenja človekovih pravic, potem se ponuja 
vprašanje, ali se Janković z oživljanjem avtokratske forme in paradira
njem po prestolnici ponesrečeno spogleduje z dvajsetimi leti prejšnjega 
stoletja, ko se je v Italiji s pohodom na Rim začela fašistična era?

Janković je na zgodovinskem prizorišču slovenske nacije, kar Kon
gresni trg nedvomno je, sporočil, da bo vnesel nove, to je svoje vrednote 
v slovenski prostor. Poglejmo, kaj bi to lahko pomenilo. Gotovo hitro 
bogatenje od nič do številnih milijonov, populistična in gospodarsko 
zavožena gradnja, sicer potrebnega stadiona na račun enormne za
dolžitve na plečih nič hudega slutečega ljubljanskega ljudstva. Morda 
so nove vrednote tudi čudežni dečki oz. sinovi, ki ob plači 1.000 evrov 
na mesec v nekaj dneh zapravijo 600 tisoč evrov, odprejo šest računov 
v Švici ... Je morda vrednota nebrzdano izkoriščanje delavcev, povečini 
iz južnih republik, ki so v snegu in dežju gradili športni park v Stožicah, 
da se je lahko cesarost pred volitvami s tem ponašala?

Morda najbolj genialna “vrednota” kandidata, ki je že na meji 
čudeža, je njegova pripadnost politični levici. To je patent, ki zasluži 
evropsko priznanje, če že ne priznanje Nase, saj po svetu levičarji ne 
izhajajo ravno iz kapitalističnega razreda.

Prav notranji boji zaradi gneče pri koritu in posledično pešanje 
centralne oblasti na tranzicijski levici je dodobra razgalilo njeno 
dvolično, kapitalu uslužno politiko in hipokrizijo njenih medijskih in 

sindikalnih omrežij. Zakaj je moral Janković v politično areno? Kaj je 
šlo s slovensko levico narobe? Veliko prej bi našteli, kaj jim je šlo prav, 
a tu je spet druga zagata – da ni namreč kaj našteti. V spominu ni prav 
nobene uspešne odločitve, ki bi ključno prispevala h kakovosti življenja 
v Sloveniji. Dobro, edini blagoslov so jim bili sprva mediji. A to je bilo 
hkrati tudi pogubno. Številni novinarski udi iz kroga 571 in pridruženi 
konvertiti, ki so si bojda oddahnili od “zločeste” desne vladavine, so 
nekritično podpirali vlado, ki je že od vsega začetka ravnala pogubno, 
to, da s svojim ravnanjem in odločitvami hodi po vodi in ne stoji na 
trdnih tleh, so opazili, ko se je kompanija že potapljala. In takrat se je 
novinarski hlapec kaj rad znesel nad svojim gospodarjem, ki ga je pač 
razočaral. Nihče od cvetobera podpisnikov novinarske peticije ni znal 
vsebinsko razločiti, zakaj je že bila potrebna svetovna diskvalifikacija 
slovenske vlade pred predsedovanjem? Zagata je še toliko večja, ker 
so pod novo vlado dejansko sledili politični in kapitalski pogromi in 
razprodaja medijev z novinarji vred, ki so jih časnikarski aktivisti le 
opazovali. Borut Meško, premočrten novinar in urednik z STA, je bil 
hudo bolan vržen iz službe in ga ni več med nami.

Podobno je bilo s ključnimi sindikati. Dušan Semolič, ki svojo sin
dikalno ozimnico vleče še iz komunizma, je bil zastavonoša velikega 
sindikalnega protesta, ko se je novembra 2005 na Kongresnem trgu v 
snegu in dežju ob vihranju jugoslovanskih zastav partijskih pesmi vršil 
upor proti reformam Janševe vlade. Bojda jih je bilo 40.000, mednje 
pa se je pomešal tudi Danilo Türk. Kako tudi ne, zaščititi je treba vendar 
delavske pravice. Ali se kdo spomni, zakaj že so protestirali? Kaj že je 
bilo takrat tako hudo narobe? Ja nič posebnega, bližali smo se najnižji 
brezposelnosti v zgodovini, splošna blaginja je napredovala in potreb
no je bilo ustaviti vlado, ki ji je kazalo preveč dobro in ni bila njihova. 
Kapitalska levica je tako svoje že tako predimenzionirane sindikate 
povzdignila v orodje za blokado takratne vlade, seveda niso računali, 
da bodo podarjeno moč uporabili tudi proti njim. Zgodilo se je prav 
to. Med vpitjem, da t. i. desna vlada ni izpeljala ključnih reform, so 
zapoznelo predlagali svoje, a so jih sindikati pokopali in se precej otresli 
njihovega patronata.

Razpasla se je destruktivna in plenilska logika v vrhovih upravljavcev 
države ter paradržavnih podjetij in zavodov. Ob hkratni nenacionalni 
težnji slovenske kapitalske levice in spodnašanju vrednot tradicionalne 
družine je bojazen za prihodnost slovenske države in znotraj nje nacije 
povsem upravičena.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

➧

PO PREŠERNOVIH STOPINJAH
Tiste	počitnice	po	šesti	sem	se	seznanil	s	Prešer

novim	nečakom,	z	Ribičem	iz	Vrbe.
Prioral	je	ravno	do	poti,	ko	sem	prišel	mimo	nje

gove	njive.
»Ti	si	pa	farovški?«	me	ogovori	in	si	obriše	potni	

obraz.	Bilo	je	zelo	soparno.
»Da,	jaz	sem	farovški.«
»V	katero	pa	hodiš?«
»Jeseni	pojdem	v	sedmo.«
»Potem	si	pa	že	črnošolec.	Tudi	 jaz	sem	hodil	v	

latinske	šole,	pa	nisem	prišel	tako	daleč.	Imel	sem	
tam	na	Poljanah	ljubezen,	ki	me	je	tako	zmotila,	da	
sem	šolo	na	kol	obesil.	Ako	bi	bil	pameten	in	pustil	
dekliča,	pa	se	držal	šole,	bi	bil	sedaj	‘dominus’	(go-
spod),	tako	sem	pa	‘agricola’	(kmet)	in	moram	‘arare’	
(orati).	Fant,	toliko	ti	povem,	ogiblji	se	deklet,	sicer	
postaneš	‘vagabundus’	(potepuh),	ne	pa	‘dominus’;	
kajti	‘agricola’	ne	moreš	biti,	ker	si	mestni.«

Pri	Ribiču	sem	prišel	v	kaj	“tesne	stike”	s	Prešer
nom.	Gospodar	pesnikovega	rojstnega	doma	me	je	
peljal	v	svojo	hišo	in	mi	pokazal,	kje	je	njegov	stric	za	
mizo	sedel,	pri	neki	drugi	priliki	pa,	kje	je	za	cerkvijo	
svetega	Marka	v	travi	ležal.

»Vidiš,	Janko,«	mi	je	dejal	ponosno,	»na	tem	mestu	
je	moj	stric	zložil	tisto,	saj	veš:

‘O	Verba,	srečna	vas	domača,
Kjer	hiša	mojiga	stoji	očeta’	–
in	tako	naprej.«
Da	je	Prešeren	v	tisti	travi	zlagal	sonete,	mu	nisem	

verjel;	 da	 je	 pa	 hodil	 tja	 ležat,	 se	 mi	 je	 pa	 zdelo	 še	
precej	verjetno.

Dijaki	smo	se	že	na	nižji	gimnaziji	navduševali	za	
Prešerna	in	se	jezili	nad	kranjskim	dekanom	Dagari
nom,	o	katerem	so	nam	pripovedovali,	da	je	ukazal	
Prešernovo	 literarno	 zapuščino	 sežgati.	 Zato	 sem	
pri	neki	priliki	vprašal	Ribiča,	če	ve	kaj	zanesljivega	
o	tej	pereči	zadevi.

»Kar	se	o	dekanu	govori,	je	zlobno	obrekovanje,«	je	
dejal	odločno;	»stričeve	pesmi	je	pokurila	teta	Katra,	
pa	je	prav	naredila,	ker	so	bile	same	zaljubljene	čenče.	
Za	vas	študente	še	te	niso,	kar	je	tiskanih.	Koristijo	
vam	 ne	 nič,	 pač	 pa	 vas	 pohujšujejo,	 da	 mislite	 na	
dekliče	namesto	na	šolo.	Molitvenik	in	rožni	venec	
v	roko,	potem	pa	ne	bo	treba	materam	jokati	za	iz
gubljenimi	študenti.«

Meni	branje	Perešernovih	“Poezij”	ni	škodovalo,	
pač	pa	nekaj	drugega.

Ker	je	imel	gospod	Tomaž	večji	del	njiv	pri	Vrbi,	
sem	šel	večkrat	v	slabem	vremenu	k	Ribiču	vedrit,	
kjer	sem	vselej	sedel	na	Prešernov	sedež.	Kadar	je	bilo	
pa	sončno,	sem	se	včasih	tudi	položil	tam	za	cerkvijo	
svetega	Marka	v	travo,	v	katero	je	hodil	polegat	naj
slavnejši	slovenski	pesnik.

Tako	“tesni	stiki”	s	Prešernov	pač	niso	mogli	ostati	
brez	zlih	posledic.

Takoj	naslednjo	pomlad	me	je	navzlic	Ribičevemu	
dobrohotnemu	svarilu	prizadelo…

Ljubezen	 je	 prišla	 nepričakovano,	 rekel	 bi	 na	
prvi	–	sluh.

Neko	soboto	grem	iz	uršulinske	cerkve	od	šmar
nic	skozi	Zvezdo	proti	domu	in

»Dve	sestri	vidile	so	zmoti	vdane
oči:	bilo	dekle	je	nisko	ena,
bila	je	druga	njij	visoka	žena,
obe	lepote	cvet,	in	čast	Ljubljane.«

(Prešernov sonet).
»Oh,	kako	so	nune	lepo	pele,«	je	rekla	Vera	sestri	

Marjanici.	(Bili	sta	hčerki	bogatega	trgovca	z	Mestne
ga	trga,	prav	tako	kakor	Prešernova	Julija.)

Verin	glas	je	bil	tako	čist	in	mehek,	da	mi	je	bilo,	
kakor	bi	me	bil	kdo	po	ušesih	pobožal.

Tu	moram	pripomniti,	da	sem	bil	že	v	mladih	letih	
precej	muzikaličen,	čeprav	ne	tako	kakor	sedaj	na	
starost,	ko	igram	na	radio	in	gramofon.	Takrat	sem	
namreč	znal	samo	na	glasovir,	pa	še	nanj	le	eno,	in	
sicer	nemško:

»Und	schau	ich	hin,	so	schaust	du	her,
Das	macht	mein	Herz	so	schwer,	so	schwer…«
(Prosto prevedeno: »Če gledam sem, ti gledaš tje

– to mi tako teži srce.«)
Ta	žalostna	pesem	mi	je	zato	tako	ugajala,	ker	je	

zložena	v	samih	“molih”.	Bolesti,	ki	jo	je	pesnik	po
ložil	v	besedilo,	pa	do	tiste	usodne	sobote	še	nisem	
popolnoma	razumel.

Torej	v	Zvezdi	je	bilo,	po	šmarnicah,	ko	sem	zasli
šal	prvikrat	tisti	mili,	mehki	glasek,	ki	mi	je	donel	kot	
ubrana	godba.	Takoj	sem	bil	uverjen,	da	je	prišel	iz	
ust	najlepše	deklice	na	svetu,	in	zrl	sem	vanjo	kakor	
božjepotnik	v	sveto	podobo.

Tu	se	obrne	Vera	k	meni	in	me	pogleda…
»Zvezda!	kraj	nesrečnega	imena;
tam	meni	je	gorje	bilo	rojeno
od	dveh	očesov	čistega	plamena.«

(Parafraza Prešernovega soneta.)
Prešernu	v	Trnovem,	meni	v	Zvezdi…
Če	le	to	ni	prišlo	od	tistega	posedanja	pri	Ribiču	

in	tistega	poleganja	tam	za	cerkvijo	svetega	Marka!	
Morda	 povzročujejo	 zaljubljenost	 kake	 posebne	
vrste	bacili,	ki	sem	se	jih	najbrž	nalezel	na	klopi	ali	
v	“Prešernovi	travi”.	Stvar	se	mi	zdi	precej	verjetna	
in	pri	današnjem	napredku	znanosti	gotovo	ni	več	
daleč	 čas,	 ko	 bo	 kak	 učenjak	 zasledil	 “zaljubljeni	
bacil”	in	iznašel	serum,	ki	zraven	spada.

V	ponedeljek	srečam	Vero	na	poti	v	šolo	in…
Toda	nočem	opisovati	tega	tolikanj	zaželenega	in	

tako	težko	pričakovanega	“snidenja”.	Zadostuje	naj,	
če	povem,	a	sem	zvečer	v	mraku	silno	občuteno	pel	
in	igral	tisto	otožno	in	v	srce	segajočo:

»Und	schau	ich	hin,	so	schaust	du	her,
Das	mact	mein	Herz	so	schwer,	so	schwer…«
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So	svetniki,	ki	jih	svet	ne	pozna.	Njihovih	imen	ni	
ne	v	pratiki	ne	v	koledarju	in	nihče	jih	ne	kliče	na	
pomoč.	Neznani	so	;	Bog	jih	pa	pozna…

Tak	neznan	svetnik	je	bil	naš	Komp.	 	Prepričan	
sem,	 da	 je	 šel,	 kakor	 pravimo,	 “gorak”	 v	 nebesa.	
Morda	 sedi	 tam	 poleg	 nebeškega	 ključarja	 in	 ga	
nadomestuje	včasih	v	njegovi	službi.	Saj	je	bila	v	ži
vljenju	zadnja	njegova	želja,	da	bi	ga	vzeli	v	samostan	
za	bratavratarja…

Sedaj	 sem	 razumel,	 zakaj	 je	 skladatelj	 zložil	 to	
pesem	v	žalostnih	“molih”…

Po	Prešernovem	zgledu	sem	hodil	vzdihovat	pod	
okno	 »deklice	 neusmiljene«,	 toda	 ne	 ob	 »trudnih,	
poznih	urah«	–	takrat	sem	se	učil	–	pač	pa	sem	to	
sladkobridko	 delo	 opravljal	 mimogrede,	 ko	 smo	
hodili	 študentje	 “krog	 mesta”	 (tedanja študentska 
promenada je bila: po Mestnem trgu, čez Čevljarski 
most, skozi Židovsko ulico, po Kongresnem trgu in 
Wolfovi ulici na Frančiškanski most in od tam skozi 
Špitalsko – Stritarjevo – ulico zopet nazaj na Mestni 
trg).

Tudi	sam	sem	večkrat	premeril	pot	od	doma	do	Špi
talske	ulice	(hodil	sem	po	Mestnem	trgu	v	šolo),	da	bi	
»jo«	kje	uzrl,	a	godilo	sem	mi	je	kakor	pesniku	iz	Vrbe:

»Kolikokratov	me	po	mesti	žene
zagledat	tebe	želja;	ne	odkrije
se	men’	obraz	lepote	zaželjene.«
Svojo	bol	sem	izlival	v	pesmi,	samo	da	ne	v	sonete	

kakor	Prešeren,	ampak	v	triolete.	Te	vrste	pesmi	sem	
bral	v	prvem	letniku	“Ljubljanskega	Zvona”	in	so	mi	
zelo	ugajale.

Ker	sem	se	bal,	da	bi	kdo	ne	zvedel	za	mojo	srčno	
skrivnost,	sem	svoje	»mokrocveteče	rož’ce	poezije«	
sadil,	plel	in	zalival	v	zadnji,	precej	temni	sobi,	ki	je	
imela	okno	na	mračno	dvorišče.

Tudi	jaz	bi	bil	lahko	tožil	Veri,	kakor	je	Prešeren	
Juliji:

»Zatorej	pesmi	tebi	v	čast	zložene
Iz	krajov	niso,	ki	v	njih	sonce	sije.«
Pravijo,	da	je	velika	škoda	za	slovensko	književ

nost,	 ker	 je	 bilo	 nekaj	 Prešernovih	 del	 uničenih	
(gorje	Katri,	če	bi	bila	prišla	našim	književnikom	v	
roke!).	Da	mi	je	pa	rodna	mati	sežgala	moje,	s	trudom	
in	bolečinami	skovane	triolete,	o	tem	seveda	ni	nič	
v	naši	književni	zgodovini.	S	tem	pa,	da	ugotavljam	
tozadevno	brezbrižnost	naših	literarnih	zgodovinar
jev,	nikakor	ne	trdim,	da	je	bilo	mojih	trioletov	bolj	
škoda	 kakor	 Prešernovih	 “zaljubljenih	 čenč”.	 Sem	
pač	skromen	človek…

Študentovska	 ljubezen	 ima	 često	 zle	 posledice,	
ki	se	navadno	pokažejo	v	katalogih,	včasih	pa	tudi	
drugače.	Neki	moj	sošolec	je	imel	v	peti	–	kakor	Ribič	
–	“ljubezen”,	samo	da	ne	na	Poljanah,	ampak	v	Kurji	
vasi.	Vzela	mu	je	veselje	do	šole	in	ga	tudi	moralno	
uničila.	Postal	je	“vagabund”,	čeprav	ni	bil	–	mestni.

Meni	pa	ni	ljubezen	nič	škodovala.	Prav	v	sedmi,	
ko	»v	srce	mi	padla	iskra	je	ognjena«,	da	»mi	je	postalo	
vrt	in	njiva,	kjer	sejala	je	ljubezen	elegije«,	sem	se	ko
maj	izognil	odliki.	Sploh	je	pa	menda	pesnikovanje	
tako	izčrpalo	mojo	ljubezen,	da	me	tudi	pri	izbiranju	

poklica	ni	prav	nič	motila.
Tri	leta	potem,	ko	sem	stopil	v	bogoslovje,	je	šla	

“moja”	Vera	v	samostan.	V	tihi	samoti	me	je	gotovo	
kmalu	 pozabila.	 To	 je	 tem	 laže	 storila,	 ker	 me	 niti	
poznala	ni.

Tako	 zvana	 petošolska	 ljubezen	 je	 torej	 mene	
napadla	 šele	 v	 sedmi.	 Mladina	 dvajsetega	 stoletja	
prestane	to	bolezen	(s	posledicami	ali	tudi	brez	njih)	
že	mnogo	prej,	povojni	otroci	skoraj	z	ošpicami	vred.

Ko	sem	še	v	šoli	pri	Sv.	Jakobu	učil,	sem	neko	uro	
govoril	o	vprašanju,	ki	obravnava	med	drugim	tudi	
“predomače	in	preprijazno	občevanje	z	osebami	dru
gega	spola”.	Tu	zapazim,	da	se	neka	učenka,	namesto	
da	bi	pazila,	bavi	z	drugimi	stvarmi.

»Rešetar,	kaj	pa	bereš	sedaj	med	razlago?	Prinesi	
tisti	list	sem!«

Dekletce	 je	 urno	 raztrgalo	 papir	 mi	 prineslo	
koščke	na	kateder.

Jaz	sem	razlagal	dalje	in	se	nisem	zmenil	za	pa
pirčke,	ki	so	ležali	pred	menoj	na	mizi.	Bil	sem	takrat	
še	bolj	novinec	v	šoli	in	sem	zato	mislil,	da	si	otroci	
šestega	 razreda	 ljudske	 šole	 pač	 ne	 dopisujejo	 kaj	
takega,	kar	bi	moral	katehet	cenzurirati.

Tu	zagledam	slučajno	na	enem	izmed	koscev	be
sedo	“ljubim”.	Sedaj	mi	je	pa	zadeva	postala	sumljiva.

Po	uri	pride	Rešetar	h	katedru	in	me	vpraša,	če	
sme	papirčke	nesti	v	koš.

»Ne!	 Postal	 sem	 radoveden,	 kaj	 si	 tako	 pazljivo	
brala.«

Rdečica,	ki	jo	je	pri	teh	besedah	oblila,	mi	je	sum
njo	potrdila.

Doma	 sestavim	 papirčke	 in	 dobil	 sem	 tole	 pi
semce:

Draga	gospodična	Lojska!
Pišem	Vam	zadnje	za	Vas	jako	žalostno	pismo	in	

Vam	uljudno	naznanjam,	da	Vas	več	ne	ljubim.	Jaz	
hočem	ljubiti	tisto,	ki	samo	mene	ljubi.	Vi	si	pa	pome
žikujete	z	drugimi.	Namesto	sebe	Vam	priporočam	
svojega	sošolca	Krta.	Je	zelo	lep	fant,	in	vsaka,	ki	ga	
vidi,	ga	praša,	če	jo	hoče	imeti.	Tudi	se	ga	rado	prime	
kaj	takega,	kar	je	bližnjega	last.

Vas	prav	lepo	pozdravlja	do	sedaj	Vaš
od	sedaj	naprej	pa	nič	več	Vaš
Cvetkoslav	Plevel
Dijak.
Kakor	sem	pozneje	dognal,	je	bil	ta	cvet	–	prvo

šolec.
Povojni	otroci	pa,	ki	prirejajo	takoj,	ko	shodijo,	

lepotne	tekme	in	plese,	so	v	tem	oziru	še	naprednej
ši.	Zato	bi	jim	bilo	treba	serum	zoper	zaljubljenost	
cepiti	že	s	kozami	vred.	Samo	iznajti	ga	je	prej	treba.

NEZNAN SVETNIK
Naš	svetnik	je	bil	zelo	pobožen.	Svoje	pobožnosti	

ni	nikdar	namenoma	kazal	ali	skrival.	Pa	mu	je	tudi	
ni	bilo	treba.	Nikdar	ga	ni	nihče	zaradi	nje	preziral	
ali	 zasmehoval.	 Celo	 profesorji	 so	 ga	 v	 tem	 oziru	
zelo	cenili.

Hintner	ni	videl	rad	v	nalogah	pobožnih	stavkov;	
navadno	jih	je	črtal	kot	neumestne.	Pri	Kompu	jih	
ni,	čeprav	se	je	na	njegovih	prostih	nalogah	poznalo,	
da	jih	je	pisal	dijak,	ki	ni	katoliški	kristjan	samo	po	



imenu,	marveč	tudi	po	duhu	in	življenju.
Wester	se	ni	nikdar	iz	našega	svetnika	norčeval.	

Kadar	mu	je	moral	pri	kakem	vprašanju	pomagati,	
je	storil	to	mirno	in	prijazno,	brez	tistih	bolj	ali	manj	
zlobnih	opazk,	ki	se	je	z	njimi	pri	drugih	fantih	tako	
rad	odškodoval	za	svojo	pomoč.

V	 občevanju	 je	 bil	 Komp	 prijazen	 in	 ljubezniv.	
Vsakemu	je	rad	pomagal	in	postregel,	če	je	le	mogel.	
Zato	smo	ga	vsi	brez	izjeme	ljubili.

Postal	je	že	pred	zrelostnim	izpitom	zrel	za	–	ne
besa.	Zato	ga	je	Bog	vzel	v	osmi	k	sebi,	še	preden	se	
je	bilo	treba	pripravljati	za	maturo.

Na	poti	v	šolo	se	mu	je	v	cerkvi	sv.	Petra	ulila	kri	
in	kakih	štirinajst	dni	pozneje	je	bil	že	v	nebesih.

Zadnji	dan	pred	smrtjo	je	začel	blesti.	Njegov	duh	
se	 je	 ločil	od	izmučenega	telesa	in	blodil	nemirno	
okrog,	pa	ne	tam,	kamor	dijaki	navadno	zahajajo,	
marveč	po	cerkvah	in	samostanih.

»Gospod	gvardijan,«	je	prosil	na	porti	pri	očetih	
frančiškanih,	»če	že	ne	morem	postati	pater,	vzemite	
me	vsaj	za	brata	vratarja.«

Še	isti	dan	ga	je	vzel	najvišji	Gvardijan	v	nebeški	
samostan.	Morda	sedi	tam	poleg	sv.	Petra	in	mu	po
maga	v	njegovi	službi…

Pri	nemški	uri	je	Hintner	posvetil	Kompu	nekaj	
lepih	 besedi.	 Sklenil	 je	 pa	 takole:	 »Ako	 je	 po	 smrti	
kako	povračilo,	potem	mora	biti	srečen.«

Jaz	sem	bil	že	takrat	prepričan,	da	je	Komp	brez
pogojno	srečen.

Ob	njegovi	smrti	se	je	vnel	med	nemi	velik	prepir	
zaradi	napisa	na	trakovih	venca,	ki	mu	ga	je	name
raval	 razred	 položiti	 na	 grob.	 Nemci	 so	 zahtevali,	
naj	 bo	 nemški,	 češ	 da	 je	 bil	 Komp	 Nemec	 in	 da	 je	
njegova	rodbina	nemška.	Mi	smo	pa	trdili,	da	je	bil	
Slovenec,	ker	je	v	stanovskem	izkazu	vedno	izkazal	
slovensko	 narodnost.	 Sicer	 sta	 bila	 pa	 tudi	 oče	 in	
mati	slovenskega	rodu	in	na	Dolenjskem	doma.	Ker	
smo	 pa	 radi	 priznali,	 da	 je	 naš	 razred	 mešan,	 smo	
predlagali	latinski	napis.

Nemci	so	bili	pa	trmasti	 in	se	niso	hoteli	vdati.	
Zato	smo	mu	dali	kar	sami	venec,	in	sicer	z	napisom:	
»Svojemu	dragemu	sošolcu	slovenska	osma	A.«

Hintner	nas	je	zato	pri	prvi	uri	po	pogrebu	“ožigo
sal”,	češ	da	niti	pri	tako	žalostni	priliki	nismo	mogli	
zatajiti	svoje	narodne	nestrpnosti.	Mi	si	pa	njegovih	
besedi	nismo	kaj	posebno	vzeli	k	srcu,	ne	Slovenci	
ne	Nemci.

Ko	je	namreč	v	drugo	posegla	smrt	v	naše	vrste	
in	nam	iztrgala	novo	žrtev,	smo	takoj	zopet	izkopali	
bojno	sekiro.	To	pot	 je	pa	res	šlo	za	Nemca.	Umrli	
Sesserl	je	bil	namreč	odločno	nemškega	mišljenja.	
Njegova	 mati,	 zelo	 elegantna	 dama,	 je	 sodelovala	
pri	vseh	nemških	prireditvah.	Nedolžna	žrtev	njene	
nečimrnosti	je	bil	pa	naš	sošolec	Pavel,	ki	je	bil	zelo	
nadarjen	in	priden	fant.

Čičar,	ki	je	sedel	poleg	mene,	je	namreč	pripove
doval,	da	se	Sesserlejevka	oblači	na	stroške	zdravja	
svojih	 otrok.	 Kar	 je	 preveč	 izdala	 za	 obleke,	 si	 je	
najrajši	prihranila	pri	Pavlovih	ustih.	Skratka,	revež	
je	zato	moral	umreti,	ker	ga	je	mati	stradala	že	od	

otroških	 let.	 Tako	 je	 bil	 sin	 dvornega	 svetnika	 na	
slabšem	kakor	tisti,	ki	so	hodili	v	“luknjo”	jest.

Ko	smo	se	začeli	meniti	o	vencu,	se	je	vnel	takoj	
boj	za	napis.	Zaradi	tega,	sicer	nekrvavega	boja	sem	se	
moral	potem	v	prvem	polletju	vso	tretjo	konferenco	
za	vsako	grško	uro	pripravljati.

Odločilna	bitka	se	je	bíla	popoldne	pred	pogreb
nim	dnevom.	Ker	sem	šel	po	kosilu	Sesserla	kropit,	
nisem	imel	časa	pripraviti	se	za	grščino.	Sicer	sem	
bil	pa	prav	zadnjo	uro	vprašan,	 in	to	celo	tik	pred	
konferenco.	Zato	sem	se	čutil	popolnoma	varnega.	
V	šoli	sem	se	goreče	udeleževal	debate	in	se	odločno	
zavzemal	za	napis	v	nevtralnem	jeziku.	Imel	sem	to
liko	opraviti,	da	niti	zapazil	nisem,	kdaj	je	Pleteršnik	
prišel	v	razred.	Zato	sem	dal	Čičarju,	ki	se	je	najbolj	
ujedal,	 še	 nekaj	 krepkih	 dokazov	 pod	 rebra,	 ko	 je	
profesor	že	stal	ob	katedru.	Ti	“trdni”	dokazi	pa	Ple
teršniku	niso	ugajali	in	takoj	nato	me	je	že	poklical.

»Mlakar!«
Najprej	sem	povedal	vsebino	zadnje	lekcije.	(Je

mali	 smo	 Platonov	 apologijo.)	 To	 mi	 je	 šlo	 dobro.	
Nato	pa	začnem	prevajati.	To	mi	je	šlo	slabo.	Najbolj	
so	me	ovirale	neznane	besede;	prevajal	sem	počasi,	
zelo	 počasi.	 Slednjič	 se	 mi	 je	 popolnoma	 ustavilo.	
Stavek,	ki	sem	ga	bil	nazadnje	prebral,	se	mi	je	zdel	
kakor	ena	sama	velika	neznanka.	Nekako	obupno	
pogledam	 Pleteršnika,	 ki	 je	 prišel	 izza	 katedra	 k	
meni	in	potrpežljivo	čakal,	kdaj	mu	bom	zopet	kako	
besedo	privoščil.	Najljubše	bi	mi	bilo,	ako	bi	mi	bil	
rekel,	naj	sedem.

Najbrž	 je	 profesor	 bral	 to	 željo	 v	 mojih	 očeh,	
spolnil	mi	je	pa	ni.

»Prevajajte	kar	dalje,«	mi	je	rekel,	»bei	Matura	wer
den	Sie	auch	ein	unvorbereitetes	Stück	bekommen«	
(pri maturi boste dobili tudi tak odstavek, za katerega 
se niste pripravili).

Vedel	je	torej	dobro,	da	nisem	bil	pripravljen,	pa	
me	je	navzlic	temu	še	spraševal.	Ta	je	bila	pač	pristno	
Pleteršnikova.

Mučil	se	je	z	mano	gotovo	več	kot	pol	ure.	Sicer	je	
bila	muka	tudi	na	moji	strani	in	bil	sem	prav	vesel,	ko	
mi	je	naposled	pokimal,	da	lahko	sedem.	Pripravljal	
sem	se	potem	vsako	uro	zelo	vestno	in	čakal,	kdaj	me	
bo	zopet	vprašal,	a	tisto	konferenco	nisem	prišel	več	
na	vrsto.	Dal	mi	je	gotovo	“zadostno”,	ker	me	niti	“na	
bolje”	ni	imenoval.

Dan	pred	sklepom	prvega	polletja	nas	je	razrednik	
grajal,	češ	da	radi	“špricamo”	lekcije,	kar	bo	marsikoga	
stalo	20	goldinarjev,	ker	ima	v	pridnosti	“hinreichend”.

Ta	novica	ni	bila	zame	posebno	razveseljiva;	pre
pričan	sem	bil,	da	se	bom	tudi	jaz	za	20	goldinarjev	
prehladil.	Ker	sem	pa	imel	denar,	da	bi	sam	lahko	
plačal	šolnino,	nisem	šel	drugi	dan	s	takim	strahom	
po	spričevalo	kakor	tiste	težke	čase	v	peti.	Navzlic	
temu	sem	bil	zelo	prijetno	presenečen,	ko	sem	za
gledal	v	prinosti	“ausdauernd”	(vztrajno).

Pleteršnik	je	pri	konferenci	gotovo	moj	“non	pa
ratus”	diskretno	zamolčal.	Od	takrat	sem	ga	še	rajši	
imel;	kar	skozi	ogenj	bi	bil	šel	zanj.	(“Ognja”	pa	ni	
treba	dobesedno	vzeti.)

l                l               l
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Hren,	T.	Glavac,	J.	Sega,	S.	Grm,	M.	Klemenc,	J.	Rus,	F.	Omahen,	M.	
Stefancic;	$25:	dr.	A.	Rozman,	J.	Lomshek,	M.	Klement;	CAD	25:	I.	
Bancic;	$20:	A.	Dolinar,	M.	Zaper,	E.	Veider,	M.	Kozina,	M.	Simcic,	
M.	Stropnik,	J.	Jamnik,	I.	Modic,	F.	Urankar,	J.	Divjak,	M.	Stariha,	
T.	Gerkman,	J.	Jarc,	P.	Dolinar,	F.	Gaser,	H.	Gorshe,	J.	Hocevar,	A.	
Lamovec,	R.	Kozuk,	F.	Sega,	J.	Kacin,	H.	Klesin,	J.	Dolinar,	M.	Opla
nic,	R.	Hozjan,	R.	Likozar,	F.	Rabzel,	I.	Antolin,	I.	Dimnik,		$15:	J.	
Horvat,	J.	Jakopic,	S.	Levstik;	$10:	D.	Kranjc,	A.	Selak,	A.	Sever,	M.	
Grahor,	A.	PecelinNowak,	A.	Rous,	D.	Velkavrh,	M.	Erdani,	V.	Ka
plan,	D.	Puhek,	F.	Rote,	I.	Sever,	,	M.	Tiedman,	I.	Zerdin,	E.	Sirok,	I.	
Glavac,	V.	Vasle,	E.	Zuzek,	S.	Vlasic;	$5:	J.	Ivanetic.
ZA CERKEV:	 $200:	 dr.	 V.	 Mersol;	 $100:	 J.	 Jeretina;	 $70:	 P.	 Roz
man;	 $50:	 J.	 Zele,	 M.	 Kostelec;	 CAD	 50:	 A.	 FerencakZver;	 $30:	
R.	Leksan,	M.	Grum,	M.	MencinPeterson;	$27:	J.	Dolinar;	$25:	J.	
Jarc,	I.	Hauptman,	I.	Zerdin,	J.	Jakopic;	$20:	M.	Ovnic,	J.	Jamnik,	
I.	Modic,	F.	Vavpotic,	S.	Dolenc,	F.	Gaser,	A.	Lamovec,	A.	Nemec,	R.	
Likozar;	$15:	J.	Knez,	R.	Staric;	CAD	15:	I.	Bancic;	$10:	M.	Cigan,	J.	
Grah,	M.	Kozina,	D.	Kranjc,	S.	Ferkul	(MN),	A.	Hren,	M.	Martincic,	

M.	Mohar,	M.	Tiedman,	D.	Chemas,	F.	Plut,	H.	Klesin,	A.	Vrenko,	F.	
Vasle;	CAD10:	R.	Stele;	$5:	J.	Bevec.
ZA SAMOSTAN:	$100:	J.	Jeretina;	$50:	V.	Lipovec;	$40:	A.	Babnik;	
$25:	 I.	 Hauptman,	 I.	 Zerdin,	 J.	 Lomshek,	 J.	 Dolinar;	 $20:	 S.	 Vid
mar,	I.	Modic,	F.	Vavpotič,	R.	Likozar,	J.	Knez;	$12:	F.	Plut;	$10:	D.	
Kranjc,	F.	Osredkar,	S.	Ferkul	(MN),	M.	Martincic,	M.	Stariha,	T.	
Gerkman,	A.	Lamovec,	J.	Ivanetic,	D.	Chemas,	M.	Dular;	CAD	10:	
I.	Bancic.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$50:	J.	Jeretina;	$10:	I.	Kosir.
ZA LUČKE:	$15:	M.	Erdani;	CAD	11:	RM	NovakLeger;	$10.50:	J.	
Knez;	$10:	I.	Modic,	dr.	M.	Pavlovcic,	M.	Fabian,	J.	Zele,	V.	Kaplan,	
J.	Bevec,	I.	Hauptman,	D.	Chemas,	S.	Levstik;	CAD	8:	A.	Ferencak
Zver;	$6:	J.	Berkopec,	F.	Vavpotic,	M.	Tiedman,	R.	Kozuk,	M.	Ste
fancic;	CAD	6:	A.	Straus;	$5:	A.	Hren,	J.	Kaluza,	J.	Ivanetic,	J.	Jako
pic,	E.	Zuzek;	$3:	J.	Dolinar,	F.	Vasle;	CAD	3:	R.	Stele;	$2:	H.	Smolej.
ZA MISIJONE:	$200:	F.	Krnicar;	$25:	J.	Lomshek,	J.	Dolinar,	J.	Ja
kopic;	$20:	S.	Vidmar,	J.	Berkopec,	S.	Ferkul	(MN);	$10:	M.	Martin
cic,	M.	Stariha;	$4:	M.	Tiedman.
ZA BARAGOVO ZVEZO:	$50:	I.	Hauptman,	J.	Jeretina,	R.	Staric;	
$25:	J.	Dolinar;	$20:	S.	Vidmar,	J.	Berkopec,	S.	Dolenc,	A.	Urankar,	
R.	Likozar;	$15:	M.	Erdani	$10:	E.	Veider,	M.	Stariha,	D.	Chemas,	S.	
Vlasic;	CAD	5:	R.	Stele.
DAR LISTU AM:	$200:	R.	Kolaric;	$100:	J.	Gerzel,	J.	Jeretina;	$50:	
P.	Rozman;	$30:	R.	Knez,	F.	Gaser;	$25:	A.	Hren,	dr.	M.	Pavlovcic,	J.	
Jarc;	$20:	M.	Cigan,	D.	Kranjc,	R.	Leksan,	A.	Babnik,	M.	Sedlasek,	I.	
Buh,	V.	Lipovec,	S.	Sovan,	J.	Knez,	A.	Lamovec,	S.	Mrva,	I.	Zerdin;	
$18:	H.	Smolej;	 $10:	E.	Veider,	 I.	Kosir,	M.	Martincic,	 I.	Babic,	M.	
Stariha,	 M.	 Kosem,	 V.	 Kaplan,	 A.	 Nemec,	 J.	 Ivanetic,	 M.	 Dular,	 I.	
Hauptman,	D.	Chemas;	$5:	J.	Grah,	A.	Anderlic,	J.	Bevec,	M.	Tied
man.
$50:	K.	Arko	v	spomin	+	dr.	Jožeta	Bernika.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

Rajni	dr.	Jože	Bernik	je	bil	ena	najmarkantnejših	
osebnosti	 naše	 slovenske	 skupnosti	 v	 Chicagu	 in	
okolici	ne	le	kot	podpredsednik	ene	
največjih	 ameriških	 farmacevtskih	
družb	 Abbot	 Laboratories,	 ampak	
predvsem	 kot	 deloven	 član	 najprej	
župnije	Sv.	Štefana	v	Chicagu,	potem	
pa	 Slovenskega	 Kulturnega	 Centra	 v	
Lemontu.	Čeprav	se	 je	kot	mlad	štu
dent	 leta	 1945	 umaknil	 pred	 komu
nizmom	najprej	preko	Italije	v	Španijo	
in	 nato	 v	 Združene	 države,	 je	 ostal	
vedno	zvest	svoji	domovini.	Slovensko	
osamosvojitev	leta	1991	ni	podprl	le	s	
svojim	ugledom,	ampak	tudi	z	mate
rialnimi	sredstvi	iz	lastnega	žepa.	Bil	
je	med	ustanovnimi	člani		Slovenskega	Svetovnega	
Kongresa	in	dva	mandata	njegov	predsednik.	Takoj	
po	osamosvojitvi	se	je	včlanil	v	stranko	Slovenskih	

= Dr. JOŽE BERNIK
13. aprila 1924 – 14. oktobra 2011

Krščanskih	Demokratov	in	billeta	1997	kandidat	za	
predsednika	države,	nato	pa	je	bil	leta	2000	izvoljen	

za	 poslanca	 v	 Državnem	 zboru	 Slo
venije	na	listi	Bajukove	stranke	Nova	
Slovenija.

Dr.	Jože	Bernik	je	bil	rojen	13.	ap
rila	1924	v	škofjeloškem	predmestju	
Puštal.	Svoje	študije	je	končal	v	Zdru
ženih	državah	z	doktoratom	iz	prava	
in	diplomo	iz	ekonomije.	Zadnja	de
setletja	svojega	življenja	je	preživel	v	
Sloveniji,	zadnja	leta	v	Domu	Janeza	
Krstnika	 v	 ljubljanskem	 Trnovem.	 V	
domači	Škofji	Loki	ga	je	ob	veliki	ude
ležbi	 prijateljev	 in	 znancev	 pokopal	
upokojeni	ljubljanski	nadškof	Alojzij	

Uran.	Sožalje	so	njegovi	ženi	dr.	Mariji	 izrekli	 tudi	
najvišji	slovenski	politični	krogi.

Naj	v	miru	uživa	zasluženi	počitek!


