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KOLEDAR
UREDNIK VAM – P. Bernardin Sušnik
ODKRIVAJMO BOŽJO NAVZOČNOST V STVARSTVU – bl. Janez Pavel II.
DRAGI “MISTER HUBBLE” – P. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – P. Bernardin Sušnik
BRALI SMO... – razni viri
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
KOLEDOVANJE OB SVEČNICI – Niko Kuret
BLAŽEV ŽEGEN – P. Bernardin Sušnik
sveta zgodovina: »DAJ NAM DANES...«
»...NAŠ VSAKDANJI KRUH« – Henri Daniel-Rops
MOLITVENI NAMENI ZA FEBRUAR 2012
angeli za danes: ANGEL POZORNOSTI – P. Anzelm Grün
papežev verouk: SVETI JAKOB MLAJŠI – Benedikt XVI.
LUČ IN ŽARENJE
JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA – Anton Strle
za postni čas: PUŠČAVSKE ZVERI – Ivan J. Štuhec
POST IN PRAZNIK
POJDI SE SOLIT – Gregor Čušin
naša kultura: IVAN VAVPOTIČ – Silvester Čuk
islam: BLIŽNJI VZHOD
preganjanje kristjanov: INDONEZIJA
OB SLOVENSKIH VOLITVAH 2011
misijoni: V TEM GOZDU KOMPASNA IGLA NE DELUJE – P. Vladimir Kos
BRAZILIJA, TAJVAN, MALAVI, DR KONGO, JUŽNA KOREJA
    – agenciji Fides in Misna
“za narodov blagor”: »PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS«
          – P. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: KRŠČANSTVO NAJBOLJ RAZŠIRJENA VERA NA SVETU
stran platnic: DAROVI, RAJNI.

PODKRNOS na avstrijskem Koroškem se nemško imenuje Gurnitz in spada v občino Žrelec (Ebenthal). Podkrnos
je prvič omenjen, ko je leta 860 bavarski kralj Ludvik salzburškemu škofu Adalvinu podaril velika posestva, med njimi
tudi dvorec ad Gurnitz oziroma Podkrnos. Naselje s cerkvijo, ki stoji na gričku nad njim, je od Celovca oddaljeno manj
kot 10 km. Do konca druge svetovne vojske oziroma do plebiscita, po katerem je Koroška pripadla Avstriji, je bilo vse to
območje strnjeno slovensko. Otroci so se nemško naučili šele v šoli, prej niso znali. Cerkev v Podkrnosu je bila večkrat
prezidana, veliko poslopje ob cerkvi pa kaže na njeno zgodovino. Tukaj je bila včasih proštija, kjer je bilo vedno več,
včasih tudi dvanajst duhovnikov, ki so odtod dušnopastirsko oskrbovali bližnjo in daljnjo okolico. Cerkev in proštija
sta bili močno utrjeni, kaj je bilo pomembno v časih, ko so bila divjanja Turkov po slovenskem območju kaj pogosta.
Prav zanimiv roman iz teh časov je napisala koroška pisateljica Dolores Vieser pod naslovom “Podkrnoški gospod”,
ki je izšel med prvimi zvezki Slovenčeve knjižnice. Občina Žrelec, kamor spada Podkrnos, je 14. in 15. aprila postala
prizorišče nacističnega terorja, saj so oblasti blizu železniške postaje uredile začasno taborišče za prisilno deportirane
slovenske družine, ki so jim pobrali vse in jih razglasili za narodu sovražne. SS-ovci so tukaj zbrali 1075 Slovencev iz
cele Koroške, več kot polovica jih je bilo otrok in najstnikov. Najmlajši ujetnik je imel komaj 17 dni, najstarejši pa 88 let.
Prvi praznični dan v februarju je svečnica (2.), spomin Jezusovega darovanja v templju, s katerim je Sveta Družina
izpolnila predpis starozavezne postave. Ob tej priliki je bilo Jezusovo srečanje s Simeonom in Ano. Simeon je napovedal,
da bo Marijino srce presunil meč, odtod tudi njene poznejše upodobitve Žalostne Matere Božje z mečem ali meči v
srcu. Na god sv. Blaža (3.) delimo blagoslov sv. Blaža proti boleznim grla. Opomniti pa je treba, da ta zakramental ni
neko čarovniško sredstvo in ima smisel samo, če je povezan z resničnim življenjem po veri. S pepelnico (22.) pa že
začenjamo letošnji postni čas. Še nekaj februarskih godov: škof in mučenec Blaž (3.), isti dan goduje frančiškanski
misijonar Odorik iz Pordenona, ki je po papeževem naročilu v 13. stoletju navezal stike s Kitajsko; frančiškan Jožef
Leoniški (4.); sicilska devica in mučenka Agata (5.); japonski mučenci Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši (6.); redovnica
Koleta (7.); redovnik Hieronim Emiliani (8.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica in rodna sestra sv. Benedikta
Sholastika (10.); Lurška Mati Božja (11.); mučenec Janez iz Triore (13.); slovanska apostola Ciril in Metod (izven Slovenije)
in mučenec Valentin (14.); sedem ustanoviteljev servitov (17.); dominikanec in slikar Angelico da Fiesole (18.); škof in
cerkveni učitelj Peter Damiani (21.); spokornik Konrad Confalonieri (19.) in opat Roman (28.).
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UREDNIK VAM

Najprej opravičilo, čeprav že tolikokrat ponovlje
no, ampak red je red. Januarsko številko ste spet pre
jeli z zamudo. Krivda je, kot običajno, na ameriških
poštah. Iz Ljubljane je šla AM 21. decembra in bila
  2 Č
naslednji dan v New Yorku. Kaj se je godilo potem, je
pa
nemogoče ugotoviti. Pošta se izgovarja, da je okrog
  3 P
božiča vedno naval in zato vse delo zastaja. To pot bi
jim kar verjel, saj iz izkušnje vem, da si pisarijo karte  
  4 S
tudi ljudje, ki se vsak dan osebno srečujejo. Ljudje so
pač nasedli propagandi, češ da je pisati karto za božič
  5 N 5. NAVADNA NEDELJA; Agata, dev., muč.;
obveznost, da kdor je ne piše tudi svojim najbližjim,
6 P Peter Krstnik, Pavel Miki in tov., japonski
kaže, da je nevzgojen in zanikrn, propagandi, s kate
muč.; Teofil, muč.; Amand Belgijski, šk.
ro skušajo tisti, ki s prodajo kart služijo, zaslužiti kar
  7 T Egidij od sv. Jožefa, red.; Koleta, red.;
največ denarja. Seveda jim ni mar, da se zaradi tega
  8 S Hieronim Emiliani, red.; Juvencij, šk.;
kopiči in zastaja običajna pošta in da ljudje z zamudo
Janez de Matha, red, ust.;
dobivajo vse tisto, kar bi morali priti v rednem času
9 Č Apolonija, dev., muč.; Nikefor, muč.;
– tudi Ave Maria.
10 P Sholastika, dev.; Viljem, pušč.;
Kar zadeva vreme so bili letošnji božični in novolet
11 S Lurška Mati božja, Saturnin, muč.;
ni prazniki prav nenavadni. Sorazmerno visoke tem
12 N 6. NAVADNA NEDELJA; Evlalija, muč.;
perature, sem in tja kakšen meglen in deževen dan,
13 P Katarina Ricci, dev.; Janez iz Triore, muč.;
sončnih dni pa kar ni manjkalo. Sneg se je le dvakrat
14 T Ciril in Metod, slovanska apostola (izven
nekoliko ponujal, enkrat je na travi celo obležal do
Slovenije).; Valentin (Zdravko), muč.;
naslednjega dne, to je bilo pa tudi vse. Sicer pa iz Evro
15 S Jordan Saški, red.; Georgija, dev.;
pe povedo, da je tam precej podobno, le hud veter so
Teodozij Florentini, red.;
imeli ponekod, celo tak, da je prevračal tovornjake na
16 Č Julijana iz Nikomedije, muč.; Onezim, šk.;
cestah. Izgleda da ni samo svet nor, ampak vreme tudi.
17 P Sedem ustanoviteljev servitov.;
Medtem sem dobil obračun stroškov za AM za
18 S Angelico da Fiesole, red., slikar; Flavijan, šk.; leto 2011. Tiskarna in poštnina v Ljubljani sta bili za
12 številk $26.346,00. Pri tem je všteto tudi pakira
19 N 7. NAVADNA NEDELJA; Julijan, muč.;
nje in razpošiljanje revije. Če to primerjamo s ceno
20 P Silvan, muč.; Leon, šk.; Sadot, muč.;
21 T Peter Damiani, šk., c. uč.; Eleonora, kraljica.; tiskarne in poštnine tukaj v Chicagu, ki je znesla
letno $31.152,00, pri tem smo pa morali sami skrbeti
Maksimilijan Puljski, šk.;
za prevoz revije iz tiskarne domov, za pakiranje in
22 S PEPELNICA; Sedež apostola Petra.;
odvoz na pošto, zraven pa upoštevamo, da je revija
23 Č Polikarp iz Smirne, šk., muč.; Dositej, red.;
prej imela 24 strani, zdaj jih ima pa 32, je prihranek,
24 P Matija, ap. (v Sloveniji); Sergij, šk.;
ki ga je dala preselitev tiskanja in razpošiljanja v Lju
25 S Feliks II., pap.; Valburga, dev.;
bljano, očiten. Je pa res, da naročnine niti od daleč ne
26 N 1. POSTNA NEDELJA; Egiptovski mučenci; pokrivajo vseh stroškov. Naročnine ne bomo dvignili,
27 P Gabriel od Žalostne Matere božje, red.;
saj bi s tem občutno prizadeli tiste, ki imajo skromne
28 T Roman, op.; Ožbolt, šk.; Hilarij, pap.;
dohodke in morajo skrbno obrniti vsak cent. Raje se
Ludovika Albertoni, tretjerednica;
zanašamo in priporočamo za prostovoljne darove
29 S prestopni dan.
tistih, ki to zmorejo in kolikor zmorejo. Razliko pa
še vedno pokriva naša frančiškanska skupnost tukaj
v Ameriki, za kar skrbi p. Blaž Chemazar.
Kar svečana ozeleni,
Februarja godujeta: p. Blaž Chemazar (3.) in p.
se rado posuši.
Metod Ogorevc (14.)
Če je svečnica topla, sneg prinaša,
Umrli so februarja: p. Beno Korbič (2. febr. 2002);
če je mrzla, ga pa odnaša.
p. Leonard Bogolin (3. febr. 2001); p. Pashal Esser (5.
febr. 1937); p. Aleksander Urankar (9. febr. 1958); p.
Kadar je na svečnico jug,
Alfonz Miklavčič (10. febr. 1931); p. Kalist Langerholz
je še daleč plug.
(16. febr. 2002); br. Fidelis Jagodic (23. febr. 1934); p.
Sv. Matija (24.) led razbija,
Bonaventura Sovinski (27. febr. 1930). Gospod naj
jim da večni mir.
če ga ni, ga pa naredi.
P. Bernardin
  1 S

Brigita Irska, dev.; Pionij, muč.; Sever, šk.; Pe
ter Antiohijski, pušč.;
JEZUSOVO DAROVANJE (SVEČNICA); Sime
on in Ana; Teofan Venard, muč.;
PRVI PETEK; Blaž, šk., muč.;
Odorik iz Pordenona, red.; Oskar, šk.;
PRVA SOBOTA; Andrej Corsini, šk.; Jožef
Leoniški, red.; Janez de Britto, muč.;

S tem izkazujemo domovinsko ljubezen, da radi vse storimo, kar srečo domovine
povišuje. Vsak državljan je dolžan po meri svojega stanu in premoženja pomagati k
občnim potrebam svoje domovine.
bl. Anton Martin Slomšek
2012 – AM – FEBRUAR
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ODKRIVAJMO BOŽJO NAVZOČNOST V STVARSTVU
bl. Janez Pavel II.

V Svetem pismu je stvarjenje pogosto postavljeno
tudi v zvezo z božjo besedo, ki pride v ospredje in nasto
P. Vladimir Kos – Tokio
pi: »Z Gospodovo Besedo so bila narejena nebesa, z dihom njegovih ust vsa njihova vojska ... Zakaj on je dejal
DRAGI “MISTER HUBBLE”
in je nastalo, ukazal je in vse biva ... Svoj izrek pošilja na
V “Mister Hubble” teleskop strmite,
zemljo, hitro teče njegovo sporočilo...«
v prazen košček nočnega neba
Starozavezni spisi o modrosti pripisujejo stvarjenje
vesolja poosebljeni božji modrosti, ki uresniči božji
(v ploskev zrnca peščenega) –
načrt. Evangelist Janez in sveti Pavel pa v božji besedi
vendar vam odkriva galaksije!
in v božji modrosti vidita napoved delovanja Kristusa, »v
Kdo prešteti tolikih jih zmore?
moči katerega obstaja vse in mi bivamo po njem«, kajti
Vsaka z zvezdami ob zvezdah tli.
»po njem je Bog ustvaril svet«.
Na drugih mestih Sveto pismo poudarja vlogo božje
Koliko svetlobnih let se zdi
ga Duha v stvarjenju: »Pošlješ svojega Duha in prenoviš
Vam najbližja? Štiri bilijone...
obličje zemlje,« beremo v psalmu 104. Isti Sveti Duh
V “Mister Hubble” teleskop strmite?
je simbolično prikazan kot dih božjih ust. On daje ži
vljenje in zavest človeku ter ga oživlja v vstajenju, kot
Spomnite se, kdo je Stvarnik zvezd.
napoveduje prerok Ezekiel v prizoru, ko Duh oživlja suhe
Neizmerni! Brez vseh snovnih vez!
človeške kosti. Isti Duh poveljuje morskim vodam ob
Vse za nas ustvarja, dragi mister...
izhodu Izraela iz Egipta. Sveti Duh prenavlja človeško
bitje, kot zagotavlja Jezus v nočnem pogovoru z Nikodemom: »Resnično, resnično povem ti: ‘Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v božje kraljestvo. Kar
je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh.’«
V sodobni družbi človek postaja suhoparen in sicer ne zaradi pomanjkanja čudovitih stvari, ampak
zaradi nesposobnosti začuditi
se, kot pravi Chesterton. Za
ver ujočega zrenje stvarstva
vključuje tudi sposobnost pri
sluhniti sporočilu, tihemu in
neverjetnemu glasu, kot nam
govori “sončni psalm”. Nebesa
pripovedujejo o božji slavi, nebesni svod sporoča o delu njegovih rok. Toda ta sposobnost
zrenja in spoznanja, odkrivanja
transcendentne navzočnosti v
stvarstvu, nas mora voditi tudi
do odkritja našega bratstva z
zemljo, s katero smo v tesni
povezavi vse od trenutka, ko
smo bili ustvarjeni. Prav ta cilj
je v Stari zavezi imel judovski
jubilej, ko je zemlja počivala in
je človek užival samo, kar mu je
polje samo nudilo. Če narava ni
podvržena nasilju in ponižanju,
postane zopet človekova sestra.
34
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NEDELJSKE MISLI
5. februar
5. navadna nedelja
TEŽKE NOČI SO ČLOVEKOV DELEŽ
Job 7,1-4.6-7
Jobova knjiga je polemičen spis, ki ga je nareko
valo življenje človeka, ki se je zavedal svoje pogoje
nosti. Najprej je tukaj kriza človeka Joba. Izhaja iz
prepričanja, da je s tistim, ki je dober, tudi Bog dober,
s tistim, ki je zloben, pa je trd. Tako se Job znajde v
položaju, ko mora v temelju spremeniti odnose, ki
jih je do zdaj imel z Bogom. Kot je bil prepričan in
preprosto razlagajo tudi njegovi obiskovalci, je mo
ral nekaj zagrešiti, da ga je zadela Božja roka. V tak
položaj pride prej ali slej vsak človek. Poleg tega pa
je Jobova knjiga tudi poročilo o krizi Izraela. Knjiga
je nastala po babilonskem izgnanstvu, ko še vedno
razglašajo staro versko vsebino in resnice, vendar
manjkajo razlagalci in oznanjevalci kalibra kakega
Jeremija ali Ezekiela. Zato se zatekajo bodisi v pre
pričanje, da so oni izvoljenci odrešenja in da Bog
s svojim posegom tudi v bodočnosti nima več kaj
dodati, bodisi naredijo križ čez sedanjost in njene
probleme ter sanjajo o bodočnosti. Tudi modrostni
spisi se omejujejo na poučevanje, prav kakor Jobovi
obiskovalci. Zato v spisih te dobe odseva strah, da jih
bo Bog zapustil – zato so težke noči človekov delež.
Vsak človek lahko zaide v takšno stanje, če pozabi,
da sedanjost brez bodočnosti nima smisla, da je pa
tudi vsa bodočnost odvisna od sedanjosti.
12. februar
6. navadna nedelja
GOBAVCI SO IZLOČENI IZ LJUDSTVA
3 Mz 13,1-2.44-46
Jasno je, da je odlomek o gobavosti iz 3. Mojzesove
knjige Jezus ozdravil. Gobavost je v starozaveznem
besedilu sicer pojem, ki prevladuje, vendar so skupaj
z njo opisane tudi razne druge bolezni: izpuščaji,
otekline, pege, divje mesto, tvori, opekline, lišaj in
celo izpadanje las, ki narede človeka vsaj začasno
nečistega, lahko pa tudi za stalno, če se razvijejo v go
bavost. Seveda je ugotavljanje in zdravljenje za naše
pojme dokaj primitivno, vendar kaže vsaj neko skrb
za človeka, ki v tistem času drugje ni bila običajna.
Glavna pa je misel, da te bolezni povzročajo pred
vsem obredno nečistost, se pravi, da tisti, ki jih ima,
ne more sodelovati pri bogoslužnih obredih. Stara
zaveza je v svoji zakonodaji lepo uravnovesila telesno
in duhovno sposobnost za udeležbo pri bogoslužju.
Kako se je to izpridilo v Kristusovem času, vemo.
Zato jim je Kristus očital, da čistijo posode od zunaj,
znotraj pa so polne gnusobe. In to je očitek, ki bi bil
primeren tudi danes za marsikoga, ki mu je zunanji
videz vse. Še posebej je to vidno pri iskanju vzrokov
sedanje krize, ko krivci skrbno pazijo, da bi njihova
podoba “belega ovratnika” ostala nedotaknjena, če
prav sami kar naprej uganjajo iste lopovščine.
2012 – AM – FEBRUAR

19. februar
7. navadna nedelja
BOG ODPUŠČA ZARADI ZVESTOBE
Iz 43,18-19.21-22.24b-25
Odlomek je iz drugega dela Izaijeve knjige, ki je
nastal kaki dve stoletji po preroku samem, ob koncu
babilonskega izgnanstva. Kot vse kaže, je pisec pre
rok, vreden kakega Amosa, Izaija ali Jeremija. Vseka
kor je odlomek jasna napoved konca izgnanstva ter
povratka v domovino, kar je osvetljeno s spominom
na izhod iz Egipta. Sploh je treba vedeti, da sta bila
za pozno starozavezno judovstvo izhod iz Egipta in
povratek iz babilonskega izgnanstva dva tečaja, na
katerih se je sukala vsa njihova zgodovina, čeprav sta
bila časovno oddaljena skoraj osem stoletij. Bistvo
oznanila je, da je vsak izhod iz krize sad Božjega
odrešilnega posega. Ta poseg se uresničuje kljub
resničnosti očitka: »Nadlegoval si me s svojimi grehi,
utrujal si me s svojimi krivdami.« Zato spodbuda: »Ne
spominjajte se prejšnjih reči.« Gledati v bodočnost,
pričakovati nekaj novega. Vprašanje je: ali lahko
tudi mi po Kristusovi izpolnitvi pričakujemo še “kaj
novega” Zakaj ne? Seveda ne kot nekakšen razvoj v
času, ampak kot usmerjanje v drugi Kristusov prihod.
V tem smislu se tudi Cerkev vedno znova obnavlja
in kljub starosti nosi sodoben obraz. Ta obnova ni
vedno brez bolečin in pretresov, posebno takrat, ko
mora Cerkev vreči preko krova šaro, ki se je nabrala
v preteklosti, na katero so mnogi bolj navezani, kot
pa na resnično življenje po veri, vključno z molitvijo
in pokoro.
26. februar
1. postna nedelja
BOG SKLENE ZAVEZO Z NOETOM
1 Mz 9,8-15
O “svetopisemski prazgodovini” (prvih 11 po
glavij 1. Mojzesove knjige) je treba vedeti, da njihov
namen ni poročati o preteklih dogodkih, ampak
razlagati človeka in njegov svet. Samo navidezno je
govora o preteklosti, v resnici pa ta poglavja govore
o sedanjosti. To velja tudi za zgodbo o vesoljen po
topu, ki je sestavljena iz dveh tradicij, od katerih je
ena polnih 500 let mlajša od druge. Ta zgodba ni
izključna last Svetega pisma, ampak je znana tudi v
tradicijah drugih kultur, celo ameriških Majev, naj
bolj znana pa je v epu o Gilgamešu iz sumersko-akad
ske literarne dediščine. Očitno gre tukaj za spomin
na katastrofo, ki je imela vse kaj več kot le krajeven
pomen v Mezopotamiji (kjer je arheolog Leonard
Wooley odkril sledove take strahotne poplave). Sicer
pa tudi raziskovanje oddaljene zemeljske preteklosti
govori o katastrofah, ki so pretresale ta naš planet.
Vsaka od teh zgodb, ki je lahko posledica nekakšnega
atavističnega spomina, je skušala izraziti svoje lastno
versko izkustvo in verovanje v Božjo pravičnost. Bist
veno pa je, da Bog sklene zavezo z ljudmi po Noetu –
simboličnem Adamu. Obljuba skupnosti med Bogom
in človekom in da bodo v prihodnosti varni pred
potopom, je izraz optimističnega pogleda na svet in
človeka v njem, ki pa dočaka svojo polno uresničitev
šele v eshatološkem obdobju Jezusa Kristusa.
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BRALI SMO...
VATIKAN — Skupina mednarodnih strokovnjakov
pri Evropskem svetu – strokovnega odbora “Mo
neyval” – je v pogovorih s predstavniki vatikanske
ga državnega tajništva, nadzornih finančnih obla
sti AIF in “vatikanske banke” IOR preverjala, kako v
Vatikanu rešujejo sprejete ukrepe zoper morebitno
pranje denarja in prikrito financiranje terorizma. V
Vatikanu so te predpise decembra 2010 prilagodili
mednarodnim merilom.
ANKARA — Tiskovni predstavnik Turške škofovske
konference Rinaldo Marmara je opozoril na po
trebo, da bi turška vlada katoliški Cerkvi priznala
pravni status. Omenjena vlada si po eni strani pri
zadeva, da bi bila bolj odprta do verskih manjšin,
po drugi pa omejuje pravice katoliške Cerkve.
GDANSK — Mestni svet je sklenil, da bodo postavili
spomenik nekdanjemu župniku Henryku Jankow
skemu (1936–2010), duhovnemu voditelju Soli
darnosti. Odkrili ga bodo avgusta prihodnje leto ob
32. obletnici vstaje v gdanski ladjedelnici.
RIO DE JANEIRO — Nadškofija, mestne oblasti in
vlada zvezne države iščejo primerno zemljišče, na
katerem bo svetovno srečanje mladih od 23. do
28. julija 2013, ki se ga bo udeležil tudi papež Be
nedikt XVI. Za pripravo tega izjemnega dogodka
(poleg svetovnega prvenstva v nogometu leta 2014
in olimpijskih iger leta 2016) so že določili različne
delovne skupine na državni in cerkveni ravni, orga
nizatorji pa so tudi v stiku s predsedniško palačo.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je 12. decembra
sprejel v zasebno avdienco armenskega predsedni
ka Serža Sarkisjana. Pogovarjala sta se o prispevku
armenske apostolske in katoliške Cerkve k splošni
blaginji ter pomenu krščanskega izročila za Arme
nijo, pa tudi o njeni žalostni zgodovini (turški po
mor v letih od 1915 do 1917). Papež je ob izročitvi
predsednikovega darila, ki je spominjalo na to, de
jal: »To je zelo žalostna zgodovina.«
DUNAJ — Predsednik ekumenske dobrodelne
ustanove Pro Oriente Hans Marte je 5. decembra ob
dnevu solidarnosti s preganjanimi kristjani časni
karjem povedal, da v več kot 50 državah kristjane
preganjajo zaradi njihove vere. V ozadju so »totali
tarni režimi ali fundamentalisti drugih ver«.
STUTTGART — Ekumenska agencija “Svetopisem
ska potovanja” bo ob 50. obletnici ustanovitve pr
vič pripravila tudi potovanja za ateiste. Njen direk
tor Georg Röwekamp je 5. decembra časnikarjem
izjavil, naj Sveto pismo ne bo tuje neverujočim, saj
dvom in vpraševanje spadata k vsaki veri. Ateiste
bodo letos peljali najprej na Kubo, kjer bodo spo
znavali, v kakšnih razmerah živijo kristjani.
BEJRUT — “Luč sveta”, knjigo pogovorov nemške
ga časnikarja Petra Seewalda s papežem Benedik
tom XVI., so doslej prevedli v 27 jezikov, tudi v arab
ščino. 9. decembra so jo predstavili na knjižnem
sejmu v Bejrutu, predstavitve se je udeležil tudi di
rektor vatikanske založbe Giuseppe Costa.
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DUNAJ — Tu je bila od 5. do 7. decembra medverska
konferenca o družini z naslovom Družina v krizi. V
Hofburgu jo je odprl avstrijski predsednik Heinz Fi
scher, ki se je predstavnikom judovstva, pravoslav
ne in katoliške Cerkve zahvalil za iskanje “skupnih
nedeljivih vrednot” in zavzemanje za družino.
BRATISLAVA — V Minimundusu v vzhodnoslova
škem božjepotnem središču Lutin so pred drugo
adventno nedeljo odprli razstavo prvih desetih ma
ket umetnostnozgodovinsko pomembnih lesenih
cerkva na severovzhodu Slovaške in jugu Poljske;
vsega skupaj bodo razstavili okrog 50 tovrstnih cer
kva. Razstavo je denarno podprla EZ.
VATIKAN — V ponedeljek, 5. decembra, je vstopilo
v vrste rekrutov papeške švicarske garde 12 novin
cev. Zvestobo papežu in obrambo, če bo v nevarno
sti, bodo slovesno prisegli 6. maja prihodnje leto.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je v nagovoru
enajstim novim veleposlanikom pri Svetem sede
žu mednarodno javnost še posebej pozval k naravi
prijaznemu izkoriščanju njenih virov energije in
naravnih zakladov. Vlade naj izdelajo konkretne
načrte, kako bodo zavarovale stvarstvo.
NÜRNBERG — Škof Anba Damian, duhovni vodi
telj pravoslavnih koptov v Nemčiji, je v pogovoru
za Nürnberger Zeitung potožil nad množičnim
poneverjanjem parlamentarnih volitev v Egiptu.
Koptski volivci so pod svojim imenom našli podpis;
muslimani so od revnih koptov za denar ali živila
odkupovali glasove, na enem izmed volišč so vse
glasovnice kristjanov razglasili za neveljavne.
CIUDAD DE MEXICO — Pripravljalni odbor za
obisk papeža Benedikta XVI. marca 2012 v mehi
škem mestu Leon želi preprečiti, da trgovci, kakor
se je zgodilo pri obiskih papeža Janeza Pavla II. v
Mehiki, ta obisk ne bi izrabili v trgovske namene.
Pri tem je prosil za pomoč tudi nunciaturo v Mehiki.
DUBLIN — Čeprav irski minister za zunanje zadeve
Eamon Gilmore podpira zaprtje irskega veleposla
ništva pri Svetem sedežu, je izjavil, da irska vlada ne
nasprotuje papeževemu obisku na Irskem. Ugodna
priložnost zanj bo svetovni evharistični kongres v
letošnjem letu v irskem glavnem mestu.
COLOMBO — Sodišče v šrilanški prestolnici je s.
Mary Elizo iz reda misijonark bl. matere Terezije
iz Kalkute oprostilo obtožbe, da je v zavetišču za
nosečnice v stiski trgovala z otroki. Redovnico so
oblasti prijele po brezimni prijavi, javna občila so ji
celo očitala prodajo invalidnih otrok v tujino, kjer
naj bi jih uporabili za darovalce organov.
RIM — Italijanski dnevnik Stampa je objavil, da bo
papež Benedikt XVI. letos jeseni nemško mistikinjo
sv. Hildegardo iz Bingna (1098-1179) razglasil za
cerkveno učiteljico zaradi njenega zglednega življe
nja in spisov, s katerimi je obogatila katoliški nauk.
CHARTRES — V tukajšnji katedrali, eni najpo
membnejših gotskih cerkva v Franciji, ki je bila leta
1979 razglašena tudi za svetovno kulturno dedišči
no, so odkrili freske iz zgodnjega 13. stoletja. Na eni
izmed njih je kralj David. Freske že obnavljajo.
FREETOWN — Salezijanci si v prestolnici Sierre
Leone s številnimi sodelavci prizadevajo preprečiti
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trgovino z otroki, otroško prostitucijo in spolno ter
drugačno izkoriščanje deklet. Vzgajajo jih v svojih
domovih, zavetiščih in izobraževalnih središčih. Pri
tem jim zelo pomagajo dunajski salezijanci.
AMBON — V tem indonezijskem mestu na otočju
Moluki je zopet prišlo do spopadov med muslimani
in kristjani. Ranjenih je bilo 16 ljudi, več hiš pa so
zažgali. Vročekrvneže je umirila šele policija.
BAGDAD — Neznanci so v tem mestu iz zasede s
strelnim orožjem med vožnjo z avtom ubili kaldej
skega trgovca in njegovo ženo, otroka pa ranili.
KAIRO — Koptski katoliški škof Youhanna Golta je
v televizijski oddaji Novi Egipt povedal, da kristjani
ne bodo plačevali posebnega davka na glavo, ki ga
predpisuje stara muslimanska odredba. Muslimani
so jim že zagrozili, da bodo sicer morali zapustiti
državo. Škof Golta je odločen: »Plačevanje tega dav
ka bomo odklanjali tudi za ceno mučeništva.«
ST. PÖLTEN — Nagrado te avstrijske škofije za or
ganizacijo naravi prijaznih župnijskih praznovanj
je dobila župnija Arbesbach. Škof Küng jih je pri
vročitvi nagrade še posebej pohvalil, da si toliko
župljanov prizadeva za ohranitev čistega okolja.
FIRENCE — Nadškof Giuseppe Betori je ostro obso
dil umor senegalskih uličnih prodajalcev. V Italiji se
ne sme širiti rasizem in sovraštvo do tujcev. Firence
morajo ostati »odprto mesto in kraj dialoga«.
GRADEC — Ugledna družina Harnoncourt — med
njimi teolog Philipp in svetovno znani dirigent Ni
kolaus — se je pri oblasteh zavzela za rešitev zna
menite poznogotske cerkve Sv. Trojice v Brucku na
Muri pred nadaljnjim propadanjem.
DUBLIN — Nadškof Diarmuid Martin je v nedelj
skem govoru povedal, da mnogi duhovniki na Ir
skem trpijo zaradi vsesplošnega sumničenja v zvezi
s spolnimi zlorabami otrok in mladih, ki se je poja
vilo v javnosti, nekateri pa ga še podpihujejo.
YORK — Tamkajšnji anglikanski nadškof John Sen
tamu, ki velja za naslednika anglikanskega prima
sa, je izjavil, da bi morali v britanski družbi veliko
spremeniti, saj je slabo poskrbljeno za zdravje ljudi,
številne mladoletnice zanosijo, zapori so polni, ve
liko ljudi uživa mamila, številni se preveč zadolžu
jejo, otroci životarijo ... Kot glavni razlog je navedel
vedno večje razlike v dohodkih.
MANILA — Človekoljubne organizacije so se po
sebej spomnile umorjenih okoljskih aktivistov ter
borcev za pravice zatiranih, med njimi ustreljenega
duhovnika Fausta Tentoria, ki se je zavzemal za pra
vice domorodcev do zemlje na Mindanauu.
DUNAJ — V Avstriji je več kot tristo zasebnih cer
kvenih šol, tri četrtine od njih redovnih, ki jih obi
skuje več kot 70.000 učencev. Največ jih je na Duna
ju. Zanimanje za njihov obisk se povečuje.
VATIKAN — Asturijska pokrajinska vlada je 26.
novembra zvečer v vatikanski avdienčni dvorani
pripravila koncert v čast papežu Benediktu XVI.
Na njem je asturijski simfonični orkester izvajal
Don Juana nemškega skladatelja Richarda Straus
sa (1864–1949), dela španskih skladateljev Isaaca
Albéniza (1860–1909) in Manuela de Falle (1876–
1949) ter Španski capriccio ruskega skladatelja Ni
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kolaja Rimskega-Korsakova (1844–1908). Papež
se je zahvalil za lepo darilo in poudaril, da izvajane
skladbe izražajo veselje do življenja, iskanje trajne
ga miru, resnično ljubezen in globoko vernost.
BONN — Nemški škofje so »kot korak v pravo smer«
pozdravili namen nemške vlade, da denarno pod
pre otroke v Nemčiji, izrazili pa skrb, da predvidena
vsota v marsikateri družini ne bo zadoščala. Škofje
so poudarili, da je treba otrokom v prvih letih zago
toviti vso potrebno oskrbo, sicer je pri njih veliko
zamujenega, česar pozneje ni mogoče nadoknaditi.
FIRENCE — Predsednik narodne konference re
dovnih predstojnikov v Italiji, p. Alberto Lorenzelli,
je katoliške redove povabil k pogovorom s katoli
škimi gibanji, skupnostmi in laiki, da ne bi izgubi
li stika s cerkveno resničnostjo. Ukvarjajo naj se s
stvarmi, ki so jim lastne, saj sicer tvegajo, da bodo
izgubili svojo istovetnost.
UTRECHT — Tiskovni urad Nizozemske škofovske
konference je objavil, da bo katoliška Cerkev v tej
državi plačala odškodnino tistim žrtvam, ki so jih
spolno zlorabili duhovniki. Dobili bodo od 5.000 do
100.000 evrov odškodnine glede na težo zlorabe.
MADRID — Karmeličanski red ter škofiji Avila in
Salamanca skupaj z oblastmi načrtujejo velike slo
vesnosti ob 500. obletnici rojstva (28. marca 1515)
španske cerkvene učiteljice in redovne ustanovite
ljice, mistikinje sv. Terezije Avilske. Slovesnosti se
bodo začele oktobra 2014, končale pa na njen god
15. oktobra 2015. Pobudnik spominskega leta, ka
terega vrhunec naj bi bil obisk papeža Benedikta
XVI., je avilski škof Jesus Garcia Burillo.
VATIKAN — Drugi mož v Papeškem svetu za pa
storalo preseljencev in popotnikov, škof Joseph
Kalathiparambil, je v pogovoru za Osservatore Ro
mano obsodil vedno večjo brezbrižnost družbe do
beguncev in popotnikov. Družba je pri begunskem
vprašanju predvsem osredotočena na načrtovanje
in učinkovitost, pozablja pa na gostoljubje. To ima
lahko hude posledice, saj se lahko začne krepiti so
vražno razpoloženje do priseljencev.
ABUJA — Nigerijski dnevnik National Mirror je po
ročal, da je bilo pri spopadih med mladimi kristjani
in muslimani v mestu Jos mrtvih najmanj 18 ljudi,
ranjenih pa okrog 50. Muslimani in kristjani drug
drugega obtožujejo, da so zanetili spopade, časopis
pa je, sklicujoč se na očividce zapisal, da so več ljudi
ubili varnostniki, ko so streljali na protestnike.
MÜNCHEN — Nadškof Reinhard Marx je pokazal
razumevanje za študentske zahteve, kajti »reforma
študija očitno ne upošteva potreb mladih ljudi«.
Študent se mora »naučiti misliti, ne pa le piflati«.
SALZBURG — Odgovorni za organiziranje treh ve
likih madžarskih romanj so obiskali odgovorne za
romanja v salzburški nadškofiji, da bi z njimi izme
njali izkušnje. Še posebej so bili navdušeni, kako do
bro sodelujejo pri organizaciji romanj v omenjeni
nadškofiji predstavniki Cerkve, politike in turizma.
HAMBURG — Raziskava med Nemci je pokazala, da
rojak papež Benedikt XVI. pri njih uživa večji ugled
kot katoliška Cerkev ter precej večji kot gospodar
stveniki in stranke ter njihovi voditelji.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
Na svojem obisku v Evropi se je Knoblehar poseb
no razveselil mož, ki so se mu ponudili, da pojdejo z
njim v Afriko. Priglasilo se jih je več, kakor jih je pa
mogel sprejeti: marsikomu je moral odreči. Za sedaj
je sprejel samo pet duhovnikov in tri mladeniče
svetnega stanu.
V poročilu Marijinega društva za leto 1854/1855
(str. 30 do 31) je bil natisnjen daljši Knobleharjev
sestavek, ki v njem stavi zelo visoke zahteve na svoje
bodoče sodelavce. Takole piše:
»Kako zelo mi je žal, da nimam okoli sebe zadost
nega števila vrlih sodelavcev, mož, ki bi bili po duhu
in srcu ponižni, brez strahu in brez zahtev; mož,
ki bi se s potrpežljivostjo in vztrajnostjo posvečali
svojemu oklicu, bili obzirni in sočutni z naravnimi
slabostmi ljudstva, ki so mu bile verske resnice do
zdaj tuje; mož, ki bi bili vesele narave in bi v bratski
ljubezni in slogi delali za nravni podvig tega ljud
stva in v vsakem uspehu svojega truda videli dar
dobrotljivega Boga. Potrpežljivost, velikodušnost,
nepopustljiva vztrajnost, nase pozabljajoča požrtvo
valnost, predvsem pa neomahljivo zaupanje v božjo
usmiljenost, vsemogočnost in dobroto, združeno z
otroško vdanostjo v njegovo sveto voljo: te lastnosti
morajo neločljivo spremljati vsakega misijonarja.
Misijoni v teh prostranih pokrajinah pa zahtevajo
zaradi svojih posebnih razmer od tistih, ki so se na
Gospodov klic odločili zanje, vse te lastnosti še v
višji meri. V ljubezni morajo biti podobni našemu
božjemu Zveličarju, ki je prišel iz nebes, spreobračal,
opominjal in hrabril zakrknjene Izraelce in končno
prelil svojo presveto kri, da bi ljudi rešil pred več
nim pogubljenjem. Pri tem si naj pa misijonar ne
domišljuje, da je že zaradi nekaterih dobrih lastno
sti izbran od Boga in docela sposoben poganom
oznanjati evangelij. Takega bi se, še preden bi stopil
na odkazani prostor v božjem vinogradu, polastilo
kesanje, da se je odločil za misijonstvo. Če je pa že
prišel na določeni mu kraj, naj ne izgubi poguma
in naj se ne da zbegati po kakšni neznatni nezgodi.
Majhna bolehnost naj mu ne jemlje poguma. V obup
ga tudi ne sme gnati telesno in dušno uboštvo tistih,
ki naj jih bogatí z zakladi nebeških milosti. Učenje
jezika, ki brez njega ne more tujemu narodu oznanja
ti evangelija, mu ne sme jemati potrpežljivosti. Kdor
bi se predal taki malodušnosti, bi se mu gorečnost le
prekmalu ohladila. Prav tako, če bi pričakoval, da bo
še pri svojem prvem nastopu z ognjevitim govorom
ljudstvo pretresel, njegove zakoreninjene navade
kar na en mah spremenil in iz surovih poganov brez
nadaljnjega truda naredil bogaboječe kristjane.«
Knoblehar dostavlja, da mora afriški misijonar
ljudem delati vsakovrstne usluge, jim pomagati v
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bolezni, jih učiti pametnega življenja, gospodar
stva, poljedelstva in živinoreje. Vse to pa mora
delati iz nadnaravnih nagibov: da jih privablja h
Kristusu in Cerkvi in da jih ohranja in utrjuje v
dobrem.
Duhovniki, ki jih je Knoblehar sprejel za svoj
misijon, so bili tile:
1. Martin Dovjak iz ljubljanske škofije. Rodil se je
30. januarja l. 1821 v Šentjerneju na Dolenjskem in
bil za mašnika posvečen 2. avgusta 1846. Bil je torej
dve leti mlajši kakor Knoblehar, po duhovniških letih
pa je bil eno leto za njim. Postave je bil bolj šibke in
nič kaj trdnega zdravja. Štiri leta je bil kaplan pri
Svetem Križu pri Kostanjevici. Jeseni l. 1849 in l. 1850
sta v Ljubljani in po deželi divjala tifus in kolera in
sta napadla v Ljubljani skoro vse duhovnike. Ležali
so v vojaški bolnišnici. Njihovo duhovno oskrbo je
kljub nevarnosti, da se tudi sam okuži, prevzel Dov
jak in jo tako dolgo opravljal, da se je bolnišnica
izpraznila. Vrnil se je za malo časa k Svetemu Križu,
jeseni pa je bil prestavljen v Sostro, dobro uro pod
Ljubljano; zdaj se je od tam šel v Ljubljano dogovorit
s Knobleharjem.
2. Janez Kocjančič. Ta mladi, telesno krepki in
silno nadarjeni duhovnik, nekoliko temnikastega
obraza, je bil kakor nalašč za misijonarja. V dru
gačnih razmerah in v ugodnejšem podnebju bi bil
skoraj gotovo vršil velika, izredna dela. Rodil se je
l. 1826 na Črnivcu pri Brezjah, župnija Mošnje. Oče
Lovrenc je imel majhno kmetijo. Bil je tudi kamno
sek, kar so ostali tudi njegovi nasledniki. Rad je šel
na lov. Na oboje namigne napis na njegovem grobu:
»Prehitra zver mu ni nobena – nobeden kamen ne
pretrd; – ujela vendar bela žena, – zgrabila ga nemila
smrt.« Do družine je bil skoraj prestrog. Mati Neža,
rojena Čuk, je bila mehkega srca in je otrokom lajšala
očetovo trdost. Janez je po očetu podedoval neod
jenljivo odločnost, po materi pa blagosrčno milino.
Domači župnik Urban Poličar je spoznal njegovo
bistroumnost in je očeta pregovoril, da ga je l. 1839
dal v Ljubljano v šolo. Vsa leta je bil odličnjak, učil se
je igraje. Ko je l. 1847 napravil na ljubljanski gimna
ziji zrelostni izpit s samimi najboljšimi redi, je vstopil
v bogoslovje. Po čednostih in znanju se je tudi tukaj
odlikoval in je že po končanem 3. letniku prejel 30.
julija 1859 mašniško posvečenje. Novo mašo je pel
v Mošnjah. Pridigal mu je Simon Peharec, župnik
na Gradu (Bledu). Njegov dobrotnik Poličar je bil
takrat še župnik v Mošnjah. Ko je dovršil 4. letnik
bogoslovja, se je priglasil Knobleharju za v Afriko
kar v bogoslovnem semenišču, kjer je Knoblehar
stanoval. Semeniški vodja Novak ga je Knobleharju
prav posebno priporočil.
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Niko Kuret

KOLEDOVANJE OB SVEČNICI
Koledovanje božičnega časa sklenejo svečniški
koledniki. Poznata jih vzhodna in osrednja Slove
nija, neznani so ostali Istri, Krasu, Notranjskemu in
Goriškemu.
Prekmurje svojih svečniških kolednikov ni imelo.
Prihajali so že deset dni pred svečnico od drugod,
včasih so koledovale tudi ciganke.
Tudi za svečniško koledovanje velja, da je bilo to
sprva moško opravilo. Zgodnje poročilo s Štajerskega
(1852) pravi, da hodijo med “Dolanci” in“Pesničarji”
po 3 ali 4 fantje, kakih 14 do 15 let stari, med sv.
Vincencijem in svečnico od hiše do hiše in pojo
“svečensko” (pesem), menjajo prva dva eno
kitico, druga dva naslednjo. »Pridejo 4 taki
pevci,« piše poročevalec, »me prašajo,
jeli bi jim dovolil svečensko zapeti.
Bili so od Šent Ruperta v Slovenskih
goricah. Na moje dovoljenje vstopijo
v krog (in) začnejo pevati, da sem
jih z veseljem poslušal Potem sem si
to pesem tudi popisal.« Poročevalec
končuje: »Škoda le, da neki gospodje u
svojej prevelikoj modrosti to narodno,
dapače pobožno navado   Slovencev
na vso moč zatreti hočejo. . .« Pesmi,
ki jo je poročevalec “popisal” in tudi
priobčil, pa K. Štrekelj ni uvrstil med
“kolednice svečniške”, ker je bil pač
tudi zanjo mnenja, da sodi med “no
vejše” svečniške kolednice. Menil je, da
so le-te »dolgovezne gole pridige brez
vsakega narodnega duha: edini namen
jim je poduk.« Danes se s Štrekljevimi
merili ne strinjamo povsem. Nekaj
drugega je bilo seveda, če so se – kakor
l. 1889 pripoveduje dopis iz Padolka
pri Ormožu – namesto mladeničev, ki
so »pred kakimi 10 leti« (1880) v dvoje
hodili od hiše do hiše »opevat Marije
svečinske«, tega lotili stari dedovje z
odrtimi in kosmatimi grli,« ki so kole
dovali »brez vse pobožnosti« in so samo gledali, kaj
jim bo gospodinja dala v dar. »Tudi njihove pesmi,
Bog vé, kdo jim jih kuje, niso spodobne, a napevi
– navadno odlomki kakih okroglih valčičev – še
manj...« Takih pritožb je bilo tudi od drugod na Šta
jerskem. Po tej ali podobni poti so šle številne, zlasti
pa koledniške šege svojemu koncu naproti.
Dostojne štajerske “svečarje” pa je imel v mislih
J. Pajek in je poznal tudi Stanko Vraz, ki poroča: »Od
nedelje pred svečnico tja do svečniškega večera hodi
četvorica fantov s svečami, okrašenimi s cvetjem in
trakovi v rokah od hiše do hiše. Ko stopijo v hišo,
pozdravijo: ‘Pohvalen bodi Jezoš Kristoš!’ Postavijo
se v krog in začno prepevati. Gospodar jih navadno
obdari s suhim sadjem, jabolki, orehi itd. Potem po
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zdravijo: ‘Zbogom! Bog vam lepo plati!’ in odidejo«.
Lepe svečniške kolednice so bile, kakor pričajo
znani primeri, doma na Štajerskem. Sicer pa so be
sedila pri pogostem “gostovanju” kolednikov in
kolednic tostran in onstran Save, ki bomo o njem
še govorili, “potovala”, prehajala iz ene pokrajine v
drugo, se pri tem prilagajala duhu, okusu in narečju,
se torej spreminjala.
Koledniki so pokazali mnogo domiselnosti. Tako
so okoli Dobrne pri Celju imeli fantje in starejši
možje koledniki nekak oltarček na drogu s seboj. V
oltarčku je bil Marijin kip in pred njim lučka.
Trikraljevska zvezda jim je bila brez dvoma
v pobudo. “Oltar” so vzdignili do okna, da
je luč posvetila v hišo, nakar so zapeli
nekaj Marijinih pesmi.
Počasi so ženske začele nadome
ščati moške. Tudi okoli Dobrne so
med obema vojskama koledovala že
dekleta. Po tri ali po štiri so si vzele
Marijin kip in dve sveči pa so šle na pot.
V vsaki hiši so postavile “Marijo” na
mizo, prižgale na vsako stran po eno
svečo in zapele. Razlika je bila, kakor
je videti, ta, da so peli moški pred hišo,
dekleta pa so šla noter.
Zdi se, da so nazadnje prevladale
ženske. Okoli Gornje Radgone so
pred drugo vojsko na splošno hodile
le ženske pét; namesto Marije so no
sile s seboj razpelo z dvema svečama.
Nekatere teh pevk so hodile pet še
po drugi vojski tudi daleč naokoli.
Tako so prihajale na Kapelo pri Ra
dencih starejše ženske od Sv. Antona
v Slov. goricah; dajali so jim denarja
ali jestvin. Podobna je bila šega okoli
Ljutomera. Na Kozjanskem poznajo
kot svečniške kolednice sploh samo
ženske. Koledujejo cerkvene pevke.
O njih velja okoli Planine nad Sevnico
rek: »Pevke jaslice spojejo,« kar pomeni, da je treba
na svečnico jaslice razdreti.
Mnogokje pa je šel razkroj šege naprej, polastili
so se je otroci, tako že pred drugo vojsko tu in tam
pri Sv. Marjeti niže Ptuja. Tudi oni so nosili s seboj
namesto Marijine podobe laže dosegljivo razpelo z
dvema svečama.
Tudi iz Gornje Savinjske doline govore poročila
o otrocih kot svečniških kolednikih. Že pred drugo
vojsko so v Ljubnem v gručah koledovali otroci –
in siromašne ženske –; prejemali so v dar denar in
jestvine. Šega prehaja na tej stopnji v prosjačenje.
Drugače je, če se za takšno priložnost deli obredno
pecivo. Okoli Luč so gospodinje za svečnico napekle
okrogle “pogačice”, da so jih delili otrokom “poga
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Mi smo prišli k vam zapet
čičnikom” (ali “pogačičarjem”), ki so prihajali pet.
od Marije svečenske...
Skromna zbirka svečniških kolednic, ki jih je ob
javil K. Štrekelj in so skoraj vse štajerske, nas ne sme
Znale so tudi drugo pesem:
zavesti v mnenje, da koledovanja o svečnici v drugih
Hvaljen bodi Jezus Kristus,
slovenskih pokrajinah ni bilo. Tako so pričevanja z
to je naš ta prvi glas.
Dolenjskega kar zadosti zgovorna.
Ljubi kristjani
Že J. Navratil poroča (1888), da hodijo v Krškem
vam se naznani
o svečnici po hišah »tudi pet, in mora se jim dati sla
veliko veselje za vas...
nine (‘špeha’) in jajec.« K. Štrekelj je kot drugi primer
Gospodinja se jim je oddolžila z belo moko, fižo
“nenarodne” kolednice objavil dolenjsko besedilo, ki
lom,
tudi z denarjem; navadno so jim postregli še s
so ga peli v Izlakah »neki popotni pevci z Dolenjskega
pijačo
in kruhom.
ob svečnici. Imajo neko podobico, katero postavijo
Otroci
so “svečnico hodili pet” še nekaj let po
na mizo in zraven prižgo svečo; podoba je Marije
drugi
vojski
v Črneči vasi pri Kostanjevici.
svečnice«. Pesem se začenja.
Z Gorenjskega so glasovi o koledovanju na sveč
Hvaljen bodi Jezus Kristus,
nico bolj skopi. Med obema vojskama so hodile pet
dobri dan, dobri ljudje!
samo ženske v okolici Vodic (Šenkov turn); tudi one
Mi vam bomo zdaj zapeli
so nosile s seboj križ namesto Marijinega kipa ali
od Marije svečenske...
podobe, da so ga postavile na mizo med dve goreči
Tudi na Dolenjskem so prvotno koledovali moški,
sveči, ko so pele kolednico. Kakšne pesmi so pele,
pozneje so se jim pridružile ženske, nazadnje so zače
ni znano.
li hoditi otroci. Značilno je “gostovanje” kolednikov:
Za svečnico so koledovali tudi na Koroškem,
s Štajerskega (predvsem s Kozjanskega) so hodili na
vsaj v Podjuni. Tako bi smeli sklepati po kolednici,
Dolenjsko, z Dolenjskega
ki jo je mogel objaviti K.
čez Savo v osrednje Po
Štrekelj. Kolednica je ver
savje (Izlake). Poročilo z
jetno porušena, spominja
Rake na Dolenjskem pra
pa na božične kolednice
vi, da so za svečnico prišli
in na “duhovne” darove,
fantje in po dve dekleti od
ki jih koledniki tedaj delé
Rajhenburga (Brestanice);
domačim.
celo žene in vdove so bile
Svečnica je po vsem Slo
zraven, sami odrasli, sta
venskem važen vremenski
rejši ljudje.
dan: Svečnica – prva iskra
v zemljico. Toda v prego
V Malence pri Kostanje
vorih se Korošci ne uje
vici so prihajale na svečni
majo z drugimi Slovenci.
co pet večinoma Štajerke.
Vsi poznamo pregovore o
Zmerom so vprašale, ko so
Na svečnico pride medved iz brloga vreme gledat
medvedu in o sveči.
stopile v hišo: »A smemo
Splošno velja, kakor je zapisal za Štajersko že l.
pri vas svečensko zapet?» Ena izmed njih je v korbici
1884 J. Pajek: Na svečnico pride medved iz brloga
nosila s seboj “Marijo”, ki jo je postavila na mizo, da
vremena gledat; če je megleno, ostane zunaj; če pa
so pred njo odpele kolednico. V Boštanj so prihajale
sonce sije, še enkrat zaspi. V vzhodni Sloveniji, zla
“svečnico pet” ženske od Gorjancev. Dekleta so se
sti v Prekmurju, nadomešča medveda jazbec: Če na
res zbrala, postavim na Ržišču pod Gorjanci, da so
svečnico sonce na vedrini vzhaja, si skoplje jazbec
“svečensko Marijo pele”. V Prušni vasi so (dekleta?)
jamo globlje. – Na Koroškem modrujejo drugače: Na
izbrale v kaki hiši “Marijo”, kjer se jim je zdela za to
svečnico pride medved iz brloga; če je vreme toplo in
najbolj pripravna, spletle venec okoli nje, vzele dve
jasno, ostane zunaj; če pa je mračno in mrzlo, vrne
sveči in šle s kipom zvečer pred svečnico po vsej vasi
se nazaj, ker zime še ne bo skoro konec.
“svečnico pet«:
Needinost velja tudi zastran sveče. Znan je pre
Svečenska Marija ti,
govor:
Če na svečnico prej od sveče kane kakor od
vse te hvali in časti,
strehe,
zarije se medved nazaj v brlog. Podobno na
ker je skoz tebe rešen svet,
Gorenjskem
medved zunaj ostane, če prej od strehe
o Marija rožni cvet!
kakor od sveče kane, medtem ko se na Koroškem
Svečenska Marija ti,
prav tedaj spet vrne v brlog.
Jezusa rodila si,
A tudi brez medveda prerokujejo vreme: Če na
v betlehemski štalici.
svečnico prej od sveče kane kakor od strehe, bo toKo je štirideseti dan,
pla pomlad; ali: bo skoro zime konec ali: bo zgodnja
greš v tempelj z Jezusom.
vigred in dobra letina. A z drugimi besedami pravijo
Na Raki so se domenile po tri dekleta ali žene, si
Belokranjci: Če zjutraj, ko sonce vzhaja, od streh
dobile kip Matere Božje, si omislile dve svečki in šle
kaplja, je nehanje zime in dobra letina; če pa na jas
po hišah:
nem sonce vzhaja, so tudi sodi jasni (prazni); če je
oblačno, so pa polni.
Dober dan vam tu Bog daj,
Še nekaj pregovorov:
očetu in mater narpoprej!
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Če na svečnico sneži, bo vuzem lep; če pa ne sneži,
bo grd (Bela Krajina).
Če sonce o svečnici na jasnem vzhaja, bo še hujša
zima (Krško).
Cvetna nedelja bo snežena, če je svečnica zelena
(vsa Slovenija).
Kolikor dni pred svečnico
ptiči žgolijo, toliko dni po svečnici molčijo. Po vremenu na
svečnico prerokujejo tudi leti
no. V Poljanski dolini pravijo:
Svečanov dež pride po češnje
in po rž. V Beli Krajini se boje
slabe letine, če zapiha na sveč
nico jug, a obetajo si dobro, če
vleče sever;  na južno svečnico
sme gospodinja postaviti na
mizo le malo kruha, če pa piha
sever, tedaj telebi ves hleb na mizo. Tudi vedežujejo po
malem: v Beli Krajini pazijo, kam se okrene plamen
na svečah – od tiste strani bodo imeli vetrovi vse leto
svojo moč. In kakor visoko se kadi na svečnico sveča,
če jo upihneš, pravijo v Slovenskih goricah, tako visok
bo v tem letu lan. Iz svečniških šeg še zmerom odseva

spomin mrtvih. Izrazite ostanke češčenja rajnikov,
češčenja, ki ga ni pobudilo šele krščanstvo, srečamo
na Koroškem; v Podjuni in Rožu.
Če v Podjuni (Škocijan) za svečnico speko krape
in z njimi obdarujejo reveže, »da bi pšenica dobro
obrodila, ravnajo podobno
kakor ob izrazitem prazniku
rajnikov – o vseh svetih ali na
dan spomina vernih duš. In le
po vrhu pokristjanjen obred
vidimo v rožanski šegi, če na
svečnico v Št. Jakobu okrasijo
grobove kakor na vse svete:
cerkovnik po vrsti postavi na
grobove mrtvaško glavo in križ,
domači pa natikajo sveče v go
milo in zmolijo nad njo šest
očenašev za rajnega...
Poslednjikrat se zbudi v ginevajočih zimskih
dneh, ki nam jih prežarja božična svetloba, spomin
na čas mrtvih prednikov, na davni čas, ki še ni poznal
misli o odrešenju in o vstajenju v svetlobi večnosti.
Toda ta spomin je zabrisan ali pa je do nespoznav
nosti zakrit s pobožno krščansko šego.

P. Bernardin Sušnik

“BLAŽEV ŽEGEN”
Sv. Blaž je bil škof v Sebasti v Armeniji, pred tem je
bil pa zdravnik, kot pripoveduje legenda, ki se opira na
zgodovinsko jedro. V času preganjanja pod cesarjem
Licinijem je bil obsojen na smrt. Na poti na morišče
mu je naproti prihitela vdova s svojim edinim sinom,
ki je bil požrl ribjo kost, ki je grozila, da ga bo zadušila,
ker je niso mogli spraviti ven. Sv. Blaž je nekoliko po
molil, fanta blagoslovil in ozdravljenega vrnil materi,
sam pa je šel v trpljenje in smrt, najbrž leta 316. To je
podlaga blagoslova sv. Blaža,
ki se po domače imenuje
“Blažev žegen”. Dve blagoslo
vljeni sveči, zvezani v podobi
križa, duhovnik približa grlu
vsakega, ki želi prejeti blago
slov in moli: »Na prošnjo sv.
Blaža, škofa in mučenca, naj
te Bog varuje bolezni v grlu in
vsakega drugega zla, v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.«
V času raznih tekočin za
izpiranje ust, antibiotikov in cepiv se nam zdi “Blažev
žegen” nekaj zastarelega in praznovernega. V resnici
pa je priča naše skupne preteklosti. V nas je ostal
zavestno ali podzavestno spomin na bolezen grla,
ki je bila pogosto smrtna, na davico. Do začetka 19.
stoletja so davico mešali z vsemi drugimi boleznimi
grla, od preprostega vnetja, pa tja do dušenja, ki ga
je povzročala davica ali pa obloga, ki se je pojavljala
na ustnem nebu in je rasla tako dolgo, dokler ni pre
trgala dihanja. Kadar se je pojavila taka bolezen, ki je
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bila dokaj pogosta pozimi (okrog godu sv. Blaža), je
trepetala vsa družina, dokler otrok ni ozdravel, saj so
vsi vedeli, kako se lahko konča. V literaturi ne manjka
opisov te bolezni; enega najbolj nazornih ima Axel
Munthe v svoji mojstrovini “San Michele”. Lahko je
razumeti, kako je stoletni obup silil k iskanju zavetja
pred to neizprosno boleznijo, ki je udarila predvsem
najšibkejše in najbolj ljubljene člane družine. Čeprav
so to bolezen danes premagala cepiva in toliko dru
gih zdravil, verniki še vedno
zaupajo Božjemu blagoslovu,
ko se spominjajo preteklosti
in obenem molijo, da bi tudi v
zaostalih deželah bile na čast
sv. Blaža premagane bolezni,
ki jih je naše blagostanje že
onemogočilo.
Koliko je torej vreden “Bla
žev žegen”? Z njim je isto, kot
z vsakim blagoslovom. Ni ne
kakšno čarovniško dejanje,
ki bi samo po sebi spreme
nilo človekovo usodo. Brez dvoma je koristen, če
je povezan z dejavno vero, ki se kaže v krščanskem
življenju prejemnika. Bog je najvišji gospodar tudi
nad zdravjem ljudi, kar dokazujejo nešteta čudežna
ozdravljenja v preteklem, pa tudi v našem času.
Tistim, ki ga prejmejo ne da bi imeli za to dejavno
osnovo krščanskega življenja, je pa res samo “Blažev
žegen” v najslabšem pomenu besede: takim ljudem
po besedah našega profesorja pastoralke dr. Janeza
Oražma »škodi ne, koristi pa tudi ne.«
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
II. del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
VI. poglavje
ŽIVILA IN MIZA
»DAJ NAM DANES…«
Ena izmed značilnih potez judovske vere – ki
pod njunima podobama navzoč Bog sam.
jo je prevzelo tudi krščanstvo – je, da je bila strogo
Tudi v Izraelu je bilo posvečeno vse, kar je člo
stvarna, blizu človeške
veku služilo za vsakda
stvarnosti. Nič ni bilo bolj
nje življenje, kar mu je
daleč od njene duhovno
zagotavljalo življenje in
sti kot hindujski nauk o
pogrnjeno mizo. Hrana je
tem, da se vse le dozdeva,
bila posvečena: Postava je
ali kot perzijski dualizem,
zapovedovala izgovoriti
ki si je predstavljal, da je
molitev »ko boš jedel do
svet ustvarila moč zla.
sitega« (5 Mz 8,12). To
Za Jude je bilo vse stvar
je bila pobožna navada,
stvo delo pravičnega in
ki se je je držal tudi Je
dobrega Boga – kaj ne
zus, ko se je zahvalil po
kaže tega dovolj 1. Moj
večerji (prim. Mt 26,30).
zesova knjiga? V Svetem
Izraelski rabini so sodili,
pismu se sto in stokrat
da je obrok, ki bi ga poje
dviguje vzvišena pesem
dli brez molitve, preklet
v zahvalo Stvarniku, da
obrok. Spomin na to hra
je vse stvari, ki obdajajo
ni molitev pred jedjo in
človeka, ustvaril njemu
po jedi. Tudi človekovo
Melkizedek in Abraham
tako koristne, njemu, ki
bivališče je bilo posve
napaja brazde zemlje, poravnava grude, jo rahlja z
čeno, saj pravi 5. Mojzesova knjiga: »Ko boš… zidal
dežjem in njeno brstje blagoslavlja (prim. Ps 65,11),
lepe hiše in v njih prebival,… glej, da se tvoje srce ne
njemu, ki oblači svoje verne in jim
prevzame in ne pozabiš Gospoda…« (5 Mz 8,12.14).
daje zavetišče. »Vsa bitja čakajo
Ali ne zapoveduje sveto besedilo na dveh mestih, naj
nate, da jim daš hrano ob pravem
napišejo Božje besede na hišne podboje in mestna
času,« je zaklical psalmist, »daješ
vrata (5 Mz 6,4-9; 11,13-21)? In zares so vse izraelske
jim, pobirajo, odpreš svojo roko,
hiše imele – in imajo še danes v Izraelu – v desnem
nasičena so z dobrinami« (Ps 104,
vogalu vrat obešeno mezuzo, cevko, v kateri so na
27-28).
pisane Božje zapovedi.
Tako iz Stare kot iz Nove zaveze
Tudi obleka je bila po
bi se dalo izpeljati pravo teologijo
svečena, saj isto besedilo
materije. Najnepomembnejša ži
Postave zapoveduje, naj
vljenjska dejanja kot jesti in piti, so
nosijo Božjo besedo na
posvečena, skoraj pobožanstvena,
oblačilih. Odtod upo
ker so del Božjega načrta. V prvih
raba tefilin, phylacteripoglavjih svete zgodovine izvolje
um, majhnih usnjenih
nega ljudstva je daroval skrivnost
škatlic, v katerih so bili
ni Melkizedek, kralj in duhovnik
zvitki z besedami iz Po
Najvišjega, ki v 110. psalmu posta
stave, in cicit, čopkov, ki
ne podoba Mesija, Abrahamu kruh
so morali krasiti vsakega
in vino (1 Mz 14,18), tisti kruh in
od štirih vogalov ogri
vino, to je najbolj običajno hrano
njala in brez katerih šal,
in pijačo, ki jo bo Kristus povzdi
s katerim so pokrivali
gnil v evharistiji na položaj zname
glavo pri molitvi, ni bil
nja, nasvetejšega znamenja, saj bo
skladen s predpisi.
Mezuza
Cicit (čopki)
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Ker so pobožni Judje temu Bogu priznavali ustva
ritev vseh dobrin, ki so bile potrebne za vsakdanje
življenje, je bilo pravilno, da so ga prosili zanje. Tudi
molitev zanje je bila prastara. »Daj nam danes naš
vsakdanji kruh…« je rekel Jezus v najbolj vzvišeni
molitvi, kar je prav blizu prošnji v Pregovorih (30,8).
Koliko molitev izraelskih učenjakov, ki jih je brati
v Talmudu, predvsem v spisu Berakot, ima ganljivo
prošnjo: »Gospod, preskrbi nas z vsem potrebnim!«
Seveda rabini niso omejili molitve na preprosto proš
njo za materialne dobrine. Vedeli so, da mora dvi
govati človeka nad samega sebe, usmerjati življenje
k resničnim ciljem, ustvarjati občutke privrženosti
Bogu in končno zagotoviti gospostvo duha nad vse
mi telesnimi in materialnimi zadevami. Treba pa se
je spomniti, da je v vsakdanjem življenju Judov Bog
blagoslavljal tudi te materialne zadeve.

Tefilin (phylacteria)

»…NAŠ VSAKDANJI KRUH«
Prav nič težko ni ugotoviti, kaj so jedli Jezusovi
judovski sodobniki. Dovolj je odpreti Sveto pismo,
Novo ali Staro zavezo, da ugotovimo številne omem
be hrane in pijače, kuhinje in obrokov. Pogosto gre
za stvari, ki se jih je treba držati pri jedi in pijači, ali
za navade pri mizi, na katere Jezus namiguje v svo
jih prilikah. To biblično dokumentacijo je potrdila
študija o sodobnem rastlinstvu in živalstvu, seveda
pa je treba paziti, da ne bi med hrano izpred dveh
tisočletij prištevali rastline kot so paradižnik, koru
za, sončnica, hruška, jablana, banana, ali živali kot
pegatka ali puran, ki so jih začeli gojiti dosti pozneje.
Splošno pravilo je, da so se Izraelci v Kristusovem
nekvašen kruh

“cvet moke” za izdelovanje slaščic in za nekatere
bogoslužne potrebe. Testo so zamesili v nečkah:
Druga Mojzesova knjiga že pozna ta gospodinjski
pripomoček (prim. 2 Mz 12,34). Nato so dodali kvas,
da je vzhajalo – razen kadar so potrebovali “nekva
šen kruh” za veliko noč – ; važno je bilo imeti svež,
dejaven kvas, ne pa kislega in pokvarjenega – kot
je »farizejski kvas,« kot je v podobi rekel Jezus. Za

Kruh

času hranili preprosto, kakor se še danes vsi oriental
ski narodi. Kruh je bil bistvena sestavina prehrane: v
hebrejščini je “jesti kruh” pomenilo “pojesti obrok”,
kakor tudi v Iliadi in Odiseji Homer namesto da bi
rekel “človek” pravi “kruhojedec”. Treba je bilo tudi
ravnati z njim s spoštovanjem: prepovedano je bilo
položiti surovo meso na kruh, postaviti vrč na kos
kruha ali vročo jed poleg njega, vreči proč drobtine,
ampak jih je bilo treba zbrati »od velikosti olive na
prej«. Kruha niso rezali, ampak so ga lomili.
Revni so jedli ječmenov kruh, bogati pa pšenične
ga. Žito so med dvema mlinskima kamnoma skoraj
vedno zmlele ženske v družini. Skrbno delo je dalo
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Pražen ječmen
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vzhajanje težkega ječmenovega testa so uporabljali
močan kvas iz prosa in ječmena, za dober pšenični
kruh pa je za »smokvo kvasu« zadoščalo, da je čez
noč vzhajano testo napolnilo skledo, kamor so ga
zvečer položili. Kruhu so redno dajali okroglo obliko,
kar še danes imenujemo “hleb”. Končno so ga dali v
peč – v tisto majhno družinsko peč, o kateri govori
Tretja Mojzesova knjiga (26,26) in ki jo je še videti v
Palestini – naravnost na žerjavico, ter pazili, da ni
bil ne preveč ne premalo pečen. Kljub vsej skrbi pa
je kruh posebno poleti hitro postajal plesniv in ga je
bilo treba peči vsaka dva ali tri dni.
Žitarice so uporabljali tudi drugače. Praženo žitno

Granatno jabolko

Lukum

zrnje, o katerem Sveto pismo večkrat govori (3 Mz
23,14; Rut 2,14) je bilo običajno v vojski, na poto
vanju ali med žetvijo; bilo pa je tudi priloga k mesu,
kakor je danes koruzno zrnje. Zmleto nekoliko bolj
grobo je dalo zdrob, ki je kuhan dal kašo nekje med
italijansko polento, arabskim kuskusom in jedjo gau
des v francoski pokrajini Franche-Comté. Delali so
tudi kolače, velike kolače iz najfinejše moke, dobro
zamesene z oljem in odišavljene z meto, kumino,
cimetom in tudi, kot bomo videli … s kobilicami. Pa
še ocvrtke iz moke in medu, ocvrte v ponvi, podobne
tistim, ki jih še danes nudijo v vsem Bližnjem Vzhodu

Ločika
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in se rahlo gnusijo zapadnemu okusu. Za pojedine
so dajali tem slaščicam oblike živali ali palač z neko
tehniko, ki so se je Hebrejci morda naučili v Egiptu.
Znali so že tudi s kuhanjem pridobiti škrob in na
rediti iz mešanice z medom bonbone, odišavljene z
vrtnicami, jasminom ali pistacijami, čisto podobne
tem, ki jih Vzhod imenuje lukum.
Ali je bila Palestina »dežela, kjer tečeta mleko in
med,« kot jo je imenoval nek star opis (2 Mz 3,8-17)?
Oba proizvoda, priljubljena nomadskim Hebrejcem
starih časov sta bila še vedno zelo v rabi pri Judih.
Kravje mleko je bilo redko in manj cenjeno kot ovčje
in kozje. Zaradi vročine se je rado hitro sesirilo, toda
to “strjeno mleko” so pojedli. Znali so že »tolči po
mleku« da so dobili maslo, kot pravi Knjiga Prego
vorov in skrivnostno dodaja: »kdor udarja po nosu,
prelije kri« (Prg 30,33). Na podeželju so ga delali v
mehu, ki so ga obesili na podstavek iz treh palic in
dolgo tolkli po njem. Delali so tudi sir: Tyropeion,
“dolina sirarjev” v Jeruzalemu je morda obdržala svo
je ime zaradi sirarskega trga, ki je bil tam nameščen.
Med je bil še bolj splošno v rabi, saj je bil nenado
mestljiv, ker niso znali pridobivati sladkorja iz slad
kornega trsa. Sveta dežela ga je imela mnogo, tako
da ga je celo izvažala. Toda to ni bil samo dišeči med
domačih ali divjih čebel, ki so ga zbirale v drevesnih
ali skalnih duplih. Pod istim imenom je šel tudi zgo
ščeni sok grozdja in datljev. Za vse te vrste medu so
bili Judje skrajno sladkosnedni. “Sok satovja”, med,
ki teče ne da bi ga stiskali, je bil oblizek za razvajanje
otrok. Za slaščice so uporabljali vse vrste medu, pa
tudi medicina je poznala njegove zdravilne moči, ki
jih je hvalila sveta Knjiga (Prg 16,24; 24,13).
Kot v povračilo so pa jedli zelo malo jajc. V vsej
Stari zavezi niso omenjena niti enkrat, v Novi zavezi
pa jih edino Luka polaga Jezusu na jezik, Matej pa še
tega ne (Lk 11,12; Mt 7,9). In kot vemo, je bil Luka
iz diaspore, ne iz Palestine. Perutnina se v Izraelu ne
pojavi prej kot po izgnanstvu in kurja jajca, ki so jih
Rimljani znali pripravljati na toliko načinov, se niso
pojavljala drugje kot na mizah bogatašev.
Zelenjava je bila zagotovo na upoštevanja vred
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Leča

nem mestu v splošni prehrani. Bob, predvsem pa leča
– znana zgodba o Ezavovi “skledi leče” kaže, da je bila
njena raba zelo stara –; kumare, ki so bile tako cenje
ne, da so jih gojili cele njive in so jih varovali … pred
šakali, ki so jih hodili krast (Iz 1,8; Jer 10,5); čebula,
katere rabo je izvoljeno ljudstvo odkrilo v Egiptu in
so se zaradi njenega pomanjkanja pritoževali med
izhodom iz Egipta (4 Mz 11,5) ter so jo na veliko
uporabljali, da bi dohiteli zamujeno; pa endivije in
ločike, kuhane ali v solati; razni gomolji in korenine
vrste belega ali črnega korena in še druge, ki jih ne
poznamo, predvsem razne vrste perunike.
Mesa je bilo malo. To je bila razkošna jed, katere
so dosti porabili edino bogati bodisi zaradi razka
zovanja ali pa okusa. Bolj skromni so zaklali žival za
hrano le za družinske praznike. V takih primerih je
bilo “pitano tele”, pregovorno pitano tele iz prilike o
izgubljenem sinu, posebno cenjeno. Bolj pogosto so
se zadovoljili z jagnjetom ali kozličkom. V glavnem
so spekli žival na žerjavici kot arabski mešui. Priprav
ljali so pa tudi obare, posebno iz leče s koštrunom.
Ob pomanjkanju perutnine so bili golobi poceni.
Divjačina je bila zelo cenjena: od Salomona do He
roda so bili vsi kralji njeni veliki porabniki. Jelen in
gazela sta bila v resnici “kraljevski grižljaj”, niso pa
zaničevali tudi jerebic in prepelic; in kakor pozneje
v našem srednjem veku, je pav, lepi ptič iz Indije,
pomenil izbrano meso.
Veliko bolj kot meso so pa preprosto ljudstvo

Pistacije
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hranile ribe. Kruh in riba je bil najbolj splošen obrok.
Jezusova beseda nam to pokaže: »Kdo med vami bo
dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali
mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo?« (Mt 7,9-10).
Na dan pomnožitve kruha je bila riba edina hrana,
ki so jo učenci našli med navzočimi: »sedem ribic«,
po vsej verjetnosti posušene ribe. Vstali Kristus je s
svojimi pojedel kos ribe, pečene na žerjavici, da bi jim
dokazal, da ni prikazen (Jn 21,9). Spis Berakot celo
trdi, da riba naredi človeka rodovitnega. V Genezare
škem jezeru je bilo dosti rib, pa tudi na sredozemski
obali so jih veliko ujeli. Ker se riba hitro pokvari, so
jih pogosto sušili; Magdala ob jezeru je prodajala muries, nekakšno ribjo konzervo, znano tja do Rima. Zdi
se, da je bila poraba rib tako velika, da so jih morali
uvažati: spis Šabbat omenja suhe slanike in “tuno iz
Španije”, ki je ni bilo dovoljeno razsoliti v topli vodi
na dan svetega počitka.
Ena najbolj presenetljivih jedi so bile kobilice –

Prepelice

pa so res bolj presenetljive kot polži in žabe, ki jih
imajo francoski sladokusci tako v časti? Ves svet ve,
da se je Janez Krstnik v puščavi hranil »s kobilicami in
divjim medom« (Mt 3,4). Pa ni bil edini, ki je cenil to
slastno jed. Spis Taanit pravi celo, da je osemsto vrst
užitnih kobilic, ki vse pripadajo “kobilicam selkam”;
noče jih pa imenovati. V splošni uporabi so bile štiri
vrste. Jedli so jih bodisi hitro kuhane v slani vodi in
tako pripravljene so imele okus podoben garnelam
in tudi podobno barvo, bodisi so jim potrgali glave
in noge in jih posušili na soncu, nakar so jih zabelili
z medom ali kisom, ali pa so jih zmleli v prah. Ta
kobiličji prah nekoliko grenkega okusa je pomešan
s fino pšenično moko služil za zelo cenjene okrogle
ploščate kolačke, nekoliko podobne tistim, ki jih ki
tajska kuhinja ponuja pod imenom “garnelni kruh”.
Jasno, da je bila vsa ta kuharija na olju, saj je bilo
maslo nekaj izjemnega. Oljke, ki jih je v Palestini
toliko, da so njihov odlični sad lahko izvažali, so
dajale močno dišeče olje. Jedli so seveda tudi olive,
shranjene v soli ali v olju kot danes. Olje so pogosto
delali v majhnih domačih mlinih, so pa bila tudi večja
podjetja, ki so uporabljala prave mline, kjer so ljudje
ali osli na koncu osi vrteli navpičen mlin v veliki kadi.
Kakovost olja je bila različna. Prvo, deviško olje je
bilo prihranjeno za bogoslužno rabo in za najfinej
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še slaščice. Le kako bi živeli brez olja? Saj ni služilo
samo v kuhinji, ampak tudi v lekarni in zdravstvu. Nič
presenetljivega, da je najmanj v tridesetih odlomkih
v Sveti knjigi olje simbol moči in svetosti!
Končno je tudi sadje zavzemalo važno mesto v
prehrani. Melone, smokve, grozdje, granatna jabolka,
mesnate jagode sikomore so bile pogosto na mizi.
Radi so imeli tudi orehe, mandlje in pistacije, ki so
jih prodajali razrezane in rahlo popečene. Ob živih
mejah so nabirali murve. Zelo iskani so bili datlji,
posebno tisti iz Jerihe. Nekatero sadje so sušili, za
gotovo smokve, morda tudi marelice, da so iz njih
delali neke vrste kolačke – izraz “figovi kolački” je
najti večkrat v Svetem pismu – kot to še danes delajo
v Turčiji in to posušeno sadje iz Palestine so prodajali
celo v Rimu.
Žal je prav težko ugotoviti, kakšna je bila kuharska

Ribe iz Genezareškega jezera

znanost pri Judih pred dvatisoč leti. Našli so kuhinj
ske recepte hetitskih in egipčanskih gospodinjstev,
toda prav nobena izraelska kuharska knjiga nam ni
izdala svojih skrivnosti. Razen na žerjavici pečene
ga mesa in tiste sorte obar, za katero je Ezav prodal
svoje prvorojenstvo, so poznali meso v omaki “na
aškelónski način” (verjetno s šalotko), nadevane
ribe, omake z vinom in medom. Gotovo je, da so
imeli radi močno začinjeno hrano. V jedi niso dajali
samo soli, ki je čisto po svetopisemsko prihajala iz
Sodome jugovzhodno od Mrtvega morja, tam, kjer so
do nedavnega izkoriščali ležišča na griču “Usdom”;
uporabljali so zelo številne začimbe. Gorčica, kapre,
kumina, rutica, žefran, koriander, meta, janež, džeezer (karkoli je že to), vrsta divjega rožmarina so bili
stalno v rabi. Seveda tudi česen, čebula in šalotka.
Poper je bil redek in drag, prihajal je s karavanami
iz daljnje Indije. Cimet, o katerem govori tudi Raz
odetje (18,13) so uvažali tudi od daleč, s Cejlona ali

Kobilice

Kitajske in navdihnjeno besedilo nič ne prikriva, da
je bil včasih predmet številnih temnih poslov.
Čudno bi bilo, če se vera, ki je bila navzoča v vseh
judovskih dejanjih in nehanjih, ne bi nič brigala za
njihovo kuhinjo! Poleg dolžnosti odvajati “deseti
no” od najmanjših sestavin, ki so bile del prehrane,
da bi tudi duhovniki Najvišjega dobili del, ki jim je
pripadal, so številni predpisi nadzorovali pravilno
pripravo določenih jedi. Neodstavljeno jagnje je, na
primer, moralo biti pečeno na steblih vinske trte.
Halmé, neka vrsta odišavljenega razsola, s katerim so
konzervirali ribe, je bil predmet podrobne skrbi spisa
Šabbat, ki mu je posvetil cel odstavek 14. poglavja.
In pozor! Bile so prehrambene prepovedi, katerih
kršitev je bila hudo grešna. Štirikrat ponovljena
prepoved jesti svinjsko meso ni poznala izjem (3 Mz
11,7; 5 Mz 14,8; Iz 45,4; 66,17). Tudi zajec je bil na
seznamu nečistih živali – kar je škoda, ker je odličen
(3 Mz11,6; 5 Mz 14,4-7). Rabini niso bili enakega
mnenja glede kamele: nekateri so prepovedovali
njeno mleko kot sumljivo glede čistosti. Predvsem
pa je bilo strogo prepovedano jesti meso živali, tudi
divjačine, pobite na lovu, če ji niso izpustili krvi, kajti
»življenje vsega mesa je namreč njegova kri v njegovi
duši« (3 Mz 17,14), saj bi bilo strašno, pogoltniti dušo
živali. Odtod izvirajo znane “košer klavnice”, ki so še
danes v judovskih skupnostih. James Frazer je v tem
videl nek prastar “tabu”, ki je preživel iz prastarega
primitivizma. Vsekakor pa je v glavnem sprejeto,
kar pravi avtor Zlate veje, ki vidi drug tabu v znani
prepovedi, ki je v Svetem pismo trikrat ponovljena:
»Ne kuhaj kozliča v mleku njegove matere« (2 Mz
23,19; 24,26; 5 Mz 14,21), razen če ne gre za varno
sten ukrep, da ne bi kozi zmanjkalo mleka, če je bil
kozliček prehitro odstavljen, ali pa če gre za čisto
sentimentalno zadevo.

MOLITVENI NAMENI ZA FEBRUAR 2012
Splošni: Da bi vsi ljudje imeli poln dostop do vode in do vsega potrebnega za vsakdanje življenje.
Misijonski: Da bi Gospod podpiral prizadevanje zdravstvenih delavcev pri delu za bolne in stare
v najbolj revnih področjih.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL POZORNOSTI
Angel pozornosti je v sorodu z angelom počasno
sti. Pozornost je danes priljubljena beseda duhovnih
piscev. Zlasti budistični menih iz Vietnama Thich
Nhat Hanh vedno znova govori o pozornosti, o
umetnosti, kako pozorno živeti. Zanj je vsa modrost
budizma v tem, da v sleherno vsakdanje početje
vnašamo energijo pozornosti. Že kot mlad menih se
je naučil pozorno opravljati v vsakdanjem življenju
prav vse. Vsa njegova askeza in njegove vsakdanje
vaje so bile v tem, da je bil pri vsem pozoren, pri
dihanju, pri hoji, pri po
mivanju, pri umivanju
rok. Vsakič, ko si je umival
roke, je govoril: »Voda teče
čez te roke. Skrbno jo bom
uporabljal, da bom ohra
nil naš dragoceni planet.«
Pozornost je sorodna
pojmom paziti na, ozirati
se na, spoštovati, biti paz
ljiv pri nečem. Povezana
pa je tudi z budnostjo.
Kdor pozorno pazi na svo
je dihanje, kdor pozor
no usmerja svoje korake,
kdor pozorno jemlje v
roko žlico, kdor je zares
čisto pri stvari, ki jo prav
kar počne, je prebujen.
Buda pomeni vendar Prebujeni. In on meni, da
mnogi izmed nas živijo le
v nekakšnem snu. Sploh
se ne zavedajo, kaj poč
no. O svojem življenju so
si ustvarili iluzije. Sploh
niso v stiku z resničnim
življenjem. Pozornost naj
bi v nas vzpostavil stik s
stvarmi, z ljudmi. Nekega
zen-budističnega meniha so nekoč vprašali, katero
meditacijsko tehniko uporablja. Odgovoril je : »Ka
dar jem, takrat jem. Kadar sedim, takrat sedim. Kadar
stojim, takrat stojim. Kadar hodim, takrat hodim.«
Tisti, ki ga je vprašal, je nato rekel: »To pa vendar ni
nič posebnega. Saj to delamo vsi.« Menih pa mu je
rekel: »Ne, kadar sediš ti, takrat že stojiš. In ko stojiš,
si že na poti.«
Bistvo vaj v meditiranju je, da preprosto pazim
na to, kar pravkar delam. Potem opazim, da je po
zornost duhovna moč, ki daje mojemu življenju nov
okus. Tedaj imam občutek, da živim, ne le vegetiram.

l
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In tedaj čutim, da je življenje skrivnost, polna globi
ne, polna živahnosti, polna veselja.
Pozornost je sorodna pojmoma spoštovanje, ce
njenje. S svojim dihom ravnam pazljivo, ker čutim
v njem božji dih, ki me napolnjuje z življenjem, ki
vse moje telo prežema s svojo ozdravljajočo toploto.
Svoje orodje vzamem v roke pazljivo, ker vidim v
njem trud človeka, ki ga je izdelal. Z rožami v svoji
sobi ravnam pozorno, ker se tako dotikam skrivnosti
stvarstva in Stvarnika samega.
Pozornost ni značil
nost duhovnega človeka
le za zen-menihe, ampak
tudi za menihe zahodnega
sveta. Tudi sveti Benedikt
poziva svoje menihe, naj
skrbno in pazljivo ravnajo
s samostanskim orodjem.
Tu je vse dragoceno, vse to
so sveti oltarni predmeti.
Vendar tudi mi menihi po
gosto pozabimo na pozor
nost. Tudi mi se pogosto
ne zavedamo, kako rav
namo s svojimi knjigami,
z jedilno posodo, z orodji.
Tudi mi pogosto nevede
zaloputnemo vrata. Tako
pač vsi potrebujemo v svo
ji vsakodnevni nepazljivo
sti in nezavednosti angela
pozornosti, ki se nas bo
vedno znova dotaknil, nas
prebudil iz sna in nas opo
zoril na to, da naj bomo
popolnoma navzoči v se
danjem trenutku, da naj
pazljivo ravnamo s tem,
kar pravkar počnemo.
Pozornost v vsem po
četju daje mojemu življenju nežen nadih. Tedaj sem
popolnoma prisoten, popolnoma zlit v celoto s seboj
in s stvarmi. Vendar pa nam takšna pozornost ni pre
prosto podarjena. Vaditi se moramo v njej vsak dan.
Postala bo kazalec stopnje moje duhovnosti. Lahko
besedičim še tako pobožno ali imam še tako lepa du
hovna predavanja, če mi manjka pozornost, je vse le
prazno govorjenje. Želim ti, da bi te angel pozornosti
vedno globlje uvedel v umetnost življenja, da boš
odkril veselje do življenja in počel vse s pozornostjo
in spoštovanjem, ker je vse dragoceno, ker je Bog vse
tako čudovito ustvaril in navdihnil s svojim Duhom.

l
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papežev verouk
Benedikt XVI.

SVETI JAKOB MLAJŠI
Ob postavi Jakoba “Starejšega” (v latinščini “Ma
ior = Večji”), Zebedejevega sinu, o katerem je bilo
govora v prejšnji številki, se v evangeliju pojavi še
drug Jakob, ki mu pravimo “Mlajši” (v latinščini
“Minor = Manjši”). Tudi on je na seznamu dvanajstih
apostolov, ki jih je Jezus osebno izbral in je vedno
označen kot “Alfejev sin” (prim. Mt 10,3; Mr 3,18; Lk
6,15; Apd 1,13). Pogosto ga enačijo z nekim drugim
Jakobom, imenovanim “Mali” (v slovenskem prevo
du je tudi ta imenovan “Mlajši”), sinom neke Marije,
ki bi lahko bila »Marija Klopájeva«, ki je bila, kot po
roča Janezov evangelij, ob Jezusovem križu skupaj z
Jezusovo Materjo Marijo (prim. Jn 19,25). Tudi on je
bil doma iz Nazareta in je bil
verjetno Jezusov sorodnik
(prim. Mt 13,55; Mr. 6,3),
ki ga po semitski navadi
imenujejo “brata” (prim. Mr
6,3. Gal 1,19). Apostolska
dela poudarjajo njegovo
odlično vlogo, ki jo je imel
v jeruzalemski Cerkvi. Na
apostolskem zboru, ki so
ga obhajali po smrti Jakoba
Starejšega, je skupaj z osta
limi potrdil, da so pogani
lahko sprejeti v Cerkev ne
da bi se morali prej podvreči
obrezi (prim. Apd 15,13) Sv.
Pavel mu pripisuje neko po
sebno prikazanje Vstalega
(prim. 1 Kor 15,7) in ga ob
priliki svojega obiska v Je
ruzalemu imenuje celo prej
kot Kefa-Petra in ga označi
kot »steber« te Cerkve, ki je
Petru enak (prim. Gal 2,9).
Pozneje so ga kristjani iz
judovstva imeli za izhodišče,
na katero so se opirali. Nje
mu je pripisano tudi Pismo, ki nosi Jakobovo ime in
spada v seznam novozaveznih knjig. Sam se pa tam
ne predstavlja kot »Gospodov brat«, ampak kot »slu
žabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa« (Jak 1,1).
Še vedno je odprto vprašanje istovetnosti teh
dveh osebnosti istega imena: Jakoba sina Alfejevega
in Jakoba »Gospodovega brata«. Evangeljske tradicije
nam niso ohranile nobene pripovedi ne o enem ne o
drugem glede na čas Jezusovega zemeljskega bivanja.
Apostolska dela pa kažejo, da je neki “Jakob” imel
zelo važno vlogo, kakor smo že poudarili, po Jezu
sovem vstajenju v prvi Cerkvi (Apd. 12,17; 15,13-21;
21,18). Najpomembnejše dejanje, ki ga je opravil je
bil njegov nastop ob vprašanju napetega odnosa med
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kristjani hebrejskega izvora in kristjani poganskega
izvora. Pri tem vprašanju je skupaj s Petrom dosegel,
da so premagali, ali bolje, da so združili v celoto
temeljno judovsko potezo krščanstva z zahtevo ne
nalagati spreobrnjenim poganom obveznost, da se
morajo podvreči vsem zapovedim Mojzesove posta
ve. Apostolska dela so nam ohranila sporazum, ki ga
je predložil prav Jakob in so ga sprejeli vsi navzoči
apostoli, po katerem se morajo spreobrnjeni poga
ni, ki verujejo v Kristusa, vzdržati malikovalskega
običaja jesti meso darovanih živali in “nečistovanja”
– ta zadnji izraz se verjetno nanaša na nedovoljene
poroke. V praksi je to pomenilo pristati samo na
maloštevilne prepovedi
Mojzesove zakonodaje, ki
so jih imeli za važne.
Na ta način so dosegli
dva značilna rezultata, ki
se dopolnjujeta in sta oba
veljavna še danes: po eni
strani so priznali neločljivi
odnos, ki veže krščanstvo
na hebrejsko vero kot svo
jo večno živo in veljavno
osnovo; po drugi strani pa
je bilo dano kristjanom iz
poganstva ohraniti njihovo
lastno družbeno istovetnost,
ki bi jo bili izgubili, če bi bili
prisiljeni izpolnjevati tako
imenovane “obredne zapo
vedi” Postave: teh zdaj ni bilo
treba več imeti za obvezne
za spreobrnjene pogane. V
bistvu so začeli z izvajanjem
medsebojnega ugleda in
spoštovanja, ki je bilo kljub
poznejšim mučnim nerazu
mevanjem po svoji naravi
naravnano na ohranjanje
vsega, kar je bilo značilno za eno ali drugo stran.
Najstarejše sporočilo o smrti tega Jakoba nam
je dal hebrejski zgodovinar Jožef Flavij. V svojih Ju
dovskih starožitnostih, ki so dobile svojo obliko ob
koncu prvega stoletja, pripoveduje, da je bil Jakobov
konec določen na protizakonito pobudo velikega
duhovnika Anana, sinu Ana, ki nastopa v evangelijih.
Ta je izkoristil čas medtem ko je bil odstavljen rimski
upravitelj (Fest) in prihodom njegovega naslednika
(Albina), da je ukazal Jakobovo kamnanje leta 62.
Poleg apokrifnega Jakobovega Protoevangelija,
ki poveličuje svetost in devištvo Marije, Jezusove
Matere, je na ime tega Jakoba posebej vezano Pismo,
ki nosi njegovo ime. V novozaveznem seznamu knjig
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(kánonu) zaseda prvo mesto med tako imenovanimi
“Katoliškimi pismi”, torej pismi, ki niso naslovljeni
na eno samo delno Cerkev – kot Rim, Efez itd. –
marveč na mnogo Cerkva. Gre za dokaj važen spis, ki
zelo poudarja, da vera ne sme biti samo besedna ali
miselna izjava, ampak da jo je treba izražati dejavno
v dobrih delih. Med drugim vabi k zvestobi z veseljem
sprejetim dokazom in k zaupni molitvi za Božji dar
modrosti, po kateri dosežemo razumevanje, da re
snične življenjske vrednote niso v bogastvu minljivih
stvari, ampak v tem, da znamo deliti svoje imetje z
ubogimi in potrebnimi (prim. Jak 1,27).
Tako Jakobovo pismo kaže zelo dejavno in
praktično krščanstvo. Vera se mora uresničevati v
življenju predvsem v ljubezni do bližnjega in po
sebno v prizadevanju za uboge. Na tem ozadju je
treba razumeti tudi znani stavek: »Kakor je namreč
telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del«
(2,26). Včasih so to Jakobovo izjavo uporabljali kot
nasprotje Pavlovi trditvi, da nas Bog naredi pravične

ne zaradi naših del, ampak zaradi naše vere (prim.
Gal 2,16; Rim 3,28). Vendar se obe trditvi, navide
zno sicer nasprotni in z različnimi usmeritvami,
s pravilno razlago dopolnjujeta. Pavel nasprotuje
ošabnosti človeka, ki misli, da ne potrebuje Božje
ljubezni, ki nam je vnaprej izkazana, nasprotuje
ošabnosti samoopravičenja brez milosti, ki nam je
nezaslužena preprosto podarjena. Sveti Jakob pa
govori o dejanjih kot normalnem sadu vere: »Dobro
drevo obrodi dober sad,« pravi Gospod (Mt 7,17). In
Jakob to ponovi in pove tudi nam.
Končno nas Jakobovo pismo spodbuja, naj se
prepustimo Božjim rokam v vsem, kar delamo z
neprestanim ponavljanjem besed: »Če bo Gospod
hotel« (Jak 4,15). Tako nas uči, naj si ne drznemo
delati načrtov za svoje življenje na neodvisen in iz
ključen način, ampak, da dajmo prostor nedoumljivi
Božji volji, ki pozna, kaj je v resnici dobro za nas. Na
ta način ostaja sveti Jakob vedno resničen učitelj
vsakemu izmed nas.

sveto znamenje

LUČ IN ŽARENJE
Po združitvi z Bogom hrepenimo in moramo
hrepeneti iz žive notranje potrebe. Duša sama nam
kaže k temu dvoje poti. Različni sta, vendar se stekata
k istemu cilju.
Prva pot združiteve drži skozi spoznanje in lju
bezen.
Spoznanje je združitev. Spoznavajoč motrimo
stvari in jih prevzemamo vase. Postanejo naša last,
del našega življenja. Tudi sleherna ljubezen je pri
družitev. Ni le stremljenje po njej, že sama po sebi
pomeni združitev. Kolikor človek kakšno stvar ljubi,
toliko je njegova.
A ljubezen je posebne vrste. Izrazimo jo tako, da
pravimo, da je »duhovna«. Vendar ta beseda ne izraža
vsega, saj je duhovna tudi druga ljubezen, o kateri
bomo govorili pozneje. S to besedo je mišljeno, da
ljubezen ne snuje dejanske združitve, temveč dela za
združitev na mnoge načine, v razgibanosti, v zavesti
in mišljenju.
Ali imamo kakšno zunanjo podobo za to? Prispo
dobo? Seveda jo imamo in je čudovita: luč in žarenje.
Poglejmo na svečo, ki nam daje sijoči plamen.
Naše oko vidi njegovo svetlobo, jo vsrka, postane eno
z njo, a se je vendarle ne dotakne. Plamen ostane sam
v sebi in oko tudi, in vendar se zgodi notranje zdru
ženje. To je združitev, polna spoštovanja in čistosti.
Brez kakega dotika ali pomanjkanja obzirnost, zgolj
v gledanju samem.
Pred nami je prispodoba one združitve, ki se v
spoznanju zgodi med Bogom in dušo. »Bog je re
snica,« pravi Sveto pismo. Kdor spozna resnico, jo
je zajel v duha. Bog biva v misli, ki ga prav spozna.
Bog živi v duhu, ki iskreno misli. Zato se pravi »Boga
spoznati«, združiti se z njim kakor sij s plamenom v
gledanju svetlobe.
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Poleg tega imamo tudi združitev po žaru. Čutimo
ga v obličju in na rokah. Zaznavamo, kako nas toplo
prešinja, čeprav gori plamen nedotaknjen sam v
sebi. To je ljubezen, ki združuje z božjim plamenom
po siju, vendar brez vsakršnega dotika. Kajti Bog
je dober in kdor ljubi dobro, živi le-to tudi sedaj v
njegovem duhu. Dobro je moje, kakor hitro ljubim,
in kolikor ljubim, toliko je moje, čeprav se ga ne
dotaknem. »Bog je ljubezen,« je rekel sveti Janez, »in
kdor ostane v Ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane
v njem.«
Boga spoznati in Boga ljubiti pomeni združiti se z
njim. Zato bo večna blaženost gledanje in ljubezen.
Vendar to ni kakšno opazujoče čakanje, temveč naj
globlja skupnost, izpolnitev in nasičenje.
Prej smo že razložili, kako postane plamen prispo
doba duše. Zdaj prepoznamo v njem tudi prispodo
bo živega Boga, »kajti Bog je luč in v njem ni teme«.
Kakor plamen izžareva svetlobo, tako Bog izžareva
resnico. Duša sprejme resnico in se v njej združi z
Bogom, prav tako kakor naše oko gleda svetlobo in
postane v njej eno s plamenom. Plamen oddaja žar.
Tako tudi Bog pošilja ogrevajočo dobroto. Kdor pa
Boga ljubi, postane v dobroti eno z njim, kakor sta
roka in obraz eno s plamenom, ko čutita njegovo
toplino.
Toda plamen ostane sam zase nedotaknjen, čist
in plemenit, kakor je rečeno o Bogu, da »biva v nedo
stopni svetlobi«. Svetli, žarni plamen – to je podoba
živega Boga!
Zdaj razumemo, da pri obhajanju velikonočne
vigilije postane velikonočna sveča podoba Kristusa!
In diakon radostno oznanja njen plamen kot »Kri
stusovo luč«. Ob tej luči se prižgejo luči v cerkvi, da
vsepovsod sveti in žari svetloba in sij živega Boga.
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Anton Strle

JEZUSOVO DAROVANJE — SVEČNICA
Praznik “očiščevanja preblažene Device Marije”
vanja? Zakaj naj ne hodim v tempelj, ko je moje telo
izhaja z Vzhoda. Romarica Silvija je že videla, kako so
brez pripomoči moža postalo tempelj Svetega Duha?
ga l. 386 obhajali v Jeruzalemu. Na Zahodu najdemo
Zakaj naj bi v tempelj ne stopila jaz, ki sem Gospoda
prvo pričevanje o tem prazniku, ki se imenuje tudi
templja rodila? Pri tem spočetju, pri tem rojstvu se ni
“Gospodovo darovanje”, šele l. 542. Pozneje je na
zgodilo nič nečistega, nič nedovoljenega, nič, kar bi
Zahodu zaradi obreda blagoslavljanja sveč prišlo v
bilo očiščevanja potrebno. Saj je to dete vir čistosti;
navado tudi ime “svečnica”.
prišlo nas je grehov očiščevat. Zakaj naj se podvr
Vzhodna Cerkev je ta praznik imela za nekako
žem postavnemu očiščevanju, saj sem vendar prav
spremstvo Gospodovega razglašenja. Zato ga je ob
po tem brezmadežnem rojstvu postala najčistejša.’
hajala 40. dan po 6. januarju, in sicer bolj izrazito kot
Preblažena Devica, res nimaš vzroka za očiščevanje
Gospodov praznik, kakor na Zahodu,
– tebi očiščevanja ni treba! – Je pa
kjer je dan imel bolj marijanski
morebiti tvojemu Sinu bilo treba
poudarek. Vzhodna liturgija je
obreze? Ker pa je on sam hotel
obračala pozornost predvsem
ostati kakor vsak drug deček,
srečanju dveh svetih ljudi, za
zato bodi tudi ti med ženami,
stopnikov bogovdanega dela
kakor ena izmed njih.
Izraelcev z Gospodom: Jezus
Hotel je, da ga obrežejo;
pride, da bi spolnil voljo
mar naj bi ne bil želel še
svojega Očeta, daruje se mu
bolj, da ga postaviš pred
po rokah Marije in Jožefa,
Gospoda? – Svojega Sina
in ob tej priložnosti se do
torej, sveta Devica, prinesi,
godi srečanje Gospodovega
in blagoslovljeni sad svo
Maziljenca, obljubljenega
jega telesa pred Gospoda
Mesija, s starčkom Sime
postavi! V spravo za nas vse
onom in prerokinjo Ano.
daruj sveti, Bogu prijetni
Temu srečanju dajejo na
dar! Bog Oče bo ta novi dar,
Vzhodu tako močan pou
to predragoceno klavno
darek, da ta praznik imenu
daritev gotovo rad in pov
jejo “hypapanti” (srečanje).
sem sprejel, saj o njem sam
Na Zahodu je praznik
pravi: ‘Ti si moj ljubljeni Sin,
ozko naslonjen na praznik
nad teboj imam veselje’ (Lk
Gospodovega rojstva in po
3,22).«
sveča pozornost bolj obre
Marija se tudi tukaj, ka
du očiščevanja, kateremu
kor vedno, izkazuje za “Go
se je Marija podvrgla po
spodovo deklo”. Saj je vse
tedanji judovski postavi (3
življenje neprekosljivo zve
Mz 12,2-8). Vsaka judovska
sto hodila za njim, ki je o
mati je po porodu veljala za
sebi mogel reči: »Moja jed je,
levitsko (obredno) nečisto,
da izvršujem voljo tistega,
in sicer skozi 40 dni, ako je
ki me je poslal, in da dovr
Jezusovo darovanje v templju
rodila dečka, in 80 dni, ako
šim njegovo delo« (Jn 4,34).
(Bartolo di Fredi 1330-1409)
je rodila deklico. V tem času ni smela
Brez besed uči preblažena Devica
stopiti v tempelj in se ničesar svetega dotakniti. –
tudi nas, da moramo hoditi po poti spolnjevanja
Ker je Marija Jezusa spočela in rodila deviško, bi je
Božje postave, hoditi v tihoti in molku, če to Bog
samo po sebi obred očiščevanja ne obvezoval. Zakaj
hoče – samo ako bomo tudi mi mogli svetu dajati
se mu je kljub temu brez pomislekov podvrgla, lepo
Kristusa. Napačno je mišljenje tistih, ki trdijo, da je
razlaga sv. Bernard:
važno samo to, kar človek nosi v svojem srcu – da
»Danes obhajamo očiščevanje preblažene Device
zunanjost in razni verski predpisi nimajo nikakega
Marije, ko se je po Mojzesovi postavi spolnil štiridese
pomena.
ti dan po Gospodovem rojstvu. V Mojzesovi postavi je
Ni dvoma, da zgolj zunanje spolnjevanje verskih
pisano: Žena, ki porodi dečka, bo sedem dni nečista.
predpisov pred Bogom nima nobene vrednosti. Če
Osmi dan naj dečka obrežejo. Potem triintrideset
človek na zunaj dela eno, v srcu pa zavestno in hote
dni ostane v očiščevanju in ne hodi v svetišče. Ko se
misli nekaj čisto drugega, je to hlimba, o kateri je
ti dnevi dopolnijo, naj sina prinese Gospodu.
Gospod dejal: »To ljudstvo me časti  z ustnicami, njih
Mar se ti ne zdi, da bi Marija tem predpisom po
srce pa je daleč od mene.« Toda človek je ne le duhov
pravici lahko ugovarjala: ‘Čemu je meni treba očišče
no, ampak hkrati in neločljivo tudi telesno bitje in
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mora že zato tudi na zunanji način Boga priznavati
za prvi vzrok in zadnji namen svojega življenja. Kdor
načelno zanemarja ali celo prezira zakonite cer
kvene predpise in navodila in sploh zunanje izraze
vernosti ter pripadnosti h Kristusovi Cerkvi, ta se
bo redno kaj kmalu “izpraznil” tudi v svoji notranji
vernosti – vera bo nehala urejati njegovo življenje
in bo postala mrtva. Od tod je le korak do odkritega
odpada od Kristusa.
Vero, ki naj rodi sadove, je treba tako rekoč
utelesiti. Kjer tega ni, tam obstoji sum, da vernost
sploh ni pristna in globoka, pa naj bodo besede o
“ponotranjenju” še tako
lepe. Sklicevanje na Jezusov
boj zoper formalizem in le
galizem (golo spolnjevanje
predpisov, brez notranje
prepričanosti) farizejev in
pismoukov je tukaj prazno.
Kdor pazljivo bere evange
lije, bo presenečen ugoto
vil, kako Kristus skozi vse
življenje zvesto izpolnjuje
starozavezno postavo ka
tere ni prišel razvezovat,
ampak dopolnjevat.
Evangelist Luka poroča,
kako so se starši Janeza
Krstnika natančno držali
postave; poroča pa tudi o
Mariji in Jožefu, kako sta
Jezusa čez 40 dni po nje
govem rojstvu darovala v
templju. V spomin na čudežno rešitev judovskih
prvorojencev v Egiptu je bil izraelski prvorojenec
posebna Božja lastnina in bi se bil moral posvetiti
službi templju. Ker pa je bil za to službo določen
Levijev rod, je ostal kot spomin na to dolžnost po
postavi ukazan običaj, da so vsakega prvorojenca
v templju Bogu darovali in ga nato odkupili za pet
srebrnih šeklov.
Ko je bil po Marijinih rokah Jezus darovan, sta
mu po navdihnjenju Svetega Duha prišla nasproti
starček Simeon in prerokinja Ana, ki sta svoja stara
leta oba preživljala v »pričakovanju tolažbe Izraelove«
(Lk 2,25), »v postu in molitvi noč in dan« (Lk 2,37).
O Simeonu je povedano, da je vzel Jezusa v naročje
(Lk 2,28). Modri so Božje dete samo gledali, starček
Simeon pa Jezusa nosi v svojem naročju. Sv. Irenej
pravi k temu mestu: »Ko človek nese in drži v rokah
ter objema njega, Sina Božjega, ki je postal otrok, prej
me on sam milost, da je sprejet za Božjega otroka.«
A kakšne daljine predirajo že ugašajoče oči vidca

Simeona! Tudi Marija mora pogledati tja: »Glej, ta je
postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in
v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo – in tvojo
lastno dušo bo presunil meč – da se razodenejo misli
iz mnogih src« (Lk 2,34-35). Kako mora biti v tem
trenutku Mariji pri srcu! Sv. Ambrož pravi: »Vsem bo
ta luč svetila. Toda samo tisti jo bodo mogli dojeti, ki
nosijo hrepenenje po jasnosti večne luči.« Biti bodo
morali novi ljudje. A biti “nov človek” pomeni toliko,
kolikor biti izpostavljen nasprotovanju, nositi “Go
spodovo breme”, biti pripravljen na mnoge bridkosti,
pridružiti se Odrešeniku v njegovem trpljenju, ki je
po Božjih načrtih edina pot
k zveličanju. Iz Simeonovih
ust je prišla beseda, ki pove,
da je Marija potisnjena v ne
gotovost in navidezno pro
tislovje dveh obljub, tako da
ostane razpeta med oznani
lo angela: »Tvoj sin bo velik,«
in Simeonovo oznanilo:
»Tvojo lastno dušo bo pre
sunil meč bolečin.« Že tedaj
se začenja temni sprevod
Marijinih materinskih bo
lečin, ki jo bodo vodile ved
no globlje v Božje temine
trpljenja, dokler ne bo pod
križem kronana kot kraljica
mučencev.
Kljub temu in zaradi te
ga še bolj velja Detetu na
Marijinih rokah klic: »Luč
v razsvetljenje narodov!« In Marija se vsa posveti
največji nalogi, kar jih je: širjenju Kristusove luči v
temi sveta.
Na besede starčka Simeona se naslanja starodavni
bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v
procesijo s svečami. O tem obredu poroča že romari
ca Silvija v svojem znanem spisu iz konca 4. stoletja.
Poročilo se nanaša na Jeruzalem. Za Rim imamo
poročilo o tem obredu in o procesiji iz ene cerkve v
drugo iz časa papeža Sergija I. (687-629). Pomen tega
obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova
sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ
vsakega človeka, ki pride na ta svet... kakor te luči, z
vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne temine,
tako naj bodo tudi naša srca razsvetljena z nevidnim
ognjem, to je z lučjo Svetega Duha in brez sleherne
grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim
duhovnim očesom, kar ti je všeč in našemu zveliča
nju v korist, ter da bomo tako po temnih nevarnostih
tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.«

Velik je naš Bog, velika je njegova mogočnost, neskončna njegova modrost.
Slavite ga, nebesa!
Slavite ga, sonce, luna in planeti v jeziku, ki vam je dan, da slavite svojega Stvarnika.
In tudi ti, duša, opevaj, opevaj, kolikor moreš, Gospodovo slavo.
Johannes Kepler
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za postni čas
Ivan J. Štuhec

PUŠČAVSKE ZVERI
»Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo.
V puščavi je ostal štirideset dni in satan ga je skušal.
Živel je med zvermi in angeli so mu stregli.«
Za kristjane je postni čas čas puščave. Puščava sim
bolizira kraj, kjer je človek sam s seboj in z Bogom.
Ničesar ni, kar bi človeku lahko odtegnilo pozornost
od Boga in lastnega jaza. Evangelisti na začetku evan
gelijev govorijo o tem, kako gre Jezus takoj po krstu
v puščavo. V puščavo se zateče tudi v primerih, ko bi
se rad umaknil množici, ki mu je sledila. V puščavi
išče pomiritev zase in za svoje učence, išče počitek
v molitvi.
To, da evangelist Marko postavi odhod v pušča
vo takoj za krstom, ki ga je Jezus prejel od Janeza
Krstnika, kaže na Jezusov
odgovor na zgrešena pri
čakovanja ljudi, ki so ga
na triumfalistični način
hoteli imeti za odrešeni
ka. Sam mora in hoče
skozi puščavo življenja.
V puščavi Jezus živi
med zvermi in je podvr
žen skušnjavi hudobnega
duha. Tako se znajde v po
dobni situaciji kot Adam,
prvi človek. V situaciji, v
kateri smo vsi. Evangelist
Marko želi pokazati, da
je Jezus prišel na svet, da
bi vzpostavil prvotni red
stvarstva.
Jezus Kristus kot odre
šenik ni zunaj zgodovine,
ampak je v njenem sredi
šču, v njenem epicentru.
Zato ga ne moremo ra
zumeti v zgolj spirituali
stičnem smislu, v smislu
odtujenega in iz realnosti
življenja odmaknjenega
odrešenika. Ne, Jezus Kri
stus je sredi tega sveta, med zvermi, hudičem in ange
li. Zato ni nekakšen superman, ni iluzija, fantazma,
duh, ki se prikazuje zdaj tu, zdaj tam, je stvarnost in
realnost časa in prostora. V puščavi to stvarnost živi
in se z njo sooči predvsem na treh področjih, kot to
lahko vidimo pri evangelistu Mateju.
Prva zver je skrita v stavku: »Če si Božji Sin, reci,
naj bodo ti kamni kruh.« (Mt 4, 3) Tej zveri bi danes
rekli ekonomizem. To pomeni, da vse vidimo in
gledamo zgolj in samo skozi denar in profit. Ali kot
radi rečemo, denar je sveta vladar. Jasno je, da brez
njega ne moremo živeti, ker predstavlja način prido
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bivanja stvari, ki so potrebne za življenje. Vendar, če
postane to edino vodilo in merilo našega življenja,
potem smo se pač zvéri dali v zobe. Težnja po družbi
blaginje, ki je cilj vsake politike in vsake oblasti, se v
svojem jedru približuje tej zvéri. Če ni poskrbljeno
za druge dobrine, za kulturne in duhovne, potem je
vprašanje, ali bo družba šla v smeri resnične blaginje.
Zdi se, kakor da napovedane gospodarske reforme v
Sloveniji in v Evropi tega problema ne vidijo dovolj
izostreno. Zgodovina nas uči, da so bile uravnote
žene rešitve tiste, ki so na dolgi rok vzdržale in ki
niso povzročile preveli
kih družbenih napetosti.
Jezusov odgovor na
satanovo prigovarjanje je
nedvoumen: »Človek naj
ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede,
ki pride iz božjih ust.«
(Mt 4,4)
Druga zver je skrita
v stavku, izrečenem na
vrhu templja: »Če si Božji
Sin, vrzi se dol, kajti pi
sano je: ‘Svojim angelom
bo zate zapovedal in na
rokah te bodo nosili, da
z nogo ne zadeneš ob ka
men.’« (Mt 4, 5-6) Ta zver
je skrita v vseh adrenalin
skih poskusih človeka, da
izziva Boga do skrajnih
meja svojih zmožnosti.
Podobna je bungee jum
pingu. Igrajmo se Boga,
saj se nam nič ne more
zgoditi. Poskusimo in
preizkusimo vse, kar nam
pade na misel. Izzivajmo
Boga, saj če obstaja, če mu je kaj do nas, če nas ima res
rad, bo že poskrbel za nas in našo varnost. Podirajmo
Guinnessove rekorde in se pehajmo za to, da bomo
najboljši, največji, najbolj popularni in šokantno
škandalozni, skratka in...
Jezusov odgovor je: »Ne skušaj Gospoda, svojega
Boga.« (Mt 4,7)
Tretja zver je skrita v stavku: »Vse to ti bom dal,
če predme padeš in me počastiš.« (Mt 4, 9) Hudič
obljubi Jezusu vsa kraljestva tega sveta za ceno, da ga
počasti kot božanstvo. V bistvu gre za preobrat, ki bi
ga hudič želel doseči na poti Jezusovega poslanstva,
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da zvestobo Bogu očetu zamenja za zvestobo satanu.
Gre za vse oblike oblasti in avtoritet, za vse oblike
moči, ki se pustijo častiti
po božje. Ta tretja zver
je očitno najhujša, saj jo
Jezus zavrne z najbolj
odločno besedo: »Poberi
se, satan, kajti pisano je:
‘Gospoda, svojega Boga,
moli in samo njemu slu
ži.’« (Mt 4,10)
Ekonomija, vera in po
litika, bi lahko zaključili,
so tista tri področja, ki
predstavljajo polje naj
večjih nevarnosti za člo
veka. Za vsakega izmed
nas, ne samo za tiste, ki
jih gledamo kot pred
stavnike katerega koli
od teh področij. A ker so
nam na očeh predvsem
predstavniki cerkva in
verskih skupnosti, vodilni
ekonomisti – reformisti
in seveda od vseh naj
bolj politiki, smo v veliki
skušnjavi, ko mislimo, da
zveri ogrožajo samo njih.
Sprejeti puščavo kot
prostor bivanja, iti vanjo,
je tvegano početje, ker se
nam pri tem razkrije naš jaz, naše osebno dno. To je
tista čistina, na kateri ni mogoče nič več prikrivati
in se slepiti. Ko si samemu sebi najbolj navzoč. Ko v
sebi odkrivaš, da zver ni zunanji sovražnik, da te ne
ogroža od drugega in drugih, ampak da je vse to v

tvojem lastnem svetu. V svetu, ki ga izven območja
puščave prekriva toliko stvari, da je najgloblje dno
naše osebnosti lahko po
polnoma zasuto. Kdaj
smo podobni kanti za
smeti?
Vprašanje posta zato
ni najprej vprašanje jesti
ali stradati, piti ali absti
nirati, darovati ali izkori
ščati, vprašanje posta je
predvsem pot v puščavo,
kjer najlažje prepoznamo
zveri našega življenja, ki
nas grizejo in ogrožajo,
ki so nas ohromile in pri
trdile v položaj obrambe.
Bog osvobaja še posebno
takrat, ko nas v puščavi
našega jaza razsvetli spo
znanje, ki ga ni mogoče
več pozabiti in zanema
riti. V postu je prav, da
pustimo puščavskim zve
rem, da pridejo na plano,
da pokažejo svoje zobe
in da se prestrašijo Božje
moči.
Če bi v javnosti vsaj
toliko prostora namenili
postu kot pustu, bi mas
ke veliko lažje padale z
obrazov. Predvsem bi jih bilo manj in tiste, ki bi bile,
bi bile na naš in ne na tuji račun. In če je krščanstvo
nekoč pustne šege in navade preganjalo, jih danes
propagiramo. Morda prav zato, ker se ljudje bojimo
zveri v puščavi.

POST IN PRAZNIK
Post je lahko čas, ki je več kot odpoved: lahko je čas praznovanja.
Nekaterim stvarem se lahko odpovemo in praznujemo zaradi drugih.

Pôsti se sojenjA drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih.
Pôsti se temnih misli; praznuj zaradi božje ozdravljajoče moči.
Pôsti se besed, ki onesnažujejo; praznuj z besedami, ki dvigajo.
Pôsti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo.
Pôsti se jeze; praznuj s potrpežljivostjo.
Pôsti se skrbi, praznuj zaradi božje previdnosti in skrbi zate.
Pôsti se pritoževanja; praznuj s čudenjem.
Pôsti se naglice in raztresenosti; praznuj z nepretrgano molitvijo.
Pôsti se praznega govorjenja; praznuj s tišino.
Pôsti se grenkobe; praznuj z odpuščanjem.
Pôsti se obupa; praznuj z upanjem.
Pôsti se skrbi zase, praznuj s sočutjem do drugih.
Pôsti se naveličanosti; praznuj z navdušenjem.
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Gregor Čušin

POJDITE SE SOLIT
Pred kratkim sva z nekim znancem obsedela na
kavi. In ko rečem: na kavi, tega ne mislim dobesedno
(si predstavljate velikost skodelice, ki bi ponudila
udobje moji zadnji plati?!), ampak sva potem, ko
sva na ulici trčila drug ob drugega, poiskala najbližji
lokalček, sedla za mizo in naročila: on kapučino, jaz
pa podaljšano z mlekom. Tako to gre, ko gresta dva
na kavo!
Pogovor je tekel o vsem mogočem: kako sva, pa
zdravje, vreme, tudi politike, državne in cerkvene,
sva se dotaknila … Pogovor pač, ki ga možaki najinih
let običajno opravijo ob točilnem pultu in ob pivu,
midva pa sva sedela v slaščičarni ob kavi in temu
primerno je bil “pocukran” tudi najin pogovor. Pa
sem omenil tudi, da me moja služba ne veseli več, saj
se je sodobna umetnost ugriznila v lasten rep, in da
razmišljam, da bi pustil gledališče. Tu pa se je znanec
razvnel: da tega ne smem, da je moja dolžnost, da
vztrajam, da sem svojim sodelavcem sol zemlje in
ne nazadnje »te tudi mi potrebujemo tam«. In ko je
rekel “mi”, je imel v mislih “nas”: pobožno čredo. In
ko je rekel “tam”, je imel v mislih sam rob ločitvene
črte med državo in Cerkvijo.
»Kakšna sol neki?«
»Sol, sol! Saj poznaš Kristusove besede! Naša kr
ščanska dolžnost je, da smo navzoči v javnem živ
ljenju, da smo navzoči v vsaki pori, sferi, luknji in
dvorani, v tovarnah in šolah …«
Jaz pa sem si mislil: Ti bom že dal sol. Ti se pojdi
solit. Bi mi svetoval isto, namreč: da ne smem pu
stiti službe, ker sem svojim sodelavcem sol zemlje,
tudi ko bi jaz ne bil igralec, ampak delavec v kakem
farmakološkem podjetju, ki bi med drugim izdelo
valo abortivne kontracepcijske tablete? »Da jih ne
izdelujem lastnoročno, ampak jih samo zlagam v
škatlice«, bi bil kaj malo vreden in zlagan argument,
saj bi s svojim delom posredno ubijal življenje! Tako
kot zdaj z odra posredno ubijam upanje in radost v
ljudeh. Solit se pojdi! Kaj pa ti delaš? Komu pa si ti sol?
Pogovor je zamrl. Na hitro sva se poslovila in jaz
sem zakoračil po Ljubljani, že dišeči po kuhanem
vinu in klobasah, že okrašeni do kičaste onemoglosti,
mimo stojnic in izložb, skozi množico razslinjenih
potrošnikov … In Janez Krstnik v meni je začel bru
siti sekiro:
Pojdite se solit vsi vi, ki ste svetke zamenjali za praz
nike, ki praznujete, namesto da bi posveče
vali in ste zato izpraznjeni, namesto da bi
bili sveti!
Pojdite se solit vsi vi, ki iz leta v leto prižigate nešte
to luči in s tem kradete svetlobo njemu, ki
je Luč!
Pojdite se solit vsi vi, ki občudujete vse te luči, ki za
slepljeni od umetne, lažne svetlobe ne vidite
več njega, ki je Luč!
Pojdite se solit vsi vi, ki svoje duše puščate ob iz
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ložbah in stojnicah, namesto da bi jih nesli
pred oltar!
Pojdite se solit kristjani, ki sedite pred oltarji, pa
mislite na izložbe in stojnice!
Pojdite se solit vsi vi, ki ne mislite!
Pojdite se solit vsi vi, ki govorite, pa bi bilo bolje, ko
bi molčali!
Pojdite se solit vsi vi, ki molčite, pa bi morali govoriti!
Pojdite se solit kristjani, ki se ne zavedate, da človek
lahko govori le resnico ali laž!
Pojdite se solit vsi vi, ki pravite, da ste kristjani, pa
vam je vseeno, ali govorite resnico ali laž!
Pojdite se solit kristjani! Vsi po vrsti! Pojdite se solit
bralci beril, ki malomarno berete Božjo
besedo!
Pojdite se solit pevci na koru, ki klepetate med mašo!
Pojdite se solit člani raznih odborov in ŽPS-jev, ki mi
slite, da je zadosti, če se udeležite sestanka!
Pojdite se solit člani raznih odborov in ŽPS-jev, ki se
vam še na sestanek ne da priti!
Pojdite se solit vsi vi, ki ustanavljate razne odbore,
namesto da bi delali!
Pojdite se solit vsi vi, ki sedite na raznih odborih in
mislite, da delate!
Pojdite se solit vsi vi, ki bi samo molili, pa nič delali!
Pojdite se solit vsi vi, ki samo delate, a pozabljate na
molitev!
Pojdite se solit vsi vi mencači, ki odlašate z delom
in molitvijo in čakate na ugoden trenutek!
Pojdite se solit duhovniki, ki le leporečite s prižnic,
a pozabljate, da je Jezus umival noge!!
Pojdite se solit vsi vi, ki le poslušate leporečenje s
prižnic in ste umazanih nog!
Pojdite se solit vsi vi, ki ste očitno pozabili, zakaj ste
oblekli talar in kolar, pa se šopirite s krava
tami po okroglih mizah!
Pojdite se solit vsi vi, ki ste pozabili, da so bile vode
Jordana, v katerih je Krstnik oznanjal, mrzle!
Mrzle! Ne tople! Dovolj mi je tople vode!
Pojdite se solit kristjani, ki vam je vera običaj in tra
dicija, Bog pa okrasek na steni!
In ko sem takole brusil jezik in sekiro, so me noge
same od sebe zanesle v cerkev. Pred križ. Po uteho.
In ko sem se zazrl v Njegov obraz, se mi je nasmehnil
in dejal:
»Pojdite se solit, Grega! Se moraš res vtikati prav v
vsako stvar?! Mar misliš, da boš ti rešil svet? Si pozabil,
da je to moja naloga?!«
»Ne, seveda ne, Kristus, ampak ljudje so take ovce!
Preveč se zanašajo na tvoje usmiljenje in ljubezen!«
»Pa saj veš, da je moje usmiljenje neskončno in da
moja ljubezen nima meja!«
»Kaj pa tvoja potrpežljivost?!«
Nasmehnil se je. Spet. In rekel:
»Vsekakor je imam več kot ti!«
»O tem ne dvomim. Ampak moj Gospod in moj
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Bog, kaj naj storim?«
»Pojdi se solit!«
In potem je utihnil. Jaz pa sem obsedel pod kri
žem. V cerkvi ni bilo prav tiho. Jasličarji so že zbijali
hlevček. In šale. Nekaj prav neslanih.
In sem razmišljal o Gospodovih poteh. O tem,
da smo orodje v njegovih rokah. Da nas ljubi. Vse in
vsakega. Takšne, kot smo. A da želi spreobrnjenja. Da
ga pričakuje. Da ga zahteva. Da je pot strma.
Da so vrata ozka. Da smo ovce. Da pa smo tudi sol

zemlje. In luč sveta. Da se luči ne postavlja pod mer
nik. In da se sol ne sme spriditi. Da bo kmalu božič.
Da je ta na križu tudi ta v jaslih. Da sta si rojstvo in
smrt blizu. Da moram umreti, da bi se na novo rodil.
Da moram sleči staro in obleči novo. Da se moram
še veliko naučiti. Da je božja ljubezen brezmejna. In
usmiljenje neskončno. Potrpežljivost pa … Da se sol
ne sme spriditi. Da je že pozno in da moram domov.
Da je jutri nov začetek. In jutri spet. In jutri spet. Da
je večnost. Da me Bog ljubi …

naša kultura
Silvester Čuk

IVAN VAVPOTIČ
21. februarja 1877 – 11. januarja 1943
Ob imenu slikarja Ivana Vavpotiča se bo marsikdo spomil prelepih ilustracij Jurčičevega
Desetega brata, Meškove knjige Mladim srcem in Pravljic Frana Milčinskega. »V svojem
času je bil eden najbolj popularnih umetnikov in zaradi vsestranske dejavnosti – bil je
ilustrator, scenograf, avtor prvih jugoslovanskih znamk, plakatov, publicist, organizator,
urednik in popularizator – tudi vplivna kulturna osebnost,« je o njem zapisal umetnostni
zgodovinar in likovni kritik Milček Komelj v Prešernovem koledarju 1987. Dalje pravi,
da je veljal za blagega in razumevajočega človeka, ki se je tudi zaradi značaja v tveganem
poklicu samostojnega umetnika naročnikom kar pretirano prilagajal. Ob očitkih, da je
njegova umetnost fotografska in rokodelska, je odgovarjal, da je vsaka umetnost duhovna
in navezana na naravo.

Sošolec in prijatelj Dragotina Ketteja
Zibelka mu je tekla v Kamniku, kjer se je rodil 21.
februarja 1877 kot sin okrajnega zdravnika Janeza
Vavpotiča in matere Marije, rojene Obrekar. Že v
Ivanovi zgodnji mladosti se je oče po službeni dolž
nosti z družino preselil v Novo mesto. Na tamkajšnji
gimnaziji je bil sošolec in prijatelj Dragotina Ketteja,
pesnika slovenske moderne. Tam je leta 1897 matu
riral in se jeseni tega leta odpravil v Prago, kjer se je
vpisal najprej na glasbeno, nato pa na slikarsko aka
demijo. Obe umetniški smeri sta ga mikali: že doma
je veliko igral na klavir, a je naposled študij glasbe le
zamenjal s slikarstvom, kateremu je potem posvetil
vse svoje življenje.
Praška šola je dala trdne temelje Vavpotičevi sli
karski poti, njegovemu nagnjenju k žanrskemu in
figuralnemu slikarstu. Dobro se je seznanil s slika
njem v naravi, tako imenovanim plenerizmom. Iz
Prage se je za dve leti (1900-1901) preselil v Pariz
(iz tega obdobja je njegov avtoportret), nato je šel
na Dunaj, pa spet v Prago, ki ga je še posebej utrdila
v slikarskem realizmu.
Leta 1905 je končal svoj študij ter postal učitelj
risanja in umetnostne zgodovine na Strakovi akade
miji v Pragi. Tam se je tudi oženil z Mařenko Pešan,
ki mu je leta 1904 rodila sina Bruna. Leta 1906 se je
z ženo in sinom za stalno vrnil v domovino. Najprej
v Idrijo, kjer je na tamkajšnji realki poučeval risanje,
med prostim časom pa se je ukvarjal z risanjem po
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krajin in portretov ter pisal
članke o umetnosti. V Idriji
se mu je rodila še hči Rut, ki
je pozneje postala znana ple
salka, sin Bruno pa slikar in
scenograf.
Leta 1910 se je dokončno
naselil v Ljubljani, kjer se je
že uveljavil na mnogih raz
stavah. Med prvo svetovno
vojsko je kot vojni slikar de
loval na Primorskem, kjer je
slikal prizore z raznih bojišč.
V letih 1927-1929 je bil sce
nograf Narodnega gledališča
v Ljubljani, potem pa je živel kot svoboden umetnik.
Njegovo umetniško delo je Ljubljana spoznala
na prvi slovenski umetniški razstavi leta 1910 v Me
stnem domu, še bolj pa ob prvi umetniški razstavi v
Jakopičevem paviljonu, kjer se je predstavil s svojimi
23 deli. Po prvi svetovni vojski se je Vavpotič s svojimi
deli uvrstil med najbolj priljubljene in najplodovitej
še slikarje krajin in portretov, tihožitij in kompozicij.

Slikar našega meščanskega življenja
Sam se je štel v prvi vrsti za portretista. Od lju
bljanskih meščanov je dobival toliko naročil, da je
postal izrazit slikar našega meščanskega življenja.
Ustvaril je vrsto podob slovenskih meščanov, med
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katerimi so najbolj znameniti portreti kulturnikov
in politikov, naslikanih v njihovem vsakdanjem do
mačem okolju. »Najbolj ljubke pa so podobe ljubljan
skih gospa in gospodičen. Še s posebno ljubeznijo
je, razumljvo, spremljal svoje družinske člane, zlasti
hčerko, plesalko Rut, in sina, slikarja in scenografa
Bruna« (M. Komelj). Povezan je bil tudi z gledališčem,
kjer je kot scenograf z režiserjem Osipom Šestom
pripomogel k njegovi evropeizaciji. Vselej se je znal
prilagoditi vsakokratni režijski zamisli in literarni
predlogi. S svojimi scenami je včasih izražal tudi
svoj melanholični in nekoliko resignirani miselni
odnos do življenja. »Njegovo delo je z motiviko in
slikarskim načinom prava ilustracija slovenskega
meščanskega življenja v prvi polovici 20. stoletja,
njegovih protagonistov in ambienta, hkrati pa tudi
podoba umetnikovega odnosa do upodobljencev
in njihovega časa ter do same umetnosti, pa tudi
prikrito zrcalo njega samega in njegovi doživetij,«
je zapisal Milček Komelj.
Naslikal je tudi vrsto vedro občutenih pokrajin,
posebej ljubljanskih panoram, tivolskih parkov in
drevoredov ter tihožitij in žanrskih slik. Bil je prefi
njen risar, v barvi pa si je prizadeval za njihov preta
njen sijaj in harmonično prelivanje. Po letu 1929 je
ustvarjal kot svobodni umetnik. Neutrudno je delal
vse do svoje smrti 11. januarja 1943.

Velemojster slovenske knjižne ilustracije
Slovenski likovni umetnosti je Ivan Vavpotič vtis
nil najmočnejši pečat kot knjižni ilustrator. Njegova
umetnost je na tem področju dosegla vrh, ki je bil za
slovensko risarsko umetnost naravnost zgodovin

skega pomena. Najbolj znane so njegove ilustracije
nekaterih knjig Mohorjeve družbe, najstarejše slo
venske založbe.
Najprej je z domiselnimi risbami obogatil prvi slo
venski roman – Desetega brata Josipa Jurčiča (1911
in 1912). Ker ilustrator ni utegnil ob pravem času
dovršiti vseh slik, je leta 1912 izšel Jurčičev roman
v ponatisu z vsemi ilustracijami, toda v majhni na
kladi – leta 1911 pa so ga natisnili v 85.000 izvodih!.
Sledile so knjige: Jurij Trunk, Amerika in Amerikanci
(1912), Fran Detela, Trojka (1915), Meško, Mladim
srcem (1915), Frančišek Pengov, Podobe iz narave
(1916, 1917). Ko je Vavpotič risal podobe za Desete
ga brata in kasneje Mladim srcem, je njegova umet
nost dosegla vrh, beremo v Mohorjevem koledarju
1978. Besedilo resnične umetnine je slikarja povsem
prevzelo in navdihnilo. S pisateljem je krenil v gostil
no k Obrščaku, od tam na grad Slemenice in dalje
po vseh potih in stezah, ki jih je zarisal v dolenjski
svet genialni Jurčič. Tu je doživel usodo “faliranega
študenta” strica Dolefa, vraževerni svet in tragiko
desetega brata Martina Spaka ter lepo ljubezen Lovra
Kvasa in grajske Manice. Prav Vavpotičeve ilustra
cije so v veliki meri pripomogle, da so se omenjene
knjige med narodom tako priljubile. Ilustriral je tudi
nekaj knjig drugih založb, Frana Milčinskega Tolovaj
Mataj in druge slovenske pravljice (1917), pesniško
zbirko Miška osedlana Iga Grudna (1922) in pri tem
pokazal poseben smisel za pravljično, romantično,
srhljivo, fantastično vsebino in otroško igrivost.
Manj je znano, da je bil Ivan Vavpotič tudi avtor prvih
jugoslovanskih znamk.

islam

BLIŽNJI VZHOD
za arabski svet je najhujši izziv dati pravice ženskam
Revolucijskega gibanja, ki zadnji čas pretresa Siri
jo, so se na veliko udeležile tudi ženske, pa naj bodo
oblečene v kavbojke in majico, ali pa v tradicionalna
muslimanska oblačila. To je pa vneslo velik nemir v
arabski svet. Ob zahtevah po svobodi proti zatiral
skim, če ne že kar diktatorskim režimom navzočnost
žensk dodaja zahtevo po priznanju enakovrednosti,
ki jo tamkajšnje družbe priznavajo prav malo ali
sploh nič. »Dati oblast ženskam je najhujši izziv,« je
pripomba dnevnika iz Savdske Arabije Arab News,
ki je blizu reformnim stališčem kralja Abdulaha, v
pogovoru z neko univerzitetno študentko, ki je izšel
pod naslovom »Ne poskušajte nadzorovati naših
življenj!«
»Treba je,« piše časopis, »začeti z resnimi reforma
mi in politično dejavnostjo, tako da bodo savdske
ženske lahko končno doprinesle svoje k razvoju
naroda. Polovica prebivalstva so ženske, če smo na
tančni, 57%. Brez njihovega sodelovanja bo Savdska
Arabija vedno bolj zaostajala glede na ostali svet.«
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To pa sploh ni lahko v deželi, kjer mora vsaka
ženska imeti “varuha”: očeta, moža, brata ali kakega
drugega moškega sorodnika, od katerega je odvisna.
On odloča o morebitni izobrazbi, o delu in poroki,
on je “spremstvo”, kadar gre iz hiše in če gre v ino
zemstvo, jo mora spremljati na letališče, kjer mora
podpisati svoje dovoljenje za njen izhod iz države.
Pa tudi v drugih deželah, kjer so razmere, v katerih
živijo ženske, manj dramatične, kot je to Jordanija, se
pritožujejo zaradi neenakosti. Tudi Jordan Times piše
o “hudih izzivih” glede položaja žensk in pravi, da
je sodelovanje žensk v gospodarski dejavnosti “dra
stično” nizko, saj ga je bilo v letu 2010 komaj 14,3%
v primerjavi s 63,2% moških, to pa kljub temu, da je
od tistih, ki imajo univerzitetno diplomo 51% žensk.
Isti dnevnik navaja raziskavo Centra za ekonom
ske in informativne študije v Phoenixu, po kateri
je sodelovanje žensk, ki v arabskem in v tretjem
svetu predstavljajo 48,5% prebivalstva, komaj 20%
dejavnosti v gospodarstvu, medtem ko je v razvitih
2012 – AM – FEBRUAR

deželah stopnja 50%.
Kar zadeva Jordanijo ugotavlja študija Social
Security Corporation, pripravljena za Dan žena, da
ženske predstavljajo samo 37% uslužbencev v jav
nem sektorju in 14% v privatnem sektorju.
Protestom se pridružuje sem in tja tudi kaka de
javnost. Tako je v Qatarju družba RasGas razglasila

program Tamkeen al-Mar’at za pospeševanje poklic
nega razvoja žensk v severnem delu dežele.
Predvsem so pa »ženske najbolj močne, kadar
so sposobne dvigniti glavo in verjeti same v sebe, v
svoje sposobnosti in izobrazbo,« pravi v pogovoru za
Gulfnews Hessa Lootah iz Dubaja, ki je profesorica
na univerzi v Združenih Arabskih Emiratih.

preganjanje kristjanov

INDONEZIJA
islamski skrajneži proti kristjanom
Skupina skrajnežev iz malega kraja Pracimantoro
na osrednji Javi zahteva od krajevne oblasti poru
šenje štirih protestantskih cerkva na tem področju.
Napetost je čedalje večja in grožnje z razrušenjem
slabšajo položaj. V preteklosti so že grozili drugim
devetim cerkvam na upravnem področju Bekasi na
Zapadni Javi.
Postopek za gradnjo cerkve, naj bo protestantska
ali katoliška, je v Indoneziji zapleten in lahko traja
pet do deset let, preden se pridobi vsa dovoljenja. Ta
postopek mora potekati, kot je ukazano v napisanem
dovoljenju za odprtje gradbišča, ki ga izda krajevna
oblast. Stvar se zaplete, če gre za krščansko cerkev:
morajo namreč dobiti pristanek določenega števila
prebivalcev tega okrožja, kjer bo cerkev, in krajevne
skupine za medverski dialog. Pogosto se pojavijo
neki ne natančno izraženi razlogi, ki dajejo krajev
nim oblastnikom možnost, da zaustavijo projekt
zaradi pritiska islamskih radikalcev.
V primeru Pracimantoro je nastal problem, ker
je voditelj tamkajšnje skupine muslimanov obenem
tudi predsednik vladnega odbora za verske zadeve.
Ta je na seji odbora predstavil zahtevo muslimanskih
skrajnežev za razrušenje cerkva, čeprav imajo poobla
stilo za delo urada za verske zadeve v glavnem mestu
province Semarangu, nimajo pa še v rokah omenje
nega napisanega dovoljenja za odprtje gradbišča.
Kristjani so sicer vsa višja dovoljenja predložili kra
jevni skupini za medverski dialog, vendar ga ta noče
obravnavati in daje prednost zahtevi po razrušenju.
Zaradi te zločinske povezave krajevnih oblasti s
skupinami skrajnežev katoličani župnije v Parugu na

jugu Jave niso smeli obhajati božične maše. Vodilna
skupina muslimanov se je nekaj dni prej pojavila v
bližini cerkve in razobesila napis: »Mi, muslimansko
ljudstvo v Parungu, podpiramo in bomo uresničili
dekret Uprave št. 453.2/556, ki zapoveduje prenehati
z versko dejavnostjo v katoliški Cerkvi.« Krajevni viri
potrjujejo, da je Uprava v Bogorju izdala dekret, ki
prepoveduje kristjanom “javne verske dejavnosti”
in s tem preprečuje praznovanje božiča “iz varnost
nih razlogov”. Isto se je dogodilo že leto dni poprej.
Verniki so prestrašeni in se bojijo nasilja nad tistimi,
ki bi se približali cerkvi.
Prav tako so prepovedali praznovanje božiča in
vsako javno versko dejavnost tudi “Indonezijski
krščanski Cerkvi” (Gereja Kristen Indonesia) v Bo
gorju. Ta Cerkev je protestantska in je na Javi zelo
številna, se pa mora stalno boriti za svoj zakoniti
obstoj. Čeprav ima vsa dovoljenja za gradnjo cerkve
v Bogorju, to ovirajo muslimanski skrajneži in bo
gorski župan. Nasprotovanje kristjanom se širi tudi
na že zgrajene cerkve. V letu 2011 je bilo kar nekaj
nasilnih dogodkov. Za mnoge krščanske skupnosti
je pravica do opravljanja verskih obredov močno
omejena ali celo ukinjena. Vzrok so sicer majhne, pa
močne skupine skrajnežev, ki bi hoteli zgolj islam
sko državo in ji vsiliti šarijo. Toda to je protiustavno,
proti Pancasila (pet temeljnih načel države) in proti
pluralizmu, ki je eden od temeljnih elementov Indo
nezije. Oblasti bi jih morale onemogočiti, vendar se
to dostikrat ne dogaja. Kristjani kljub vsemu upajo,
da bo mogoče z dialogom najti pot medsebojnega
sožitja. Agencija Fides.

OB SLOVENSKIH VOLITVAH 2011
Najbolj trdovratni rušijo spomenike preteklosti
in jih spreminjajo v barikade sedanjosti.
Ali ni žalostno, da so vodilni tovariši pozabili
na vse, kar so počeli v svojem najbolj herojskem
obdobju?
Slišim, da bodo ministra za finance prekvalificirali
v ministra brez listnice.
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V rokah imam oblast. Kaj pa v glavi?
Da ne bo pomote: mene niso preganjali srbski
boljševiki, ampak slovenski Srbi.
Živimo v takih časih, da bi morali hudiča obvaro
vati pred politiki in ne obratno.
Slovenska demokratizacija: poraz komunizma,
zmaga komunistov.
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misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega večkrat zakrpanega misijonskega cekarja

V TEM GOZDU KOMPASNA IGLA NE DELUJE
Pred mnogimi leti sem v svojem socialnem delo
vanju lahko računal kar na nekaj japonskih prija
teljev. Gospod jih je obdaril s katoliško vero in kr
ščanskim smislom za pomoč. Obdaril pa jih je tudi s
tolikšnim imetjem, da so imeli v posesti gorsko kočo.
Tako daleč od Tokia, da jim divja tokijska vročina ni
uničila zasluženih počitnic. A te na Japonskem niso
evropejsko ali ameriško dolge. Njihove gorske koče
so bile redko zasedene cel mesec. Prosil sem jih, da
mi za kak teden ali dva “posodijo” svojo kočo: rad bi
vanjo povabil ubogo družino z otroki, da si v svežih
gorah odpočijejo. In radi so mi ustregli, seveda v skla
du z lastnimi potrebami. Zdaj so vsi ti dobri ljudje v
večnosti; naj jim jo Gospod da uživati z nasmejano
dušo, tako kot so bile nasmejane duše in – večkrat
umazani – obrazi otrok, ki so smeli bivati v njihovih
gorskih kočah.
Včasih sem imel en dan, včasih dva na razpolago,
da pripravim vse potrebno. In porabim ostali prosti
čas za to, kar se skupaj z drugimi ne da uresničiti. In
danes je tak dan. Sončen poletni dan. Okrog tisoč
metrov nad morsko gladino, ki pa je ni mogoče vi
deti. Zato pa je vidna gora Fudži, ampak le iz določe
nega kota in če ni večno potujočih oblakov v bližini.
Na mizi sem razgrnil zemljevid s petimi jezeri okrog
te najvišje japonske gore Fudži (ta beseda je ljudstvu
Áinu, ki so nekoč tu živeli, pomenila “boginjo ognja”;
gora je bila takrat še delujoč vulkan). Oči se mi ustavi
jo ob jezeru Motósu (globoko je vsaj 160 metrov); in
nedaleč od jezera me vabi gozd, o katerem vsi vedo,
da ima moč nad kompasom: globoko v gozdu igla
več ne deluje normalno. Se pravi, da moraš imeti kaj
drugega pri roki, da se lahko vrneš tja, kjer si začel
pot. Baje vodi pot naravnost v osrčje gore Fudži, a
kaj, ko se od tam še nihče ni vrnil, da bi to domne
vo potrdil. Starejši ljudje pravijo, da je v tem gozdu
skrita pot, po kateri so bežali v srednjem veku ljudje,
da si rešijo življenje in ga znova začno v obmorskih
ribiških vaseh; tja namreč vodi podzemska gozdna
pot, dolga kakih 100 kilometrov...
Tisti gozd me mika. Ura je okrog desetih dopol
dne. Avtobusna postaja ni daleč od vhoda v gozd. V
nahrbtniku imam poleg vode in jedi še dolgo vrv.
Vhod v gozd je širok. Čisto tiho je. V začetku se tu in
tam oglasi ptič s poletno popevko. Enkrat se mi zdi,
da slišim sikanje, a ne vem, ali je v grmovju ob dreve
sih skrita kača. Menda je strupenih v tem gozdu malo,
a tudi z eno samo bi se ne hotel srečati; nervozne so
in nepreračunljive. Za obrambo nosim neke vrste
lovski nož, a kot rečeno, tudi z eno se ne bi rad srečal.
Čim globlje prodiram v gozd, tem ožja postaja
pot. In tem manj je neba nad vrhovi borov in drugih
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visokih dreves, ki jim ne vem imena. Nič več ptičjega
petja. Veter tudi počiva, vsaj čutiti ga ni. Naenkrat se
pot spremeni v stezo. Iz nahrbtnika potegnem vrv,
močno, precej elastično, svetlorjavo; ovijem jo okrog
debla ob stezi in z menoj bo šla naprej in z menoj se
bo vračala, ker se je bom držal do začetnega debla.
Od tam je pot spet široka in cesta je blizu in popoldne
bo še zmeraj svetlo.
Nekaj čudovitega je hoditi po ozki stezi skozi
neke vrste pragozda – vse se ti zdi nedotaknjeno, na
novo odkrito, uvod v nekaj še bolj nepričakovanega.
Zaradi visokih dreves skoraj ni več svetlobe. Prižgem
žepno svetilko. Naenkrat leži ob stezi nekaj belega
kljub temi okrog in okrog. Spomnim se govoric o
okostnjakih ljudi, ki niso mogli ali niso hoteli več
nazaj. Noge se mi kar nočejo premakniti. Posvetim
bolj natančno. Še kar dobro ohranjeno okostje psa.
Okrog leve roke imam ovito vrv, ki naenkrat popu
sti. Kot da se je nekje pretrgala, se pravi, kot da jo je
nekaj močnejšega od vrvi pretrgalo. Spomnim se. Ni
še dolgo tega, kar sem slišal oskrbnika gostišča, da ga
redno vsako noč obišče merjaščeva samica z mladiči:
okrog gostišča so vsako jutro vidni sledovi. Menda
jih glad na polotoku Ízu, kjer žive, goni po temnih
gozdovih, ki se vlečejo od polotoka skoraj v zgornje
predele gorovja Fudži. Ponavadi se človeka izogibajo,
toda če je glad nevzdržen in skrb za mladiče večja...
Še enkrat potipam lovski nož v žepu, vtaknem
ostalo vrv v nahrbtnik ves čas z ušesi uprtimi v
goščavo. Ne, vrv mi je lahko tudi v pomoč; spet jo
vzamem v desno roko, v levi mi žepna svetilka kaže
komaj vidljivo stezo nazaj. V gozdni temi zaslišim
nekaj, kar se zdi sovino skovikanje. Spomnim se ma
minih pripovedi o sovah, znanilkah smrti. Spomin
potlačim – ni vsak spomin zmeraj povsod koristen.
Razum mora vladati, si rečem.
Oči obrnem k nebu nekje nad vrhovi dreves: »Lju
bi angel varuh!«
Noge mi zdrknejo v mlako. Prej je ni bilo na stezi.
Sem še na pravi poti? Nazaj v zmeraj večjo goščo no
čem, in vendar... Kakih pet metrov nazaj odkrijem
nekaj svojih stopinj v malce drugačni smeri. Tisti
sovin smeh me je zmotil. Komaj vidno se čez nekaj
časa steza razširi. Iz dalje začujem avtomobilski
izpuh. Torej nisem daleč od civilizacije. Čez nekaj
časa začno v gozd prodirati sončni žarki. Kako si
dobra, sončna luč! Naenkrat stoji pred menoj mož s
klobukom potegnjenim čez pol obraza. Iznenadena
se gledava. Ne vem, kdo od naju je hitreje reagiral;
v roki je imel košaro z gobami, v moji roki je brlela
žepna svetilka. Malce se prikloni in me po japonsko
pozdravi. Tudi jaz se mu priklonim, a brez besed.
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Na spodnjem delu svoje suknje vidim jasne sle
dove opoldanske južine: trdo kuhana jajca in rdeči
paradižnikov sok. Tak ne morem v avtobus. V srajci
(in v hlačah, se razume) kmalu potem stopim v avto
bus. Srajca je bila dar mladih japonskih prijateljev in
na hrbtu so velike črke oznanjale prvo mednarodno
zmago japonskega nogometnega društva.

Avtobusno voznino je treba plačati spredaj pri
vstopu. S hrbtom obrnjen proti sedežem jo plačam.
Moj hrbet vpliva kot plakat. Ko se obrnem, me kar
nekaj rok vabi na prazen sedež. Prisedem k fantu, ki
mi poleg sedeža nudi steklenico vode. Kakšen dar je
hladna voda na vroč dan!
In angel varuh ob sovinem smehu!

BRAZILIJA
več kot milijon otrok dela

vaseh. V mestih so dolge vrste zapuščenih avtomobi
lov okrog praznih bencinskih črpalk. Cen ni mogoče
več kontrolirati in nihče jih ne more napovedati za
nekaj dni naprej. Vse, kar so prej kupovali iz izvoza,
je zdaj dobiti samo še na črnem trgu. Cementa sploh
ni, železa je vedno manj. Vlada pa z železno roko
tlači prebivalstvo, da bi preprečila upore. Policija se
baha, da je zaprla preko 4.000 ljudi, da bi zagotovila
ljudem lepo praznovanje božiča. Naslednje zname
nje propada države je razraščanje loterije, ki teden
sko obljublja ogromne vsote zmagovalcem za novo
življenje. V podobno igro na srečo se je vmešal tudi
nek kitajski podjetnik. Prihodnje volitve bodo leta
2014, toda že zdaj predvidevajo, kako bodo pri njih
goljufali sebi v korist. Kako priti do politične spre
membe? Tako poročajo misijonarji in se vprašujejo,
če ne bi morala tukaj Cerkev poseči vmes in poučiti
nevedne volivce. Agencija Fides.

Kljub vladnim prizadevanjem proti izkoriščanju
mladoletnih dela v Braziliji več kot milijon otrok v
starosti od 10 do 14 let, kot ugotavlja Državni stati
stični inštitut. V letih 2000 do 2010 jim je uspelo šte
vilo otrok, ki morajo delati za preživetje, zmanjšati
za štiri desetinke odstotka. Cilj vlade je problem do
kraja rešiti in otroško delo izkoreniniti do leta 2020,
bo pa po mnenju poznavalcev težko dosegljiv. Otroci
delajo predvsem v težko dostopnih delih države, zato
je njihovo delo nevidno. Problem je tudi kulturne na
rave: otroško delo je skoraj splošno sprejeto pravilo
v poljedelskih delih Brazilije, ki obsegajo kar velik
del te obširne dežele. Agencija Fides.

TAJVAN
tone riža Keniji v stiski

D. R. KONGO
umori in lov na čarovnice

Tajvan je daroval 4.300 to riža prebivalcem Ke
nije kot prispevek v borbi proti pomanjkanju, ki je
prizadelo deželo. Dar je namenjen 200.000 ljudem,
ki nujno potrebujejo hrano zaradi suše. Vsak upravi
čenec mesečno dobiva 9 kg riža poleg fižola, olja in
drugih dopolnilnih hranil, ki jih dobavlja Svetovno
prehrambeni program Združenih narodov. Prvih
300 ton riža je prispelo januarja, ostalo sledi po dveh
mesecih. Položaj je zelo težak. Zadnje poročilo pro
grama za pomoč v sili pove, da je v Afriškem Rogu
13 milijonov ljudi prizadetih zaradi najhujše suše v
zadnih 60 letih. V Etiopiji, Keniji, Somaliji in Tanza
niji so se pridelki drastično zmanjšali, cene hrane
pa so poskočile do neba. Dolga suša je povzročila
pomanjkanje za 3,5 milijona Kenijcev, položaj pa
je poslabšal še val beguncev, ki so prišli iz bližnje
Somalije, v kateri divja vojska. Agencija Fides.

Desetine ljudi, ki so bili blizu opoziciji, je policija
v nočnih pohodih odvlekla iz njihovih bivališč in
jih zaprla v samice, nekatere pa so na tihem pobili.
Nekateri novinarji iz Brazzavilla so videli trupla, ki
so plavala po reki Kongo. Po oceni organizacije Hu
man Rights Watch je bilo med 9. in 14. decembrom
– v času predsedniških volitev – pobitih najmanj 24
ljudi, od tega 20 iz Kinšase. Kot kaže je to pravi lov na
čarovnice proti voditeljem opozicije, ki je ogrožala
zmago predsednika Kabile. Ta sicer ve, da njegova
zmaga ne odgovarja resnici volitvenih izidov, toda
odločen je ostati na oblasti za vsako ceno. Tudi pred
sednik organizacije za obrambo človekovih pravic
“Voix de sans voix” je bil umorjen v okoliščinah, ki
jih je treba še razjasniti. Agencija Misna.

MALAVI
božič v revščini,
loterija edino upanje

JUŽNA KOREJA
vojaške grožnje
zaradi božičnih lučk in dreves

Žito je komaj pogledalo iz zemlje in zaman priča
kovalo nočno roso, da bi preživelo še kak dan. Vse se
je posušilo. Preživelo je le nekaj močnih bombaževih
rastlin, ostalo je vse uničeno in je treba začeti znova.
Tri mesece po začetku deževne dobe na poljih ni
ničesar. Mnogo družin nima več niti semena za nov
posevek. Temu se pridružuje slaba vladna ekonom
ska politika. Malavi se utaplja. Krajevno valuto iz
političnih razlogov drže visoko, manjka elektrike in
goriva, kar popolnoma onemogoča majhno državo,
kjer je 80% gospodarstva poljedelstvo in ljudje žive v
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Južnokorejska vojska je na obmejnih območjih
organizirala obsežne božične okrasitve z velikimi
božičnimi drevesi in lučkami. Severna Koreja je
zagnala vik in krik, češ da je to propaganda proti Se
verni Koreji. Ni še znano, kako se zadeva razpleta po
dokaj nenadni smrti severnokorejskega diktatorja
Kim-Džung ila. Poznavalci opisujejo njegovega sina,
ki naj bi ga nasledil, kot brezvestnega krvoločneža,
kar lahko samo še poslabša stanje v državi, ki ima
atomsko bombo za ceno umiranja prebivalstva od
lakote. Agencija Fides.
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“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

»PARTURIENT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS«
»GORE SE TRESEJO, RODI SE PA SMEŠNA MIŠ«
Tako se je okrog leta 18 pr. Kr. rimski pesnik Horac ponorčeval iz “herojskih” prizadevanj, ki pa dajejo borne rezultate. Ta pesnikova bodica mi prihaja
na misel, ko gledam, kaj se dogaja v Sloveniji po Jankovićevi volilni zmagi 4. decembra lani. Sicer sem pa narobe zapisal: moral bi reči »po Kučanovi
zmagi«. Saj smo vsi vedeli, da je ves čas vlade tranzicijskih strank v resnici vlekel vse niti iz ozadja ultrakomunist (ki je “zamrznil” svojo partijsko izkaz
nico v upanju na “boljše čase”) Milan Kučan. To pot pa je prišel z barvo na dan javno, saj svoje oblastiželjnosti niti več ne skriva in ne deluje kot “siva
eminenca”, ampak je začel nastopati odkrito kot glavni gospodar. Kaj se je torej zgodilo po tej Pirovi zmagi? Predsednik republike Türk je neposredno
po volitvah širokoustno napovedal, da bo do božiča nastopil novi parlament, da bo do novega leta imenovan mandatar za sestavo nove vlade in da bo
Slovenija do Treh kraljev imela novo vlado. Parlament lahko začne delovati, ko dobi predsednika. Res ga je dobil do božiča, ampak ne tistega, ki sta ga
hotela Kučan in Janković. To je bil v tej kratki povolilni zgodovini prvi udarec “s kolom po glavi”. Minil je božič, pa ni bilo nobenega sledu o novem man
datarju. Minili so Trije kralji, pa se o vladi še nikomur niti ne sanja. Če bi še živel Karl May, avtor Winnetouja in drugih “indijanaric”, bi temu klavrnemu
predsedniku države hitro prilepil indijansko ime “Velika Usta”. Sicer pa je z najprijaznejšim nasmeškom na obrazu izstrelila najbolj strupeno puščico
predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak z izjavo, da dvomi, da bi predsednik republike vedel, kdaj so Trije kralji, če pa to ve, se je zmotil v letnici.
Janković je – menda prvič v življenju – izkusil, kaj pomeni ne biti absoluten gospodar. On in njegova na hitro skupaj zmašena stranka Pozitivna
Slovenija so si domišljali, da morajo zato, ker so oni dobili relativno največ poslancev pri volitvah (le 2 več kot Janševa SDS), vsi drugi počepniti pred njimi.
Pa jim je spet predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak pokadila pod nosom, da se je v parlamentu treba znati pogovarjati in da je treba znati tudi šteti.
In tako Janković “klamfa” skupaj koalicijo, pa je ne more “sklamfati”. To je pa zadnje, kar je pričakoval njegov politični boter Kučan. In tako se je
pojavil na radiu in imel dolg pogovor z znano novinarko Jeseničnikovo. Škoda, da se na papirju ne da reproducirati njegovega prikritega besa, ko se je
pritoževal, da stranke ne razumejo sporočila volivcev, kakšno vlado hočejo – očitno so za njega volivci samo tisti, ki so preskrbeli Jankoviću 28 sedežev
v parlamentu – vsi drugi pa so ničvredna raja. Zato je v spletnem Časniku Milan Maver objavil članek z naslovom “Ata pride v šolo”.
Priznam, da se mi Milan Kučan malo tudi smili. Sedemdeset let in
več je star in ne le, da mu mnogi med nami nočemo verjeti, da je res v
pokoju, marveč mu še tedaj, ko javno udari po mizi, postavljamo ovire
na pot. Njemu in njegovemu “sinku” (Jankoviću, op. ur.).
Je bil cunami zaman?
Tako ni nič čudnega, da je bil med včerajšnjim televizijskim nasto
pom najbolj podoben razjarjenemu staršu, ki pride v šolo obračunat
z mulci, ki so se po nemarnem spravili na njegovo dete. Seveda, v
projekt Sinko št. X je vložil toliko, da ljubljanskemu županu preprosto
mora uspeti. In zdaj, ko se je po vsem uničujočem lomastenju na levi na
obzorju pojavila velika luč, bi se neuspeh očku upravičeno zdel v nebo
vpijoča krivica. A če je še prejšnji teden kdo spraševal, kako da je sinko
tako nevešč zakonitosti parlamentarnega sistema, je včeraj sočasno
dobil odgovor. Omenjenih zakonitosti ne pozna, ker ga očka o njih ni
poučil. Poučil pa ga ni, ker se za parlamentarno demokracijo nikdar ni
iskreno zanimal. Še več, v trenutku slabosti je dal jasno vedeti, da jo
globoko v sebi prezira in jo je vedno štel za nujno zlo.
SZDL živi naprej …
Seveda obstaja velika verjetnost, da bodo Slovenci trobezljanje o
stranpoteh strankokracije odkupili. Od svojega prvega predsednika so
pač odkupili že precej abotnejše stvari. Vendar bi bilo dobro, ko bi se
zavedali, da Kučan v svoje slavospeve domnevnemu ščitu pred samopaš
nostjo strank projicira lastno nejevoljo zaradi obstoja strank kot takih.
S svojim delovanjem je ničkolikokrat izpričal, kaj ostaja njegov ideal.
60

To je nekakšna nova SZDL, ki jo je po zatonu moči liberalne demokracije
(pravzaprav pa že v njenem času) uspešno vzpostavil na levem polu političnega prostora. Samo tam preprosto zato, ker na desno njegov vpliv v
glavnem ne seže. (Strankam in osebam, ki se ga kljub vsemu nalezejo, se
desni volivci relativno kmalu odrečejo, kot kaže primer Franca Zagožna.)
V okviru tega sistema nobena posamezna levosredinska stranka nima
lastne teže, pač pa se v celoti da na razpolago skupni “stvari”. Celo do
te mere, da mirno vzame v zakup lastni propad in se dela, kot da je
zanj kriva izključno sama. Katarina Kresal in Gregor Golobič sta se dala
Pozitivni Sloveniji pojesti brez besed. Zmago Jelinčič je bil za hip sicer
glasen, a če bi bil pošten, bi se moral obenem s kritiko še zahvaliti.
… ali pa ne?
Kljub navedeni pripravljenosti mnogih, da nesebično delajo za
narodov blagor, so očka v šolo pognale prav težave znotraj dobro
zamišljenega in vsake strankokracije prostega modela. Izkazalo se je
namreč, da je najnovejši “maziljenec” ne glede na svoj presenetljivi
uspeh nenavadno osamljen. In to ravno zaradi očkovih rošad.
Edina dva preživela njegovega zadnjega “cunamija”, Borut Pahor
in Karl Erjavec, se nista brezpogojno pripravljena podrediti blokovski
disciplini. Spet ima morda Kučan boljši nos od drugih in ve, da bodo
njuno ravnanje slovenski volivci razumeli kot izdajo svoje izbire 4.
decembra. A da politična stranka želi živeti lastno življenje in sklepati
povezave z drugimi strankami, ki so na podlagi volilnega izida možne,
je v parlamentarni demokraciji precej običajna stvar. V sistemu SZDL2012 – AM – FEBRUAR

ja in ljudske fronte je po drugi strani to najhujši greh in “prelisičenje
volivcev”. In omenjeno je hotel nekdanji predsednik povedati s svojim

“prihodom v šolo”, da bi zaščitil neprimerno obravnavanega (žal samo)
relativnega zmagovalca.

Ne vem, koliko Kučan, Janković & Co. berejo dnevno časopisje in še tisto, kar je na spletu, ampak če le malo sledijo temu in komentarjem, se bojim,
da se jim ne bo samo zvišal krvni pritisk, pač pa bodo v resni nevarnosti, da jih zadene kap. Posebno še, če pomislimo, da so bili praktično že od l. 1945
zaščiteni bolj kot kočevski medvedje in da jim je bilo nevarno pokazati samo skrivljen prst. Prav žal mi je, da ni mogoče objaviti več teh zanimivih
zapisov, saj bi se zabavali, kot sem se jaz, ko sem jih bral. Moral bi izdati kar posebno številko našega mesečnika, kar pa seveda ne gre. Ampak vsaj za
“pokušino” preberite komentar, ki si ga je v Reporterju privoščil Vinko Vasle pod naslovom “Trije predsedniki in mediji”.
Pisma iz emigracije: Spoštovana dva predsednika Danilo Türk in
Borut Pahor in tretji v rezervi gospod Virant! Se opravičujem, ker se tudi
letos nisem odzval na vaše vabilo in nisem prišel na novoletni sprejem
za novinarje in urednike. Sicer pa naj vam v tolažbo povem, da sem se
takšnega srečanja v svoji karieri (37 let dela v novinarstvu) udeležil le
enkrat, v vseh drugih primerih sem dobil rdeče fleke po telesu na dan
prejema vabila, na dan sprejema pa me je udarila znamenita migrena,
ki me drži še danes in sem pod sedativi.
Ugotavljam, da je nekakšna vzročna zveza med sprejemom in
med mojimi zdravstvenimi težavami. Letos ima težave tudi eden od
predsednikov Borut Pahor in mu želim vse najboljše v prihodnje, ker
za nazaj je to bolj težko, ko je pa vse zamočil oziroma so mu zamočili
tisti, v katere je neizmerno zaupal, zdaj ga pa po judeževo izdajajo po
nekajkrat na dan. A to je politika, jaz pa nisem politik, čeprav imam
naše rad, one druge pa malo manj.
Tokrat vam pišem iz emigracije, kamor sem se preventivno zatekel
dan po volitvah. Nad rezultati oziroma volivci sem bil totalno razočaran
in ne prvič. Še sam sem napačno volil, da bom samokritičen. Zdaj prostovoljno tičim v neki drugi dimenziji, v katero prihajajo informacije iz
sloven-stranstva o tem, kaj se pri vas dogaja. Menda nihče ne ve, kdo
pije in kdo plača, ljudje so pa relativno mirni, ker so bili takoj po volitvah
božični prazniki, zdaj se pa nadaljuje veseli december. Menda je veliko
pijanih, a se bodo že streznili, ko pride januar, pa februar, pa pomlad in
poletje in jesen…Tisti pa, ki ne pijejo, morajo biti pa zelo depresivni:
Janković bi, pa ne more; Virant hoče, pa ne zna; Janša ponuja, pa mu
ne odpišejo; Pahor je vsak teden na operaciji; Žerjav je v trojčku, pa ni
čisto prepričan, če ne gre za sodomijo; Erjavec je užaljen, a bo tam, kjer
ga bodo sploh hoteli. Le naša mila Ljudmila Novakova se v kamere in
fotoaparate samo smehlja, kar pomeni, da prihajajo težki časi. Namreč
njen nasmeh mi pove, da ve nekaj več od vseh nas.
V moj vzporedni emigrantski svet tako prihajajo histerične informacije o tem, da vsakih deset minut nastane nova koalicija in crkne

tista, ki je bila prej. Tako ste menda pri vas imeli od volitev dalje že
najmanj 1345 koalicij oziroma kombinacij, s katerimi bi še bebec zadel
na loteriji, pri nas se pa ne znate zmeniti. A vam ni Milan Kučan dovolj
nazorno povedal, kaj morate storiti? Še predsednik dela drugorazrednih
državljanov Danilo Türk je na sprejemu za novinarje in urednike – kjer
me ni bilo in mi je še danes žal in mi je žal tudi v naprej – rekel, da
imamo odlične medije in da bomo kmalu imeli tudi odlično vlado. Iz
tega tudi v emigraciji sklepam, da je tam pri nas vse drugače kot drugod
po svetu, ali celo v moji emigraciji v vzporednem svetu. Tu velja pravilo,
da mediji za oblastnike in politike niso in ne smejo biti odlični, ker jih
potem zmerjajo, da so navadni hlapci, plačanci in prodane duše. Noben
politik na svetu – recimo Obama, celo Putin ne – si ne upa javno reči,
da so mediji zanj odlični. Celo v Sloveniji bi človek našel nekaj primerov
medijev, ki so po mnenju že dolgo vladajočih odlični, naklade, gledanosti in poslušanosti so jim pa tako zelo padle kot v tridesetih letih v času
velike depresije. Pri nas pa temu rečemo recesija in je zato vse v redu.
Pri nas so torej mediji naravni zavezniki natančno določene politike,
ali kot pravijo oni, ki so še iz komunizma oziroma, ki živijo v predosamosvojitveni eri (recimo Kučan in Janez Stanovnik ter njihovi): mi in
novinarji smo na isti strani brega. Ko pa na drugi strani ni nikogar, pa v
svetu (razen v kakšnih diktaturah) rečejo, da ni medijske demokracije,
avtonomije in profesionalnosti.
A zdaj niso dnevi, ko bi človek obujal takšne čudne asociacije, zdaj se
je treba veseliti. In kot vem, ste se letos - draga dva in tretji predsednik
v rezervi – res poveselili. In novinarji in uredniki so na fotografijah
tudi videti nadvse zadovoljno, ker se z vami lahko rokujejo. Tako bodo
tudi ko bo zelo hudo pisali, da nam je zelo lepo. Za kaj takšnega se pa
splača narediti enkrat na leto sprejem zanje in se z njimi fotografirati.
Vam vsaj zoprnih vprašanj ne bodo zastavljali v letu 2012, draga dva
in tretji predsednik v rezervi.
Ko pa novinarji ne sprašujejo zoprnih vprašanj, je pa blizu čas, ko je
treba nekaj narediti – ali s politiki, ali pa z novinarji. Srečno!

Metode, ki jih novoizvoljena druščina vedno bolj uporablja, so enake, kot so bile v veljavi za časa komunizma. Vse tiste, ki ne trobijo z njimi v isti
rog, imajo za sovražnike, ki jih je treba onemogočiti za vsako ceno brez izbiranja sredstev. To je značilnost komunistične politike, medtem ko ima demokratična politika svoje nasprotnike za enakovredne igralce, ki jih je treba premagati z razlogi, prepričevanjem in glasovanjem. Zato slovenski komunisti
vsako stvar, ki jim ni pogodu – pa je lahko še tako resnična – razglase za sovražni govor. To je pa v bistvu že začetek besednega delikta, saj za sovražni
govor zahtevajo sankcije. In od besednega delikta ni daleč do miselnega delikta. Če kdo ne ve, kaj je miselni delikt, mu bo to razložil naslednji primer:
zdaj že rajni jezuit p. Demšar je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja obsojen na leto dni zapora. Utemeljitev obsodbe je bila: ...»ker se je iz njegovih
besed dalo sklepati, da je mislil to in to...« Jože Biščak je napisal “Priročnik za telebane 10+1: Kaj je sovražni govor in kaj ni”. Vredno ga je prebrati.
Kaj je sovražni govor? Definicijo si lahko sposodimo pri Spletnemu
očesu: »Sovražni govor torej temelji na prepričanju, da so nekateri ljudje
2012 – AM – FEBRUAR

manjvredni, ker zaradi posamezne osebne okoliščine pripadajo določeni
skupini. Te osebne okoliščine so lahko: narodnost, rasa ali etnično pore61
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klo, versko ali drugo prepričanje, spol, zdravstveno stanje, jezik, spolna
usmerjenost, invalidnost, starost, gmotno stanje, izobrazba, družbeni
položaj in drugo.« Zaradi lažjega razumevanja poglejmo posamezne
primere, da bomo lahko prepoznali sovražni govor, se z njim soočili in
ga prijavili pristojnim organom, saj je kaznivo dejanje.
Primer 1: Če nekdo zapiše, da je na volitvah opazil »udeležbo
volivcev v športnih oblačilih (trenirkah)«, je to sovražni govor. Če pa
nekdo zapiše, da je Urška Bačovnik modno neizobražena, kot tudi tista
določena skupina žensk, ki nosi krila »čez kolena in nizke pete«, kar je
nazadnjaško, to ni sovražni govor, ampak modna kritika.
Primer 2: Če nekdo zapiše, da so imeli volivci »na roki s kemičnim
svinčnikom napisano številko, ki jo morajo obkrožiti na glasovnici«,
kar naj bi kazalo na nedemokratični pritisk na volivce, je to sovražni
govor. Če pa nekdanji predsednik republike Milan Kučan reče, da je
SDS nedemokratična politična stranka, to ni sovražni govor, ampak
opozarjanje, da je demokracija v Sloveniji ogrožena.
Primer 3: Če nekdo zapiše, da je na voliščih opazil skupine po dva
ali tri, ki so stalno telefonirali in govorili v srbskem jeziku, je to sovražni
govor. Če pa nekdo zapiše, da je opazoval skupino ukrajinskih otrok, ki so
se pogovarjali v njemu nerazumljivem jeziku ter se čudili morju, bogato
založenim policam v trgovini in ves čas fotografirali, to ni sovražni govor,
ampak reportaža o ukrajinskih otrocih v zdravilišču na Debelem rtiču.
Primer 4: Če nekdo zapiše, da je kandidat na volitvah prejel 300.000
glasov priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, je to sovražni
govor. Če pa nekdo zapiše, da so za Baracka Obamo večinoma glasovali
priseljenci, temnopolti in latinoameričani, to ni sovražni govor, ampak
poročilo o volitvah v ZDA.
Primer 5: Če nekdo zapiše, da so na volišča hodili volivci s tujim
naglasom, je to sovražni govor. Če pa nekdo zapiše, da je ameriški
veleposlanik govoril slovensko z ameriškim naglasom, to ni sovražni
govor, ampak ljubka anekdota.
Primer 6: Če nekdo zapiše, da so na volišča hodili volivci, ki niso
odprli ust, je to sovražni govor. Če pa nekdo zapiše, da Matjaž Kek med
igranjem slovenske himne ni odprl ust, to ni sovražni govor, ampak
poročilo z nogometne tekme.
Primer 7: Če nekdo zapiše, da se je po volitvah slavilo s skandiranjem
Tito, Tito, je to sovražni govor. Če pa Ivo Godnič reče, da je za nasprotnike
Tita v Hudi jami še veliko prostora, to ni sovražni govor, ampak satira.
Primer 8: Če nekdo zapiše, da se je po volitvah slavilo z južnjaško
glasbo, je to sovražni govor. Če pa glasbenik pravi, da je »nastal komad,
ki ima v sebi južnjaški melos«, to ni sovražni govor, ampak definicija
glasbene zvrsti skladbe.

Primer 9: Če nekdo zapiše, da bo Slovenija ob svoji 20. obletnici
državnosti in samostojnosti dobila za predsednika vlade Srba, je to
sovražni govor. Če pa nekdo prepoznava Slovence kot Slovenceljne,
ki so primitivni, ozkosrčni in dvolični, to ni sovražni govor, ampak
umetniška svoboda.
Primer 10: Če nekdo zapiše, da je bilo podeljeno državljanstvo
20.000 izbrisanim, ki so pridobili volilno pravico, je to sovražni govor.
Če pa predsednik republike dr. Danilo Türk reče, da so pobiti moški,
ženske in otroci v Hudi jami drugorazredna tema, to ni sovražni govor,
ampak svoboda govora.
Primer 10 + 1: Če bi ta zapis napisale stranke desne politične opcije,
bi bil to ksenofoben, nacionalističen in fašistoiden sovražni govor. Če
pa bi ta zapis napisale leve politične opcije, bi to ne bi sovražni govor,
ampak opozarjanje na nevarnost desne politične opcije, ki ogroža
demokracijo.
Mimogrede, na tem mestu ne govorimo o tem, kako je ravno
Jankovićev sin Jure Janković pred časom skrajno sovražno pozival k
uboju novinarja Financ. To bi lahko bil morda celo ničelni oz. temeljni
primer tega priročnika, saj je to naravnost par excellence sovražni govor.
Zoran Janković ima v teh dnevih polna usta o sovražnem govoru in
fašistoidnosti, a SDS ga je hitro spomnila kakšni so elementi fašistične
oziroma nacionalsocialistične miselnosti. Prav tako Jankoviću ne bi
škodilo, da si prebere pričujoči priročnik.
IZJAVA SDS O JANKOVIĆEVIH OČITKIH GLEDE ČLANKA TOMAŽA MAJERJA
Za državo in državljane je žalitev, da se predsednik liste Zorana
Jankovića, ki se piše Zoran Janković in ki je bil izvoljen za poslanca,
boji sestankov v parlamentu. Še večja žalitev je samorazglašanje
imenovanega za uspešnega gospodarstvenika ob blokiranih računih
njegovih na pol prenesenih podjetij, velikanskem minusu na osebnih
računih in nepoplačanih podizvajalcih še iz časov, ko je bil sam tudi
direktor svojih podjetij. Še večja sramota so samomori nekaterih nepoplačanih podizvajalcev, ki so gradili Stožice. V stranki, ki se imenuje
po Zoranu Jankoviću, prav mogoče najdemo močne sledi korupcije in
klientelizma, ki so jih odkrili pristojni davčni organi, zasledimo pa prav
mogoče lahko tudi močne elemente tako desnega (pajdaški kapitalizem,
izkoriščanje podizvajalcev) kot levega (skandiranje imena diktatorja ob
njegovi izvolitvi, omalovaževanje žrtev totalitarizmov) ekstremizma. Za
demokratično EU je nepredstavljivo, da bi ob zmagi kake stranke npr. v
vzhodnem delu Nemčije privrženci njenega liderja skandirali Honecker,
Honecker ali v zahodnem delu Adolf, Adolf. Že samo poimenovanje
stranke po liderju Jankoviću namreč povsem mogoče vsebuje močne
simbolne elemente fašistične oziroma nacionalsocialistične miselnosti.

Bo torej Janković spravil skupaj vlado, ali je ne bo? Po tem, kako je na glasovanju v Državnem zboru v sredo 11. januarja pogorel, je to čisto upravičeno vprašanje. Stranke, ki mu nasprotujejo, torej Janševa SDS, NSi rajnega Bajuka, ki jo vodi Ljudmila Novak in nova Virantova lista so se izognile
vsakemu očitku, da je kak poslanec preskočil v Jankovićev tabor tako, da enostavno niso dvignili glasovnic, kar jim je omogočil volilni sistem, ki so ga
vsilili prav komunisti. Tako je Janković namesto potrebnih 46, in obljubljenih 44, dobil le 42 glasov. Predsednik republike Türk po tem porazu ni pokazal
samo svoje komunistične opredelitve, ampak je šel daleč preko meja dobrega okusa in tudi preko svojih pravic, ko je ponovno vsiljeval Jankovića, češ da
ga hoče ljudstvo. Vse kaže, da je po njegovem “ljudstvo” samo tistih 30% volilcev, ki so volili Jankovića. Seveda bodo poskušali vse, da se spet pririnejo
na oblast, saj morajo prikrivati svojo zločinsko preteklost. Pri vsem tem pa je razveseljivo, da se je od reklame za Jankovića tresla gora, rodila se je pa
smešna miš. Upajmo, da se bodo Slovenci v domovini zavedeli, da je paktirati s komunisti isto kot paktirati s hudičem.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
MATURA
V osmi bi bilo prav prijetno življenje, če bi ne bilo
mature.
O umestnosti te s “preguljenimi” dnevi in prečuti
mi nočmi združene preskušnje se da veliko govoriti
“pro” in “contra”. Toda to ne spada v okvir mojih
“Spominov”. Samo toliko naj pripomnim, da smo
bili pred maturo vsi “contra”, po maturi pa prav tako
vsi “pro”. Mislim, da se v tem oziru ni dosti spreme
nilo. Ako bi prišlo danes do glasovanja, bi bili skoraj
gotovo maturanti proti maturi, abiturienti pa zanjo.
Sicer je današnja matura le drugi koren iz tiste,
ki je nas težila, tretji pa iz one, kateri so se morali
podvreči naši prednamci.
Gospod Tomaž mi je namreč pravil, da so v nje
govem času delali maturo iz vseh predmetov, celo
iz verouka.
Mi smo imeli že nekoliko laže. Verouk in filo
zofija sta bila sploh izvzeta iz mature. Slovenščine
in nemščine je bil lahko oproščen, kdor je dobil v
maturitetni nalogi isti red, kakor ga je imel v zadnjih
dveh spričevalih. Pripraviti smo se pa morali kljub
temu, ker nismo izvedeli, kako smo pisali. Fizike in
zgodovine so bili rešeni tisti, ki so imeli zadnje štiri
semestre vsaj “hvalno”. V matematiki in klasičnih
jezikih pa ni bilo nikomur prizaneseno.
Največ smo se učili matematiko. Začeli smo takoj
po veliki noči. Naredili smo vse naloge, kar smo jih
našli v šolskih Izvestjih od l. 1854 dalje. Kamor si v
odmorih pogledal, si videl samo matematiko na tab
li in na klopeh. Tiste tedne smo na vse pozabili, na
pretepe, na “turnirje” in na narodnostne boje. Strah
pred matematiko nas je vse zedinil.
Tudi med poukom smo delali naloge, zlasti pri dr.
Svetini in Repušniku, ki se nista skoraj nikdar ganila
izza katedra. Ta okoliščina je bila posebno ugodna za
tiste, ki so sedeli v zadnjih klopeh. Med temi sem bil
tudi jaz, pa ne iz lastne volje, marveč zaradi zaupanja,
ki mi ga je izkazoval Repušnik.
V osmi se razen vsebine predmetov ni nič spre
menilo. Ostali smo pri istih profesorjih in celo v isti
sobi. Midva z Završnikom sva sedela sprva kakor v
sedmi v prvi klopi pri vratih. Razumela sva se jako
dobro. Kadar se nama ni bilo treba bati, da bi naju
profesor motil, sva si preganjala dolgčas s špano.
Ker sva imela mrežo narisano na sedežu in sva zelo
diskretno vlekla, naju ni nihče zapazil.
Neko popoldne sem imel pri latinščini veliko
smolo. Završnik me je v kratkem času naredil dvakrat
za “kozla” kar zaporedoma. Bil sem prav na tem, da
bi se mu revanširal (fant je že skakal), ko zavpije Re
pušnik tako na glas, da mi je fižol, ki sem ga bil vzel
Završniku, padel iz roke.
»Sreiner gibt wieder keine Ruhe. Packen Sie sich in
die erste Bank! Mlakar, gehen Sie hinunter!« (Sreiner
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zopet ne da miru. Spravite se v prvo klop! Mlakar,
pojdite vi dol!).
Ta premestitev je bila pravzaprav odlika, ki me pa
ni nič kaj posebno razveselila, ker sem se le nerad
ločil od starega priljubljenega prostora. Zbral sem
počasi knjige, opomnil potihem Završnika, naj se
smatra za “kozla”, ker je že skakal, nato se pa od
pravil proti novemu domovanju v predzadnjo klop
pri oknu. Za soseda sem dobil nemškega renegata
Čičarja, ki sem z njim do takrat komaj nekaj besedi
spregovoril in še te le kot “srdit” bojevnik za “majko
Slavo”. Zato se mi je še dolgo potem tožilo po špani
in Završniku.
Seveda je imel moj novi prostor tudi svoje predno
sti, katerih nisem nikakor podcenjeval. Bil sem prav
lepo skrit in varen zlasti pred profesorji, ki so bivali
stalno za katedrom. Pri tem sem včasih premenjal
predmete, na primer verouk s fiziko, latinščino pa z
matematiko. Storil sem pa to le v sili. Ker je bila ta
krat, ko smo se pripravljali za maturo, sila stalna, sem
bil seveda prisiljen tudi stalno spremeniti nekatere
predmete v fiziko, zlasti pa v matematiko.
V moji gorečnosti za Westrova predmeta sta me
motila samo Repušnik in dr. Svetina (od teh dveh
sem najmanj pričakoval take indiskretnosti) in to
celo isti dan.
Neko dopoldne sem pravkar izračunaval vsebino
stožca, ki je menda zato stopil v kroglo, da je bila
naloga težja, ko se naenkrat oglasi za katedrom
Repušnik: »Mlakar, haben Sie weiter prepariert?«
(Mlakar, ali imate naprej preparirano?).
»Ja, Herr Profesor,« se oglasim in pometem hitro
matematiko s klopi. Vedel pa nisem prav nič, kaj so
prevajali in kje so nehali.
Čičar je videl mojo zadrego in mi je hitro podal
knjigo; takoj nato sem že prevajal. Takrat se mi je pač
splačalo, da sem bil v nedeljo na zalogo prepariral:
kajti po tisti uri sploh nisem bil več latinščine vprašan.
Popoldne me je pa dr. Svetina poklical, ko sem
se fiziko učil. Ker sem za svojo osebo že sklenil z
veroukom (potekali so zadnji tedni pred šolskim
sklepom) in nisem šepetal, sem se zelo začudil, ko
sem slišal svoje ime tako po nepotrebnem imenovati.
Toda za čudenje ni bilo preveč časa. Hitro vzamem
iz raztrgane cerkvene zgodovine list in ga vtaknem
“predniku” za ovratnik. Moram se pohvaliti, da sem
izvrstno “znal”.
Res ni bilo lepo, da sem goljufal, pa še pri verouku,
ko sem stal že z eno nogo v bogoslovju. Toda »sila
kola lomi« in jaz sem bil v sili. Ali sem hotel priznati,
da sem nepripravljen? Komu bi bilo to koristilo? Dr.
Svetina bi bil neprijetno razočaran in žalosten, ker bi
mi ne bil mogel dati v spričevalu običajnega odlične
ga reda, o sebi pa niti ne govorim. Tako je bilo pa na
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vse strani prav. Dr. Svetina je bil zadovoljen, ker sem
znal, jaz pa tudi, ker si nisem pokvaril reda. Morda
bi kdo ugovarjal, češ »vitae discimus, non scholae«,
učimo se za življenje, ne za šolo. Toda jaz sem vedel,
da bom moral itak še temeljito študirati cerkveno
zgodovino in se nisem motil. Kot bogoslovec sem se
je učil za življenje, kot katehet pa za – šolo.
Najprijetnejši teden v osmi je bil, ko smo pisali
maturo. Dopoldne smo se v šoli potili, popoldne pa
pohajkovali, učili se pa nič. Sicer smo pa že k prvi
nalogi prišli dobro pripravljeni in previdno preskr
bljeni z “goljufijo”. Po zgledu sošolcev sem si napisal
matematične “formelce” na majhne listke in jih
porazdelil po žepih. Pa je bil ves trud zaman. Bil sem
prebojazljiv, da bi jih vzel ven; poleg tega sem pa še
pozabil, kam sem tiste vtaknil, ki sem jih potreboval.
Kdor hoče pri maturi goljufati, se mora pač zgodaj
vaditi. Meni je bila ta vaja onemogočena, ker sem
skoraj vedno sedel v prvi klopi.
Tedni po pismeni maturi so bili precej topli, zlasti
zadnji pred izpitom. Veliko nam je dala vsem, ki ni
smo bili oproščeni, opraviti zgodovina. Treba je bilo
ponoviti vse tri veke, po vrhu pa še domovinoznan
stvo. Na srečo sem stari vek odložil na zadnje. Zvedel
sem namreč, da izprašuje Kaspret vsakega iz starega
veka iz one partije, iz katere je bil pri ponavljanju
vprašan. Naučil sem se torej samo prvi triumvirat in
sem ga pri maturi tudi dobil. Na ta način sem pridobil
toliko časa, kolikor sem ga porabil za nemščino, za
katero sem se tudi nekoliko pripravil, čeprav sem
upal, da bom oproščen. Pa nisem bil. Delati sem
moral vse predmete razen slovenščine.
Odkrito priznam, da me je matura zelo skrbela.
Najbolj sem se bal, da me bo pri izpitu popadla nervo
znost s posledicami, ki sem jih že omenil. Ta bojazen
je bila odveč. Kakor hitro sem jo namreč – polomil,
sem postal popolnoma miren.
Matematika mi je še nekako šla, pri fiziki sem se
pa spotaknil. Vprašanja nisem dobro razumel in sem
nanj po tem tudi odgovoril. Wester se je pošteno
trudil, da bi me bil spravil na pravo pot, pa je bil ves
trud zaman. Slednjič se je ravnatelj naveličal in mi
ukazal zbrisati. Drugo vprašanje se je sukalo okrog
termometrov in barometrov. Vse je bilo dobro, da se
ni zopet vtaknil vmes Senekovič. Dokler sva ostala
pri živem srebru, sva se dobro razumela. Ko me je pa
začel spraševati še spojine, sem obmolknil. Ker je bila
kemija v naši (Vallentinovi) fiziki tiskana kot doda
tek in smo jo mi tudi kot nevažen dodatek vzeli, sem
se bal, da bi ne bil odkril kakih novih spojin živega
srebra. Zato sem kot skromen človek rajši molčal.
Tako je nastala precej mučna tišina, katero je pretr
gal šele Wester z dobrohotno ponudbo, da mi da rad
še eno vprašanje. Senekovič ga je pa kratko zavrnil.
»Ist genug!« (Dovolj!)
Bil sem “pečiran”. In čudno, odkar sem vedel,
da sem v fiziki “lifran”, sem se popolnoma pomiril.
Sošolci so se čudili, da sem po polomiji tako mirno
odgovarjal. Najbolje mi je šlo v zgodovini. Kaspret je
kar sam kazal na zemljevidu dežele, katere so prido
bili Luksemburžani. Bil je očividno vesel, ko sem mu
točno in gladko odgovarjal, ne da bi si bil izmišljeval
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kake zgodovinske fabule.
Pri nemščini sem moral tudi citirati iz Schillerje
ve pesmi “Die Glocke” (Zvon). Hintner nam je že v
šoli napovedal, da jo bo vprašal vsakega. Mi smo bili
zaradi tega zelo nejevoljni. Še tega se je manjkalo,
da bi se učili za maturo pesmice, ko smo imeli dru
gega dosti. Naučil sem se samo polovico in pri tem
računal na 50% možnosti, da bom vprašan iz prve
polovice. Te odstotke sem ujel prav pri repu. Fant, ki
je bil vprašan pred menoj, mi je namreč pustil samo
še nekako 15 vrstic, potem se je pa že začela druga
polovica, zame “terra ignota” (neznana dežela). Ko
sem prišel do nje, me zažene tak kašelj, da se nisem
tako dolgo mogel odkašljati, dokler ni rekel Šuman,
da ima dosti citiranja in kašljanja. V tem sva se z
nadzornikom popolnoma strinjala.
Po končanem izpitu so se posvetovali, katere bi
vrgli. Trajalo je pa precej časa, preden so prišli do
sklepa. Kakor sem zvedel pozneje izza kulis, so se
zame prav težko odločili. Wester se je zelo trudil, da
bi me izrezal, toda večina “porotnikov” je bila za to,
da me še enkrat “zasliši”. Mislim, da je “Felis tigris”
(Tiger) po svoje pripomogel k tej obsodbi. Najbrž me
je dobil pri tisti “logični” suplenturi na piko.
Ko so nam naznanili “obsodbo”, sem zvedel, da bi
me gospodje zelo radi še enkrat slišali, takole tam v
jeseni, ko bo grozdje zorelo. To “laskavo” vabilo me
ni prav nič presenetilo, ker sem ga pač pričakoval,
dasi ga nisem bil posebno željan.
Neuspehi v šoli so me navadno vznemirjali. Svo
jega največjega poraza na gimnaziji, ponavljalnega
izpita pri maturi, si pa nisem posebno k srcu jemal.
Tudi doma so ga sprejeli čisto ravnodušno. Marsikdo
se je začudil, kako sem naredil, da sem padel. Bilo pa
je res čudno. Oba zadnja semestra sem imel v fiziki
“hvalno” pri maturi jo pa tako polomim.
Jaz sem tekom let na vse to skoraj pozabil, Wester
pa ne. Ko sem se pred nekaj leti sešel z njim na 35-let
nici mature, me je takoj spomnil na tisto polomijo.
»To je bilo pa res čudno, da ste takrat padli,« mi je
rekel, ko mi je čez 35 let v drugo segel v roke.
Sem imel pač smolo. Pri izpitih odločujejo včasih
tudi srečni in nesrečni slučaji.
Ko sem šel nekoč na licej k maturi, srečam Pamet
nikovo, zelo pridno deklico.
»Najbolj se bojim fizike,« mi je zaupala med potjo.
»Oh prosim, gospod profesor, recite dr. Grošlju, naj
me vpraša parni stroj, tega znam jako dobro.«
Ko prebere potem pri izpitu vprašanja iz fizike,
me vsa vesela hvaležno pogleda. Dobila je parni stroj.
Njene hvaležnosti pa nisem zaslužil, ker seveda dr.
Grošlju nisem niti besedice črhnil o najinem pogo
voru. Je bil pač srečen slučaj.
Gotovo pa je velika smola, če kdo predela od 80
vprašanj 70, pa je vprašan izključno samo iz nepre
delane tvarine. Tudi to se je že zgodilo, če me niso
maturantke, ki so imele “smolo”, nalagale.
V našem razredu je znal najbolje matematiko Žav
bi. Med drugimi je poučeval tudi Čičarja. Pri maturi
pa je dobil “učenec” v matematiki “hvalno”, “učitelj”
pa ”povoljno”. Pa naj še kdo trdi, da nimata pri izpitih
smola in sreča nič opraviti.
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Seveda rad priznam, da se slabo pripravljeni
Mene ni prav nič skrbelo. Imel sem neko notranje
“izpitnik” laže osmoli kakor tisti, ki se je dobro pri
prepričanje, da to pot ne bom Westra blamiral. In
pravil. Pri vsem tem pa presenečenja niso nikakor
res ga nisem. Znal sem tako, da je “Felis tigris” kar
izključena.
kremplje skril.
Ponavljalni izpiti dijakom navadno zelo pokvarijo
Ko sem se potem Westru zahvalil, je hotel biti
počitnice. Meni jih moj ni. Še nikdar poprej se mi ni
sprva nekoliko nejevoljen.
tako dobro godilo kakor takrat, ko sem bil na pol
»Ali je bilo treba tega? Imeli bi lahko ‘lobenswert’,
abiturient. Vallentina sem lepo pustil doma, sam
tako imate pa ‘genügend’. No, pa da ste le naredili.
sem pa šel na Breznico. Z gospodom Tomažem sem
Kadar boste novo mašo peli, se me pa spomnite v
potem obredel skoraj vso Dolenjsko, v družbi štirih
molitvi.« –
bogoslovcev sem pa šel na Triglav; potoval sem tudi
“Abiturient!” Kako prijetne občutke vzbuja ta
v Prago, Brno in na Dunaj.
beseda, če jo dijak lahko nase obrne.
V Brnu sem se moral sramovati za naše prekli
»Kdo mi sedaj kaj more? Nobenega profesača več
njevalce.
ne pozdravim,« je zatrjeval bratov sošolec Knižek, ko
V gostilni, kjer sem večerjal, je sedela pri sosednji
je pred gimnazijo držal v roki zrelostno spričevalo.
mizi večja družba. Peli
Tisti hip je prišel mimo
so različne pesmi, češke
profesor Lederhas in
in nemške. Nazadnje pa
fant je imel takoj klo
pravi “dirigent”: »Sedaj
buk z glave.
pa še eno slovensko!«
»Prost sem kakor pti
In zapeli so: »Mila,
ca v zraku,« se pohvali
mila lunica…«
včasih kak “mož” v svoji
Silno sem se razvese
abiturientski slavi.
lil, ko sem v tujem kraju
Hvala lepa za pro
zaslišal domačo besedo
stost “ptice v zraku”, ki
in domačo pesem. Zato
je v vedni nevarnosti, da
nagovorim “dirigenta”
jo kdo ujame na lima
in ga vprašam, kje se
nice in vtakne v kletko,
je naučil to pesem in
ali jo pa oskube, speče
če sploh zna sloven
in pojé.
ski. Ta prisede takoj k
Ne da se pa tajiti, da
meni in jo udari prav
je abiturientski stan res
po ljubljansko. Bival
nekaj prijetnega. Profe
je namreč leto dni v
sorji nimajo nad teboj
Ljubljani. Slovenščino
nikake oblasti več, ni
je pa bolj slabo lomil.
se ti treba bati, da bi bil
Edini “hudič” mu je šel
imenovan ali vprašan,
gladko in pravilno z je
in rešen si predmetov,
zika. Z njim je vsak sta
v katerih ti je šlo sla
vek začel, nadaljeval in
bo ali ki si se jih nerad
končal. Najbrž je mislil,
učil. Odprt ti je ves svet,
da brez njega sploh ni
samo da včasih ne veš,
pristne slovenske govo
kam bi šel.
rice. Da je bolj domače
Žal, da abiturientska
zvenelo, ga je tu in tam
slava tako malo časa tra
tudi preklel.
ja in da vse sladkosti abi
Mene je bilo sram…
turientskega življenja
Ko so se na poko
tako hitro minejo: naj
Portal ljubljanskega semenišča (Luka Mislej 1670-1727)
šenih mejah prikazali
prej valeta, pri kateri si
podleski, sem se spomnil, da me v Ljubljani čakajo
prvikrat krokal v družbi profesorjev (kakšen užitek!),
gospodje, ki bi “pri meni” radi poslušali fiziko. Treba
potem “poučni” izlet, pri katerem se ni bilo treba nič
se je bilo torej posloviti od Breznice. Prav posebno
učiti, in slednjič lepi meseci, ko si se čutil neskončno
se mi sicer še ni mudilo, moral sem pa že zaradi di
vzvišenega nad ubogo srednješolsko paro.
jaškega semnja domov.
Razočaranje pride navadno že v oktobru, ko padeš
Z velikim veseljem sem razprodal vse šolske
s svojega visokega mesta v globino med poslednje,
knjige, tudi Vallentina. Tega mi je pa novi lastnik še
čeprav ti morda zasije sonce akademske svobode.
pustil v poljubno uporabo do 28. septembra. Rabil
Meni je bilo vse to prihranjeno, valeta, izlet, vzvi
ga nisem veliko in »še danes sem tega čina vesel«, bi
šeni čut in razočaranje. Bil sem namreč samo dva
rekel prosto po Gregorčiču.
dni abiturient.
Pri ponavljalnih izpitih se nas je iz obeh razredov
Tretji dan sem že stopil čez prag, nad katerim je
zbralo 12, kakor apostolov. Zastopani so bili razen
zapisno: “Virtuti et Musis”, v hišo, ki je posvečena
slovenščine vsi predmeti.
“Kreposti in Muzam”.

KRŠČANSTVO
NAJBOLJ RAZŠIRJENA VERA NA SVETU
Krščanstvo ostaja najbolj razširjena vera na svetu.
Pacifik s 13,1%. Skoraj enaka pa je navzočnost na
Okrog tretjine svetovnega prebivalstva, 2,18 mili
Bližnjem Vzhodu in v Severni Afriki: bila je 0,7%, zdaj
jarde ljudi, se prišteva h kristjanom, kot ugotavlja
pa je 0,6% – verjetno zaradi bega kristjanov iz Iraka.
ameriški The Pew Forum. Istočasno je bilo musli
Tudi globalna razdelitev kristjanov se je zelo
manov 1,6 milijarde in so predstavljali 23,4%
spremenila: leta 1910 je bilo kristjanov, ki so
svetovnega prebivalstva. Med kristjani
živeli na gospodarskem severu sveta
je bilo 50,1% katoličanov, 37% prote
(Evropa, Severna Amerika, Japonska,
stantov, 12% pravoslavnih, ostali pa
Avstralija in Nova Zelandija) pribli
pripadajo manjšim skupinam.
žno štirikrat toliko kot tistih, ki
V svetovnem merilu predsta
so živeli na gospodarskem jugu
vljajo kristjani približno enak
(ostali svet). Zdaj pa jih je na
odstotek kot pred sto leti. V
jugu 61%, na severu pa 39%.
tem času je njihovo število
Krajevno vzeto so bili
postalo štirikrat večje, od
leta 1910 kristjani v pod
600 milijonov na več kot
saharski Afriki 9% prebi
dve milijardi.V istem
valstva, zdaj pa jih je
času pa je tudi sve
63%. V Aziji in na Paci
tovno prebivalstvo
fiku jih je bilo 3%, zdaj
naraslo iz 1,8 na 6,9
pa jih je 7%.
milijard. Odstotek
Od 232-ih držav
kristjanov se je torej
in območij, ki jih je
v sto letih zmanjšal
zajela raziskava, so
od 35% na 32%.
kristjani v večini v
Se je pa bistveno
158-ih, vendar so to
spremenila zemljepis
pogosto samo majh
na razdelitev kristjanov
ne dežele. So pa kristja
predvsem zaradi njihove
ni manjšina v nekaterih
ga porasta v Afriki in Aziji.
najbolj naseljenih državah
Leta 1910 je 66,3% kristjanov
na svetu. Na Kitajskem je med
živelo v Evropi, 27,1% v obeh
več kot 67 milijonov vernikov
Amerikah, 4,5% v Aziji in na Paci
kristjanov le 5%, v Indiji pa med
fiku, 1,4% v podsaharski Afriki, 0,7%
skoraj 32 milijoni vernikov le 2,6%.
na Bližnjem Vzhodu in Severni Afriki. Svet se vrti, križ pa stoji Sledi Indonezija z 21,16 milijona kristja
Danes pa je Evropa na drugem mestu (25,9%),
nov (8,8%), Južna Koreja s 14,1 milijona kristjanov
medtem ko je največje število kristjanov (36,8%)
(44,8%), Vietnam s 7 milijoni kristjanov (8%). Na
v obeh Amerikah. Narasli sta predvsem podsahar
osmem mestu je Kazahstan s 4,14 milijoni kristjanov
ska Afrika, ki ima zdaj 23,6% kristjanov, in Azija ter
(26,2%). Agencija Misna.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $600: N.N.; $450: B. Pavlovcic; $170: J. Gerzel;
$125: M. Sedmak; $100: P. S., F. Stopar; $70: V. Omahen; $60: V.
Slemc, A. Govednik, D. Nagode; $50: J. Klamic; $30: M. Frank, N.
Kovacic; $20: B. Modic, F. Horvath, K. Resman, M. Peterson, I. Ma
tic, M. Ilc, I. Tominec, M. Novak; CAD 11: F. Vidergar; $10: E. Zu
zek, M. Cugelj.
ZA CERKEV: $100: N.N., M. Ribic; CAD 89: F. Vidergar; $25: dr. V.
Mersol, $20: V. Slemc; $10: R. Hozjan, J. Valent, J. Klamic, I. Matic;
ZA SAMOSTAN: $200: N.N., B. Magajne; $40: dr. T. Zargaj; $25: dr.
V. Mersol; $20: V. Slemc, M. Ferkul, E. Modic, M. Sever; $10: J. Va
lent, F. Stopar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: M/M F. Wozniak; $5: J. Va
lent.
ZA LUČKE: $20: A. Govednik; $10: R. Hozjan, M. Cugelj; $5: K. Kla
mic, M. Pucel.
ZA MISIJONE: $20: N.N.; A. Govednik; $10: R. Hozjan.

DAR LISTU AM: $100: Oltarno društvo sv. Vida,   Cleveland, M.
Ribic, B. Pavlovcic; $50: N.N.; dr. T. Zargaj, CAD 50: I. Polajnar;
$40: H. Simrayh, C. Plut; $30: K. Kodrin; $20: V. Slemc, R. Hozjan,
N. Lodewyck, M. Percic; CAD 18: A. Remic; $15: J. Valent; $10: M.
Straser, R. Pintar, A. Rous; $5: J. Klamic; $2: F. Stopar.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!
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