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GOLO je naselje in  župnija ob cesti, ki gre iz Ljubljane preko Iga na Rob, od koder ni daleč do glavne ceste Lju-
bljana-Kočevje. Ker leži Golo na nadmorski višini 650 m, je za polnih 350 m nad Ljubljanskim barjem. Od župnijske 
cerkve, ki stoji kakor na nekakšnem balkonu, je izreden pogled na Barje sámo z Ljubljano, ozadje pa delajo Kamniške 
planine in Karavanke. Ob lepem vremenu se na severozahodnem obzorju za Polhograjskimi dolomiti pojavijo tudi 
Julijci s Triglavom. Golo je na jugovzhodni strani naslonjeno na 1058 m visoki Mokrec, na zahodu pa ga ščiti celotni 
1107 m visoki masiv Krima. Naselje samo šteje komaj nekaj nad 400 prebivalcev. Župnijska cerkev sv. Marjete Antio-
hijske je bila sezidana l. 1820, posvetil pa jo je škof Avguštin Gruber leta 1821, vendar je cerkev na tem kraju omenjena 
že v listini iz l. 1631. Samostojna župnija je bila na Golem ustanovljena leta 1877. Župnija nima lastnega duhovnika, 
ampak jo oskrbujejo salezijanci z Iga. Glavni oltar in prižnico iz druge polovice 18. stoletja so prinesli v staro cerkev iz 
cerkve bivše cistercijanske opatije pri Kostanjevici na Krki. Opatijo je razpustil cesar Jožef II. leta 1785, povrhu so pa 
samostan in cerkev požgali še partizani leta 1943. Zvonik se je zrušil leta 1956. Ta medvojna divjaštva je treba zdaj pri 
obnavljanju drago plačevati. Na območju bivšega kostanjeviškega samostana ima zdaj svoje domovanje tudi Forma 
viva, kiparska galerija na prostem, kjer razstavljajo svoja dela razni kiparji.

Ves marec je letos v znamenju postnega časa, saj se v njem zvrste štiri postne nedelje, od 2. do 5., ki smo ji včasih 
rekli tiha. Imamo pa marca tudi dva godova, ki sta nam pri srcu: sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovo oznanjenje – vča-
sih smo ga imenovali Marijino oznanjenje (25. marca). Kljub obema praznikoma pa mora biti ves mesec v znamenju 
spokornosti in priprave na veliko noč, ki je letos 8. aprila. Poleg tega se marca zvrsti še nekaj godov: opat in škof Albin 
(1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja Kunigun-
da (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.); frančiškanski spokornik Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 5. stoletja 
Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov Janez od Boga (8.); cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter vdova 
in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja (12.); nemška kraljica iz 10. stoletja Matilda (Mehtilda) (14.); 
redemptorist Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Barage; oglejska mučenca 
Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev Patricij (17.); škof in cerkevni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj 
iz Flüe (21); spokornica Katarina Genovska (22.); redovnica Katarina Švedska (24); škof Rupert Salzburški (27.); začetnik 
karmeličanskega reda Bertold (29.); opat Janez Klimak (30.) ter gosposvetski škof Modest (31.).
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Po pravici ravnajte, ne po svojih lakomnih željah.
To je Bogu prijeten post, da kristjan svoje lakomne želje strahuje,

se vsake krivice varuje in vsakemu dá, kar mu gre.
bl. Anton Martin Slomšek

Sušca veliko megle
dobro leto daje.

Če ne prej, na sv. Jederti dan (17.)
gotovo gorka sapica pripihlja.

Sušca prah obvelja
kakor kepa zlata.

Če je na Jožefovo (19.) lepo,
bo tudi koruza obrodila lepo.

MAREC – SUŠEC
			1	 Č	 Albin,	šk.;	Suitbert,	šk.;	Antonina,	muč.;
			2	 P	 PRVI	PETEK;	Neža	Praška,	dev.;	Karel,	knez.;
			3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Liberat	Weiss,	mis.,	muč.;

			4	 N	 2. POSTNA NEDELJA;	Kazimir,	kraljevič.;
			5	 P	 Janez	Jožef	od	Križa,	red.;	Kieran,	op.,	šk.;
			6	 T	 Fridolin,	op.;	Koleta	Boillet,	red.;
			7	 S	 Perpetua	in	Felicita,	muč.;	Gavdioz,	šk.;
			8	 Č	 Janez	od	Boga,	red.	ust.;	Janez	Avilski,	duh.;
			9	 P	 Gregor	Niški,	šk.,	c.	uč.;	
	10	 S	 Makarij,	šk.;	Janez	Ogilvie,	šk.,	muč.;

	11	N	 3. POSTNA NEDELJA;	Sofronij,	patriarh;	
Evlogij,	muč.;	Krištof	Macassoli,	red.;

	12	 P	 Doroteja,	muč.;	Maksimilijan	iz	Teveste	in	
Peter	iz	Nikomedije,	muč.;	Engelhard,	red.;

	13	 T	 Kristina,	dev.,	muč.;	Agnel	iz	Pise,	red.;
	 	 	 Nikefor,	patriarh;	Teodora,	muč.;
	14	 S	 Matilda,	kraljica;	Florentina,	op.;
	15	 Č	 Klemen	Marija	Hofbauer	(Dvoržak),	red.;	

Ludovika	Marillac,	red.;	Longin,	muč.;
	16	 P	 Hilarij	in	Tacijan,	oglejska	muč.;
	17	 S	 Patricij,	šk.;	Jožef	iz	Arimateje;

	18	N	 4. POSTNA NEDELJA;	Ciril	Jeruzalemski,
	 	 	 	šk.,	c.	uč.;	Salvator	iz	Horte,	red.;
	19	 P	 JOŽEF,	MOŽ	DEVICE	MARIJE;
	20	 T	 Klavdija	in	tov.,	muč.;	Martin	iz	Brage,	šk.;
	21	 S	 Nikolaj	iz	Flüe,	pušč.;	Filemon,	muč.;
	22	 Č	 Katarina	Genovska,	spok.;	Zaharija,	pap.;
	23	 P	 Alfonz	Toribij	iz	Mongroveja,	šk.;
	24	 S	 Katarina	Švedska,	red.;	Aleksander,	muč.;

	25	N	 5. POSTNA NEDELJA;
	26	 P	 GOSPODOVO	OZNANJENJE;	Ludgar,	šk.;
	27	 T	 Lojze	Grozde,	muč.;	Rupert	Salzburški,	šk.;
	28	 S	 Sikst	III.,	pap.;	Milada	Praška,	dev.;
	29	 Č	 Bertold,	red.	ust.;	Ciril,	diakon,	muč.;
	 	 	 Evstracij	Postivec,	muč.;	Jona,	muč.;
	30	 P	 Amadej	IX.,	savojski	knez.;	Kvirin,	muč.;
	31	 S	 Modest,	gosposvetski	šk.;	Benjamin,	muč.

UREDNIK VAM
Letos	je	ves	marec v postnem času,	zato	je	tudi	

tale	številka	Ave	Maria	nekako	“postno”	uglašena,	ne	
le	z	vijoličasto	barvo	platnic	in	nekaterih	naslovov,	
ampak	tudi	vsebinsko.

Ob	pisanju	tegale	uredniškega	uvoda	je	za	nami	ne	
le	ves	januar,	ampak	tudi	že	kos	februarja	–	in	zunaj	
je	krasen	sončen	dan	brez	snega,	s	suhimi	cestami	in	
temperaturo	6°	C	(43°F).	Pa	še	za	naprej	obljubljajo	
vsaj	 nekaj	 takšnih	 dni.	 Medtem	 pa	 Evropo	 stiska	
polarni	mraz	in	snežni	zameti.	V	poročilih	sem	bral,	
da	je	nekje	na	Češkem	temperatura	padla	na	–	36°C	
(–	33°F).	Slike	kažejo	ogromne	kupe	snega,	zamete,	
ki	so	po	več	metrov	visoki,	zraven	pa	ljudje	umirajo	
od	mraza,	posebno	brezdomci.	Tako	se	človek	nehote	
vpraša,	kakšen	račun	bomo	tukaj	v	Ameriki	plačevali	
za	to	milo	dosedanjo	zimo.	Vse	pa	kaže,	da	drži,	kar	so	
zapisali	o	tako	imenovanem	“global	warming”:	ved	no	
bolj	vroča	poletja	in	vedno	bolj	mrzle	zime.	Če	bo	šlo	
tako	naprej,	bo	v	kratkem	kurjava	postala	ena	glavnih	
postavk	družinskih	proračunov	–	v	kolikor	ni	že	zdaj.

V marčevem koledarju	sem	opazil	čudno	razliko,	
ki	ji	ne	vem	vzroka.	Letos	pade	25.	marec	na	nedeljo,	
torej	je	treba	praznovanje	Gospodovega	oznanjenja	
prestaviti.	Do	tu	je	vse	v	redu.	Toda	slovenski	kole-
darji	postavljajo	prestavljeni	praznik	na	soboto	24.	
marca,	ameriški	liturgični	koledar	pa	na	ponedeljek	
26.	marca.	Ali	je	posredi	kaka	napaka,	ali	morda	to	
določajo	posamezne	škofovske	konference,	nimam	
pojma.	S	tem	vprašanjem	naj	se	ukvarjajo	liturgisti	
(jaz	to	nisem),	ne	vem	pa,	če	se	bodo	“pobotali”.	Pra-
vi	jo	namreč,	da	je	razlika	med	teroristi	in	liturgisti	
ta,	da	se	s	teroristi	lahko	pogajaš,	z	liturgisti	se	pa	ne	
moreš.	Ker	je	večina	naših	naročnikov	v	Ameriki,	sem	
v	 koledar	 postavil	 ameriško	 varianto:	 Gospodovo	
oznanjenje	je	letos	26.	marca.	Še	dobro,	da	ni	ravno	
teden	dni	razlike	med	praznikom	sv.	Jožefa	in	Go-
spodovim	oznanjenjem,	saj	bi	potem	imeli	namesto	
enega	problema	kar	dva.

Kar	zadeva	slovensko politiko,	 je	do	zaključka	
redakcije	te	številke	znano,	da	je	parlament	potrdil	za	
mandatarja	Janeza	Janšo,	ki	bo	tudi	predsednik	nove	
vlada.	Koalicija,	v	kateri	se	je	združilo	pet	strank,	je	
že	objavila	imena	ljudi,	ki	so	predlagani	za	ministre,	
jih	pa	čaka	še	glasovanje	parlamenta.	Sem	pa	prepri-
čan,	da	bo	opozicija,	ki	je	zapravila	možnost	vladanja	
kljub	zmagi	na	volitvah,	ne	glede	na	vse	lepe	besede	
in	obljube	nagajala,	kjer	bo	le	mogla.	Za	komuniste	
politični	nasprotniki	niso	tekmeci,	ampak	sovražniki,	
ki	jih	je	treba	onemogočiti	z	vsemi	sredstvi.

Meseca marca so umrli:	p. Marcel Marinshek	(5.	
marca	 1951);	 br. Antonin Šega	 (3.	 marca	 1973);	 p. 
Jožef Čagran	(28.	marca	1988).	Naj	v	miru	počivajo!

p. Bernardin
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Splošno pravilo pri podelitvi vseh posebnih milosti 
kakemu razumnemu bitju je: kadar Božja milost koga 
izbere za kakšno posebno nalogo ali kak vzvišen poklic, 
mu da tudi vse darove, ki so mu kot izbrani osebi 
potrebni in so mu tudi v čast.

To se je v največji meri uresničilo pri svetem Jože-
fu, krušnemu očetu Gospoda Jezusa Kristusa in res-
ničnemu ženinu kraljice sveta in vladarice angelov. Nje-
ga je večni Oče izbral za zvestega hranitelja in varuha 
svojega največjega zaklada, svojega Sina in njegove 
matere. Sveti Jožef je to službo nad vse zvesto izvršil. 
Zato mu je Gospod rekel: Dobri in zvesti služabnik, pojdi 
v veselje svojega Gospoda.

Če vzporedimo Jožefa s celo Kristusovo Cerkvijo, ali 
ne uvidimo, da je on tisti posebej izbrani mož, ki je Kri-
stusa primerno in častno vpeljal v življenje na svetu? Če 
vsa sveta Cerkev veliko dolguje Devici Mariji, ker je bila 
po njej vredna prejeti Kristusa, pa je za Marijo dolžna 
posebno hvaležnost in spoštovanje svetemu Jožefu.

On takorekoč zaključuje staro zavezo in v njem 
poslan stvo očakov in prerokov dobiva obljubljeni 
sad. Samo on je končno mogel gledati s svojimi očmi 

tistega, ki ga je Božja milost njim obljubljala.
Brez dvoma Kristus v nebesih ni odvzel Jožefu tistega 

spoštovanja in časti, ki mu jo je izkazoval kot sin svojemu 
očetu, dokler je bil na zemlji. Njegov odnos do svetega 
Jožefa je postal še tesnejši, boljši in popolnejši.

Zato mu Gospod po pravici govori: Pojdi v veselje 
svojega Gospoda. Čeprav prihaja veselje nebeške sreče 
v človeško srce, je vendar Gospod rekel: Pojdi v veselje. S 
tem je na skrivnosten način pokazal, da nebeško veselje 
ne bo samo v srcu človeka, ampak ga bo tudi obdajalo, 
vsega prevzemalo in ga preplavljalo kakor neskončno 
brezno.

Spominjaj se nas torej, sveti Jožef, in s svojo mogočno 
priprošnjo posreduj pri Jezusu, ki se je imenoval tvoj sin. 
Daj, da nam bo milostljiva tudi tvoja zaročenka Devica 
Marija, mati njega, ki z Očetom in Svetim Duhom živi in 
kraljuje na vse večne čase. Amen.

ZVESTI HRANITELJ IN VARUH
sv. Bernardin Sienski (1380-1444)

P. Vladimir Kos – Tokio

PRIJATELJSTVO TVOJE
JE VEČ KOT ZLATNINA

O, sveti naš Jožef, nebeški bankir!
Tvoj god nas spominja, kako si postaven
zavzel se za Deteta Božjega mir:
od stez betlehemskih do peska puščave.

Potem v Nazaretu, izkušen tesar,
si Jezusu mojstrske tajne razodeval:
je gradbenik hiš, je pohištva mizar...
In Jezus najlažje je jarme umeval.

In zmeraj si pazil na varstvo obeh,
Device in Sinčka v vaseh Galileje.
Za hrano skrbel si po svojih močeh,
in takšen kaftán, ki pred mráznico greje.

Naš Jezus te zdaj za bankirja ima
za Cerkev, ki naša je Božja Družina.
S Teboj veseli se vsak, kdor Te pozna.
Prijateljstvo tvoje je več kot zlatnina.

In vem, da vesel si, če prosimo Te
ljubezni, pa tudi kaj dolarske moke:
saj veš, da vse manj za hranljivo je jed.
Ti ljubiš še danes načrt za otroke!
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NEDELJSKE MISLI
4. marec
2. postna nedelja
ABRAHAMOVA VERA IN UPANJE
1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18

V	pripovedi	o	Izakovem	darovanju	so	poudarjene	
tri	točke.	1. Sveti kraj.	Izraelci	so	namreč	“posvojili”	
vse	stare	kanaanske	bogoslužne	kraje,	 treba	 jim	je	
bilo	pa	dati	neko	versko	osnovo,	saj	poganske	niso	
smeli	 sprejeti.	 2. Darovanje prvorojencev.	 Da	 so	
prvorojenci	 božja	 last,	 ni	 bila	 izključno	 izraelska	
stvar,	ampak	dokaj	splošna	tudi	v	drugih	verstvih.	
Zamenjava	žrtve	pri	Abrahamu	(oven	namesti	Izaka)	
pa	je	sled	prvotne	oblike,	ki	je	prepričevala	ljudi	za	
opuščanje	človeških	daritev.	3. “Skušnjava” vernega.	
S	 to	 točko	 svetopisemska	 zgodba	 presega	 prvotni	
okvir	v	prvih	dveh	točkah.	Abrahamu	pomeni	po-
slušnost	Bogu	več	kakor	pa	lastni	sin.	Tako	postane	
Abraham	 prvi	 človek,	 ki	 daruje	 v	 duhu.	 Ljubezen	
do	sina	 in	vera	v	Boga	sta	dve	temeljni	okoliščini,	
ki	 določata	 njegovo	 dejanje	 samoodpovedi,	 to	 pa	
omogoči	posredovanje	Božje	ljubezni.	Podobnosti	
med	Abrahamovo	duhovno	daritvijo	in	Kristusovo	
pa	tudi	ni	mogoče	prezreti.	Je	pa	seveda	istočasno	
tudi	vprašanje,	kako	je	z	našimi	“daritvami”.	Nihče	
od	nas	ne	zahteva	krvavih	daritev,	pač	pa	nas	življe-
nje	vsak	dan	sili,	da	se	odpovemo	temu	ali	onemu,	
kar	nam	je	drago	in	pomembno.	Če	tako	odpoved	
sprejmemo	kot	daritev	Bogu,	potem	dobi	svoj	smisel	
in	nadnaravno	vrednost.

11. marec
3. postna nedelja
BOG JE DAL POSTAVO PO MOJZESU
2 Mz 20,1-17

Sveto	pismo	nam	ohranja	več	inačic	desetih	bož-
jih	zapovedi,	ki	jih	po	obliki	ločimo	v	“moralne”	in	
“kultne”.	Nobena	izmed	teh	pa	ni	v	številčni	vrsti,	ka-
kor	jo	poznamo	danes	–	to	so	naredili	šele	veliko	po-
zneje.	Vsekakor	pa	desetere	zapovedi	niso	nekakšna	
izraelska	“pogruntacija”	ali	nekaj	povsem	novega	v	
tedanjem	svetu.	V	bistvu	gre	za	stvari,	ki	jih	ukazuje	
že	sama	vest	ali	pa	naravno	pravo.	Najbolj	znana	–	pa	
ne	edina	–	inačica	dekaloga	izven	Svetega	pisma	je	
gotovo	v	Hamurabijevem	zakoniku	iz	leta	1728	pred	
Kristusom,	so	pa	tudi	še	starejše.	V	starozaveznem	
razodetju	so	te	zahteve	vesti	in	naravnega	prava	do-
bile	še	Božjo	avtoriteto.	Njihova	oblika	je	ukazovalna	
in	uporablja	drugo	osebo	ednine,	kar	se	razlikuje	od	
takratnega	pravnega	sloga,	ki	je	uporabljal	pogojnik	
in	 tretjo	 osebo	 (“če	 bi	 kdo.. .”).	 Pomembna	 je	 tudi	
njihova	namembnost:	prve	tri	urejajo	odnos	človeka	
do	Boga,	ostalih	sedem	pa	človekove	odnose	bodisi	v	
ožji	družbi,	družini	(4.),	bodisi	v	družbi	nasploh	(5.	–	
10.).	S	tem	je	pa	presežen	pomen	neke	splošne	etike,	
ampak	izražajo	medosebni	odnos	Boga	in	človega,	
kar	pomeni,	da	za	vsako	dejanje	človek	odgovarja	
sam	in	se	ne	more	sklicevati,	češ	»vsi	tako	mislijo	ali	
delajo.«	Vse	človeške	zakonodaje,	ki	slučajno	ali	pa	

nalašč	ne	upoštevajo	vseh	načel	desetih	zapovedi,	so	
se	dosledno	izkazale	za	zgrešene.

18. marec
4. postna nedelja
BOŽJA JEZA IN USMILJENJE
2 Krn 36,14-16.19-23

Ko	kronist	opisuje	padec	Jeruzalema,	razrušenje	
templja	 in	 kasnejšo	 osvoboditev	 ljudstva,	 podaja	
tole	 spoznanje:	 zgodovina	 izvoljenega	 ljudstva	 je	
podobna	valovanju:	najprej	bližina	Boga,	nato	odda-
ljevanje	v	naraščajoči	zlobi	ljudi	in	končno	očiščenje	
v	trpljenju	in	upanje	na	ponovno	zbližanje	z	virom	
vsega	dobrega.	Ni	treba	posebne	duhovitosti,	da	člo-
vek	spregleda	v	tem	trojnem	valu	poleg	judovske	tudi	
splošno	tragiko	vsakega	človeškega	položaja,	pa	naj	
bo	to	v	veri	ali	pa	mimo	nje.	Kdor	vsaj	malo	pozna	
zgodovino	ne	le	kot	suho	naštevanje	dogodkov	in	let-
nic,	ampak	tudi	vzroke,	zakaj	so	se	posamezne	stvari	
dogajale,	bo	to	uvidel	v	naši	slovenski	zgodovini.	Iz	
svoje	stoletne	vernosti	je	slovenski	narod	po	drugi	
vojski	zašel	v	oddaljevanje	od	Boga	in	se	po	osamo-
svojitvi	ni	spametoval.	Sedanja	kriza	je	“izgnanstvo”,	
ki	naj	bi	ga	spametovalo.	In	če	ga	ne	bo,	bodo	udarci	
še	hujši,	obubožanje	še	bolj	radikalno,	izkoriščanje	in	
brezpravnost	povprečnega	državljana	še	bolj	kruto.	
Edino	svetlo	točko	in	smer	bodočnosti	odpira	tukaj	
učlovečenje	Boga	v	Jezusu,	ki	zagotavlja,	da	končno	
očiščenje	 in	 dosega	 cilja	 le	 nista	 odvisna	 zgolj	 od	
človeške	muhavosti,	ki	bi	lahko	komu	tudi	zaprla	ta	
vrata.	Vajeti	vsakogar	in	vseh	drži	v	rokah	Bog.
25. marec
5. postna (tiha) nedelja
BOG V NOVI ZAVEZI GREHE POZABI
Jer 31,31-34

Kakor	Izaijeva	pozna	tudi	Jeremijeva	knjiga	del,	
ki	se	imenuje	“Knjiga	tolažbe”.	Nastala	je	tik	pred	do-
končnim	padcem	Jeruzalema	in	začetkom	izgnan				-
st	va,	ko	je	bila	bodočnost	izvoljenega	ljudstva	najbolj	
brezupna	in	temna.	V	bistvu	je	tu	Jeremija	prevzel	
pre	rokbe,	ki	so	bile	izrečene	severnemu	kraljestvu	
(Samariji)	 kakega	 pol	 stoletja	 poprej	 in	 jih	 obrnil	
na	Južno	kraljestvo	z	Jeruzalemom.	Glavne	misli	so	
obnova	Jeruzalema	kot	verskega	središča	s	kraljem,	
ki	bo	Davidov	potomec	v	času,	ko	bo	Bog	neposredno	
vplival	na	človekovo	srce,	saj	bo	prišla	nova	zaveza	
namesto	stare,	ki	ni	uspela.	Izpolnjevanje	predpisov	
deloma	daje	smisel	človekovemu	bivanju	in	delova-
nju,	 vendar	 je	 predpis	 nekaj	 zunanjega,	 pri	 čemer	
človek	ne	sodeluje	vedno	z	vsem	srcem.	K	dobremu	
mora	težiti	tudi	notranje,	s	svetopisemsko	besedo:	
mora	poznati	“postavo	srca”.	Jeremijeva	misel	pa	je	
še	 globlja:	 notranja	 postava	 je	 Božji	 dar,	 Božja	 go-
vorica	je	merilo	in	klic.	Moralnost	ne	raste	iz	sile	in	
podrejenosti	nekemu	zakonu,	ni	le	sad	človekovega	
etičnega	 napora.	 Moralnost	 je	 občestvo	 z	 Bogom	
v	 najglobljih	 plasteh	 človekove	 osebnosti.	 Božja	
Postava	je	klic	ljubezni.	Nova	zapoved	ne	prisiljuje,	
temveč	vabi,	hkrati	pa	prinaša	popolno	opravičenje.	
To	je	Jeremijeva	tolažba	Izraelcev	v	dneh	temne	bo-
dočnosti,	to	je	tolažba	tudi	v	današnji	temi.
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BRALI SMO...
VATIKAN — Bivši	nuncij	v	Sloveniji,	nadškof		San-
tos	Abril	y	Castello,	je	bil	imenovan	za	kardinala	in	
je	18.	februarja	prejel	kardinalske	insignije.
GRADEC —	Bolnišnica	sester	elizabetink	 in	geria-
trična	zdravstvena	središča	so	v	glavnem	mestu	av-
strijske	Štajerske	ustanovili	novo	“zdravstveno	sre-
dišče	 za	 starejše	 ljudi”,	 v	 katerem	 bodo	 ti	 dobivali	
učinkovitejšo	zdravstveno	in	človeško	oskrbo.
CARIGRAD —	Patriarh	Bartomolej	I.	je	vernike	ca-
rigrajskega	patriarhata	pozval	k	večjemu	zavzema-
nju	 za	 mir	 na	 svetu.	 V	 pismu	 je	 poudaril:	 »Od	 nas	
je	odvisno,	ali	bomo	našemu	svetu	prizadejali	nove	
rane	ali	pa	bomo	prispevali	k	zdravljenju	teh	ran.«
BERN —	V	Raronu	v	Švici	so	z	groba	pesnika	Rain-
erja	Marie	Rilkeja,	ki	je	tam	pokopan	od	2.	januarja	
1927,	ukradli	preprost	lesen	križ.	Policija	tatvino	še	
raziskuje.
SPLIT —	 Zaradi	 segrevanja	 morja	 ter	 negativnih	
učinkov	človeka	na	okolje	so	se	v	Jadranskem	mor-
ju	pojavile	vrste	rib,	 rakov	 in	školjk,	ki	sicer	živijo	
zgolj	 v	 toplejših	 morjih.	 Istočasno	 znanstveniki	
ugotavljajo,	da	zaradi	sprememb	v	ravnotežju	pre-
hrambene	verige	nekatere	avtohtone	oz.	prilagoje-
ne	vrste	morskih	živali	izginjajo.
TOKIO —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	medverski	
dialog	 kardinal	 Jean-Louis	 Tauran	 je	 ob	 obisku	 na	
Japonskem	 povedal,	 da	 so	 japonski	 škofje	 pripra-
vljeni	 vsako	 leto	 razglasiti	 molitveni	 dan	 za	 med-
verski	dialog	ob	sodelovnju	vseh	japonskih	župnij.
GRADEC —	 Graški	 škof	 dr.	 Egon	 Kapellari	 je	 pri	
sprejemu	 za	 časnikarje	 poudaril,	 da	 so	 Cerkev	 in	
mediji	zavezniki	pri	veliki	družbenih	temah,	kadar	
njihovo	sodelovanje	temelji	na	poštenem	in	kako-
vostnem	časnikarskem	delu,	čemur	je	pritrdil	tudi	
direktor	ÖRF	za	avstrijsko	Štajersko.
NEW DELHI —	 Indijska	 škofovska	 konferenca	 je	
objavila	 novico,	 da	 bo	 največja	 indijska	 univerza	
Indire	 Gandhi	 dobila	 inštitut	 matere	 Terezije.	 Na	
njem	 se	 bodo	 študenti	 izobraževali	 v	 socialnem	
delu	ter	sodelovali	v	raziskovalnih	projektih,	kako	
pomagati	 obolelim	 za	 aidsom,	 beguncem,	 izgna-
nim,	otrokom	z	ulice	in	drugim	ljudem	na	družbe-
nem	robu.	Podeljeval	bo	tudi	priznanja	za	zasluge	
na	 področju	 socialnega	 dela,	 se	 zavzel	 za	 to,	 da	 bi	
rojstni	 dan	 matere	 Terezije,	 26.	 avgust,	 praznovali	
kot	“narodni	dan	ljubezni	med	ljudmi”.
RIM —	V	Italiji	je	lani	verski	pouk	na	šolah	obisko-
valo	 6,11	 milijona	 učencev	 in	 dijakov.	 To	 je	 90%	
vseh	 učencev	 in	 dijakov.	 Obisk	 se	 je	 v	 primerjavi	
s	 prejšnimi	 leti	 malo	 zmanjšal:	 leta	 1998	 je	 verski	
pouk	obiskovalo	91%	učencev	in	dijakov,	v	šolskem	
letu	1994/95	pa	94%.	Obisk	verskega	pouka	v	šolah	
je	prostovoljen.
BRISBANE —	Morski	psi,	ki	jih	vsako	leto	polovijo	
na	desettisoče,	so	več	vredni	živi	kot	mrtvi:	četrtina	
vsega	denarja,	ki	ga	zapravijo	vsako	leto	obiskoval-
ci	Velikega	koralnega	grebena	na	severovzhodu	Av-
stralije,	gre	za	to,	da	bi	videli	te	morske	roparje.

VATIKAN —	“L'Osservatore	Romano”	je	objavil	ugo-
tovitev	znanstvenika	s	harvardske	univerze	Danie-
la	Halperina,	da	se	je,	zaradi	ozaveščanja	po	javnih	
občilih	 in	 prizadevanja	 Cerkve,	 število	 obolelih	
za	 aidsom	 v	 Zimbabveju	 v	 letih	 od	 1997	 do	 2007	
zmanjšalo	z	29	na	16	odstotkov.	Znanstvenik	je	dal	
prav	papežu	Benediktu	XVI.,	ki	je	leta	2009	ob	obi-
sku	 na	 črni	 celini	 poudaril,	 da	 zgolj	 razdeljevanje	
kondomov	ne	bo	rešilo	vprašanja	aidsa.
COLOMBO —	 P.	 Anthony	 Pinto,	 provincial	 salezi-
jancev	na	Šrilanki,	je	za	avstrijsko	ustanovo	“Mladi	
—	en	svet”	povedal,	da	je	šrilanška	vlada	salezijan-
ce	prosila,	naj	sprejmejo	in	poskrbijo	za	400	do	500	
otrok	—	vojakov,	ki	so	jih	armadne	enote	zajele	ob	
napadih	na	tamilske	“tigre”,	saj	bi	jih	sicer	obravna-
vali	 kot	 vojne	 begunce.	 Pomoč	 nujno	 potrebujejo	
tudi	v	drugih	svojih	ustanovah	za	preskrbo	in	izo-
braževanje	mladih,	kjer	so	razmere	katastrofalne.
KAIRO —	Aleksandrijski	patriarh	kardinal	Antoni-
os	Naguib,	voditelj	koptskih	katoličanov,	meni,	da	
zadnja	nasilna	dejanja	proti	njim	niso	izraz	načrtne	
islamske	strategije,	za	katero	se	skriva	izgon	kopt-
skih	kristjanov,	marveč	osebna	zadeva,	ki	se	je	raz-
širila	 na	 vso	 koptsko	 skupnost.	 Sodi,	 da	 večina	 ne	
podpira	fundamentalistične	egiptovske	države.	
SOLUN —	 Agencija	 ANA	 poroča,	 da	 so	 arheologi	
pod	ostanki	zgodnjekrščanske	bazilike	naleteli	na	
kapelo	 iz	 četrtega	 stoletja,	 domnevno	 najstarejšo	
krščansko	 stavbo	 v	 tem	 mestu.	 Oba	 bogoslužna	
prostora	so	odkrili	ob	gradnji	podzemne	železnice.	
PADERBORN —	 Škof	 Gerhard	 Ludwig	 Müller,	 pri	
Nemški	škofovski	konferenci	odgovoren	za	ekume-
nizem,	je	izjavil,	da	nemški	škofje	bližajočo	se	500.	
obletnico	reformacije	(leta	2017)	vidijo	kot	dobro	
priložnost	za	vnovično	oceno	reformatorja	Marti-
na	Lutra	skupaj	z	evangeličani.
DUBLIN —	Irski	škofje	so	oblasti	posvarili	pred	mo-
rebitnimi	nemiri	in	nasiljem,	če	ne	bodo	poskrbele	
za	tiste,	ki	jih	je	najbolj	prizadela	gospodarska	kriza	
in	zadolženost	države.
CIUDAD DE MEXICO —	Kardinal	Norberto	Rivera	
Carrera	je	v	pogovoru	za	cerkveno	revijo	“Desde	la	
fe”	 dejal,	 da	 postajajo	 mamilaški	 karteli	 eden	 naj-
pomembnejših	 delodajalcev	 za	 mlade	 v	 Mehiki.	
Ker	je	v	tej	državi	težko	dobiti	zaposlitev,	jo	mnogi	
mladi	iščejo	v	njih,	številni	pa	skušajo	ilegalno	pre-
stopiti	 mejo	 z	 ZDA.	 Vsak	 dan	 tudi	 izgine	 več	 ljudi	
oziroma	jih	najdejo	mrtve.
DÜSSELDORF —	Vodstvo	nove	province	reda	Kri-
stusovih	 legionarjev	 v	 tem	 nemškem	 mestu,	 ki	
združuje	člane	iz	desetih	držav,	je	na	tiskovni	kon-
ferenci	 povedalo,	 da	 želi	 z	 novimi	 strukturnimi	
spremembami	 okrepiti	 dobro	 sodelovanje	 z	 redu	
pridruženo	laiško	skupnostjo	Kristusovo	kraljestvo	
pa	tudi	pastoralno	delo	v	teh	državah.
LINZ —	Generalni	definitor	reda	usmiljenih	bratov,	
Rudolf	Knopp,	je	ob	80-letnici	Kneippovega	zdrav-
stvenega	 središča	 v	 Schärdingu	 opozoril	 na	 zelo	
nezdravo	 življenje	 ljudi	 v	 današnjem	 času.	 Najti	
morajo	način,	kako	se	bodo	sprostili,	ohranili	moč	
in	 našli	 ravnotežje	 v	 svojem	 življenju.	 Pri	 tem	 jim	
lahko	pomaga	»duhovnost	kot	presežna	vrednost«.
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BRUSELJ —	Vrhovni	predstavniki	ustanov	EZ	in	vi-
soki	evropski	cerkveni	voditelji	so	se	soglasno	izre-
kli	za	spoštovanje	verske	svobode	na	severu	Afrike.
LONDON —	 Anglikanski	 primas	 Rowan	 Williams	
je	na	mednarodnem	književnem	festivalu	v	mestu	
knjig	Hay-on-Wye	dejal,	da	je	bil	dramatik	William	
Shakespeare	 (1564–1616)	 »najverjetneje	 katoli-
čan«.	Težko	si	je	namreč	predstavljati,	da	bi	velikih	
človeških	 in	 življenjskih	 tem,	 o	 katerih	 je	 pisal	 v	
svojih	delih,	ne	utelešal	tudi	sam.
DUNAJ —	 Kardinal	 Christoph	 Schönborn	 je	 ob	
“ted	nu	za	življenje”	pri	naših	severnih	sosedih	po-
zval	k	novi	“kulturi	življenja”.	Ta	je	»pogoj	za	to,	da	
gre	 družbi	 dobro«,	 saj	 je	 takrat,	 »kadar	 je	 življenje	
ogroženo,	ogroženo	vse«.
MADRID — Na	 praznik	 svete	 družine,	 30.	 decem-
bra,	se	je	na	Plaza	de	Colon	v	Madridu	k	molitvi	rož-
nega	venca,	nagovorom	škofov	iz	Španije,	Avstrije,	
Poljske	in	Francije	ter	k	maši,	ki	jo	je	daroval	doma-
či	 nadškof	 kardinal	 Antonio	 Maria	 Rouco	 Varela,	
zbralo	 pol	 milijona	 ljudi.	 Papež	 jih	 je	 v	 posebnem	
sporočilu	povabil	k	dajanju	dobrega	zgleda	in	k	po-
živitvi	krščanske	vere	v	letu	vere,	ki	se	bo	začelo	11.	
oktobra	2012,	sklenilo	pa	24.	novembra	2013.
BERLIN	—	Predsednik	Papeškega	sveta	za	edinost	
kristjanov	kardinal	Kurt	Koch	je	v	pogovoru	z	“Deu	t			-
sche	 Welle”	 evangeličane	 in	 katoličane	 povabil	 k	
premisleku	o	skupni	zgodovini,	saj	bi	potem	lahko	
prišli	do	novih	spoznanj	o	reformaciji.	Martin	Luter	
ni	 hotel	 ustanoviti	 nove	 Cerkve,	 veliko	 bolj	 mu	 je	
bilo	do	njene	prenove,	kot	pa	do	preloma	z	njo.
MOSKVA	 —	 Ruska	 pravoslavna	 cerkev	 je	 protesti-
rala,	 ker	 so	 grške	 oblasti	 odredile	 hišni	 pripor	 za	
opata	 samostana	 Vatopedi	 na	 Atosu	 arhimadrita	
Efraima,	ko	se	je	vrnil	z	relikvijo	pasu	božje	Matere	
iz	Moskve,	ki	je	romala	po	Rusiji.	Sumijo	ga,	da	je	bil	
vpleten	v	nečedne	posle	v	zvezi	z	nepremičninami.	
OTTAWA	 —	 Predsednik	 kanadske	 vlade	 Stephen	
Harper	 je	 za	 kanadsko	 televizijsko	 mrežo	 CTV	 iz-
javil,	 da	 se	 boji,	 kakšna	 bo	 politična	 prihodnost	
Egipta	 po	 volitvah,	 na	 katerih	 sta	 po	 dveh	 krogih	
v	prednosti	islamistični	stranki.	Lahko	se	zgodi,	da	
bo	prihodnji	režim	slabši	od	Mubarakovega.	Demo-
kratične	volitve	v	Egiptu	so	sicer	nekaj	pozitivnega,	
vendar	so	vprašljive	zaradi	hudih	izgredov	ter	pre-
ganjanja	in	zatiranja	manjšin,	zlasti	kristjanov.	
BERLIN	 —	 Predsednik	 Nemške	 škofovske	 konfe-
rence	nadškof	Robert	Zollitsch	je	za	“Die	Welt”,	ob	
razpravi,	 do	 katere	 je	 prišlo	 v	 Nemčiji	 zaradi	 pla-
čevanja	 cerkvenega	 davka,	 le-tega	 zagovarjal,	 saj	
je	 najpomembnejši	 denarni	 vir	 za	 uresničevanje	
cerkvenih	 nalog	 na	 področjih	 pastorale,	 vzgoje	 in	
sociale.	Po	njegovem	se	večina	ljudi	dobro	zaveda	
»številnih	nalog	in	zaslug,	ki	jih	ima	Cerkev	za	bla-
ginjo	vse	družbe«.
SARAJEVO	—	Kardinal	Vinko	Puljić	je	pri	novolet-
nem	sprejemu	okrcal	proces	evropskega	pridruže-
vanja,	saj	se	je	ta	»doslej	izkazal	za	pomanjkljivega«.	
Do	krize	v	Evropi	je	po	njegovem	prišlo	zaradi	»po-
manjkanja	 moralnih	 in	 duhovnih	 vrednot«,	 ki	 so	
temelj	za	zbliževanje	med	ljudmi,	ne	pa	»le	korist-
nost,	interesi,	dobiček	in	poraba«.	

SALZBURG	—	Nadškof	Alois	Kothgasser	se	je	v	pa-
stirskem	 pismu	 ob	 koncu	 evropskega	 leta	 prosto-
voljnih	dejavnosti	zahvalil	prostovoljcem	v	Cerkvi	
za	vse,	kar	so	dobrega	naredili	v	tem	letu.	Poudaril	
je,	da	so	na	ta	način	še	posebej	uresničevali	splošno	
duhovništvo	v	Cerkvi;	vse	krščene	pa	je	povabil,	naj	
premislijo,	kako	bi	lahko	svoje	darove	uresničevali	
v	svojih	župnijah.
CIUDAD DE MEXICO — Glavni	 tajnik	 Mehiške	
škofovske	konference,	mons.	Victor	Rodriguez	Go-
mez,	 je	za	Metro	Noticias	napisal,	da	hoče	ta	kon-
ferenca	 preprečiti	 uporabo	 denarja,	 ki	 priteka	 od	
trgovine	z	mamili,	za	pokritje	stroškov	papeževega	
obiska	od	23.	do	26.	marca	v	Mehiki.	Vsaka	župnija	
mora	preveriti,	od	kod	dobiva	denar,	saj	so	nekatere	
v	preteklih	letih	dobivala	sredstva	za	zidavo	cerkva	
od	izkupička	od	prodaje	mamil.	Te	cerkve	so	zaprli.
ABUJA — Nadškof	John	Onaiyekan	je	kristjane	na	
severu	 Nigerije	 opozoril,	 naj	 ne	 poslušajo	 groženj	
islamistične	 sekte	 Boko	 Haram,	 da	 morajo	 v	 treh	
dneh	zapustiti	državo.	Domačo	vlado	je	pozval,	naj	
zavaruje	kristjane	pred	muslimanskimi	nestrpneži.	
Nadškof	v	Josu,	Ignatius	Kaigama,	pa	je	dejal,	da	se	
za	napadi	na	kristjane	skrivajo	tudi	politični	nagibi.
JERUZALEM — Latinski	 patriarh	 Fouad	 Twal	 je	
torkovo	srečanje	med	izraelskimi	in	palestinskimi	
predstavniki	v	Amanu	komentiral	z	besedami:	»Ho-
čemo	rezultate!«	To	je	dejal	tudi	zato,	ker	dosedanja	
srečanja	niso	privedla	do	njih.	Jordanskemu	kralju	
se	je	zahvalil,	da	je	delegaciji	posadil	za	isto	mizo.
RIM — Predsednik	Italijanske	škofovske	konferen-
ce,	kardinal	Angelo	Bagnasco,	je	obsodil	igre	na	sre-
čo	 kot	 »novo	 obliko	 mamil«.	 Italijanske	 družbene	
in	politične	ustanove	je	pozval,	naj	na	vseh	ravneh	
odločno	ukrepajo	proti	njim.	
PARIZ — Francoska	ministrica	za	notranje	zadeve	
Claude	Gueant	je	za	“Le	Monde”	povedala,	da	je	bilo	
v	Franciji	od	prepovedi	nošenja	muslimanskih	pre-
krival	aprila	2011	dalje	izrečenih	šest	obsodb	in	237	
opozoril	 ter	 da	 je	 od	 uveljavitve	 zakona	 tovrstna	
nošnja	znatno	upadla.	Skrbi	pa	jo,	ker	so	muslimani	
v	zadnjih	mesecih	vse	bolj	nestrpni	v	govorih.
ČENSTOHOVA — Največje	 poljsko	 Marijino	 bož-
jepotno	središče	je	leta	2011	obiskalo	3,2	milijona	
romarjev,	t.	j.	200.000	več	kakor	leta	2010.
RIM — Rimska	tiskovna	agencija	AsiaNews	poroča,	
da	so	kitajske	oblasti	prvič	povedale,	da	je	57-letni	
borec	 za	 pravice	 kristjanov	 in	 manjšin	 Gao	 Zhis-
heng	zaprt	v	zaporu	Shaya	v	zahodni	provinci	Xin-
jiang.	Zanj	se	zavzema	zlasti	ameriška	vlada.
BERLIN — Nemške	oblasti	bodo	do	konca	leta	2014	
zbirale	 prijave	 tistih	 oseb,	 ki	 so	 od	 leta	 1949	 do	
1975	 doživele	 kakršno	 koli	 zlorabo	 v	 državnih	 in	
cerkvenih	otroških	in	mladinskih	domovih	zaradi	
denarne	odškodnine.	Računajo	s	30.000	prijavami.
RIM — Italijanske	oblasti	so	trgovcem	dovolile,	da	
so	lahko	od	začetka	letošnjega	leta	trgovine	odprte	
kadar	koli	in	kolikor	dolgo	hočejo.	S	tem	so	odpra-
vile	veljavne	omejitve	za	določene	praznike	in	noč-
ne	ure	na	občinskih	ravneh.	Rimski	mestni	svetnik	
Davide	Bordoni	meni,	da	bi	morale	biti	trgovine	v	
Rimu	zaprte	vsaj	o	božiču	in	veliki	noči.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO

3.	Matevž	Milharčič.	Tudi	on	je	bil	iz	ljubljanske	
škofije,	Notranjec;	rodil	se	je	20.	septembra	l.	1812	
v	Slávini	pri	Postojni.	Posvečen	je	bil	12.	avgusta	l.	
1838.	Tudi	on	se	je	moral	po	novi	maši	še	eno	leto	
učiti	 svetih	 ved,	 potem	 je	 šel	 za	 kaplana	 v	 Vipavo	
in	od	tam	na	Dóbrovo	pri	Ljubljani.	Bil	je	ponižen,	
preprost	in	molčeč;	kot	kaplan	je	mnogo	molil,	se	
postil	 in	 še	 na	 druge	 načine	 pokoril.	 Bil	 je	 goreč	
pomočnik	v	dušnem	pastirstvu.	Zelo	se	je	trudil	za	
mladino;	Zgodnja	Danica	je	11.	septembra	l.	1851	
zapisala:	»Nepozabne	so	njegove	zasluge	za	dobrov-
sko	mladino,	ki	jo	je	pridno	učil	krščanskega	nauka	
in	 tudi	 svetnih	 šolskih	 predmetov.«	 Na	 Dobrovi	 je	
ustanovil	bratovščino	treznosti.	Ista	številka	Zgodnje	
Danice	in	naslednje	tri	so	prinesle	njegov	daljši	spis:	
“Treznostna	 bratovščina	 na	 Dobrovi”.	 Tudi	 on	 ni	
imel	z	Dobrove	daleč	do	Ljubljane,	kamor	se	je	hodil	
razgovarjat	s	Knobleharjem.

4.	Jernej	Mózgan,	sin	zelene	Koroške,	ki	je	takrat	
bila	poglavitni	del	lavantinske	škofije.	Rodil	se	je	19.	
avgusta	 l.	 1823	 v	 hriboviti	 Koprivnici;	 takrat	 je	 še	
pripadala	župniji	Železna	Kapla.	Oče	je	moral	prodati	
zadolženo	posestvo	in	so	potem	gostovali.	Jernej	je	
šel	k	sorodnikom	za	pastirja.	Ko	je	hodil	ob	nedeljah	
v	več	kakor	dve	uri	oddaljeno	Železno	Kaplo	k	maši,	
je	zahajal	tam	tudi	v	nedeljsko	šolo.	Jeseni	l.	1836	mu	
je	volk	pred	očmi	raztrgal	in	odnesel	dve	ovci;	od	ta-
krat	ga	ni	več	strpelo	na	paši.	Župnik	Lesjak	in	učitelj	
Centrih	sta	ga	spravila	v	Dobrlo	ves	v	šolo.	Ker	je	že	
imel	več	kakor	14	let,	ni	mogel	na	nobeno	koroško	
gimnazijo;	 zato	 je	 šel	 študirat	 v	 hrvaški	 Karlovac.	
Roditelja	 sta	 se	 ubijala	 z	 uboštvom,	 zato	 mu	 nista	
mogla	prav	nič	pošiljati.	Dobre	duše	so	zbrale	vsako	
leto	nekaj	goldinarjev	zanj.	Večkrat	je	stradal,	večkrat	
po	ves	dan	ni	užil	nič	toplega.	Zadnja	leta	gimnazije	
je	dovršil	v	Ljubljani,	kjer	se	je	preživljal	z	zasebnim	
poučevanjem	drugih	študentov.	Jeseni	l.	1847	je	vsto-
pil	v	celovško	bogoslovje.	Iz	3.	letnika	bi	bil	rad	šel	
za	Barago	v	Ameriko,	pa	ga	je	zadržala	skrb	za	očeta	
in	mater,	ki	sta	bila	že	stara	in	bolehna.	Vendar	se	je	
začel	učiti	francoščino	in	angleščino.	Po	3.	letniku	ga	
je	škof	Slomšek	na	sv.	Jakoba	dan	posvetil	za	mašnika.	
Oče	mu	je	takoj	po	novi	maši	umrl.	Potem	je	šel	za	
eno	leto	v	Šent	Andraž,	kjer	je	bil	4.	letnik	lavantin-
skega	bogoslovja.	Ko	mu	je	nato	umrla	tudi	mati,	se	
je	Knobleharju	priglasil	za	v	Afriko.	Bratje	in	sestre	so	
ga	s	solzami	prosili,	da	jih	naj	ne	zapusti	v	njihovem	
uboštvu;	pa	je	šel,	utrjen	v	hudem,	za	višjim	klicem.	
Bil	je	močne	in	mišičaste	postave	in	zelo	odporen.

5.	Oton	Trabant,	tudi	iz	lavantinske	škofije.	Rodil	
se	je	12.	julija	l.	1816	v	Pišecah.	Škof	Slomšek	ga	je	po-
svetil	30.	julija	1843,	ko	je	imel	že	27	let.	Kot	kaplan	
je	služboval	v	Rogatcu	in	na	Vidmu.	V	pismu,	ki	ga	
je	poslal	7.	julija	l.	1852	iz	Kartuma,	sam	pravi,	da	je	

slabotne	postave	in	da	je	bil	doma	večkrat	na	pljučih	
bolan.	Zgodnja	Danica	je	prinesla	25.	septembra	l.	
1851	njegovo	poslovilno	pridigo	v	videmski	cerkvi.	
V	njej	omenja	dežele,	skozi	katere	bo	potoval.	Zaupa	
v	božje	varstvo.	Smilijo	se	mu	duše	ubogih	črncev;	v	
lavantinski	škofiji	pa	ravno	ne	manjka	duhovnikov.

Mozgan	in	Trabant	sta	torej	bila	Slomškova	du-
hovnika.	Celjskemu	opatu	Matiji	Vodušku	(Arhiv	za	
zgodovino	in	narodopisje	I.,	str.	142)	je	Slomšek	pisal:	
»Imamo	spet	dva	misijonarja	iz	naše	škofije,	ki	sta	
se	odločila,	da	gresta	s	provikarjem	Knobleharjem	
v	Afriko.	Naj	bi	bila	s	svojim	velikodušnim	sklepom	
tudi	naši	škofiji	v	blagoslov.«	Kanoniku	Mihaelu	Piklu	
je	pa	1.	junija	l.	1851	pisal,	da	ju	je	zelo	težko	pustil	iz	
škofije.	»Naše	posvečenje	je	bilo	27.	junija	končano;	
žal,	da	je	število	novomašnikov	mnogo	premajhno,	
da	bi	bilo	zadosti	za	vse	potrebe	v	škofiji.	Niti	Mozgan	
niti	Trabant	do	zdaj	še	nista	dobila	svojih	odpoklicev.	
Naj	bi	ostala	pri	nas,	kjer	je	žetev	tudi	velika,	malo	
je	pa	delavcev,	kakršni	bi	naj	bili	v	naših	dneh.«	Oba	
sta	torej	mnogo	obetala.

Tem	petim	slovenskim	duhovnikom	so	se	pridru-
žili	trije	fantje	svetnega	stanu,	da	bodo	v	misijonu	
izvrševali	svoje	delo	in	prejemali	plačo.	Ni	se	jim	bilo	
treba	 zavezati,	 kako	 dolgo	 bodo	 ostali	 v	 misijonu.	
Bili	so	to:

1.	Jakob	Danninger,	Nemec,	rojen	l.	1822	v	Ober-
leisu	pri	Dunaju.	Imel	je	28	let.	Bil	je	učitelj	in	orga-
nist	na	Dunaju;

2.	Andrej	Hruška,	Čeh,	rojen	l.	1822	v	Pragi,	star	
torej	tudi	28	let.	Bil	je	vrtnar	na	dunajskem	dvoru.	
Cesar	je	dovolil,	da	mu	bodo	tudi	v	misijon	pošiljali	
vso	plačo;	če	ne	bo	zadovoljen,	se	lahko	vsak	hip	vrne	
v	svojo	službo;

3.	Arabec	Hudaj	iz	Aleppa	v	Siriji.	Deset	let	je	na	
Dunaju	pregledoval	tisk	v	vzhodnih	jezikih.	S	Kno-
bleharjem	se	je	pogodil	za	pet	let,	da	jim	bo	tolmač	
in	učitelj	arabščine.	Že	na	potu	jih	je	učil.	Komaj	je	
prišel	v	Kartum,	se	je	pa	vrnil	v	Evropo.

V	 Kairu	 se	 jim	 je	 pridružil	 tudi	 Anton	 Knavs	 iz	
Osilnice,	rojen	5.	maja	1803.	Imel	je	torej	že	47	let.	
V	 Kairu	 je	 služil	 kot	 kovaški	 pomočnik	 in	 se	 je	 s	
Knobleharjem	domenil,	da	bo	šel	za	tri	leta	z	njimi.

Ko	je	Knoblehar	na	Dunaju	vse	uredil,	se	je	4.	ju-
nija	odpeljal	proti	Münchnu.	Tam	je	s	svojo	pridigo	
dobil	za	svoj	misijon	bogoslovca	Lovrenca	Gerbla,	ki	
je	pa	šele	6	let	pozneje	odšel	proti	Afriki.	Iz	Münch-
na	se	je	Knoblehar	peljal	dalje	proti	Innsbrucku	in	
Brixnu.	Tu	je	obiskal	vélikega	prijatelja	in	podpira-
telja	svojega	misijona	dr.	Janeza	Mitterutznerja,	ki	
mu	je	kmalu	nato	začel	pošiljati	sodelavce	in	ki	je	po	
njegovi	smrti	rešil	osrednjafriški	misijon.	–	V	Brixnu	
ga	je	videl	bogoslovec	Mihael	Wurnitsch;	odločil	se	
je,	da	bo	šel	po	novi	maši	v	njegov	misijon.
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Ko	se	zima	poslavlja,	se	začenja	na	polju	in	po	vr-
tovih	prvo	pomladansko	delo.	Pred	davnimi	tisočletji,	
ko	se	je	človek	šele	učil	kmetovanja,	je	kmalu	spoznal,	
da	njegova	pridnost	in	njegov	trud	sama	ne	pripomo-
reta	k	dobri	letini.	Čutil	je,	da	je	odvisen	od	neznanih	
sil,	ki	mu	pošiljajo	ali	zadržujejo	sonce	in	močo,	ga	
varujejo	raznih	ujm	ali	pa	mu	jih	nakopavajo.	Verjel	
je,	da	neznane	sile	odločajo	o	njegovem	pridelku	in	
skušal	 si	 je	 pridobivati	 njihovo	 naklonjenost.	 Sle-
dove	tega	prizadevanja	–	čaranja	–	spoznavamo	še	
dandanes	v	pustnih	šegah.	Ohranili	so	se	pri	nas	do	
nedavnega	še	ostanki	takih	starodavnih	obredij.

Sredpostno	sredo	(sredo	po	četrti	postni	nedelji)	
bi	na	Štajerskem	smeli	imenovati	“praznik	otke”.	Ta	
dan,	 ki	 pade	 nekako	 pred	 začetek	 poljskega	 dela,	
se	je	v	celjski	okolici	in	na	Pohorju	v	Dravski	dolini	
okoli	Radelj	in	v	Tribunjah	pri	Dravogradu	imenoval	
“verkovnica”	ali	“verkolca”.	Ime	je	nastalo	iz	naziva	
“verkla”,	 ki	 pomeni	 otko	 ali	 tudi	 črtalo	 na	 plugu.	
Po	opisu,	ki	nam	ga	je	zapustil	Davorin	Terstenjak,	
je	kmet	ta	dan	prav	zgodaj	vstal,	vzel	otko	in	šel	še	
pred	soncem	na	njivo.	Tam	je	z	otko	v	roki	počakal,	
da	je	sonce	vzšlo.	Ko	se	je	pokazalo	izza	obzorja,	je	
vrgel	 otko	 proti	 njemu.	 Kamor	 je	 padla,	 tam	 jo	 je	
zapičil	v	zemljo	in	odšel	domov.	V	večernem	mraku	
se	je	vrnil	in	potegnil	otko	iz	tal.	Če	se	je	čez	dan	ni	
prijela	rja,	je	bilo	dobro	znamenje.	Otko	je	odnesel	
domov,	jo	opletel	z	bršljanom	in	zataknil	za	plug.	Ko	
je	šel	drugo	jutro	orat,	je	v	jamico,	kjer	je	prejšnji	dan	
tičala	otka,	zataknil	blagoslovljeno	šibo.	To	je	dalo	
njivi	rodovitnost	in	prineslo	dobro	letino.

Na	prvi	pogled	je	očitno,	da	je	ta	običaj	poganski.	
Človek	si	 je	hotel	pridobiti	naklonjenost	sonca	ali	
sončnega	božanstva	in	je	zato	pred	začetkom	polj-
skih	del	opravil	neke	obrede,	ki	si	je	z	njimi	menil	
zagotoviti	bogat	pridelek.	Blagoslovljena	šiba	–	ver-

jetno	iz	lanske	cvetne	butare	–	je	pozen	krščanski	
dodatek.

Krščanstvo	 je	 namreč	 poprejšnje	 čarne	 pripo-
močke	 nadomestilo	 s	 svojimi	 blagoslovi	 in	 zakra-
mentali,	 ki	 naj	 posredujejo	 Božjo	 naklonjenost	
človekovemu	 trudu.	 Metod	 Turnšek	 je	 zbral	 nekaj	
poljskih	obredij,	ki	je	z	njimi	slovenski	kmet	začenjal	
pomladansko	delo.

Na	Štajerskem,	okoli	Zidanega	mosta	in	Podsre-
de	so pokropili	na	kvatrno	soboto	v	postu	vse	polje,	
vinograde,	 travnike	 in	 gozd,	 tudi	 hišo	 in	 hleve	 z	
blagoslovljeno	vodo.	Isto	so	delali	na	Notranjskem	
(Črni	vrh	nad	Idrijo)	na	“postno	Šmarje”,	na	praz-
nik	Marijinega	oznanjenja.	Na	Raki	pri	Krškem	so	
pokropili	z	blagoslovljeno	vodo	prvi	voz	gnoja,	ki	so	
ga	odpeljali	na	njivo.	V	Črnem	vrhu	nad	Idrijo	je	bil	
dan,	ko	so	šli	spomladi	prvič	orat,	nekak	obredni	dan.	
Gospodar	je pokadil	plug	okoli	in	okoli	z	blagoslo-
vljenim	kadilom,	vse	hleve	in	gospodarska	poslopja	

Niko Kuret

MED ZIMO IN POMLADJO

PRVO DELO

Otka pri plugu

Polje čaka blagoslov

Vinograd čaka blagoslov
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vejico	v	njivo,	ponekod	tudi	káko	šibo	iz	butare.
Ko	 je	 šla	 živina	 prvič	 iz	 hleva,	 najsi	 bo	 na	 delo	

ali	 na	 pašo,	 so	 jo	 po	 vseh	 naših	 krajih	 pokropili	 z	
blagoslovljeno	vodo	od	glave	navzdol	po	hrbtu	 in	
naredili	 pred	 njo	 križ	 z	 blagoslovljeno	 šibo.	 Tudi	
prvi	roj	čebel	so	pokropili	na	Dolenjskem	(Raka)	z	
blagoslovljeno	vodo.

Na	Štajerskem	in	Koroškem	so	hodili	gospodarji	
ob	nedeljskih	jutrih	pred	mašo	po	svojih	njivah	in	
z	rožnim	vencem	v	rokah	potihem	molili	za	letino.

Za	sejanje	in	sajenje	rož,	je,	menijo,	najbolj	prav-
šnji	 cvetni teden.	 Ljudstvo	 je	 ustvarilo	 samovoljno	
zvezo	med	imenom	cvetnega	tedna	in	med	cvetjem,	
ki	je	še	danes	veselje	in	ponos	kmečkih	deklet.	Zlasti	

na	Gorenjskem	in	na	Štajerskem	v	tem	tednu	dekleta	
pridno	 pripravljajo	 vrtove,	 posebno	 pa	 gredice	 za	
“rože”	in	presajajo	lončnice,	da	bodo	bogato	cvetele.

pa	pokropil	z	blagoslovljeno	vodo.	Ko	je	zarezal	prvo	
brazdo,	je	vanjo	vrgel	blagoslovljeno	šibo	in	jo	podo-
ral.	Podobne	navade	so	imeli	nad	Škofjo	Loko	(Bukov	
vrh).	Okoli	Loža	na	Notranjskem	(Knežja	njiva)	so	
pokropili	 z	 blagoslovljeno	 vodo	 prvi	 voz	 gnoja	 in	
vprežno	živino,	pa	tudi	seme;	blagoslovljeno	vodo	
so	vlili	v	obliki	križa	na	zrnje.	Tako	so	storili	pri	vsaki	
setvi.	Tudi	sejalec	se	je	pred	sejanjem	odkril	in	pokri-
žal.	Nekateri	so	bili	med	sejanjem	sploh	odkriti,	če	le	
ni	bilo	preveč	mraz,	in	so	tiho	molili.	Vsa	ta	opravila	
so	začenjali	navadno	s	kakim	pobožnom	vzklikom:	
»V	imenu	Božjem!«	in	podobno,	končali	pa	so	tako:	
»Sveti	 križ	 Božji!«	 Na	 Jezerskem	 so	 pokropili	 pred	
oranjem	plug	in	vole	ali	konje	z	blagoslovljeno	vodo,	
orač	pa	je	napravil	pred	prvimi	brazdami	z	nogo	križ	
na	 zemljo.	 Na	 Ptujskem	 polju	 so	 vtaknili	 marsikje	
tudi	po	končani	setvi	blagoslovljeno	šibo	v	zemljo.	
Podobno	so	zasadili	na	Jezerskem	zeleno	smrekovo	

Nagelj –ponos hiše

Lončnice

Blagor tistim,	ki	se	znajo	veseliti,
	 	 	 	 zakaj	vekomaj	se	bodo	radovali.
Blagor tistim,	ki	znajo	razlikovati	pomembne	stvari	od	nepomembnih,
	 	 	 	 zakaj	obvarovali	se	bodo	mnogih	skrbi.
Blagor tistim,	ki	se	znajo	odpočiti,	ne	da	bi	se	izgovarjali,
	 	 	 	 zakaj	postali	bodo	modri.
Blagor tistim,	ki	znajo	molčati	in	poslušati,
	 	 	 	 zakaj	sposobni	bodo	za	velike	stvari.
Blagor tistim,	ki	so	pametni	in	ne	jemljejo	takoj	vsega	zares,
	 	 	 	 zakaj	pravilno	bodo	ocenili	okoliščine	in	prilike.
Blagor tistim,	ki	so	pozorni	na	klic	drugih,	vendar	ne	čutijo,	da	so	neobhodno	potrebni,
	 	 	 	 zakaj	ti	bodo	resnično	izžarevali	veselje.
Blagor tistim,	ki	znajo	opaziti	male,	pa	tudi	velike	stvari,
	 	 	 	 zakaj	ti	bodo	polneje	živeli.
Blagor tistim,	ki	se	znajo	čuditi	nasmehu	in	pozabiti	na	vsak	jezen	obraz,
	 	 	 	 zakaj	njihova	življenjska	pot	bo	osvetljena	s	soncem.
Blagor tistim,	ki	znajo	vedno	z	dobroto	razlagati	stališča	svojega	bližnjega	in	njegova	nasprotovanja,
	 	 	 	 zakaj	na	ta	način	bodo	pokazali	pravo	ljubezen.
Blagor tistim,	ki	mislijo,	preden	delajo	in	molijo,	preden	mislijo,
	 	 	 	 zakaj	v	življenju	se	bodo	izognili	neštetim	nevšečnostim
Blagor tistim,	ki	prepoznajo	Kristusa	v	vseh	ljudeh,	ki	jih	srečujejo,
	 	 	 	 zakaj	našli	bodo	resnično	luč	in	modrost	življenja.

BLAGRI NAŠEGA ČASA
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Bilo	pa	je	področje,	za	katero	je	verska	zakonodaja	
sodila,	 da	 ima	 marsikaj	 povedati:	 področje	 pijače.	
Seveda	so	bile	razne	pijače	za	utešitev	žeje:	najprej	
čista	voda	iz	vodnjakov	ali	studencev,	odlična,	kadar	
je	bilo	vroče	ali	na	dolgih	pešačenjih;	mleko,	z	vodo	
razredčeni	kis,	ki	ni	nič	drugega	kot	rimska	posca,	
sadni	 sokovi,	 bolj	 ali	 manj	 fermentirani	 datlji	 ali	
granatna	 jabolka,	 šehar,	 neke	 sorte	 lahko	 pivo	 iz	
ječmena	in	prosa,	podobno	cerevisii	Latincev.	Veliki	
bogataši	so	včasih	hoteli	presenetiti	svoje	goste	in	so	
ponudili	pivo	iz	Medije.	Ampak	vse	te	tekočine	niso	
bile	nič	spričo	najodličnejše	pijače:	vina!

Nihče	ni	dvomil,	da	je	spadalo	k	veri.	Vsi	so	vedeli,	
da	je	bil	Bog	sam,	ki	je	Noeta	naučil	pridelovati	vino.	
Palestina	je	bila	ponosna,	da	prideluje	dosti	odličnih	
vin.	Sočasne	ljudske	zgodbe,	ki	nam	jih	je	ohranil	spis	
Ketubot	v	Talmudu,	pripovedujejo	o	vinu	kakor	pri	
nas	lovci	o	divjačini,	ki	so	jo	ustrelili	ali	ribiči	o	ribah,	
ki	so	jih	ujeli.	»Pri	meni,«	je	pravil	eden,	»vsak	grozd	
da	 sodček	 vina.«	 In	 drugi:	 »Pri	 meni	 je	 stiskalnica	
dala	toliko,	da	je	vsa	okolica	hodila	do	gležnjev	po	
jezeru	vina!«	Še	bolje:	Sveta	knjiga,	ki	omenja	vino	
stoenainštiridesetkrat…	 –	 hvali	 sok	 vinske	 trte	 z	
navdušenimi	besedami.	Znani	rek	»vinum laetificat 
cor hominis – vino razveseljuje srce človeku«	je	15.	
vrstica	104.	psalma.	Pa	je	še	kaj	boljšega:	»Za	človeka	
je	vino	kakor	življenje,	če	ga	pije	zmerno.	Kakšno	
je	življenje	za	tistega,	ki	pogreša	vino!«	(Sir	31,27).	
Zato	Knjiga	pregovorov	svetuje,	da	je	treba	dati	»vino	
zagrenjenim	v	duši«	(Prg	31,6).	Kaj	ni	bila	božja	ta	

pijača?	Saj	 je	bila	trta	simbol	Izraela,	 in	kaj	ni	bilo	
videti	v	templju	zlate	trte?	Saj	je	bilo	vino	predmet	
obrednih	predpisov.	Moralo	je	biti	košer	kakor	meso:	
samo	judovske	roke	so	ga	smele	pripravljati.	Ko	se	
Jezus	 primerja	 vinski	 trti	 in	 celo	 posvečuje	 vino	 z	
besedami:	»To	je	moja	kri!«	je	pravi	Izraelov	sin	in	se	
drži	izročila	svojega	ljudstva.

Vino,	ki	so	ga	pili,	je	bilo	zagotovo	črno	vino.	(Tu je 
treba opozoriti na različno poimenovanje: tako Fran-
cozi kot Italijani naše “črno vino” imenujejo “rdeče 
vino”, naše “rdeče vino” bi bilo pa za njih v glavnem 
“rosé”.)	Ta	barva	je	večkrat	izpričana	v	Stari	zavezi	
(prim.	1	Mz	49,11;	5	Mz	32,14),	nikoli	pa	ne	omenja	
belega	vina.	Nekatera	vinorodna	območja	so	dajala	
boljša	 vina	 kot	 druga:	 ko	 evangelij	 pripoveduje	 o	
čudežu	na	svatbi	v	Kani,	nam	razodeva,	da	so	dajali	
boljše	vino	na	začetku	pojedine,	manj	dobro	pa	proti	
koncu,	ko	so	povabljeni	že	dosti	pili.	Na	splošno	je	to	
bilo	gosto,	zelo	temno	vino	z	visoko	stopnjo	alkohola	
in	 tanina.	 Niso	 ga	 dajali	 na	 mizo	 čistega,	 ampak	 z	
vodo.	Ni	jim	bila	neznana	tudi	tehnika	“rezanja”,	ko	
so	s	krepkejšim	vinom	izbolj-
šali	bolj	vodeno.	Vino	so	hra-
nili	bodisi	v	velikih	
vrčih	 bodisi	 v	
mehovih.	 Me-

sveta zgodovina
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imenovali	 mistita,	 to	 je	 “popivanje”.	
Tudi	 Sveta	 knjiga	 pogosto	 svari.	 V	
istem	 odstavku,	 kjer	 je	 Sirah	 hvalil	
vino,	 tudi	 opozarja:	 »Pri	 vinu	 se	 ne	
delaj	junaka,	vino	je	namreč	že	mno-
ge	 pogubilo…	 Preveč	 popitega	 vina	
pa	 človeku	 zagreni	 dušo,	 povzroči	
razdraženost	 in	 nasilnost.	 Pijanost	
razvname	jezo	neumnega	v	njegovo	
spotiko,	 zmanjšuje	 njegove	 zmož-
nosti	 in	 zadaja	 rane«	 (Sir	 31,25.29-
30).		In	Knjiga	pregovorov	podrobno	
pove,	kam	vodi	čezmerno	pitje	vina:	
»Kdo	 ima	 gorje,	 kdo	 žalovanje?	 Kdo	
prepire,	 kdo	 skrbi?	 Kdo	 udarce	 brez	
potrebe,	 kdo	 motne	 oči?	 Tisti,	 ki	 se	
zadržujejo	pri	vinu	in	hodijo	pokušat	

zamešano	pijačo.	Ne	glej	vina,	kako	se	rdeči,	kako	
se	iskri	v	kozarcu,	se	gladko	pretaka.	Naposled	piči	
kakor	kača,	brizgne	strup	kakor	gad.	Tvoje	oči	bodo	
gledale	čudno,	tvoje	srce	bo	govorilo	zmedeno.	Tak	
boš	kakor	človek,	ki	leži	sredi	morja,	kakor	tisti,	ki	
sedi	na	vrhu	jambora:	 ‘Bíli	so	me,	pa	me	ni	bolelo,	
tepli	so	me,	pa	nisem	čutil,	kdaj	se	zbudim,	da	ga	spet	
poiščem!’«	(Prg	23,29-35).	Dvajset	odlomkov	Svetega	
pisma	je	prav	tako	odločnih.	Sicer	se	je	pa	bilo	dovolj	
spomniti	Noeta,	Belšacárja	ali	Holoferna,	da	so	se	za-
vedeli,	kako	je	čudovita	pijača	nevarna	in	izdajalska.	
Oporoka dvanajsterih očakov,	hebrejski	apokrif	iz	1.	
stoletja	pred	Kristusom,	je	povedal	v	odlični	obliki:	
»vino	ima	nečistost	za	služabnika,«	kjer	beseda	“ne-
čistost”	 ni	 imela	 samo	 zelo	 materialega	 pomena,	
ampak	tudi	duhovnega	in	je	pomenila	“odpad”.	Prav	

tako	je	bilo	prepovedano	piti	vino	sodnikom,	ki	so	
šli	odmerjat	pravico,	duhovnikom	v	službi	in	tistim,	
ki	so	naredili	zaobljubo	“nazirstva”	(poseben stan na 
osnovi zaobljube).	Bili	so	celo	“vzdržneži”,	ki	niso	ni-
koli	pili	vina:	potomci	Rehabovcev,	divjih	nomadov,	
ki	so	v	času	preroka	Jeremija	zahtevali	povratek	k	
puščavskemu	puritanstvu.	Prav	številni	pa	niso	bili…

hovi	so	bili	narejeni	iz	skrbno	ustro-
jene	 kozje	 kože,	 zapirali	 pa	 so	 jih	 z	
lesenim	klinom.	Najboljše	so	kupovali	
v	Hebrónu:	pri	njih	ni	bilo	nevarnosti,	
da	bi	vretje	novega	vina	meh	z	vsebino	
razneslo	(prim.	Mt	9,17).

Preden	so	vino	pili,	so	ga	precedili.	
Rabi	 Eliezar	 je	 dovoljeval	 to	 početi	
celo	v	soboto,	drugi	modri	možje	so	
pa	zahtevali,	da	je	treba	cedilo	name-
stiti	že	na	večer	pred	soboto,	da	ne	bi	s	
tem	delom	kršili	počitka	svetega	dne.	
Grško-rimska	raba	“mešanih	vin”	(to	
je	odišavljenih	s	timijanom,	cimetom,	
cvetovi	 vrtnic	 in	 jasminom)	 je	 bila	
razširjena	med	bogatimi	stanovi,	pre-
prosto	ljudstvo	je	pa	raje	imelo	čisto	
vino.	Rabini	so	dovoljevali	pripravljati	ob	sobotah	
“medeno	vino”,	kar	pomeni,	da	je	bilo	sladkano	vino	
v	stalni	rabi.	Za	pitje	so	se	posluževali	kovinskih	ali	
lončenih	čaš,	 saj	 so	steklo	sicer	poznali,	bilo	 je	pa	

redko	in	drago.	Kar	pravi	Visoka	pesem,	da	je	»tvoje	
/zaročenkino/	 naročje	 vrčasta	 posoda«	 (Vp	 7,3),	
pač	ni	kaj	posebno	natančen	opis	čaš.	Hazmonejski	
novci	kažejo,	da	so	imele	navadno	en	ročaj.	Bile	so	
velike,	in	tukaj	so	se	začenjale	težave.

Kajti	 če	 je	 vino	 odlično	 za	 človeka,	 »če	 ga	 pije	
zmerno,«	kot	pravi	Sirah	(31,27),	pa	Judom	ni	bilo	
neznano,	da	je	tudi	hudo	nevarno.	In	Jahve	je	vedel,	
koliko	so	ga	popili,	kadar	so	praznovali!	Toliko,	da	
so	v	aramejščini,	pogovornem	jeziku	ljudstva,	svatbo	

Keramična čaša

Vinski meh iz kozje kože

Vinski vrči najdeni v Jeruzalemu

Judje	so	radi	jedli	na	prostem,	v	glavnem	na	dvo-
riščih,	pozimi	pa	znotraj,	v	skupnem	prostoru,	ki	je	
pogosto	služil	tudi	za	kuhinjo.	Samo	premožneži,	ki	
so	gradili	na	rimski	način,	so	imeli	jedilnico,	“tricli-
nium”.	Običajno	so	postavili	mizo	in	sedeže	na	svoje	
mesto	v	času	obroka;	v	Palestini	ni	bilo	najti	stalnih	
“jedilnic”	s	kamnitimi	ležišči	v	hiši	ali	zunaj	v	kakem	

zavarovanem	kotičku,	kakor	jih	je	videti	v	Pompejih.
Ure	 posameznih	 obrokov	 niso	 bile	 trdno	 dolo-

čene,	kot	je	še	danes	ponekod	na	jugu	Evrope.	»Jej,	
kadar	si	 lačen,	pij,	kadar	si	žejen!«	svetuje	spis	Be-
rakot.	Večina	ljudi	je	jedla	le	dvakrat	na	dan,	prvič	
zgodaj	zjutraj	pred	odhodom	na	delo,	drugič	zvečer	
po	končanem	delu.	Okrog	poldneva	so	se	zadovo-

PRI MIZI
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ljevali	s	skromnim	prigrizkom,	ki	
mu	je	sledil	kratek	dremež	(siesta);	
to	je	dnevni	ritem,	ki	ga	ponekod	
poznajo	še	danes.	Ob	sobotah	je	bil	
opoldanski	obrok	bolj	obilen.	Tisti,	
ki	niso	delali	s	svojimi	rokami,	so	
polagali	več	važnosti	na	to	“kosi-
lo”.	Rabini	so	zatrjevali,	da	opoldne	
veliko	jesti	pomeni	»vreči	kamen	v	
meh	vina.«	In	pregovor	pravi:	»Če	
kosiš	prezgodaj,	te	šestdeset	teka-
čev	ne	more	ujeti.«

Kakor	je	to	pri	vseh	narodih	v	
vseh	časih,	so	bili	obedi	prilika	za	
prijateljsko	 druženje.	 Judje	 so	 k	
mizi	vabili	radi	in	velikodušno:	ali	
ni	Abraham	povabil	pri	Mamreje-
vih	hrastih	v	goste	Boga	samega?	
Navadno	so	vabili	za	zvečer,	da	so	
imeli	na	razpolago	več	časa,	poseb-
no	še	v	petek	zvečer,	ko	se	je	začenjala	sobota,	včasih	
pa	tudi	za	jutranji	“zajtrk”.	V	evangeliju	je	pogosto	
videti	Jezusa,	povabljenega	na	obed	k	farizeju,	k	cest-
ninarju	 Zaheju,	 k	 prijateljskemu	 ognjišču	 Lazarja,	
Marte	 in	 Marije,	 in	 celo	 vstalega	 k	 mizi	 učencev	 v	
Emavsu.	Za	pojedine	ob	slovesnih	priložnostih,	na	
primer	 za	 pojedino	 ob	 poroki	 ali	 obrezovanju,	 so	

povabila	 poslali	 po	 sužnjih	 ali	 služabnikih,	 kakor	
kaže	prilika	o	poročnem	slavju	(Mt	22,3;	Lk	14,16).	
Ob	takih	primerih	je	bila	obvezna	“svatovska	oble-
ka”	–	danes	bi	rekli	večerna	obleka	(prim.	Mt	23,11).	
Gostitelj	je	pozdravil	svoje	povabljence	tako,	da	jim	
je	dal	poljub	miru	(Lk	7,45)	in	skrbel,	da	so	jim	umili	
noge,	posebno	če	so	morali	priti	od	daleč.	Gost	si	je	
moral	 sam	 umiti	 roke	 (Mt	 15,2;	 Mr	 7,3;	 Lk	 11,38),	
oziroma	 desnico,	 s	 katero	 bo	 jedel.	 Gotovo	 so	 bili	
nekateri,	ki	so	se,	preden	so	šli	k	mizi,	popolnoma	
potopili	v	vodo.	To	je	bila	obredna	raba	pri	Esenih	in	
pri	puritancih,	ki	jih	je	bilo	povsod	nekaj	in	so	živeli	
“po	 esensko”.	 Morebiti	 je	 bil	 tak	 tudi	 farizej,	 ki	 je	
povabil	Jezusa	in	se	»čudil,	da	se	pred	jedjo	ni	umil«	
(Lk	11,38).	Za	nekaj	izbranega	je	veljalo	pri	velikih	
svečanostih	izliti	na	glave	odličnih	povabljencev	odi-
šavljeno	olje,	kar	je	bila	prastara	navada,	na	katero	pa	
Sveto	pismo	večkrat	namiguje	(Ps	23,5;	45,8;	104,15;	
Ezk	23,41;	Am	6,6;	Lk	7,46;	Jn	12,3).	Včasih	so	gostom	

razdelili	 cvetlične	 vence,	 toda	 to	
je	 bila	 poganska	 navada,	 dobra	
za	rimska	razuzdana	veseljačenja	
in	 so	 jo	 učitelji	 Postave	 obsojali.	
Se	 pa	 razume,	 da	 se	 noben	 obed,	
tudi	najpreprostejši,	ni	začel	brez	
blagoslova:	»Kdor	jé	brez	molitve,«	
so	 pravili	 rabini,	 »oskrunja	 sveto	
stvar.«

Nikoli	 niso	 jedli	 stoje.	 Navada	
naših	 “mrzlih	 bifejev”,	 miz	 s	 pri-
grizki	 kot	 so	 ruski	 “zakuski”	 ali	
skandinavski	 mali	 zalogaji,	 so	 se	
zdeli	 Judom	 trapasti	 in	 smešni.	
»Jesti	 in	 piti	 stoje	 kvari	 človeško	
telo,«	 so	 pravili	 modrijani.	 V	 sta-
rih	časih	 je	bila	navada	jesti	sede	
bodisi	na	sedežih,	bodisi	na	tleh	s	
prekrižanimi	nogami.	Svetopisem-
ska	oblika	je:	»Sedla	sta	ter	skupaj	

jedla	in	pila«	(Sod	19,6).	Toda	grško-rimski	način	je	
uvedel	v	izvoljeno	ljudstvo,	tudi	v	najstrožje	kroge,	
navado	jesti	leže	na	ležiščih	ali	na	neke	vrste	divanih	
opremljenih	z	blazinami.	Tudi	Jezus	je	moral	pogosto	
obedovati	tako,	sicer	ne	bi	razumeli,	kako	je	grešnica	
prišla	do	tega,	da	je	izlila	dišavo	na	njegove	noge	in	
jih	brisala	s	svojimi	lasmi,	niti	kakor	se	je	med	zadnjo	
večerjo	mladi	učenec	Janez	»naslonil	na	prsi«	svojega	
Učitelja	(Mr	14,3;	Jn	13,25).	Naslanjali	so	se	na	levi	
komolec	in	jedli	z	desnico.

Sedežni	red	pri	mizi	je	bil	strog	in	evangelij	po-
gosto	omenja,	da	so	bili	Judje	glede	protokola	zelo	
natančni.	Bog	ne	daj,	da	bi	kdo	zasedel	prostor,	do	
katerega	ni	imel	pravice!	Hišni	gospodar	bi	ga	takoj	
poslal	na	nižje	mesto.	Častna	miza	je	bila	na	sredi	
nasproti	prostoru,	ki	je	bil	prazen	zaradi	strežbe.	Pri	
njej	ni	bilo	nikoli	več	kot	troje	gostov.	Častno	mesto	
je	bilo,	kot	pri	Rimljanih,	“na	vrhu”	te	mize,	na	desni	
hišnega	gospodarja,	ki	je	sedel	na	sredini.	Stranske	
mize,	kjer	je	bilo	lahko	tudi	po	šest	ali	sedem	gostov,	
so	bile	manj	cenjene.

Med	 obedi	 se	 je	 bilo	 treba	 držati	 pravil	 lepega	
obnašanja.	 Tudi	 Sveto	 pismo	 ima	 cel	 odlomek	 pi-
kantnih	zapovedi,	kako	se	je	treba	obnašati.	»Kadar	

Abrahamov gost

Izraelska družina pri mizi

Takole je zgledala zadnja večerja
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sedeš	za	slavnostno	mizo,	ne	odpiraj	pred	njo	svojega	
grla	in	ne	reci:	‘Kako	je	obložena!’…	Kot	olikan	človek	
pojej,	kar	postavijo	predte,	in	ne	mlaskaj,	da	ne	boš	
zoprn…	Ne	izteguj	svoje	roke	prej	kot	drugi.«	Vidi	se,	
da	je	bil	Sirah	poln	modrosti.	Med	svojimi	odličnimi	
nasveti	gre	tako	daleč,	da	kar	naravnost	pove:	»Če	si	
prisiljen	pojesti	preveč,	vstani,	se	pošteno	izbruhaj,	
pa	ti	bo	odleglo«	(Sir	31,13.16.18.	21).

Hišni	 gospodar	 je	 sam	 serviral	 povabljenim	 in	
izbiral	porcije	glede	na	položaj	vsakega	gosta.	Tako	
vidimo	 med	 zadnjo	 večerjo	 Jezusa,	 ki	 je	 »pomočil	
grižljaj,	ga	vzel	in	dal	Judu,	sinu	Simona	Iškarijota«	
(Jn	 13,26).	 Kdorkoli	 je	 potoval	 po	 muslimanskih	
deželah	 je	 spoznal	 nekoliko	 vznemirljivo	 čast	 od	
masti	se	cedeče	ledvice	ali	celo	
očesa,	 ki	 ga	 ponudi	 gostitelj	 in	
ga	 ni	 mogoče	 odkloniti,	 ne	 da	
bi	 gostitelja	 smrtno	 užalil.	 Se-
gati	z	roko	v	skledo	pri	obedih	
brez	slovesnosti	so	še	prenašali,	
toda	seči	z	roko	v	skledo	hkrati	
s	ka	kim	 drugim	 gostom	 je	 bila	
skrajna	neolikanost	–	tako	pravi	
Sirah.	Arabci	še	danes	mislijo,	da	
to	prinaša	urok.

Namizno	 posodje	 in	 orodje	
je	 moralo	 biti	 pri	 revnih	 zelo	
preprosto.	Sveto	pismo	ne	daje	
skoraj	 nobenega	 poročila	 o	
orodju,	ki	so	ga	uporabljali.	En-
krat	 omenja	 nož,	 nikjer	 pa	 ne	
govori	o	žlicah,	da	niti	ne	govo-
rimo	 o	 namiznih	 vilicah,	 ki	 so	
prišle	v	rabo	samo	na	Zapadu,	in	
to	ne	pred	renesanso.	Namesto	
pogrinjkov	 je	 bila	 neka	 vrsta	
ši	rokih	čaš	iz	pocinjene	kovine	–	nikdar	iz	gline:	to	
je	bilo	nečisto	–	ali	okrogle	rezine	trdega	kruha.	Pri	
premožnih	in	bogatih	je	šlo	bolj	razkošno:	prti	na	
mizi,	zlato	ali	srebrno	posodje,	noži	različnih	veli-
kosti,	okrašene	žlice	iz	slonove	kosti	ali	redkega	lesa	
tiste	sorte,	kot	so	jih	rabili	za	šminkanje	in	so	njihove	
primerke	našli	v	Egiptu,	ali	pa	bolj	preproste	iz	kosti	
ali	 terakote,	 ali	 majhne	 na	 koncu	 priostrene	 žlice	
posebej	za	jesti	jajca	ali	prazniti	školjke.	Rimljani	so	

uvedli	tudi	zajemalke,	trulla,	s	katerimi	je	bilo	mogo-
če	servirati	omako,	namesto	da	bi	pomakali	ves	svoj	
kruh	v	omačnico.	Niso	pa	gostom	delili	prtičkov:	vsak	
si	je	prinesel	svojega,	če	ga	je	hotel	imeti.

Treba	si	je	še	ogledati	jedilni	list.	Pri	revnih	je	bil	
kar	se	da	preprost:	ječmenov	kruh,	olive,	sadje	in	s	
soljo	začinjene	kobilice.	Spis	Berakot	govori	celo	o	
nekem	revnem	človeku,	ki	zvečer,	ko	se	je	vrnil	z	dela,	
ni	jedel	drugega	kot	kruh	in	sol.	Res	pa	je	razumeti	
iz	istega	talmudskega	besedila,	da	so	bili	že	v	tistih	
časih,	kot	v	naših,	moški	in	ženske,	ki	so	se	zjutraj	
zadovoljevali	s	suhim	kruhom	in	svežo	vodo,	da	bi	
ostali	zdravi	in	se	ne	bi	zredili…	Nekoliko	boljšo,	pa	
še	 vedno	 skromno	 prehrano,	 je	 pomenila	 riba;	 to	
je	morala	biti	pogosto	tudi	Jezusova	hrana.	V	dru-
žinah	srednjega	sloja	je	jedilni	list	vseboval	ribo	ali	
kozlička,	zelenjavo,	predvsem	čebulo	in	kolače,	vse	
pa	zalito	z	domačim	vinom.

So	pa	bili	tudi	banketi,	pojedine.	Judje	so	jih	imeli	
zelo	radi.	Bili	so	prepričani,	da	nič	bolj	ne	utrdi	vezi	
družine	ali	skupnosti.	Tako	Sveto	pismo	večkrat	go-
vori	o	slovesnih	prijateljskih	gostijah.	Ni	slučajno,	
da	 je	 Jezus	 porabil	 podobo	 gostije,	 da	 bi	 dal	 neko	
idejo	o	bratskem	duhu,	ki	bo	vladal	med	pravičnimi	
v	nebesih.	»Blagor	tistemu,	ki	bo	obedoval	v	Božjem	
kraljestvu!«	 je	 vzkliknil	 (Lk	 14,15).	 On	 sam	 je	 dal	
med	slovesno	večerjo	svojim	največje	jamstvo,	naj-
višje	od	vseh	sporočil,	ko	je	ustanovil	evharistijo.	In	
posnemanje	te	večerje	je	spet	večerja,	ki	bo	pri	prvih	
kristjanih	postala	bistveni	obred,	bratske	“agape”,	o	
katerih	bo	neprestano	govora	v	spisih	prve	Cerkve	

in	 za	 katere	 bo	 sveti	 Pavel	 dal	
svojim	 vernikom	 odlične	 na-
svete	(Apd	2,46;	1	Kor	11,17-22;	
Jud	12).

Nekatere	 gostije	 je	 Postava	
celo	ukazovala	in	predvidela	vse	
do	podrobnosti,	recimo	gostijo	
pashe.	 Vse	 pa	 niso	 imele	 tega	
svetega	značaja	in	tega	važnega	
tona.	Za	poroko,	za	obrezo	pr-
vorojenca	 je	bila	gostija	vseka-
kor	bolj	vesela	 in	svobodnejša.	
Trajala	je	dolgo,	zelo	dolgo,	pet	
do	šest	ur	brez	vsakega	dvoma.	
Olepšali	so	jo	z	glasbo,	s	pesmi-
mi	in	plesom.	Kaj	ni	nezmotljivi	
Sirah	rekel:	»smaragdov	kristal	v	
zlatem	 okovu	 je	 pesem	 pevcev	
ob	sladkem	vinu«	(32,6).	Nastop	
Salome	in	njen	ples	med	gostijo	
na	kateri	je	bila	odločena	smrt	

Janeza	 Krstnika,	 ni	 bilo	 nič	 pre-
senetljivega:	gostija	velikega	sloga	ni	mogla	miniti	
brez	nastopa	plesalk.

Jedli	so	veliko,	ogromno.	Po	že	ruštvo	je	bila	raz-
vada,	 ki	 so	 jo	 Rimljani	 uvozili	 v	 vse	 kraje,	 kjer	 so	
se	 nastanili.	 Jedilni	 list,	 ki	 naj	 bi	 ga	 v	 Flaubertovi	
Hérodias	Herod	Antipa	ponudil	Viteliju,	ni	prav	nič	
nesprejemljiv:	 »bikovi	 prašniki,	 polhi,	 sesekljani	
slavčki	v	trtnih	listih,«	kar	daje	misliti,	da	tetrarhovi	
gostje	niso	dobili	nič	drugega	kot	tisto,	kar	so	morali	

Svatba v Kani

Umivanje nog
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imeti	za	najbolj	drago	in	razkošno.	Trimalhion	se	je	
v	Makrobijevih	Saturnalijah	bolje	odrezal	s	strnadi	
nadevanimi	z	mehko	kuhanimi	jajci,	z	vulvami	mla-
dih	svinj,	z	morskimi	raki,	z	dušenimi	kosi	govedine,	
z	zajci,	okrašenimi	kot	Pegazi,	s	celim	odojkom,	ki	so	
se	mu	iz	trebuha	cedili	najslastnejši	pudingi.	Jasno,	
da	ni	mogoče	trditi,	da	so	se	vsi	Judje	višjih	slojev	
udeleževali	teh	gastronomskih	fantazij.	Gotovo	pa	
je,	in	Sveto	pismo	to	jasno	pove	(2	Mz	29,22;	3	Mz	3,9;	
9,19),	da	so	bili	nori	na	tolščo	koštrunovega	repa,	
»ves	tolsti	rep«,	kakor	pravi.	Gre	za	tiste	ogromne,	
čudovite	repe	tolstorepih	ovc,	ki	so	bili	tako	težki,	
da	so	žival	opremili	s	posebnimi	škatlami	ali	vozički	
za	 rep,	 da	 ne	 bi	 poškodovali	 dragocene	 maščobe.	
Spis	Šabat	v	5.	poglavju	celo	določa,	da	je	na	dneve	
svetega	počitka	prepovedano	pustiti	iz	hleva	živali	
»z	malim	vozičkom«.

Kuharska	umetnost	torej	pri	Judih	ni	bila	nezna-
na.	Toda	tudi	tukaj	je	imela	Postava	kaj	reči	in	rabini	
so	pogosto	komentirali	modre	nasvete	glede	zmer-
nosti,	ki	jih	je	dajala.	Spis	Gitin	pravi:	»V	osmih	rečeh	
je	 vsako	 pretiravanje	 škodljivo	 in	 se	 je	 primerno	
omejevati:	pri	potovanjih,	pri	spolnih	odnosih,	pri	
bogastvu,	pri	delu,	pri	pijači	in	hrani,	pri	spanju,	pri	
vročih	kopelih	in	pri	puščanju	krvi.«	Vsi	so	vedeli,	da	
preobilne	in	predolge	pojedine	vodijo	v	razuzdanost.	
Sicer	so	pa	ohranjali	zli	spomin	na	prednike,	ki	so	
praznovali	okrog	zlatega	teleta,	kar	se	je	zanje	slabo	
končalo.	Bolje	je	bilo	ponovno	poslušati	nasvete	mo-
drega	Sirahovega	sina:	»Pri	nobeni	pojedini	ne	bodi	
nezmeren,	ne	hlastaj	po	jedeh.	Preobilne	jedi	bodo	
namreč	 prinesle	 bolezen,	 nezmernost	 pripelje	 do	
bljuvanja.	Zaradi	nezmernosti	jih	je	že	veliko	umrlo«	
(Sir	37,29-31).	Zares	dobra	beseda	za	zaključek.

Zame	je	mehka	jesenska	svetloba	vselej	podoba	
človeka,	ki	gleda	na	sebe,	na	svoje	napake	in	slabosti,	
pa	 tudi	 na	 ljudi	 in	 njihovo	 človeš-
kost,	z	blagim	in	milim	pogledom.	
Tak	 človek	 s	 svojim	 milim	 pogle-
dom	 potopi	 lastno	 resničnost	 in	
resničnost	ljudi	okrog	sebe	v	mehko	
svetlobo.	V	mehki	jesenski	svetlobi	
postane	 vse	 lepo.	 Tu	 žari	 pisano	
list	je	na	drevju	v	vsej	svoji	lepoti.	Pa	
tudi	golo	drevo	je	lepo.	Tu	dobi	vse	
lasten	 sijaj.	 Poznam	 stare	 ljudi,	 ki	
oddajajo	podobno	milino.	Rad	sem	
v	njihovi	bližini.	Rad	se	pogovarjam	
z	njimi.	Kot	da	iz	njih	prihaja	dovo-
ljenje,	da	smem	biti	tak,	kot	sem,	in	
pritrditev:	»Saj	je	vendar	vse	dobro.«	
Življenje	je	te	stare	ljudi	mnogokrat	
premetavalo	sem	in	tja.	Doživljali	so	
vzpone	in	padce.	Vendar	pa	zdaj,	na	
jesen	svojega	življenja	gledajo	na	vse	
z	blagim	pogledom.	Nič	človeškega	
jim	ni	več	tuje.	A	ničesar	ne	obsojajo.	Pustijo,	da	vse	
žari	v	mehki	jesenski	svetlobi	táko	kot	pač	je.

Beseda	mil	je	v	sorodstvu	z	besedo	mleti.	Mil	torej	
pomeni	zmlet, fin, nežen, mehak, blag.	Po	naravi	je	
človek	komajda	mil.	Najprej	je	torej	potreben	proces	
mletja.	Šele	potem	postane	trdo	zrno	mehko	in	volj-
no.	Mili	stari	ljudje	so	morali	skozi	mlin	življenja,	ki	
jih	je	zmlel.	Doživljali	so	krize,	bili	so	obupani.	Šli	so	
skozi	temačne	ožine.	Spopadali	so	se	s	svojimi	napa-
kami	in	slabostmi	in	vedno	znova	izgubljali.	Mlinsko	
kolo	njihove	usode	jih	je	zbrusilo	in	omehčalo.	Niso	
se	mu	upirali.	Strinjali	so	se,	da	jih	zmelje.	In	tako	so	
postali	mili.	Morda	so	doživeli	srečanje	z	angelom,	
kot	je	to	izrazil	pesnik	v	svoji	angelski	molitvi:

Angel, brat, vsako noč,
preden demoni so mogli me ujeti,
si ti, o varuh moj, razpel peruti
in razplamtel jutranje zarje luč…

Bratsko si me ponesel
skoz rdečo peklensko globel,
mi na skalni strmi steni
stopničasto pot izklesal,
jo s klini in vrvmi zavaroval,
stene si za korak moj preklal
in vselej si zvest mi ostal,
najsi sam sem te užalil,
ko te nisem pozdravil,
se ti niti zahvalil.

Angel, varno spremstvo bodi mi,
na pustih cestah se mrači,
angel, iztrgaj me iz časnosti.
Angel, vodi me še enkrat vsaj,
kakorkoli bodi naj, potem boš prost.
Odvzemi z mojih prsi kamen,
le samega, o angel, me ne puščaj!

Pesnik	je	očitno	izkusil,	da	ga	je	angel	miline	po-
nesel	skozi	vsakršen	pekel	 in	prepade,	ga	zmlel	 in	
naredil	milega.

Milina	in	blagost	spadata	skupaj.	Menih	in	pisa-
telj	 Evagrij	 Pontski	 meni,	 da	 je	 blagost	 znamenje	
duhovnega	človeka.	Askeza,	ki	naredi	človeka	samo	
trdega	in	zaverovanega	v	svojo	pravičnost,	pa	je	brez	
vrednosti.	Le	kdor	je	blag	in	krotak	podobno	kot	Da-
vid	in	Jezus,	ve	nekaj	o	duhovni	poti.	Kdor	pa	druge	
ostro	 obsoja,	 svojih	 napak	 in	 slabosti	 ni	 resnično	
premagal.	Samo	potlačil	jih	je.	S	silo	se	je	boril	proti	
njim.	Zdaj	pa	z	enako	silo	napada	druge.	Svoje	potla-
čene	strasti	prenaša	na	druge.	Mlin	resničnosti	ga	ni	
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zmlel.	In	tako	ni	nikoli	postal	mehak,	nežen	in	mil.
Želim	ti,	da	bi	smel	v	svojem	življenju	srečati	pre-

nekaterega	angela	miline.	Čutil	boš,	kako	ti	takšni	
ljudje	 dobro	 denejo.	 Morda	 že	 poznaš	 take	 blage	
ljudi.	Skušaj	biti	večkrat	v	njihovi	bližini,	pogovarjaj	
se	z	njimi,	vprašaj	jih,	kako	so	postali	takšni.	Potem	se	
boš	od	njih	naučil	milega	pogleda,	ki	bo	potopil	tvoje	
življenje	v	mehko	jesensko	svetlobo,	ki	bo	vsemu	v	
tebi,	tudi	neuspehu,	poklonil	lastno	dostojanstvo	in	

lepoto.	In	ko	boš	tako	šel	v	šolo	k	blagim	ljudem,	boš	
morda	tudi	sam	lahko	postal	angel	miline	za	druge	
ljudi,	ki	grobo,	neprizanesljivo	ravnajo	s	seboj,	ki	se	
obsojajo	in	obupujejo	nad	sabo	in	svojimi	napakami.	
Sploh	jim	ne	bo	treba	veliko	govoriti.	Morda	bodo	
že	v	tvojem	milem	pogledu	čutili,	da	lahko	tudi	na	
svoje	življenje	gledajo	z	drugačnimi	očmi,	ne	s	trdim	
in	presojajočim,	marveč	z	milim	in	blagim	pogledom,	
ki	bo	vse	potopil	v	milo	jesensko	svetlobo.

Janez,	 Zebedejev	 sin	 in	 Jakobov	 brat	 je	 bil	 tudi	
eden	 od	 zelo	 važnih	 članov	 apostolskega	 zbora.	
Njegovo	značilno	hebrejsko	ime	Jehohanán	pomeni	
“Jahve	je	bil	milostljiv”.	Na	bregu	Tiberijskega	(Gene-
zareškega)	jezera	je	popravljal	mreže,	ko	ga	je	Jezus	
poklical	skupaj	z	bratom	(prim.	Mt	4,21,	Mr	1,19).	
Janez	je	bil	vedno	v	ožji	skupini,	ki	jo	je	Jezus	jemal	
s	seboj	ob	določenih	prilikah.	Bil	je	skupaj	s	Petrom	
in	Jakobom,	ko	je	Jezus	v	Kafarnaumu	šel	v	Petro-
vo	 hišo,	 da	 bi	 mu	 ozdravil	 taščo	
(prim.	Mr	1,29);	z	ostalima	dvema	
sledi	 Učitelju	 v	 hišo	 predstojnika	
shodnice	 Jaíra,	 čigar	 hčerko	 bo	
obudil	od	mrtvih	(prim.	Mr	5,37);	
sledi	mu,	ko	je	šel	na	goro,	da	bi	se	
spremenil	(prim.	Mr	9,2);	ob	njem	
je	 na	 Oljski	 gori,	 ko	 spričo	 mo-
gočnosti	 templja	 govori	 o	 koncu	
mesta	in	sveta	(prim.	Mr	13,3);	in	
končno	mu	je	blizu,	ko	se	na	vrtu	
Getsemani	 umakne	 na	 samo,	 da	
bi	 prosil	 Očeta	 pred	 trpljenjem	
(prim.	Mr	14,33).	Malo	pred	Pas	ho,	
ko	 Jezus	 izbere	 dva	 učenca	 in	 ju	
poš	lje	pripravit	obednico	za	ve	čer-
jo,	zaupa	to	nalogo	njemu	in	Petru	
(prim.	Lk	22.8).

Ta	njegov	prednostni	položaj	v	
skupini	Dvanajsterih	dela	do	neke	
mere	razumljiv	poseg	njegove	ma-
tere	nekega	dne:	približa	se	Jezusu,	
da	 bi	 ga	 prosila,	 naj	 bi	 njena	 dva	
sinova,	torej	prav	Janez	in	Jakob,	mogla	sedeti	eden	
na	njegovi	desni	in	eden	na	njegovi	levi	v	Kraljestvu	
(prim.	Mt	20,20-21).	Kot	vemo	je	Jezus	odgovoril	z	
vprašanjem:	vpraša	ju,	če	sta	pripravljena	piti	kelih,	ki	
ga	bo	pil	on	sam	(prim.	Mt	20,22).	Za	temi	besedami	
je	bil	namen	odpreti	obema	učencema	oči,	vpeljati	
ju	 v	 skrivnost	 svoje	 osebe	 in	 poudariti,	 da	 bosta	 v	
prihodnosti	poklicana	biti	njegove	priče	do	najvišje	
krvave	preizkušnje.	Malo	kasneje	je	Jezus	poudaril,	
da	ni	prišel,	da	bi	mu	služili,	ampak	da	bi	on	služil	in	
da	bi	dal	svoje	življenje	v	odkupnino	za	mnoge	(prim.	
Mt	20,28).	V	dneh,	ki	so	sledili	vstajenju,	najdemo	

“Zebedejeva	sinova”	skupaj	s	Petrom	in	nekaterimi	
drugimi	učenci	v	brezuspešni	noči,	kateri	je	po	posre-
dovanju	Vstalega	sledil	čudežni	ribolov:	»učenec,	ki	
ga	je	Jezus	ljubil«,	prvi	spozna	»Gospoda«	in	opozori	
Petra	(prim.	Jn	21,1-13).

V	 jeruzalemski	 Cerkvi	 je	 Janez	 zasedal	 važno	
mesto	 pri	 vodstvu	 prve	 skupine	 kristjanov.	 Pavel	
ga	namreč	šteje	med	tiste,	ki	jih	imenuje	»stebre«	te	
skupnosti	 (prim.	 Gal	 2,9).	 V	 resnici	 ga	 Apostolska	

dela	predstavijo	skupaj	s	Petrom,	
ko	 gresta	 molit	 v	 tempelj	 (prim.	
Apd	3,1-4.11),	ali	ko	stopita	pred	
sinedrij,	 da	 bi	 pričevala	 o	 svoji	
veri	 v	 Jezusa	 Kristusa	 (prim.	 Apd	
4,13.19).	Oba	s	Petrom	jeruzalem-
ska	Cerkev	povabi,	naj	potrdita	z	
molitvijo	 nad	 njimi,	 da	 bi	 prejeli	
Svetega	Duha,	tiste,	ki	so	v	Samariji	
sprejeli	evangelij	(prim.	Apd	8,14-
15).	Posebej	je	treba	spomniti	na	
to,	kar	je	s	Petrom	zatrdil	pred	sine-
drijem,	ki	mu	je	sodil:	»	Ne	moreva,	
da	 ne	 bi	 govorila	 o	 tem,	 kar	 sva	
videla	 in	slišala«	(Apd	4,20).	Prav	
ta	 smelost	 v	 izpovedovanju	 vere	
je	 zgled	 in	 opozorilo	 nam	 vsem,	
naj	 bomo	 vedno	 pripravljeni	 od-
ločno	izpovedati	svojo	neomajno	
pripadnost	Kristusu	in	postavljati	
vero	nad	vsako	preračunanost	ali	
človeško	korist.

Po	izročilu	je	Janez	tisti	učenec,	
»ki	 ga	 je	 Jezus	 ljubil«	 in	 se	 je	 po	 poročilu	 četrtega	
evangelija	 naslonil	 na	 Jezusove	 prsi	 med	 zadnjo	
večerjo	(prim.	Jn	13,21),	bil	ob	križu	skupaj	z	Jezu-
sovo	Materjo	(prim.	Jn	19,25),	in	končno	pričal	tako	
da	je	grob	prazen,	kot	o	sami	navzočnosti	Vstalega	
(prim.	Jn	20,2;	21,7).	Vemo,	da	je	to	enačenje	Janeza	
z	“učencem,	ki	ga	je	Jezus	ljubil”	danes	predmet	raz-
prave	izvedencev,	od	katerih	nekateri	vidijo	v	njem	
preprosto	prototip	Jezusovega	učenca.	To	vprašanje	
lahko	 prepustimo	 razlagalcem	 in	 se	 zadovoljimo	
z	naukom,	ki	je	važen	za	naše	življenje:	Gospod	bi	
rad	 naredil	 iz	 vsakega	 izmed	 nas	 učenca,	 ki	 živi	 v	
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osebnem	prijateljstvu	z	Njim.	To	je	pa	mogoče	samo	
v	odnosu	velike	domačnosti,	ki	 jo	preveva	toplina	
popolnega	 zaupanja.	 To	 se	 dogaja	 med	 prijatelji;	
zato	 je	 Jezus	 nekega	 dne	 dejal:	 »Nihče	 nima	 večje	
ljubezni,	kakor	je	ta,	da	dá	življenje	za	svoje	prijate-
lje. . .	Ne	imenujem	vas	več	služabnike,	ker	služabnik	
ne	ve,	kaj	dela	njegov	gospodar;	vas	sem	imenoval	
prijatelje,	ker	sem	vam	razodel	vse,	kar	sem	slišal	od	
svojega	Očeta«	(Jn	15,13.15).

Apokrifna	Dela apostola Janeza	ga	predstavljajo	
ne	kot	ustanovitelja	Cerkva	in	tudi	ne	kot	voditelja	
že	ustanovljenih	skupnosti,	ampak	na	večnem	po-
tovanju	kot	nosilca	vere	v	srečanju	z	»dušami,	ki	so	
sposobne	upati	in	biti	odrešene«	(18,10;	23,8).	Vse	to	
izhaja	iz	pameti	nedostopnega	namena	pokazati	ne-
vidno.	In	res	ga	vzhodne	Cerkve	imenujejo	preprosto	
“Teolog”,	to	je	tisti,	ki	je	sposoben	govoriti	z	razumlji-
vimi	izrazi	o	božanskih	rečeh	in	odgrniti	skrivnosten	
pristop	do	Boga	preko	pripadnosti	Jezusu.

Čaščenje	 apostola	 Janeza	 se	 je	 začelo	 v	 mestu	

Efezu,	kjer	naj	bi	po	prastarem	izročilu	dolgo	deloval	
in	umrl	v	izredni	starosti	pod	cesarjem	Trajanom.	Bi-
zantinski	cesar	Justinijan	je	v	6.	stoletju	dal	postaviti	
v	Efezu	v	njegovo	čast	veličastno	baziliko,	od	katere	
so	ostale	mogočne	razvaline.	Prav	na	Vzhodu	je	bil	
in	je	še	deležen	velike	časti.	V	bizantinski	ikonogra-
fiji	je	pogosto	predstavljen	kot	zelo	star	in	v	stanju	
poglobljenega	premišljevanja,	z	izrazom	nekoga,	ki	
vabi	k	molku.

Zares	 se	 je	 brez	 primerne	 zbranosti	 nemogoče	
približati	najvišji	skrivnosti	Boga	in	njegovega	raz-
odetja.	To	razloži,	zakaj	je	pred	leti	zatrdil	carigrajski	
ekumenski	patriarh	Atenagora,	ki	ga	je	papež	Pavel	
VI.	objel	ob	nepozabnem	srečanju:	»Janez	je	vir	naše	
najvišje	duhovnosti.	Kot	on,	tudi	‘tihi’	spoznajo	skriv-
nostno	zamenjavo	srca,	kličejo	Janezovo	navzočnost	
in	njihovo	srce	se	vžge.«	Gospod	naj	nam	pomaga	sto-
piti	v	Janezovo	šolo,	da	bi	se	naučili	lekcije	ljubezni	
tako,	da	bi	se	čutili	od	Kristusa	ljubljene	»do	konca«	
(Jn13,19)	in	darovali	svoje	življenje	Zanj.

Molitev	žalostnega	rožnega	venca	naj	bi	nastala	
že	v	15.	stoletju	in	se	sprva	imenovala	»Gospodovo	
pe	ter	no	prelivanje	krvi«.	Odsev	tega	je	(po	Kuretu)	
v	nekaterih	rožnovenskih	pesmih.	Neka	štajerska	iz	
Frama	napoveduje	desetke	s	štetjem,	npr.	Prvokrat	
je	Jezus	kri	prelil,	/	ko	je	krvavi	pot	potil.. .	Petokrat	je	
Jezus	kri	prelil,	/	ko	je	na	križu	smrt	storil.

V	postnem	času	je	bila	v	navadi	tudi	molitev	križe-
vega	pota,	ki	je	v	začetku	imel	samo	pet	postaj	kakor	
rožni	venec	skrivnosti,	toda	molili	so	ga	na	prostem.	
Ljubljana	je	tak	križev	pot	dobila	leta	1654.	Prva	po-
staja	je	bila	na	današnjem	Ambroževem	trgu,	zadnja	

pa	v	Štepanji	vasi.	V	18.	stoletju	 je	po	prizadevanju	
frančiškanov	nastal	križev	pot	s	štirinajstimi	postaja-
mi,	kakor	ga	poznamo	danes	in	so	slike	zanj	obešene	
na	stene	v	cerkvah.	Razen	tega	so	v	čustveno	razgiba-
nem	obdobju	baroka,	ki	sovpada	s	katoliško	versko	
obnovo	(17.	stol.),	nastale	zdaj	že	davno	pozabljene	
pobožnosti,	npr.	češčenje	rane	na	Kristusovi	strani	
ali	češčenje	njegove	s	trnjem	kronane	glave.	Ljudje	so	
v	postnem	času	obiskovali	cerkve,	kakor	je	Žalostna	
gora	pri	Preserju	ali	pri	Mokronogu.	Mnogi	so	molili	
tudi	“zlati	očenaš”,	ki	govori	o	Jezusovem	trpljenju.

Ker	je	postni	čas	vedno	spomladi,	se	ujema	z	začet-
kom	dela	na	polju	in	po	vrtovih.	Po	mnogih	krajih	na	
Slovenskem	so	se	pri	tem	nekdaj	ravnali	po	pregovoru:	
Z Bogom začni vsako delo, / da bo dober tek imelo.	Zato	
so	ponekod	na	kvatrno	soboto	v	postu	z	blagoslovlje-
no	vodo	pokropili	vsa	polja,	hišo	in	hleve,	drugod	pa	so	
to	storili	ob	prvem	oranju	ali	ob	prvi	setvi.	Tudi	živino	
so	pokropili,	ko	je	šla	prvič	na	polje	ali	na	pašo.	Sejanje	
je	gospodar	opravljal	zbrano,	skoraj	obredno,	odkrit	
in	se	je	na	začetku	prekrižal	ali	kaj	zmolil.

Čeprav	imajo	na	Štajerskem	že	sv.	Valentina	za	“pr-
vega	pomladina”,	pa	velja	ljudstvu	nasploh	gregorjevo 
(12.	marca)	za	prvi	pomladanski	dan	in	se	takrat	že-
nijo	ptički,	če	tega	niso	opravili	na	valentinovo.	V	Beli	
krajini	so	otroci	na	ta	dan	iskali	po	grmovju	slaščic,	ki	
naj	bi	ptičkom	ostale	od	gostije,	kakor	pripoveduje	
Župančič	v	svoji	“Dumi”.

Na	gregorjevo	se	že	pozna,	da	se	je	dan	občutno	
podaljšal	in	je	npr.	v	Tržiču	nastala	šega,	da	so	zvečer	
pred	12.	marcem	spuščali	v	potok	papirnate	barčice	
s	prižganimi	svečkami	v	njih,	kar	naj	bi	pomenilo,	da	
poslej	obrtnikom	ne	bo	več	treba	delati	ob	luči.	Na	
Krasu	pa	so	rekli,	da	šele	sv. Jožef (19. marca)	čevljar-
jem	upihne	luč.

Zmaga Kumer

POSTNI ČAS V LJUDSKEM IZROČILU

S	 pepelnico,	 sredo	 po	 pustnem	 torku,	 se	 začne	
postni	čas,	štiridesetdnevna	priprava	na	veliko	noč.	
Nekdaj	so	ta	čas	spokornosti	jemali	zelo	zares:	utihnili	
so	godci	in	razposajene	pesmi,	ni	smelo	biti	vasovanja	
in	plesov,	meso	je	izginilo	z	jedilnika,	ponekod	so	si	ob	
sredah	in	petkih	pritrgovali	v	jedi,	nekateri	kadilci	so	se	
odrekli	tobaku.	Danes	je	postna	postava	zelo	omiljena,	
javno	mnenje	spokornosti	nenaklonjeno,	kar	pa	ni	
vzrok,	da	bi	se	tudi	današnji	kristjan	ne	mogel	ali	ne	
hotel	v	postnem	času	čemu	odpovedati.

Cerkev	je	nekdaj	uvajala	ali	dopuščala	primerne	po-
božnosti	kot	sredstvo	za	duhovno	prenovo	pred	vsta-
jenjskim	praznikom.	Med	take	pobožnosti	se	uvršča	
zlasti	molitev	žalostnega	rožnega	venca	z	dodajanjem	
kratke	pesmi	pred	vsako	desetko	namesto	govorjene	
napovedi	skrivnosti.	Takih	pesmi	je	na	Slovenskem	
veliko,	med	zelo	znanimi	je	npr.:

Tri rožce so zbrane
za verne kristjane,
je venček spleten
in Mariji posvečen.

Ves svet se je tresel,
k' je Jezus križ nesel,
k' je Jezus križ nesel,
krvavi pot potil.
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za postni čas
Wilhelm Hünermann

PEKEL BESNI

Na	pustem	pogorju	je	žareča	sončna	obla	obsojala	
na	smrt	vsako,	še	tako	skrito	življenje.	Nikjer	nobe-
nega	grma,	niti	najmanjšega	drevesa,	ki	bi	nudil	kaj	
sence;	nikjer	izvira,	ki	bi	onemoglega	spet	obudil	k	
življenju.	Sončna	pripeka	je	neusmiljeno	razžarjala	
kamnito	 pobočje.	 Potem	 se	 je	 nenadoma	 spustila	
noč,	 hladna,	 tuja	 in	 vsemu	 sovražna.	 V	 tej	 temi	 so	
tako	pošastno	odmevali	kriki	nočnih	ptic	in	tulje-
nje	šakalov,	da	je	ljudem	kri	ledenela	v	žilah.	Gorje	
tistemu,	ki	bi	se	izgubil	v	tej	samoti!

V	tej	divji	puščavi	je	Gospod	prebil	štirideset	dni	in	
štirideset	noči.	Čisto	sam	in	daleč	od	ljudi	je	hotel	pri-
sluhniti	besedi	večnega	
Očeta.	Veliki	molivec	si	
ni	 privoščil	 ne	 hrane,	
ne	 pijače,	 pozabljal	 je	
na	lakoto,	žejo	in	na	vse	
druge	potrebe	ubogega	
človeškega	telesa.

Ko	je	puščavo	zagr-
nil	 skrivnostni	 molk	
no	či,	 se	 je	 pogovarjal	
z	 nebeškim	 Očetom;	
klical	ga	je	v	razžarjeni	
svetlobi	opoldanskega	
sonca,	pod	ledeno	svet-
limi	zvezdami	je	mislil	
nanj.	 Zdelo	 se	 je,	 da	
je	 Nesmrtni	 daleč	 od	
posvetnih	 težav	 dru-
gih	 zemljanov,	 čeprav	
je	 prav	 tako	 kot	 drugi	
tudi	on	bil	človek.	Divja	
pokrajina	mu	ni	nudila	
prav	nobenega	zavetja,	
nihče	ni	lajšal	njegovega	trpljenja.	Silna	volja	tega	
človeka	pa	je	obvladala	težnje	človeške	narave.	Zara-
di	svojega	poslanstva	je	zmogel	nadčloveške	napore	
tistih	štirideset	dni	in	štirideset	noči.

Vir	njegove	moči	je	bila	molitev.	Kdor	zna	tako	
moliti	kakor	Jezus,	preraste	omejenost	ustvarjenega	
sveta	ter	prekorači	meje	človeške	moči.

Kot	 v	 neskončnem	 morju	 se	 je	 Jezusova	 duša	
uta	pljala	v	Očetovi	volji.	Žar	njegove	molitve	je	bolj	
goreč	kakor	ognjeni	dih	puščavskega	sonca.	Lakota	
in	žeja	po	Bogu	sta	večji	od	bolečine,	ki	jo	trpi	one-
moglo	telo.

Veliki	puščavnik	je	vztrajal	v	gorski	samoti	in	se	
boril	 z	 Očetom,	 tako	 kakor	 nekoč	 očak	 Jakob	 pri	
Jakobovem	studencu	s	svojim	Bogom.

Tišino	 zadnje	 noči	 je	 zviharil	 nenadni	 hamsin.	
Peščeni	vrtinci	so	se	dvignili	iz	puščave,	hamsin	jih	je	
gnal	visoko	pod	nebo,	kjer	so	v	podivjanem	besu	za-
temnili	iskreče	se	nočno	nebo.	Pošastno	rjoveč	se	je	

puščavski	vihar	zaganjal	v	votlino,	kjer	je	z	obrazom	
na	tleh	negibno	ležal	Sin	človekov.	Hrumel	je	prek	
globeli,	bičal	kamnita	ostenja	in	se	divje	zaganjal	v	
ostre	grebene.	Celo	zategli	živalski	kriki	so	se	izgubili	
v	njegovem	bučanju.

Ob	spremljavi	teh	peklenskih	orgel	se	je	h	Gospo-
du	priplazil	skušnjavec,	edini,	ki	ga	je	razen	Očeta	še	
našel	v	tej	divjini.	Pred	osamljeno	dušo	je	pričaral	
vabljive	prikazni.	Vedel	je,	kaj	potrebuje	njegovo	telo:

»Zakaj	 se	 mučiš,	 ti,	 vzvišeni	 Sin	 neba?	 Kako	 da	
trpiš	lakoto,	ko	si	vendar	vsemogočen?«

»Če si božji Sin, reci temu kamnu, naj postane 
kruh.

Zakaj	bi	živel	v	rev-
ščini,	ko	vendar	vse	bo-
ga	stvo	sveta	čaka	nate?	
Kdor	je	močan	kakor	si	
ti,	lahko	iz	kam	nite	pu-
ščave	 pričara	 Edenski	
vrt!	Izkoristi	svojo	vse-
mogočnost,	ti,	Večni!«

Ko	je	vstajal,	mu	je	v	
roki	 obtičal	 kamen,	 o	
katerem	 je	 bil	 govoril	
skušnjavec.	 Kamen?	
Za	kaj	 ne	 kruh?	 Zakaj	
trpljenje	 in	 odpoved?	
Zakaj	 ne	 polnost	 vseh	
zemeljskih	 darov?	 Je-
zus	je	prezirljivo	spustil	
kamen	na	tla	in	od	go-
voril	v	bobnenje	vihar-
ja:

»Pisano je: Človek 
naj ne živi samo od 

kruha, ampak od vsake be se de, ki pride iz 
božjih ust.«

Celo	samemu	hamsinu	je	zastal	dih	ob	tem	od-
govoru.	 Utihnil	 je.	 Toda	 le	 za	 trenutek.	 Takoj	 je	 s	
podvojeno	surovostjo	znova	vzkipel.	Tedaj	je	zlobni	
skušnjavec	naslikal	osamljenemu	novo	prikazen.

Stal	je	na	visokem	tempeljskem	obzidju.	Hinavsko	
potuhnjeni	glas	je	siknil	vanj:

»Če si božji Sin, vrzi se dol, kajti pisano je: 
Svojim angelom bo zate zapovedal in na rokah 
te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.«

»Če	že	res	hočeš	biti	Mesija,«	mu	je	demon	prigo-
varjal,	»potem	bodi	takšen,	kakor	se	spodobi	–	s	slavo	
in	častmi!	Oblast	imaš	delati	takšne	čudeže,	da	bo	
ljudem	zastajal	dih.	Slavili	te	bodo	in	te	kot	božjega	
poslanca	nosili	na	ramenih.	Postavili	ti	bodo	prestol,	
ki	bo	res	tebe	vreden.«

V	bobnenje	viharja	je	tedaj	zadonel	jasen	in	od-
ločen	glas:
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»Pisano je: Ne skušaj Gospoda, svojega Bo ga!«
Skušnjavec	je	vrgel	še	zadnjo,	najmočnejšo	karto.	

Boga-človeka	je	v	duhu	peljal	na	visoko	goro,	skoraj	
do	zvezd	je	segala.	Od	tu	je	videl	vsa	kraljestva	in	vsa	
bogastva	sveta.

»Res	je	bilo	premalo,	kar	sem	ti	do	zdaj	ponudil!«	
mu	je	šepetal.	»Kaj	pa	tebi	pomeni	kruh,	kaj	bi	ti	z	
izraelskim	prestolom!	Glej,	sedaj	ti	dajem	mnogo	več!	
Vse	to	ti	dam!	Vse	zaklade	sveta,	oblast	in	čast!	Ves	
imperij	s	cesarjem	vred,	Rim	z	njegovim	razkošjem,	
vse	prestole	in	kraljestva	sveta!

Vse to ti bom dal, če predme padeš in me po-
častiš!

Da,	mene!	Moje	metode!	Moj	način	vladanja	svetu!	

Obožuj	vse	to!	Moli	me	in	napravim	te	za	vladarja	
sveta!«

Hamsin	je	zarjovel,	da	je	grozljivo	odmevalo	po	
strmih	pečeh	in	peščenih	pobočjih.	Skozi	bučanje	
viharja	pa	so	jasno	zadonele	Gospodove	besede:

»Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, 
svojega Boga, moli in samo njemu služi!«

Pobesnelo	 divjanje	 je	 v	 tem	 trenutku	 zamrlo.	
Oblaki	so	se	razblinili.	Skozi	temo	so	se	kot	umite	za-
iskrile	zvezde.	Jezusova	utrujena	duša	se	je	potapljala	
v	čudežni	mir.	Zli	duh	se	je	umaknil.	Nebeški	duhovi	
so	ga	obkrožili	in	se	mu	v	dokaz	vdanosti	priklanjali.	
Ko	je	jutranja	zarja	škrlatno	obarvala	peščene	grebe-
ne,	je	Jezus	vstal	in	se	napotil	k	Jordanu.

Postni	čas	je	eden	od	posebnih	časov,	ki	ga	kato-
liška	Cerkev	in	druge	krščanske	Cerkve	obhajajo	v	
bogoslužnem	letu.	To	je	razdobje	pred	praznovanjem	
velike	noči,	ki	po	rimskem	obredu	traja	štiriinštiri-
deset	dni	(od	pepelnične	srede	dalje),	po	ambrozi-
janskem	obredu	pa	traja	štirideset	dni	(od	nedelje,	
ki	 sledi	 pustnemu	 torku,	 ker	 pepelnične	 srede	 ne	
pozna).	 Značilnost	 tega	 časa	 je	 stalno	 povabilo	 k	
spreobrnjenju	 k	 Bogu.	 Glavna	 dela	 postnega	 časa	
so:	 od	 Cerkve	 predpisani	 post,	 vztrajnejša	 molitev	
in	dobra	dela.	To	je	pot	priprave	na	veliko	noč,	ki	je	
največji	krščanski	praznik.

Postni	čas	spominja	na	štirideset	dni,	ki	jih	je	Je-
zus	preživel	v	puščavi	po	svojem	krstu	v	Jordanu	in	
pred	začetkom	svojega	javnega	delovanja.	To	je	tudi	
čas,	ko	se	katehumeni	udeležujejo	zadnje	priprave	
na	svoj	krst.

Običajno	pravimo,	da	post	traja	štirideset	dni,	v	
resnici	pa	točen	račun	pokaže,	da	v	rimskem	obredu	
traja	štiriinštirideset	dni.	Do	konca	4.	stoletja	se	je	
post	začenjal	šele	na	nedeljo	(kot	se	še	danes	začenja	
v	ambrozijanskem	obredu)	in	je	trajal	pet	polnih	ted-
nov	(5x7=35	dni)	in	se	je	končal	na	četrtek	velikega	
tedna	(dodatnih	5	dni),	kar	je	točno	štirideset	dni.	Ob	
koncu	5.	stoletja	so	začetek	postnega	časa	prestavili	
na	sredo	pred	prvo	postno	nedeljo,	(dodatni	4	dne-
vi),	vključili	so	pa	tudi	veliki	petek	in	veliko	soboto,	
tako	 da	 je	 bilo	 celotno	 število	 šestinštirideset	 po-
stnih	dni.	To	so	storili,	da	bi	prišli	do	štiridesetih	dni	
cerkvenega	posta	pred	veliko	nočjo,	saj	na	nedelje	v	
postnem	času	post	ni	bil	(in	še	vedno	ni)	zapovedan.	
Z	reformo	II.	vatikanskega	koncila	je	sveto	tridnevje	
Kristusovega	trpljenja,	smrti	in	vstajenja	dobilo	nazaj	
svoje	neodvisno	bogoslužje	in	se	postni	čas	konča	z	
deveto	uro	(ob	3	popoldne)	na	veliki	četrtek.	Tako	
postni	čas	danes	traja	od	pepelnične	srede	do	veli-
kega	 četrtka,	 kar	 daje	 v	 celoti	 štiriinštirideset	 dni,	
spokornih	 dni	 pa	 je	 točno	 štirideset,	 ker	 nedelje	
odpadejo.	 To	 vztrajanje	 pri	 štiridesetih	 dneh	 ima	
svetopisemsko	osnovo,	saj	se	število	štirideset	v	Stari	
zavezi	pogosto	pojavlja.

Glavne	omembe	števila	štirideset	v	Svetem	pismu:

–	štirideset	dni	je	trajal	vesoljni	potop;
–	štirideset	 let	 je	 Izrael	blodil	od	Egipta	do	Ka-

naana;
–	štirideset	dni	je	Mojzes	prebil	na	gori	Sinaj;
–	štirideset	let	je	bil	mir	v	času	sodnika	Gideona;
–	štirideset	let	so	bili	Izraelci	v	rokah	Filistejcev;
–	štirideset	let	je	David	kraljeval	nad	Izraelom;
–	štirideset	let	je	Salomon	kraljeval	nad	Izraelom;
–	štirideset	dni	je	Elija	hodil	do	gore	Horeb;
–	štirideset	dni	je	Jona	pridigal	v	Ninivah;
–	štirideset	dni	se	je	Jezus	postil	v	puščavi;
–	 štirideset	 dni	 je	 Jezus	 poučeval	 učence	 med	

vstajenjem	in	vnebohodom.
V	prvi	Cerkvi	so	se	pred	praznovanjem	velike	noči	

postili	dan	ali	dva.	Kaže,	da	ta	post	ni	bil	usmerjen	
predvsem	v	veliko	noč,	ampak	v	krščevanje,	ki	se	je	
polagoma	omejilo	na	veliko	soboto.	V	začetku	so	se	
morali	postiti	samo	katehumeni,	nato	tudi	tisti,	ki	
je	podelil	krst	in	končno	vsa	cerkvena	skupnost.	Ta	
post	ni	imel	spokornega	značaja,	ampak	je	pomenil	
pripravljenost	 za	 razsvetljenje.	 V	 tem	 času	 so	 ne-
deljo	pred	veliko	nočjo	v	Rimu	imenovali	“nedelja	
trpljenja”.	V	sredo	in	petek	tega	tedna	niso	obhajali	
evharistije.	 Obvezen	 post	 za	 ta	 teden	 je	 dokazan	
samo	za	aleksandrijsko	Cerkev.	Po	pričevanju	nekega	
Sokrata	iz	5.	stoletja	so	tri	tedne	pred	veliko	nočjo	
brali	Janezov	evangelij,	ki	ima	dosti	odlomkov,	ki	se	
nanašajo	na	bližnjo	veliko	noč	in	na	Jezusovo	nav-
zočnost	v	Jeruzalemu.

Čas	priprave	na	veliko	noč	se	je	podaljševal	zaradi	
spokorne	prakse.	Tisti,	ki	so	se	želeli	spraviti	z	Bo-
gom	in	s	Cerkvijo,	so	začeli	pripravo	na	prvo	od	teh	
nedelj	(pozneje	so	začetek	prestavili	na	sredo	pred	
prvo	teh	nedelj)	in	so	jo	zaključili	na	veliki	četrtek	
zjutraj,	na	dan,	ko	so	dosegli	spravo.	Na	ta	način	so	
se	spokorniki	podvrgli	pripravi,	ki	je	trajala	štirideset	
dni.	Pripravo	so	začeli	s	posipanjem	pepela	na	glavo	
in	raševinasto	obleko	v	znamenje	svojega	kesanja.

Proti	koncu	5.	stoletja	so	v	spokorni	čas	vključili	
tudi	 sredo	 in	 petek	 pred	 začetkom	 posta.	 Običaj	
posipanja	s	pepelom	se	je	razširil	na	vse	vernike.	V	
tem	času	so	se	začele	oblikovati	tudi	stopnje	kate-

TO IN ONO O POSTNEM ČASU
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humenata	kot	priprave	na	krst,	ki	so	ga	podeljevali	
med	 slovesno	 vigilijo	 na	 veliko	 soboto.	 Tako	 se	 je	
čas	 priprave	 na	 krst	 poenotil	 s	 spokornim	 časom	
priprave	na	veliko	noč.

V	6.	stoletju	so	v	velikonočno	praznovanje	vklju-
čili	 ves	 teden	 pred	 prvo	 postno	 nedeljo.	 Nedeljo,	
ki	je	začenjala	ta	teden,	so	imenovali	petdesetnica	
(quinquagesima),	saj	je	bila	petdeset	dni	pred	veli-
ko	nočjo.	V	teku	6.	in	7.	stoletja	so	to	praznovanje	
podaljševali	 in	 tako	 prišli	 do	 nedelj	 šestdesetnice	
(sexagesima)	in	sedemdesetnice	(septuagesima).

Po	 reformi	 II.	 vatikanskega	 koncila	 imamo	 na-
slednjo	 obliko	 štiridesetdnevnega	 posta:	 začne	 se	
na	 pepelnico	 z	 obredom	 pepelenja	 in	 traja	 do	 ve-

likega	četrtka.	V	tem	času	je	zapovedan	zdržek	od	
mesa	na	pepelnico	in	na	vse	petke,	poleg	tega	je	na	
pepelnico	zapovedano	tudi	pritrganje	v	jedi	za	vse,	
ki	so	dopolnil	21	let	in	še	niso	začeli	60.	leta	starosti.	
Na	veliki	četrtek	zvečer	je	maša	Gospodove	zadnje	
večerje,	 ki	 je	 spomin	 na	 ustanovitev	 evharistije	 in	
duhovniškega	posvečenja.	S	to	mašo	se	začne	sve-
to	tridnevje.	V	postnem	času	se	pri	mašah	ne	moli	
“Slava”	in	ne	poje	“aleluja”,	bogoslužna	oblačila	so	
vijoličaste	barve	(razen	na	četrto	postno	nedeljo,	ko	
je	dovoljena	rožnata	barva).

Pritrganje	v	 jedi	 je	zapovedano	samo	na	pepel-
nično	sredo	in	veliki	petek,	pomeni	pa	sodelovanje	
telesa	na	poti	spreobnjenja	in	poboljšanja.

Pavel	je	ostro	čutil	svojo	nevrednost,	ker	je	pre-
ganjal	 Cerkev	 prvih	 kristjanov.	 V	 Pismu	 Timoteju	
(1	 Tim	 1,12–17)	 kar	 dvakrat	 poudari,	 da	 je	 našel	
usmiljenje	 pri	 Bogu.	 Bog	 ga	 preustvari	 v	 zgled	 za	
vse,	ki	bodo	sprejeli	vero.	Dá	mu	apostolsko	službo	
in	 mu	 poslej	 priznava	 zvestobo.	 Zatemnjeno	 spo-
znanje	 mu	 presije	 s	 presežno	 lučjo.	 Odpadejo	 mu	
luskine	z	duhovnih	oči.	Razume	pomen	Jezusovega	
ovrednotenja	zadnjega	mesta.	Vidi	se	na	njem,	zato	
se	ima	za	prvega	med	grešniki.	Na	Pavlovem	zgledu	
se	drugim	razodeva	veličina	božjega	usmiljenja.	To	
pa	je	v	korist	Cerkvi.

V	evangeliju	(Lk	15,1–32)	Jezus	poda	kar	tri	prili	ke	
o	božjem	usmiljenju.	Bog	odpušča	skesanemu	greš-
niku.	Človeka	stalno	nevidno	spremlja,	v	določenih	
časih	pa	ga	nagovori	tako	močno,	da	človek	zazna	
božjo	navzočnost.	Sicer	je	v	vesti	človek	stalno	v	dia-
logu	z	Bogom,	v	izbranih	trenutkih	pa	ta	dialog	po-
stane	posebej	izrazit.	Ta	misel	je	navzoča	v	prilikah	o	
izgubljeni	ovci,	o	izgubljeni	drahmi	in	o	izgubljenem	
sinu.	V	slednji	ta	misel	postane	prav	dramatična.	Oče,	
ki	je	podoba	Boga,	gre	izgubljenemu	sinu	naproti	in	
mu	pade	v	objem.	Bog	izpriča	premoč	dobrote.

S	tem	povzame	oznanilo	celotnega	Svetega	pisma	
o	božjem	usmiljenju.	Že	skozi	vso	staro	zavezo	je	ljudi	
tolažila	beseda,	da	je	Bog	»usmiljen	in	milostljiv	…	
poln	dobrote	in	zvestobe,	ki	…	odpušča«	(2	Mz	34,6).

V	zadnjih	desetletjih	so	nekateri	teologi	poudar-
jeno	razmišljali	o	“teologiji	božje	bolečine”,	pri	nas	
zlasti	pokojni	prof.	dr.	Anton	Strle.	Ker	je	trpljenje	
kruta	realnost,	mnoge	pritegne	misel	na	Boga,	ki	do	
zadnjih	globin	iz	lastne	izkušnje	sam	pozna	trpljenje	
in	ga	spremeni	v	ljubezen.

V	 občudovanju	 Boga,	 ker	 je	 sočuten	 s	 trpečim	
člo			vekom,	se	pojavi	vprašanje:	Ali	je	ob	vsem	sočutju	
Bog	pred	trpljenjem	nemočen?

Jasno	je,	da	je	Stvarnik	vsega,	kar	obstaja,	močen.	
Toda	s	svojo	močjo	ni	nikoli	nasilen.	Njegova	moč	
deluje	vedno	kot	ljubezen.	Posebnost	njegove	moči	
je	ravno	v	njegovem	usmiljenju.	Tako	v	priliki	o	iz-
gubljenem	sinu	nazorno	vidimo,	kako	deluje	božja	
moč.	Oče	potrpi	s	sinom,	ki	ga	je	premamil	greh	in	
se	je	svobodno	odločil	za	grešno	življenje.	Podobno,	
kot	je	rekel	neki	fant:	do	svojega	60.	leta	se	bom	samo	
zabaval.	Oče	v	priliki	torej	potrpi	in	boleče	iztrpeva	
greh	 svojega	 sina.	 Ko	 v	 sinu	 dozori	 spoznanje	 in	
skesan	pomisli	na	Očeta,	se	hitro	odloči	za	vrnitev	
k	Očetu,	ker	se	globoko	zaveda,	kako	ga	Oče	ljubi.

Usmiljeni	 Bog	 želi,	 da	 smo	 tudi	 mi	 usmiljeni	
(prim.	Lk	6,36),	saj	smo	»Božja	podoba«	(1	Mz	1,27).	
Usmiljenje	 je	 važnejše	 kot	 žrtev	 (prim.	 Oz	 6,6;	 Mt	
9,13).	Z	usmiljenjem	častijo	Boga	tudi	pogani	(2	Mz	
2,6:	faraonova	hči),	izobčenci	(Lk	10,37:	Samarijan).	
»Obleči	Kristusa«	(Gal	3,27)	pomeni	»obleči	prisrčno	
usmiljenje«	(Kol	3,3).

Če	 hočeš	 biti	 usmiljen,	 nas	 pouči	 sv.	 Bernard,	
moraš	spoznati,	kaj	si,	kajti	dejansko	si	usmiljenja	
vreden.	Če	se	tega	ne	boš	zavedal,	ko	boš	srečal	člo-
veka,	zapredenega	v	neko	zlo,	verjetno	do	njega	ne	
boš	usmiljen,	ampak	se	boš	znesel	nad	njim	s	svojo	
jezo.	Ne	boš	ga	poučeval	v	duhu	miline,	ampak	ga	
boš	grobo	pahnil	v	zakrknjenost.	»Vi,	ki	ste	duhovni,	
poučujte	take	ljudi	v	duhu	miline«	(Gal	6,1).	V	istem	
duhu	miline,	kakršnega	si	želiš	sam	od	pomočnika,	
pomagaj	ti	drugemu.	To	pa	dosežeš	tako,	da	ne	po-
zabiš	na	to,	kako	si	tudi	sam	usmiljenja	potreben.

Rudi Koncilija

USMILJENJE
usmiljenje je božja lastnost, ki odpre človeku dostop v božje srce

Splošni:	Da bi bil na vsem svetu pravično priznan doprinos žensk k razvoju družbe.
Misijonski:	Da bi Sveti Duh naklonil vztrajnost tistim, ki so, posebno v Aziji, zapostavljeni, prega-

njani in v smrtni nevarnosti zaradi Kristusovega imena.

MOLITVENI NAMENI ZA MAREC
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➧

Lukovo	 besedilo	 o	 oz-
na	njenju	je	prav	tako	pri-
poved	o	poklicanosti,	zato	
so	besede	»Gospod	je	s	te-
boj«	vezane	na	Marijin	ugo-
vor:	»Kako	se	bo	to	zgodilo,	
ko	ne	poznam	moža?«	(Lk	
1,34)	in	povezane	v	celoto	
z	 angelovim	 odgovorom:	
»Sveti	 Duh	 bo	 prišel	 nad-
te	 in	 moč	 Najvišjega	 te	
bo	 obsenčila«	 (Lk	 1,35).	
Ko	 ji	 angel	 sporoči	 Božjo	
odločitev,	da	jo	bo	naredil	
za	 mater	 Sinu	 Najvišjega,	
Sinu	Božjega	(Lk	1,32.35),	
kar	je	poklicanost,	ki	pre-
sega	 vsako	 predstavo,	 je	
Marija	 vznemirjena	 (Lk	
1,28),	ugo		varja	zaradi	svo-
je	 nepomembnosti	 (Lk	 1,	
48)	 in	 zaradi	 svoje	 odlo-
čitve	 za	 deviško	 življenje	
(Lk	1,34).

To	so	ugovori,	na	katere	
Bog	odgovarja	tako,	da	se	
pokaže	Vsemogočnega,	ki	
lahko	stori	velike	reči	(Lk	
1,49)	 z	 ustvarjalno	 močjo	 Duha.	 To	
pomeni,	da	je	z	njo	Bog,	tisti,	ki	mu	»ni	

nič	nemogoče«	(Lk	1,37).
Bog,	ki	poveri	nalogo,	jo	

lahko	tudi	izpelje	tam,	kjer	
njegove	močne	navzočno-
sti	ne	ovirajo.	Iz	povezave	
»Gospod	je	s	teboj«	–	»Zgô-
di	se	mi	po	tvoji	besedi«	bo	
»rešitev	 –	 luč	 v	 razodetje	
poganom	 in	 slavo	 Izrae-
la. . .«	 (Lk	 2,30.32)	 prejela	
telo.

Kar	je	izraženo	v	pripo-
vedih	o	poklicanosti,	raz-
širi	 naše	 poznanje	 Mari-
jinega	 pomena:	 v	 njej	 se	
ponavlja	 Izrael	 začetkov,	
povzetek	posameznih	po-
klicanosti,	sinteza	ubogih	
v	Jahveju.

Izvoljenec	brez	 teže	 in	
imena	med	številnimi	na-
rodi	 (5	 Mz	 7,7)	 doseže	
svoj	izrazni	vrh	v	Marijini	
popolni	nepomembnosti.	
Posamezne	 poklicanosti	
Mojzesa,	Gideona	in	Jere-
mija	k	posebnim	nalogam	
dosežejo	 nepričakovano	

in	nezaslišano	polnost	v	poklicanosti	
Marije	k	Božjemu	materinstvu.

Giancarlo Bruni

GOSPOD JE S TEBOJ
pripoved o poklicanosti

Izraz “Gospod je s teboj” je v Svetem pismu splošen izraz v pripovedih o poklicanosti. Najdemo ga že v 
zgodbi o Izaku (1 Mz 26,24) in Jakobu (1 Mz 28,15) in pomeni božji odgovor na ugovor poklicanih glede 
poslanstva, ki jim je zaupano:

Oznanjenje
Crngrob 1562

Gospod je rekel: »...Zdaj pojdi, pošiljam te 
k faraonu, da odpelješ moje ljudstvo, Izra-
elove sinove, iz Egipta.« Mojzes pa je Bogu 
rekel: »Kdo sem jaz, da bi šel k faraonu in 
odpeljal Izraelove sinove iz Egipta?« Bog je 
rekel: »Jaz bom s teboj...« (2 Mz 3,7.10-12).

Mojzes je rekel Gospodu: »O Gospod, niko-
li nisem bil spreten v besedah...« Gospod mu 
je rekel: »Zdaj pojdi; s tvojimi usti bom in te 
bom učil, kaj moraš govoriti.« (2 Mz 4,10-12).

Tedaj je prišel Gospodov angel in se usedel 
pod terebinto v Ofri, last Abiézerjevca Joáša. 
Njegov sin Gideón je na mlatišču s palico 
otepal pšenico, da bi jo spravil na varno 
pred Midjánci. Tedaj se mu je prikazal Go-
spodov angel in mu rekel: »Gospod s teboj... 
Pojdi v tej svoji moči in rešil boš Izraela iz 

rok Midjáncev. Ali te ne pošiljam jaz sam?« 
Rekel mu je: »Toda, moj gospod, s čim bom 
rešil Izraela? Glej, moja rodbina je najrev-
nejša v Manáseju in jaz sem poslednji v hiši 
svojega očeta.« Gospod pa mu je rekel: »Jaz 
bom s teboj. Pobil boš Midjánce kakor enega 
moža.« (Sod 6,11-12.14-16).

Zgodila se mi je beseda Gospodova, rekoč: 
»Preden sem te upodobil v materinem tele-
su, sem te poznal; preden si prišel iz materi-
nega naročja, sem tem posvetil, te postavil 
za preroka narodom.« Jaz pa sem mu rekel: 
»Oh, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker 
sem še deček.« A Gospod mi je odgovoril: 
»Nikar ne govôri: deček sem; kajti h komur 
koli te pošljem, boš šel, in kar koli ti ukažem, 
boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s 
teboj, da te rešujem« (Jer 1,4-8).

(Lk 1,28)
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V	tem	nazareškem	dekletu	najdemo	vse,	kar	smo	
našli	pri	ostalih	treh	izvoljencih:	zaprepadenost,	glo-
bok	občutek	nemoči	pred	zahtevanim	poslanstvom,	
pogum	ugovarjati	in	nazadnje	svoboden	in	brezpo-
gojen	pristanek.	Vznemirjena	sodi,	da	ji	ponižnost	
in	devištvo	pomenita	oviro	pri	uresničenju	Božjega	
sporočila,	 toda	 pogumna	 se	 ne	 boji	 vpraševati	 in	
zaupljiva	se	ne	boji	dati	popolnoma	na	razpolago	ti-
stemu	»Gospod	je	s	teboj«.	To	kaže,	kako	je	treba	stati	
pred	Bogom,	ki	ne	mara	nesmiselnega	uničevanja	
samega	sebe	kakor	kapljice,	ki	kane	v	morje	in	
izgubi	svoj	jaz,	ne	mara	pa	tudi	ošabne	odklo-
nitve	v	prid	lastnim	načrtom.

Marija	 najprej	 posluša,	 nato	 spra-
šuje	 in	 končno	 sprejme	 in	 zapoje,	
saj	je	prostovoljno	in	veselo	postala	
Gospodova	služabnica	(Lk	1,28)	in	
s	tem	najvišja	od	Jahvejevih	ubo-
gih,	ki	so	se	brez	omejitve	podvrgli	
tistemu,	ki	ga	niso	hoteli	zatajiti,	
tistemu,	ki	ne	uničuje,	ampak	za-
radi	ponižnosti	naredi	rodovitno	
celo	devištvo.	To	se	zgodi	vsakemu	
»Gospod	je	s	teboj«.

Poklicanost in Duh
V	 poklicanosti	 Marije	 Cerkev	

vidi	 svojo	 poklicanost.	 Njena	 ob-
robnost	presega	obrobnost	tistih,	
ki	jih	je	Oče	izbral	v	Jezusu	Kristusu	
tako	v	Izraelu	kot	med	narodi.

Jakob	se	obrača	na	dvanajstere	
rodove,	raztresene	med	narodi	in	
piše:	»Poslušajte,	moji	ljubi	bratje!	
Ali	ni	Bog	izbral	tistih,	ki	so	revni	
na	svetu,	a	bogati	v	veri	in	dediči	
kraljestva,	 ki	 ga	 je	 obljubil	 vsem,	
kateri	ga	ljubijo?«	(Jak	2,5).

Pavel	 takole	 opominja	 ošab-
neže	 v	 korintski	 Cerkvi:	 »Glejte,	
bratje,	 svojo	 poklicanost!	 Ni	 vas	
veliko	 modrih	 po	 mesu,	 ni	 vas	
veliko	mogočnih,	ni	vas	veliko	ple-
menitih	po	rodu.	Nasprotno,	Bog	
si	je	izbral	tisto,	kar	je	v	očeh	sveta	
noro,	da	bi	osramotil	modre.	Bog	
si	je	izbral	tisto,	kar	je	v	očeh	sveta	
slabotno,	da	bi	osramotil	tisto,	kar	je	močno.	Bog	si	
je	izbral	tisto,	kar	je	na	svetu	neplemenito	po	rodu	in	
zaničevano,	tisto,	kar	ni	bivajoče,	da	bi	onesposobil	
bivajoče,	da	se	pred	Bogom	ne	bi	ponašalo	nobeno	
meso«	(1	Kor	1,26-29).

V	gledanju	ponižne	Gospodove	služabnice	se	iz-
raelsko	ljudstvo	in	Cerkev	vračata	h	koreninam	svoje	
poklicanosti	kot	k	izrazu	ljubezni	Očeta,	ki	se	skloni	
in	pokliče	k	sebi	“majhnost”.

Marijini	poklicanosti	je	enaka	poklicanost	Cerkve	
v	luči	“velikih	reči”.	Če	je	bila	prva	povabljena,	da	bi	
postala	mati	Sina,	ki	ga	bo	rodila,	darovala,	oznanjala	
in	mu	sledila	do	velike	noči,	je	druga	izbrana	za	do-

živeto,	oznanjeno	in	opevano	pričevanje	o	agape,	ki	
se	je	uresničila	v	istem	Sinu:	»Bogat	je	bil,	pa	je	za-
radi	vas	postal	ubog,	da	bi	vi	obogateli	po	njegovem	
ubošt	vu«	(2	Kor	8,9).

Jasna	zavest	o	lastni	“posvetni”	nepomembnosti	
služi	 izrednemu	 in	 splošnemu	 veselemu	 oznanilu:	
»Bog	je	svet	tako	ljubil,	da	je	dal	svojega	edinoroje-
nega	Sina.. .«	(Jn	3,16).	To	je	edinstven	dar	po	Mariji,	
dar,	ki	ga	posreduje	martyria	(pričevanje)	Cerkve,	da	
bi	bil	vsak	človek	deležen	veselja.

Če	hoče	Cerkev	znova	spoznati	svoje	izvirno	po-
slanstvo	med	ljudmi,	mora	izpolniti	neobhodno	

potreben	pogoj:	zavedeti	se	mora	svoje	ne-
pomembnosti	na	posvetnem	področ	ju:	

»Srebra	in	zlata	nimam,	dam	ti	pa,	kar	
imam:	v	imenu	Jezusa	Kristusa	Naza-
rečana,	hôdi!	In	prijel	ga	je	za	desno	
roko.. .«	(Apd	3,6-7).	Samo	taka	Cer-
kev,	ki	je	zvesta	svoji	postavi	uboštva	
in	 zavzeto	 izpolnjuje	 prejeto	 po-
slanstvo,	je	sposobna	prijeti	za	roko	
tiste,	ki	jih	je	življenje	razdejalo.	In	
to	brez	ošabnosti.

Marijin	»Kako	se	bo	to	zgodilo«	
je	 doživljala	 prva	 jeruzalemska	
skup	nost,	 v	 kateri	 je	 bila	 Marija	
sama	navzoča	(Apd	1,14).	To	je	bila	
skupnost	zavesti,	da	ni	pričevanja	
razen	v	Duhu:	»Toda	prejeli	boste	
moč,	 ko	 bo	 Sveti	 Duh	 prišel	 nad	
vas,	in	boste	moje	priče	v	Jeruzale-
mu	in	po	vsej	Judeji	in	Samariji	ter	
do	 skrajnih	 mej	 sveta«	 (Apd	 1,8).	
Prihod	Svetega	Duha	na	Marijo	in	
na	Cerkev	ni	nič	drugega	kot	ures-
ničenje	izraza:	»Gospod	je	s	teboj	
–	z	vami«.	Božje	sanje	tako	posta-
nejo	resničnost.	V	Duhu	bo	Marija	
rodila	Sina,	v	Duhu	ga	bo	Cerkev	
oznanjala	v	vsakem	kotičku	zem-
lje.	 Potovanje	 pesmi:	 Moja duša 
poveličuje Gospoda	spremlja	noge	
tistih,	ki	nosijo	veselo	oznanilo.

Zato	besede	»Gospod	je	s	teboj«	
skrivajo	in	razkrivajo	pomen,	ki	gre	
preko	vsakdanjega	Dominus vobi-
scum – Gospod z vami.	Vodijo	nas	
k	izviru	poklicanosti	Mojzesa,	Ge-
deona,	Jeremija,	Marije	in	Cerkve;	

poklicanosti,	ki	se	ne	more	uresničiti	brez	prodorne	
moči	Duha.	Poklicanosti,	ki	odsevajo	véliko	poklica-
nost	Kristusa,	rojenega	iz	Duha,	krščenega	v	Duhu,	
poslanega	od	Duha	in	posredovalca	Duha.

Zavedeti	 se	 vsega	 tega	 v	 pokorščini	 tistemu,	 ki	
kliče,	pomeni	vstopiti	v	okolje	blagoslova	že	zdaj,	v	
pričakovanju	dokončnega	 in	 jasnega	»Gospod	je	s	
teboj«:	»Glej,	prebivališče	Boga	med	ljudmi!	In	pre-
bival	bo	z	njimi,	oni	bodo	njegova	 ljudstva	 in	Bog	
sam	bo	z	njimi,	njihov Bog.	In	obrisal	bo	vse	solze	
z	njihovih	oči	in	smrti	ne	bo	več,	pa	tudi	žalovanja,	
vpitja	in	bolečine	ne	bo	več.	Kajti	prejšnje	je	minilo.«	
(Raz	21,3-4).
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VEST – KAŽIPOT V SREČNO ŽIVLJENJE

Redno obhajanje zakramenta sprave nam 
ne prinaša le obilja božjih milosti ob obnovitvi 
prijateljstva z Bogom, temveč nam pomaga obli-
kovati vest, ki je krmilo našega življenja. Vest je 
notranji glas, ki nam govori, naj delamo dobro in 
se izogibamo slabega. Ta notranji glas, kristjani 
verujemo, da je to božji glas, je božji dar vsakemu 
človeku, ne glede na to, ali je veren ali neveren. 
Ob storjenem grehu ali opustitvi dobrega deja-
nja nas graja. Pravimo, da nas peče vest.

Greh je zavrnitev božje ljubezni. Vsak greh je 
zavračanje božje ljubezni in prijateljstva, bodisi 
z dejanjem, besedami ali mislimi. Poznamo male 
grehe in smrtne grehe. S storjenim smrtnim 
grehom zavržemo posvečujočo milost, ki nam 
v primeru smrti odpira vrata v večno življenje. 

Z zavestnim, premišljenim in hotenim grešnim 
dejanjem s tehtno in pomembno vsebino (npr. 
naklepni umor) prostovoljno in hote zavržemo 
božjo ljubezen. Naša svoboda je neskončna, zato 
so tudi posledice svobodne odločitve lahko osre-
čujoče, če se človek odloči za Boga, in zastrašu-
joče, če se odloči za večno smrt, ki je dokončno 
uničenje največjega daru – življenja. Z malimi 
grehi ne zavržemo božje ljubezni in posvečujoče 
milosti, marveč jo ranimo in žalimo.

»Učenik, kaj naj dobrega storim, da dosežem 
večno življenje?« se je pred skoraj dva tisoč leti 
glasilo mladeničevo vprašanje, postavljeno Jezu-
su. Jezus mu odgovori z naštevanjem zapovedi, ki 
jih strne v stavek: »Ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe!«

LJUBEZEN DO BOGA
1. »Gospoda, svojega Boga moli in njemu služi!«

Prva	zapoved	vsebuje	vero,	upanje	in	ljubezen	do	Boga.	Zoper	njo	se	pregrešimo	s	praznoverjem,	maliko-
vanjem	(sodobni	maliki	so	lahko	tudi	bogastvo,	kariera	itd.),	vedeževanjem	(horoskopi,	astrologija,	branje	
iz	kart	in	kock	. . .),	čaranjem	in	klicanjem	duhov.	Grehi	zoper	prvo	zapoved	so	še	skušanje	Boga	(njegove	
dobrote	 –	 druga	 Jezusova	 skušnjava),	 bogoskrunstvo	 (onečaščanje	 in	 sramotno	 ravnanje	 z	 zakramenti,	

posvečenimi	kraji,	predmeti	itd.),	ateizem	in	agnosticizem.

2. »Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga!«
Druga	 zapoved	 zahteva	 spoštovanje	 do	 Gospodovega	 imena.	 Prepoveduje	 zlorabo	 božjega	 imena	 z	

obljubami	vezanimi	na	Boga.	Neposredna	kršitev	zapovedi	je	bogokletje,	sramotenje	Boga,	naveže	se	tudi	
na	 sramotenje	 Cerkve,	 svetnikov	 in	 svetih	 stvarnosti.	 Kletvice	 pričujejo	 o	 pomanjkanju	 spoštljivosti	 do	

Gospoda.	Božje	ime	se	ne	sme	uporabljati	v	magične	namene	in	za	krivo	prisego.

3. »Pomni, da boš posvečeval sobotni dan!«
Tretja	zapoved	opozarja	na	svetost	“sedmega	dne”	–	za	kristjane	nedelje.	V	nedeljo	in	na	druge	zapo-

vedane	praznike	so	se	verniki	dolžni	udeležiti	maše.	Nedelja	naj	bo	namenjena	duševnemu	in	telesnemu	
počitku,	zato	naj	bo	dela	prost	dan.

LJUBEZEN DO SEBE IN BLIŽNJEGA
4. »Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj Bog!«

Ta	zapoved	ureja	in	vzpostavlja	družinske	odnose.	Na	pomembnost	družine	v	božjih	očeh	kaže	njena	
postavitev	takoj	za	zapovedmi,	ki	se	nanašajo	na	Boga.	Vsem	nalaga	dolžnost	spoštovanja	staršev	in	oseb,	ki	
za	njih	skrbijo.	Starše	pa	opozarja	na	veliko	odgovornost,	ki	jo	imajo.	Ta	zapoved	narekuje	tudi	javni	oblasti	

spoštovanje	temeljnih	človekovih	pravic,	človeškega	dostojanstva	in	svobode.

5. »Ne ubijaj!«
Vsako	človeško	življenje	je	od	trenutka	spočetja	do	smrti	sveto	in	neprecenljiv	božji	dar.	Prepoved	ubijanja	

(neposreden	in	nameren	uboj	je	eden	največjih	grehov)	ne	izključuje	pravice	zakonite	obrambe.	Neposre-
dni	splav	(hoten)	je	zločin	proti	človeškemu	življenju	in	Cerkev	zanj	nalaga	kanonično	kazen	izobčenja.	
Namerna	evtanazija	je	umor.	Hud	greh	je	samomor.	Zapoved	nalaga	tudi	skrb	za	zdravje	in	prizadevanje	

za	mir	v	svetu.

6. »Ne prešuštvuj!«
Ljubezen	je	temeljna	in	naravna	poklicanost	vsakega	človeka	h	graditvi	občestva	in	pristnih	medsebojnih	

odnosov.	Spolnost	je	čudoviti	božji	dar	zakoncema.	Grehi	zoper	čistost	srca	so	nečistost	(neurejena	želja	
po	spolni	nasladi	ali	neurejeno	uživanje	le-te),	samozadovoljevanje,	nečistovanje	ali	predzakonski	spolni	
odnosi,	prostitucija,	prešuštvo	(zakonska	nezvestoba),	ločitev	zakona,	mnogoženstvo,	krvoskrunstvo	(in-

cest),	svobodna	zveza,	ki	vključuje	spolno	življenje,	in	nenaravno	urejevanje	rojstev.
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7. »Ne kradi!«
Sedma	zapoved	varuje	dobrine	in	lastnino	vsakega	posameznika.	Prepoveduje	tatvino	(storjena	krivica	

terja	poravnavo	škode).	Spodbuja	k	solidarnosti	in	takšnim	gospodarskim	odnosom,	ki	ne	vodijo	k	zasuž-
njevanju.	Velik	greh	je	tudi	trgovina	z	“belim”	blagom	(prekupčevanje	z	ljudmi).

8. »Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega!«
Osma	zapoved	nas	vabi,	naj	živimo	v	resnici.	Zato	je	vsako	krivo	pričevanje	in	kriva	prisega,	blatenje	do-

brega	imena,	opravljanje	in	obrekovanje,	bahanje	in	samohvala,	predvsem	pa	sleherna	laž	kršenje	zapovedi.

9. »Ne želi hiše svojega bližnjega; ne želi žene svojega bližnjega
ne hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega!«

Deveta	zapoved	nas	vabi	k	očiščevanju	srca	in	misli.	Svari	pred	poželjivostjo.	Za	čistost	srca	se	moramo	
truditi	z	molitvijo,	s	prizadevanjem	za	krepostno	življenje,	zmernostjo	in	sramežljivostjo.

10. »Ne želi ... ničesar, kar je tvojega bližnjega!«
Deseta	zapoved	je	dopolnitev	devete.	Prepoveduje	neurejeno	pohlepnost	po	bogastvu	in	njegovi	moči.	

Za	vstop	v	božje	kraljestvo	je	nujna	nenavezanost	na	bogastvo.	Eden	izmed	glavnih	grehov	zoper	deseto	
zapoved	je	nevoščljivost.	Bojda	pregovorna	za	Slovence.

Menim,	da	je	govoriti	o	miru	najtežje.	Ni	revolu-
cionarno	govoriti	o	vojski,	ampak	govoriti	o	miru.

Dokaz	za	to	je,	da	smo	se	do	sedaj	vedno	samo	voj-
skovali	in	nismo	ustvarili	miru.	In	tisto,	kar	imenu-
jemo	“mir”,	ni	nič	drugega	kot	premirje	med	novimi	
vojskami;	vse	to	tako,	da	upravičeno	lahko	rečemo,	
da	je	vojska	v	bistvu	politika,	ki	zamenja	metodo.

Vendar	je	vojska	poraz	politike;	je	konec	politike.
Da	 bi	 mogli	 zgraditi	 mir,	 moramo	 spremeniti	

kulturo;	vsi	vemo,	da	so	spremembe	na	kulturnem	
področju	zelo	počasne	in	težavne.	Kajti	spremeniti	
kulturo	pomeni	spremeniti	mišljenje.

V	Svetem	pismu	se	ta	sprememba	imenuje	spreobr-
njenje.	In	spreobrnjenje	je	najvišje	dejanje	človeka.

Ne	 izgubiš	 svoje	 identitete,	 če	 delaš	 za	 kulturo	
miru;	izgubiš	pa	jo,	če	pripravljaš	vojsko.	Če	bi	v	seda-
njem	trenutku	vojske	(v	Perzijskem	zalivu	leta	1991,	
op.	prevajalca)	neki	človek	iz	katerekoli	kulture	ali	
kateregakoli	predela	sveta	rekel:	»Pogrešili	smo,	vr-
nimo	se	nazaj!«	bi	bil	ta	človek	največji	od	vseh,	ne	
glede	na	to,	kdo	je.	Toda	za	tako	dejanje	je	potreben	
čudež.	Mi	pa	vsekakor	verjamemo	tudi	v	čudeže.

Morala	za	mir	mora	biti	temelj.
Glejte,	 v	 našem	 svetu	 je	 vse	 tekmovalno,	 vse	 je	

postavljeno	 na	 temeljih	 nasilja	 in	 prevladovanja.	
Tekmovalna	je	šola,	tekmovalen	je	trg,	tekmovalna	
je	stranka,	tekmovalna	je	celo	veroizpoved,	če	nismo	
pazljivi.

Je	 skušnjava:	 skušnjava,	 da	 se	 polastimo	 Boga,	
namesto	da	bi	bili	božja	last;	kot	se	je	zgodilo	v	teh	
dneh	vojske	v	Zalivu,	kot	se	dogaja	v	vsaki	vojski:	vsi	
molijo	in	se	obenem	vojskujejo.

Tisti,	ki	se	vojskujejo,	pravijo:	»Pravični	Bog	je	iz-
bral:	z	nami	je!«	Ne,	Bog	ni	z	nikomer.	Pravzaprav	je	
na	strani	človeka	in	na	strani	zadnjega	od	vseh	ljudi.	
In	ta	zadnji	človek	bi	lahko	bil	razbojnik,	lahko	bi	bil	
tudi	Kajn,	ki	je	ubil	Abela.

V	Svetem	pismu	namreč	Bog	pravi:	»Kaj si storil? 
Glas krvi tvojega brata vpije k meni z zemlje. Zdaj torej 
bodi preklet, proč od zemlje, ki je odprla svoja usta, da 
je prejela iz tvoje roke kri tvojega brata! Ko boš zemljo 
obdeloval, naj ti ne daje več svojih pridelkov, blodil in 
begal boš po zemlji... Kdorkoli ubije Kajna, bo sedem-
krat kaznovan.« In Gospod je dal Kajnu znamenje, da 
bi ga nihče ne ubil, kdor bi ga našel.	(prim.	1	Mz	4,1-15).

To	pomeni,	da	je	Bog	celo	na	strani	Kajna	in	da	
varuje	tudi	Kajna,	da	bi	nas	vse	obvaroval.

Ni	nasilja,	ki	bi	lahko	omogočilo	konec	drugega	
nasilja.	Kdorkoli	ubije	Kajna,	ne	stori	nič	drugega	kot	
to,	da	pomnoži	nasilje	in	smrt.	Sedemkrat	bo	ubit,	
kar	pomeni:	če	ne	razbijete	te	spirale	nasilja,	ne	boste	
storili	nič	drugega	kot	to,	da	boste	povečali	število	
mrtvih.	In	Bog	je	tudi	na	tisti	strani,	kajti	Bog	je	ve-
dno	na	strani	človeka:	pravzaprav	je	na	strani	zadnje-
ga	od	vseh	ljudi,	na	strani	najbolj	zasledovanega	in	
preganjanega,	na	strani	ponižanega	in	razžaljenega.

Mladi,	ne	hodite	po	poteh,	ki	smo	jih	mi	prehodili!	
Mene	je	venomer	sram,	ker	sem	bil	v	vojski,	pa	čeprav	
sem	se	boril	na	strani	osvobodilnega	gibanja,	se	pravi	
na	strani	človeškega	proti	nečloveškemu.

Papež	ima	prav:	z	vojsko	je	vse	izgubljeno,	z	mirom	
se	vse	pridobi!	Vojskovati	se:	to	je	samomor!

Mladi,	molite	za	mir!	Toda	pomnite,	da	je	molitev	
tudi	zavedanje.	Kajti	če	se	vsa	molitev	ne	spremeni	v	
življenje,	če	lex	orandi	(zakon	molitve)	ne	postane	
lex	vivendi	(zakon	življenja),	to	pomeni,	da	imamo	
Boga	in	sebe	za	norca.

Večkrat	se	govori	o	tem,	ali	je	vojska	pravična	ali	
krivična.	Vojska	je	nesmiselna,	nemogoča!

To	je	nova	kategorija,	ki	jo	moramo	vsi	sprejeti.	
Danes	 v	 primeru	 vojske	 ne	 bo	 ne	 zmagovalca	 ne	
poraženca.

Zadnja	svetovna	vojska	me	je	naučila,	da	ni	osvo-
boditeljev,	ampak	samo	ljudje,	ki	se	osvobodijo.

David Maria Turoldo

VOJSKA — BOŽJI PORAZ
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Kot	 je	 znano,	 Hitlerja	 niso	 premagali,	 nacizma	
niso	premagali,	rasizma	niso	premagali.	Samo	emar-
ginirali	 so	 jih,	 potisnili	 na	 rob,	 v	 pričakovanju,	 da	
bodo	spet	eksplodirali.

Ni	osvoboditeljev.	Kar	vprašajte	Latinsko	Ameri-
ko,	če	so	kje	osvoboditelji.

Da	bi	se	vsaj	z	vami	mladimi	začela	ta	nova	kultura	
miru,	da	bi	bila	kot	nova	zarja!

Kajti	danes	je	zemlja	kot	ena	sama	ladja,	na	katero	
smo	vsi	vkrcani	in	si	ne	moremo	dovoliti,	da	se	po-
topi,	kajti	ne	bo	več	Noetove	barke,	da	bi	nas	rešila.	
Svet	je	eden,	zemlja	je	ena,	in	vsi	skupaj	se	bomo	ali	

In če Cerkev ni za človeka, ni vredna vere, ni Cerkev.
In če politike niso za človeka, naj gredo k vragu vse politike!

Preklet naj bo človek, ki ni za človeka!
Prekleta naj bo vsaka vera, vsaka ideja, ki ni za človeka!

rešili	ali	izgubili.
Izginiti	mora	pojem	sovražnika,	kajti	civilizacija,	

ki	 je	zgrajena	na	tem	pojmu,	ni	civilizacija,	ampak	
barbarstvo.	Civilizacija	je	lahko	samo	civilizacija	miru.

Niti	za	vero	ne	moremo	ubijati.	Človek	je	podoba	
Boga,	Boga,	ki	klije	v	človeku.	Prav	zato	je	vojska	tudi	
poraz	Boga.	Pomeni,	da	nismo	poslušali	Boga.

In	res,	Bog	se	pritožuje:	»O,	če	bi	me	bili	poslušali!	
Moje	je	maščevanje	in	moja	je	sodba!	Če	je	tvoj	sov-
ražnik	lačen,	ga	nasiti;	če	je	žejen,	mu	daj	piti,	kajti	
on	je	Bog,	ki	je	lačen	in	žejen.. .!«

Brati se je naučil sam,
potem pa menjal veliko šol
Boris Pahor imenuje Josipa Godina »zasluž

ni samohodec«; res je bil nekaj posebnega. 
Rodil se je 20. marca 1808 na Vrdeli, vaškem 
okolišu, ki spada pod župnijo Sv. Ivana, kje 
bila tedaj v tržaškem predmestju še popol
noma slovenska. Oče Anton je bil kmet, 
mati Marija pa gospodinja in perica. 
Imela sta 16 otrok, a do leta 1813 jih 
je deset umrlo, o sta li sta dve hčerki 
in štirje si novi; Josip je bil pred
zadnji. Starša sta bila ne pismena. 
Josip pa se je »v šestem letu svoje 
dobe branja naučil – sam,« pri
poveduje v svojem Živenju. Hodil 
je k nekemu modremu kmetu, ki je 
imel veliko knjig (tudi on se je bil 
sam naučil branja). Ta je za svojega 
sina in nekaj drugih dečkov najel 
starega zidarja, ki je otroke naučil 
spoznavati črke. Josip je doma našel Mali katekizem z 
nemškim besedilom na levi, s slovenskim pa na desni 
strani. »Po vsakokratnem nauku pri tistem zidarju, 
pri katerem je samo slišal imenovati abecedne črke, 

pa njih podobe in ime tudi trdno v glavici obderžal, 
jih je doma s tistimi primerjal, katere je nahajal v 
opom njenem Malem katekizmu.«

Oče se je še trikrat poročil: prva mačeha Marija 
je bila res mačeha – hudobna; Josipovo branje je 

imela za lenobo in izgubo časa. Druga mačeha 
Marina pa je bila dobra in je Josipa spodbujala k 

učenju. Najprej je obiskoval nemško normal-
ko v Trstu. Bil je odličen učenec, vendar silno 

občutljiv za svojo čast. Ko je bil nekoč po 
krivici kaznovan, ga je tako prizadelo, da 

bi šolo pustil, če ga ne bi pregovorila 
mačeha Marina. Nekaj podobnega 
se mu je prigodilo na gimnaziji v 
Kopru, zato je odšel v Gorico. Tam 
je bil po krivici kaznovan s slabo 
oceno v vedenju, zato je sredi šol-
skega leta odšel v Ljubljano, kjer je 
bil med njegovimi učitelji Matija 
Čop; zadnja dva razreda gimnazije 
je končal v Gorici.

Večni popotnik
po službeni dolžnosti
»Po dovršitvi osmega razreda se je Josip sicer mi-

slil posvetiti duhovskemu stanu, na namig profesorja 

naša kultura
Silvester Čuk

JOSIP GODINA–VERDELSKI
20. marca 1808 – 29. januarja 1884

Prepričan sem, da na Slovenskem malokdo ve, kdo je bil Josip Godina-Verdelski, kdaj in kje je 
živel. Nevednost naj prežene ta zapis. Ta zanimivi mož, ki se je trudil, da bi s svojimi spisi rojake 
na Tržaškem budil k narodni zavesti, je kot sedemdesetleten upokojenec napisal knjigo, v kateri 
spominsko obnavlja dogodke, ki so zaznamovali njegovo življenjsko pot. Knjiga, ki naj bi jo po 
njegovi smrti razdelili »domačincem«, ni nobena literarna umetnina, po sodbi tržaškega pisatelja 
Borisa Pahorja pa je dragocena, saj je Živenje, kakor je Josip Godina svojo avtobiografijo naslovil, 
»edini slovenski spis, ki nam nazorno osvetljuje položaj našega življa v prvih sedmih desetletjih 

devetnajstega stoletja.«
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iz	Gorice	pa	se	je	odločil	za	študij	prava	na	vseučilišču	
v	Gradcu.«	Tudi	v	študentskih	letih	se	je,	kot	že	prej	
v	dijaških,	preživljal	z	instrukcijami.	Po	diplomi	leta	
1837	se	je	vrnil	v	Trst,	kjer	je	bil	eno	leto	v	sodnijski,	
nato	 pa	 do	 konca	 življenja	 v	 finančni	 službi.	 Zelo	
pogosto	so	ga	prestavljali,	kar	vse	popisuje	v	svojem	
Živenju.	Martin	Jevnikar	je	ob	branju	dobil	vtis,	da	so	
bile	»vse	te	zamenjave	šol	in	službenih	mest	posledica	
njegovega	težkega	značaja,	ki	ni	znal	najti	stika	ne	
s	 profesorji	 ne	 s	 predstojniki	 in	 sodelavci.«	 Borisu	
Pahorju	pa	se	zdi	Josip	Godina	drugačen.	»Tu	pa	tam	
je	Godinov	značaj	čudaški,	vendar	pa	v	bistvu	sim-
patičen,	prav	nič	dolgočasen,	marsikdaj	celo	nadvse	
isker	in	duhovit.«	Pisec	sam	pa	o	sebi	sodi	takole:	»Bil	
je	lahke	in	vroče	krvi	in	trmaste	glave.	Imel	je	močan	
čut	za	čast.«

Naštejmo	kraje	njegovih	selitev	po	službeni	dolž-
nosti.	Iz	Trsta	je	bil	leta	1849	prestavljen	v	Dubrovnik,	
kjer	se	je	poročil	s	Katarino	Schimpf,	hčerko	okraj-
nega	zdravnika,	ki	je	umrla	pri	porodu	prvega	sina	v	
Splitu,	kamor	so	ga	poslali	iz	Dubrovnika.	Leta	1854	
ga	srečamo	v	Trstu	in	Gorici,	kjer	se	je	drugič	poročil	
s	Frančiško	Koch,	hčerko	odvetnika	iz	Gradca.	Od	
tam	so	ga	poslali	v	Tržič	(Monfalcone),	pa	spet	v	Split	
in	nazaj	v	Trst,	od	tam	pa	v	Koper,	kjer	mu	je	umrla	
žena	in	vseh	sedem	sinov	in	kjer	se	je	še	tretjič	po-
ročil.	Po	petih	letih	službovanja	v	Celovcu	se	je	vrnil	
v	Trst,	kjer	je	ostal	do	upokojitve	leta	1875.	Naselil	
se	je	na	Vrdeli,	kjer	mu	je	umrla	tretja	žena.	Tam	se	
je	29.	januarja	1884	izteklo	tudi	njegovo	življenje.

V	mirnem	pokoju	rojstne	Vrdele,	po	kateri	si	 je	
privzel	vzdevek	Verdelski,	je	leta	1879	napisal	svoje	
Živenje	(Življenje)	»S	pristavkom	raznih	stranskih	
rečij	za	razdelitev	med	domačince	po	njegovi	smer-
ti«.	Knjigo	je,	kot	še	vrsto	drugih	svojih	del,	izdal	na	
lastne	stroške	in	jih	potem	brezplačno	razdeljeval	
ljudem.	Pri	tem	ga	je	vodila	misel,	»da	je	potrebno	
v	 slovenskem	 jeziku	 podati	 ljudem	 vse,	 kar	 je	 po-
membno	za	urejeno,	zdravo	in	napredno	življenje.	
Vsekakor	pa	bi	poudaril,	da	je	ta	njegov	pragmatizem	
izredno	zanimiv,	saj	se	precej	razlikuje	od	tradicio-
nalnega	 slovenskega	 poudarjanja	 prvenstva	 pred-
vsem	kulturnega	poslanstva«	(Boris	Pahor).

Slovenstva	se	je	zavedel	šele	leta	1852	v	Trstu,	ko	je	
izdal	svojo	prvo	slovensko	publikacijo	Koledarček za 
leto 1853.	Vabil	je	k	naročilu	Voditelja	k	znanstvu,	ki	
naj	bi	obsegal	»podučno	domače	berilo,	lepe	izglede	
in	podučne	povestnice,	opis	zemlje,	šeg	in	njenih	pre-
vivavcov	in	novih	korisnih	iznajdb…	za	pokončanje	
praznih	ali	babjih	ver	in	predsodkov…	za	narodovo	
zadovoljstvo	 in	 za	 poboljšanje	 njegovega	 stanja.«	
Najbolj	tehtno	Godinovo	delo	je	Opis in zgodovina 
Tersta in njegove okolice	(1872),	s	katerim	je	hotel	
dokazati,	da	je	bil	Trst	»sperva	slavjanski«.

Jospi	Godina	je	zasejal	tudi	prvo	seme	slovenske-
ga	časnikarstva	na	Tržaškem:	leta	1866	je	izšel	njegov	
Ilirski Primorjan,	kateremu	je	sledil	Tržaški Ljudomil.	
Godina	je	bil	 izdajatelj,	urednik	in	pisec.	S	svojimi	
zanimivimi	 prispevki	 je	 sodeloval	 v	 slovenskem	
tisku:	pisal	je	v	Novice,	v	Naprej,	v	Einspielerjevega	
Slovenca,	za	Mohorjevo	družbo.

V	Egiptu	se	ponavljajo	dogodki	nasilja	proti	kri-
stjanom.	Po	poročilih	krajevnih	virov	so	to	poskusi	
islamskega	 fundamentalističnega	 krila	 “salafitov”,	
ki	skušajo	blokirati	glasovanje	verskih	manjšin	na	
volitvah.	Množica	je	19.	januarja	napadla	krščansko	
koptsko	skupnost	v	vasi	Rahmaniya-Kebly	blizu	me-
sta	Nag	Hammadi	v	Gornjem	Egiptu.	Napadalci	so	
ob	tuljenju	“Allahu	Akbar”	(Alah	je	velik)	napadli	in	
zažgali	hiše,	koče	in	trgovine.	V	napadu	sta	bila	tudi	
dva	ranjena:	16-leten	fant,	ki	ga	je	zadela	krogla,	in	
40-leten	moški,	ranjen	v	obraz.

Priče,	 ki	 jih	 navaja	 Assyrian International News 
Agency,	 pripovedujejo,	 da	 so	 bile	 na	 kraju	 samem	
navzoče	policijske	sile,	ki	pa	niso	posegle	vmes,	da	bi	
odvrnile	napad	in	branile	kristjane.	Tudi	gasilska	mo-
štva	so	prišla	namenoma	z	zamudo	šele	uro	in	pol	po	
napadu,	ko	je	večina	zgradb	že	pogorela.	Ena	od	prič	
dodaja,	da	so	kočo	enega	izmed	koptskih	kristjanov	
zažgali	zato,	da	bi	naredili	prostor	za	gradnjo	mošeje.	
Pri	tem	pa	je	na	področju,	kjer	je	polovica	prebivalcev	

preganjanje kristjanov

EGIPT
skrajneži proti Koptom

kristjanov,	že	300	muslimanskih	molilnic,	krščanska	
cerkev	pa	samo	ena.

Kopti	 so	 prepričani,	 da	 je	 protikrščansko	 nasi-
lje	 povezano	 s	 parlamentarnimi	 volitvami:	 salafiti	
hočejo	preprečiti	glasovanje	verske	manjšine,	ki	je	
s	svojimi	20.000	člani	sposobna	nagniti	ravnotežje	
na	tem	področju	v	svojo	korist.	Politično	so	Kopti	
blizu	umirjenemu	islamskemu	krilu,	ki	se	upira	isla-
mistom.	Ena	od	prič	potrjuje,	da	nihče	od	Koptov	v	
Rahmaniya-Kebly	ni	mogel	voliti,	zato	so	salafiti	na	
volitvah	zmagali.

Istega	19.	januarja	so	salafiti	in	Muslimanski	bratje	
vdrli	v	cerkev	v	Abu	Makka	in	članom	koptske	skup-
nosti	sporočili,	da	je	to	krščansko	svetišče	ilegalno.	
Eden	od	skrajnežev	je	dodal,	da	je	1.300	m2	zgradbe	
ravno	 pravšnjih	 za	 zgradbo	 mošeje	 in	 bolnišnice.	
Krajevni	škof	bi	moral	posvetiti	cerkev	in	darovati	v	
njej	prvo	mašo,	pa	je	iz	varnostnih	razlogov	odložil	
vse	obrede,	kar	je	povzročilo	jezo	in	razočaranje	vse	
skupnosti.

l               l               l
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Grozi	pomanjkanje	bencina	in	nafte,	turizem	se	je	
zmanjšal	za	90%,	neprestane	stavke	in	manifestacije,	
brezposelnost	mladih	več	kot	40%,	inflacija	je	zrasla	
od	9,1%	na	9,5%	v	manj	kot	mesecu	dni.	Taka	je	bila	
gospodarska	in	družbena	slika	Egipta	ob	koncu	ja-
nuarja	2012,	leto	dni	po	jasminovi	revoluciji,	ko	se	
pojavljajo	nove	manifestacije	egiptovskega	ljudstva	
proti	 oficirjem,	 ki	 so	 se	 polastili	 oblasti	 po	 padcu	
Mubaraka.

Viri	 poudarjajo,	 da	 je	 gospodarsko	 krizo	 še	 po-
večal	padec	turizma,	ki	je	bil	važen	gospodarski	in	
zaposlitveni	vir	dežele.	»Zmaga	islamskih	strank	na	
volitvah,«	trdijo	viri,	»je	ustvarila	ozračje	nestrpno-
sti,	ki	se	ga	tuji	 turisti	boje.	Salafiti,	pa	tudi	mnogi	

Islamski	 bratje	 hočejo	 zapreti	 plaže,	 restavracije,	
bare	in	hotele,	ker	so	nasprotni	načelom	islama.	V	
Luksorju	in	drugih	mestih,	ki	so	znana	po	zgradbah	
in	arheo	loških	najdiščih	antičnega	Egipta,	so	kandi-
dati	stranke	Nour	(salafiti)	predlagali	popolno	zaprt-
je	spomenikov.	Nimajo	pojma	o	tem,	kar	počno	in	
bodo	obsodili	Egipt	na	kulturno	zaprtje	in	revščino.«

Te	dni	so	gostinci	izračunali	90%	upada	rezerva-
cij	v	letu	2011	v	primerjavi	z	letom	2010.	Vlada	pa	
problem	zanika	in	 je	 izjavila,	da	 je	število	turistov	
večje	in	trdi,	da	je	padlo	samo	za	33%.	Kot	pravijo	
nekatere	agencije,	pa	vlada	ponareja	podatke	tako,	
da	šteje	kot	tuje	turiste	tudi	na	tisoče	libijskih	poli-
tičnih	beguncev.

islam

EGIPT
kam vodi politična zmaga muslimanskih strank

Zdaj	sem	na	Japonskem	že	peto	leto.	Predstojnik	
me	je	prosil,	naj	pomagam	obolelemu	patru	misijo-
narju.	V	enem	najbolj	revnih	predelov	Tokia	 je	bil	
zgradil	zavetišče	za	otroke	brez	prave	družine.	Imeli	
so	še	mater,	a	ta	ni	zmogla	vzgajati	otrok.	Delala	je	
za	 minimalno	 plačo.	 Očeta	 ni	 bilo;	 alkohol	 ga	 je	
sunil	najprej	v	jarke	ob	cesti,	potem	pa	na	bolniško	
posteljo	–	v	oddelku,	ki	ga	nikdar	ne	obišče	doktor	
Up.	Očeta	ni	bilo	–	vsako	skromno	plačo	je	zaigral	in	
končno	ni	hotel	več	domov,	kjer	so	dejansko	stradali.	
Očeta	ni	bilo	domov	–	bil	je	v	ječi.	En	tak	oče	je	nek	
deževni	večer	vlekel	mater	in	otroka	k	bližnji	reki	in	
pred	očmi	dvoletnega	otroka	pahnil	mater	v	reko,	da	
je	utonila,	potem	se	je	z	dvoletno	deklico	mirno	vrnil	
domov.	 Mi	 smo	 to	 deklico	 sprejeli	 v	 zavetišče	 kot	
siroto;	dobrosrčna	soseda	nam	je	odkrila	dekličino	
ozadje,	državni	socialni	urad	nam	jo	 je	priporočil:	
bili	smo	namreč	takrat	le	zasebna	socialna	ustanova.

Opravičujem	se,	da	sem	malce	odgrnil	zastor,	ki	
po	japonski	navadi	skrbno	zastira	vse,	kar	tvori	kon-
kretno	tokijsko	periferijo.	Najbrž	zaradi	nevarnosti,	
da	bi	razmere	iz	napačnega	usmiljenja	posploševali.	
In	tudi	to	boste	zlahka	razumeli,	zakaj	me	je	pred-
stojnik	naenkrat	poslal	na	južni	otok	Kjúšu,	da	mu	
pripeljem	nazaj	–	bolničarko.	Zmeraj	več	otrok	so	
nam	 pošiljali	 v	 varstvo	 in	 večina	 teh	 otrok	 je	 bila	
sestradana.	 Dokaz	 so	 bili	 napihnjeni	 trebuhi.	 Ne	

predstojnik	ne	jaz	nisva	bila	doma	v	otroški	medicini.	
Jaz	sem	sicer	med	vojsko	dobil	nekaj	navodil,	kako	
pomagati	vojaku,	ki	mu	je	strel	paraliziral	različne	
dele	telesa.. .	a	dvomil	sem,	da	bi	to	znanje	pomagalo	
oteklemu	trebuhu	otroka.

Tako	sem	torej	v	petem	letu	svojega	misijonskega	
življenja	na	Japonskem	na	lovu	za	bolničarko.	Znova	
in	znova	sem	si	vtisnil	v	spomin	japonsko	besedo	za	
bolničarko:	kangófu.	V	glavnem	mestu	otoka	Kjúšu	
sem	prosil	katoliške	sestre,	da	mi	pomagajo	iskati.	
Rimskega	 kolarja	 že	 dolgo	 nisem	 več	 nosil:	 opazil	
sem,	da	so	mi	tajniki	in	tajnice	–	ob	pogledu	nanj	
–	zmeraj	zagotavljali,	da	njihovega	predsednika	ni	
v	 podjetju,	 čeprav	 sem	 imel	 odlična	 priporočilna	
pisma	 zanj	 in	 sem	 enkrat	 celo	 opazil	 njegov	 avto	
parkiran	na	dvorišču.	Brez	kolarja	se	je	dalo	priti	vsaj	
do	podpredsednika.

Fukuóka	 je	 že	 od	 nekdaj	 glavno	 mesto	 otoka	
Kjúšu.	Oglasim	se	v	prvi	priporočeni	mi	bolnišnici.	
Bila	je	v	oskrbi	katoliških	sester.	Eni	od	teh,	Ameri-
čanki,	 oddam	 vizitko.	 Gleda	 jo,	 gleda	 mene,	 gleda	
vizitko.	Vpraša	me:

»Ali	ste	radijski?«	in	se	s	prstom	dotakne	vizitke.
Naročil	 sem	 jih	 bil	 pred	 odohodom	 in	 jih	 kar	

nekaj	 pobasal	 v	 aktovko.	 Zdaj	 vidim,	 da	 je	 tiskar	
namesto	“Fr”	natiskal	“RF”. . .	Sestri	se	opravičim:

»Morali	bi	biti	Fr.,	sestra.«

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega dvakrat zakrpanega misijonskega cekarja

MOJ OSEBNI LOV NA BOLNIČARKO
V 5. LETU BIVANJA NA JAPONSKEM
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Povabi	me	na	sladek	čaj,	da	mi	olajša	grenko	no-
vico;	tudi	same	iščejo	bolničarke.

V	naslednji	bolnišnici	v	oskrbi	japonskih	prote-
stantskih	laikov	me	vprašajo,	ali	bi	mi	bili	zadovoljni	
s	starejšim	kángahéi.	Beseda	pomeni	bolničarja,	jaz	
pa	sem	jo	razumel	v	smislu	besede	héi,	kar	pomeni	
vojaka.	 Moj	 predstojnik	 v	 zavetišču	 ni	 bil	 nikdar	
vojak;	do	vojaštva	je	imel	neke	vrste	prirojen	odpor,	
da	se	izrazim	z	bolj	nedolžno	besedo.	Vljudno	sem	
odklonil	ponudbo	“vojaka”.	Nisem	ga	omenil	pred-
stojniku.	Ta	 je	že	–	upam	–	v	nebesih,	od	koder	si	
lahko	ogleda	to	moje	pisanje;	menim,	da	mi	bo	dal	
prav.	V	sebi	je	nosil	neke	vrste	eksploziv,	ki	se	je	hitro	
vnel.	Enkrat	sem	mu	omenil,	da	te	vrste	eksplozije	
škodijo	ledvicam.	Moja	opazka	ga	je	naenkrat	rdeče	
obarvala	v	lice,	tokrat	ni	vedel,	kako	naj	reagira,	jaz	
pa	sem	se	izmuznil	v	oddaljeno	pritličje.

Malce	utrujen	sem	poizvedoval	še	v	eni	bolnišnici,	
ki	so	mi	jo	predlagali.	Namesto	da	bi	pazil	na	pravilno	
izgovorjavo	besede	bjóin,	sem	povpraševal	po	bijóin.	
In	naenkrat	sem	se	znašel	v	–	modnem	salonu.	Ne	
vem	več,	koliko	iznenadenih,	radovednih,	smejočih	
se	ženskih	oči	me	je	gledalo.	In	šefica	tega	salona	mi	
je	pogumno	ponudila	stol	z	angleškim	»Please,	mi-
ster!«	Sram	me	je	bilo.	Polglasno	zamrmram	»Thank	
you!«,	ritenski	se	umikam	proti	izhodu,	kjer	stoji	neke	
vrste	okrasna	palma.	Butnem	vanjo,	se	pravi	v	tisti	

del,	ki	se	je	z	vrha	nagibal	v	smeri	salona.	Najbrž	je	
bila	 palma	 umetnega	 izvora,	 ker	 se	 je	 name	 nekaj	
vsulo	od	zgoraj,	nekaj	kakor	kemičen	prah.	Na	gla-
vo	in	na	ramena.	Ženske	v	salonu	so	se	zasmejale.	
Saj	bi	se	tudi	jaz,	a	tisti	kemični	prah	mi	je	zdrknil	
skoraj	do	ust.	Šefica	salona	je	skoraj	padla	na	obraz,	
tako	globoko	se	mi	je	opravičevala.	Dve	pomočnici	
sta	 prihiteli	 z	 brisačami	 in	 skledo	 vode.	 Šefica	 me	
povabi,	naj	sedem	pred	ogledalo	med	pomočnicami	
in	strankami.	Sram	je	me.	Še	me	briše	in	briše,	ker	se	
nočem	 usesti.	 Končno	 zadovoljno	 ugotovi:	 »Óke!«	
Ta	japonska	beseda	sicer	pomeni	kopalno	banjo,	a	
je	najbližja	angleškemu	O.	K.	Zahvalim	se	ji,	ona	pa	
mi	reče	z	vprašalnim	naglasom:	»Bí-ru?«	Prime	me	
za	roko	in	nekaj	zame	nerazločnega	zakliče	v	salon.	
Takoj	 ji	 prinesejo	 plašč,	 ogrne	 si	 ga	 in	 spet	 reče:	
»Come	on«	in	greva	v	bližnjo	restavracijo.	Lačen	sem,	
kosila	še	nisem	jedel,	ura	pa	se	bliža	peti	popoldne.	
Ko	 spijeva	 pivi	 primakne	 ilustriran	 jedilni	 list	 in	 s	
prstom	pokaže	na	sliko	meni	neznane	jedi:	»Óke?«	
Prikimam	O.	K.	Štirikrat	tako	prikimam.	Lačen	sem	
in	tako	mi	vse	neznano	tekne.

Zdi	se	mi,	da	je	nekje	v	restavraciji	prisotna	sama	
Božja	 Previdnost.	 Vesel	 sem	 je.	 In	 zato	 ne	 mislim	
več	na	predstojnika	z	dinamitom	v	ustih	odnosno	
v	želodcu.

KITAJSKA
narašča število

vtihotapljenih žensk
Vedno	večje	je	število	deklet	in	žensk	iz	azijskega	

jugovzhoda,	ki	skrivaj	prihajajo	na	Kitajsko,	da	jih	
potem	pošljejo	v	prostitucijo,	ali	pa	prodajo	moškim,	
ki	jih	prisilijo	v	poroko.	O	tem	poroča	uradni	dnev-
nik	 China Daily,	 ki	 prinaša	 študijo,	 ki	 jo	 je	 izdelal	
Oddelek	proti	prekupčevanju	s	človeškimi	življenji	
ministrstva	za	javno	varnost.	Dokument	ne	navaja	
številk,	ki	ostajajo	tajne,	in	tudi	ne	pove,	da	so	vzroki	
vsemu	temu	politične	odločitve	Beijinga	o	rojstvih	
–	med	njimi	je	zloglasni	zakon	o	enem	otroku	–	ki	
so	pripeljale	do	ogromnega	neravnotežja	med	spoli	
na	današnjem	Kitajskem.

Direktor	Oddelka	proti	prekupčevanju	s	človeški-
mi	življenji	poroča,	da	»število	tujih	žensk,	ki	tihotap-
sko	vstopajo	na	Kitajsko,	stalno	raste«.	Večina	od	njih	
prihaja	 iz	 revnega	 podežela	 Vietnama,	 Mjanmara	
in	Laosa	in	so	žrtve	ugrabitev	mednarodnih	skupin	
kriminalcev.	Privlačijo	jih	mamljive	obljube	o	delov-
nih	mestih	ali	o	porokah	z	bogatimi	Kitajci.	Ko	pa	
pridejo	na	Kitajsko,	so	prodane	za	žene	vaščanom	ali	
pa	prisiljene	v	prostitucijo	v	javnih	hišah	na	obali	ali	
v	provincah	Guangdong	in	Junan.

Prodajna	 cena	 za	 žensko	 je	 med	 20.000	 yuan	
(malo	več	kot	$3.000)	do	50.000	yuan,	odvisno	od	
narodnosti	 in	 od	 kod	 izhajajo.	 Mnoge	 ženske	 iz	
azijskega	 jugovzhoda	 najprej	 prepeljejo	 v	 severno	
provinco	 Hebei,	 da	 jih	 potem	 napotijo	 v	 glavno	
mesto	Beijing.	Viri	iz	javne	varnosti	poročajo,	da	je	
bilo	od	leta	2009	osvobojenih	206	žensk,	ki	so	padle	

v	mreže	trgovcev	s	človeškimi	življenji.
Politika	 enega	 otroka,	 ki	 jo	 vsiljuje	 Beijing,	 je	

povzročila	uničevanje	ženskih	zarodkov	in	ubijanje	
komaj	 rojenih	 deklic.	 Ta	 tihi	 pokol,	 ki	 ga	 podpira	
vlada,	je	povzročil	globoko	neravnovesje	med	spoli	
na	Kitajskem,	tako	da	hodi	vedno	več	moških	v	Se-
verno	Korejo	iskat	ženo,	ali	pa	“kupijo”	žensko,	ki	je	
vmešana	v	ugrabitve	mednarodnih	kriminalcev.	Po	
oceni	Združenih	narodov	je	danes	v	“Deželi	Zmaja”	
118,1	moških	na	100	žensk,	medtem	ko	je	svetovno	
povprečje	105	fantov	na	100	deklet.	Agencija Fides.

TADŽIKISTAN
otroci ceste in najstniki

plen islamskih skrajnežev
Vedno	večje	je	število	tadžiških	sirot	in	otrok	ce-

ste,	ki	postajajo	plen	islamskih	skupin	skrajnežev,	ki	
jih	novačijo,	da	bi	jih	vzgojili	v	radikalni	ideologiji	
in	naredili	iz	njih	majhne	teroriste.	V	Tadžikistanu	
je	po	uradnih	podatkih	okrog	35%	vseh	prebivalcev	
(preko	7	milijonov)	starih	manj	kot	14	let.	Od	tega	
preko	9.000	otrok	in	najstnikov	živi	na	cestah,	5.000	
od	njih	v	glavnem	mestu	Dušanbe.	Med	njimi	vladajo	
nasilje,	 bolezni,	 prostitucija,	 preprodaja	 mamil	 in	
drug	 kriminal.	 Vladna	 skrb	 zanje	 je	 skrajno	 neza-
dostna,	 delo	 krščanskih	 verskih	 skupin	 je	 ovirano	
na	vsakem	koraku.	Leta	2003	je	katoliška	Cerkev,	ki	
ima	v	deželi	samostojen	misijon,	odprla	v	Dušanbeju	
center	za	otroke	ceste,	da	bi	tako	dodala	svoj	delež	
pri	rasti	izobrazbe	in	vzgoje.	Ko	mladi,	ki	so	bili	dele-
žni	skrbi	teh	ustanov,	enkrat	dorastejo,	so	ponovno	
“na	cesti”,	ker	so	izgubili	pravice	do	socialne	oskrbe.	
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AFRIKA
milijon otrok v smrtni

nevarnosti zaradi lakote
Na	področju	Sahel	je	zaradi	lakote	ogroženih	10	

milijonov	 ljudi,	 od	 tega	 je	 milijon	 otrok	 v	 smrtni	
nevarnosti.	(Sahel	je	območje	med	Saharo	na	severu	
in	rodovitnimi	savanskimi	ozemlji	na	jugu.	Sem	spa-
dajo	Senegal,	Mavretanija,	Mali,	Burkina	Faso,	Niger,	
Nigerija,	 Čad,	 Sudan,	 Etiopija,	 Eritreja,	 Džibuti	 in	
Somalija.)	Od	sahelskih	držav	bodo	Niger,	Mali,	Ma-
vretanija,	Burkina	Faso	in	Čad	od	marca	letos	trpela	
pomanjkanje	vsaj	šest	mesecev.	Ves	pridelek	v	Sahelu	
je	odvisen	od	padavin,	za	te	pa	kaže,	da	bodo	letos	
pod	letnim	povprečjem	200	do	500	mm,	kar	 je	že	
samo	po	sebi	malo.	Mednarodna	organizacija	proti	
lakoti	je	že	začela	s	programom	za	hitro	pomoč,	še	
preden	nastane	prava	kriza.	Agencija Fides.

Njihove	mladostne	potrebe	postanejo	teren,	na	kate-
rem	pogosto	uspevajo	vabila	terorističnih	skupin,	ki	
obljubljajo	boljše	življenje	in	jim	ponujajo	moralne	
nagibe	 za	 “sodelovanje	 v	 njihovi	 stvari”.	 Tadžiška	
vlada	 je	 v	 obrambo	 mladih	 začela	 s	 programom	
preprečevanja,	ki	temelji	na	poklicni	vzgoji.	Prebi-
valstvo	Tadžikistana,	ene	izmed	najrevnejših	držav	
bivše	Sovjetske	zveze,	je	95%	muslimansko.	Islamski	
ekstremizem	se	organizira	v	dolini	Rašt,	kakih	200	
km	od	glavnega	mesta,	na	meji	z	Afganistanom.	To	je	
osamljeno	območje	na	vzhodu	Tadžikistana,	kjer	se	
gore	vzpenjajo	preko	7.000	m	visoko	in	je	trdnjava	
islamskih	skrajnežev.	Agencija Fides.

NIGERIJA
zavetišče za otroke

obtožene čarovništva
Nevladna	organizacija	za	pravice	otrok	je	zbrala	

preko	160	otrok,	ki	so	obtoženi	“čarovništva”.	Zaradi	
močno	razširjenega	praznoverja	družine	take	otroke	
zlorabljajo,	jih	zavržejo	ali	celo	pobijejo.	Ljudje	verja-
mejo,	da	so	taki	otroci	obsedeni	od	zlih	duhov	in	da	
jih	od	obsedenosti	ne	more	rešiti	noben	zagovor	ali	
izganjanje.	Našli	so	že	mrtve	otroke,	ki	so	jim	potem,	
ko	so	jih	obdolžili	“čarovništva”	zabili	žeblje	v	glavo.	
Pri	tem	ljudi	podpirajo	animistični	kultni	služabniki,	
ki	trdijo,	da	otrok-čarovnik	prinaša	v	svojo	družino	
propad,	bolezen	in	smrt,	ima	pa	tudi	moč	“začarati”	
in	okužiti	tudi	druge.	Krščanski	verski	voditelji	se	ob	
pomoči	izobraženih	domačinov	organizirano	borijo	
proti	temu	praznoverju.	Agencija Fides.

ETIOPIJA
umirajo otroci mlajši od 5 let

Zaradi	pomanjkanja,	ki	ga	je	povzročila	najhujša	
suša	v	zadnjih	50	letih,	na	Afriškem	Rogu	vsak	dan	
umre	100	do	200	otrok	mlajših	od	5	let.	Kljub	po-
segom	humanitarnih	organizacij,	se	položaj	slabša.	
Leta	2011	je	bilo	mrtvih	med	35.000	in	65.000	otrok	
–	točnih	podatkov	ni.	V	begunsko	taborišče	Dadaab	
v	Keniji,	ki	je	največje	na	svetu,	stalno	prihajajo	tisoči	

sestradanih	 otrok,	 ki	 beže	 iz	 svojih	 nerodovitnih	
dežel	 in	so	v	skrajno	slabem	zdravstvenem	stanju.	
Vseh	mrtvih	od	pomanjkanja	je	bilo	leta	2011,	po	
oceni	angleškega	Odseka	za	mednarodni	razvoj,	med	
50.000	in	100.000,	od	tega	polovica	otrok.	Nevladne	
organizacije	zatrjujejo,	da	bi	bilo	mogoče	rešiti	na	
tisoče	ljudi,	če	bi	mednarodna	skupnost	hitreje	re-
agirala	na	te	probleme.	V	Somaliji	se	je	število	pod-
hranjenih	povečalo	od	6,4%	na	36,4%.	Agencija Fides.

JUŽNI SUDAN
izzivanje in grožnje ženskam

Glavne	grožnje	ženskam	v	Južnem	Sudanu	izha-
jajo	bolj	iz	pomanjkljivega	zdravstva,	pomanjkanja	
hrane	in	splošne	neenakosti	obeh	spolov,	kot	pa	iz	
oboroženih	spopadov	v	državi	sami.	Izzivi	so	pa	tudi	
v	domači	hiši,	kjer	bi	morala	biti	teoretično	na	var-
nem.	Poročena	ženska	je	v	povprečju	noseča	vsaka	tri	
leta	in	po	ena	od	sedmih	umre	bodisi	zaradi	noseč-
nosti	ali	pa	ob	porodu.	Zaradi	mnogoženstva	je	tudi	
večja	 nevarnost	 bolezni.	 Tudi	 domačega	 nasilja	 je	
dosti,	posebno	ranljive	so	vdove	zaradi	pomanjkljive	
zakonodaje,	ki	bi	jih	varovala.	Velik	problem	je	lakota	
z	visokimi	cenami	hrane,	kar	povečuje	pritisk	znotraj	
družin,	ki	so	že	brez	tega	v	težavah.	Agencija Fides.

MEHIKA
škoda zaradi vremena

Najmanj	 600.000	 družin	 je	 izgubilo	 bivališče	 in	
letino	v	letu	2011	zaradi	kombinacije	poplav,	suše	
in	nizkih	temperatur	v	nekaterih	predelih	Mehike.	
Po	poročilih	je	prizadetih	dva	milijona	in	pol	ljudi	
v	1.650	občinah	na	severu	dežele,	ki	jim	je	treba	še	s	
cisternami	dostavljati	pitno	vodo.	Samo	v	Sinaloi	je	
bilo	uničenih	900.000	hektarjev	(2,224.000	akrov)	
koruze	in	fižola,	za	dostavo	pitne	vode	pa	mora	skr-
beti	4.000	kamionov	cistern,	vsaka	po	10.000	litrov	
vode.	Stalne	poplave	pa	so	prizadele	na	stotine	občin	
na	jugovzhodu	dežele.	Kaže,	da	Mehika	plačuje	pod-
nebne	spremembe	in	zgleda,	da	bodo	njihovi	udarci	
v	prihodnjih	letih	še	hujši.	Agencija Misna.

KITAJSKA
podnebje in onesnaženje

ogrožata gospodarstvo
Podnebne	spremembe	in	hitro	naraščajoče	one-

snaženje	zavirajo	kitajsko	gospodarsko	rast:	opusto-
šena	rodovitna	polja,	vedno	manj	vode	v	rekah	in	
izsekavanje	gozdov	so	glavni	dejavniki,	ki	ogrožajo	
možnost,	da	bi	bila	država	glede	prehrane	samoza-
dostna.	Kitajska	izpušča	v	ozračje	največ	strupenih	
snovi,	mnoge	tovarne	brez	kazni	zastrupljajo	reke,	
tako	 da	 je	 ljudem	 marsikje	 onemogočen	 dostop	
do	 pitne	 vode.	 Glede	 vode	 je	 osrednja	 vlada	 sicer	
izdala	 smernice,	 na	 katere	 se	 pa	 krajevne	 oblasti	
požvižgajo.	 Glede	 ostalega	 onesnaževanja	 pa	 tako	
osrednja	vlada	kot	tudi	krajevne	oblasti	ne	kažejo	
kake	zaskrb	ljenosti.	Pri	sedanjem	tempu	bi	se	one-
snaževanje	začelo	zmanjševati	šele	leta	2030,	koli-
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V nogometu bi temu rekli “avtogol” – najhujši polom, ki si ga nogometna ekipa lahko privošči, da sama sebi zabije gol. In prav to se je zgodilo z 
lanskimi volitvami in letošnjo izvolitvijo novega predsednika vlade.

Ko so komunisti – lahko jim rečemo tudi “kučanovci”, ta naziv se zadnje čase pojavlja na spletnih komentarjih – na volitvah nepričakovano zmagali 
s stranko svojega “sultana Ibrahima” Jankovića (glej AM, december 2011, str. 379), so zmagoslavno odpirali steklenice šampanjca, češ spet smo na 
konju. Kar se je potem dogajalo naslednja slaba dva meseca, tja do 28. januarja 2012, presega najbolj fantastične sanje. Kroniko propada Jankovića 
in kučanovcev je v spletnem časniku popisal Aleš Maver pod naslovom “Kronika nekega nenapovedanega padca”.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

KUČAN OBRAČA, STANOVNIK IN TÜRK PA OBRNETA

kor	toliko	normalno	bi	pa	postalo	šele	okrog	2050.	
Medtem	se	bo	poljedelski	donos	zmanjšal	za	20%,	
dostop	do	pitne	vode	pa	za	30%.	Agencija AsiaNews.

MJANMAR – LAOS 
narašča pridelovanje opija

Pridelovanje	opija	se	je	v	jugovzhodni	Aziji	od	leta	
2006	do	2011	podvojilo,	najbolj	je	naraslo	v	Mjanma-
ru	in	Laosu:	14%	v	enem	samem	letu.	Divgnila	se	je	
tudi	cena:	v	Mjanmaru	od	$350	za	kilogram	leta	2010	
na	$450	 leta	2011.	V	mjanmarski	provinci	Šan,	na	
meji	s	Tajsko,	je	90%	vseh	makovih	polj.	Ob	zaključku	
leta	2011	je	na	prvem	mestu	med	pridelovalci	opija	še	
vedno	Afganistan,	na	drugem	mestu	Mjanmar,	med-
tem	ko	Laos	pridela	samo	2%	svetovnega	pridelka,	
vendar	ta	stalno	raste.	Po	ocenah	 je	pridelek	tako	
imenovanega	Zlatega	trikotnika	(Mjanmar,	Laos	in	
Tajska)	v	zadnjem	letu	zrasel	za	48%,	kar	pomeni	na	
319	milijonov	dolarjev.	Za	borbo	proti	opijskemu	tr-
žišču	predlagajo	Združeni	narodi	tajski	model.	Bang	-
kok	je	v	zadnjih	40.	letih	uspešno	investiral	miljardo	
dolarjev	 za	 pospeševanje	 gojitve	 drugih	 kulturnih	
rastlin,	vendar	je	želja,	da	bi	države	potrebovale	manj	
kot	40	let	za	dosego	uspehov.	Agencija AsiaNews.

BOLIVIJA
preko 3.500 otrok
in najstnikov dela

Nizki	 dohodki	 bolivijskih	 družin	 silijo	 mnoge	
mladoletne	delati	kot	snažilce	čevljev,	cestne	pro-
dajalce,	umivalce	šip	in	voznike	vozov.	Okrog	3.500	
otrok	in	najstnikov	dela	na	cestah	Santa	Cruz	Mon-
teri,	Camiri,	San	Ignacio	de	Velasco	in	El	Torno.	40%	
teh	mladoletnih	ne	hodi	v	šolo	in	samo	35%	jih	živi	
s	starši.	Nimajo	nobenega	zdravstvenega	zavarova-
nja	na	delu	in	nobene	zdravniške	pomoči.	S	štirimi	
od	desetih	slabo	postopajo	pri	delu,	v	šoli	in	doma.	
Obstoja	 1.270	 tolp,	 v	 katerih	 je	 6.633	 mladih.	 Od	
teh	tolp	jih	je	12	kriminalnih,	ki	jih	vodijo	odrasli	
in	uporabljajo	mlade	za	majhno	preprodajo	mamil	
in	orožja.	Te	tolpe	se	oblikujejo,	ker	ni	od	dohodkov	
neodvisne	podpore	družin.	Agencija Fides.

PAKISTAN
družine pobile več kot

1.000 otrok zaradi revščine
Krajevni	humanitarni	viri	poročajo,	da	so	v	letu	

2011	v	Pakistanu	zaradi	revščine	v	domačih	družinah	
pobili	več	kot	1.000	otrok;	od	teh	je	bilo	90%	deklic.	
Najdbe	trupel	ob	cestah	so	vedno	bolj	pogoste,	govo-
re	pa,	da	je	pobijanje	poraslo	za	100%	od	prejšnjega	
leta.	Agencija Fides.

PARAGVAJ
zaradi suše le polovični pridelki

Suša,	ki	traja	že	več	mesecev,	je	dobesedno	požgala	
40%	soje,	koruze	in	bombaža.	Temperature	ostajajo	
med	38	in	45°	C.	V	okraju	Itapúa	so	se	na	polju	po-
sušili	fižol,	zelenjava,	maniok	in	soja,	stalna	vročina	
in	suh	veter	pa	sušita	ribnike	in	potoke	in	s	tem	pri-
krajšujeta	ribolov	in	ribogojništvo.	Agencija Misna.

KITAJSKA
zanimanje za krščanstvo

na univerzah
V	raziskavi,	ki	je	zajela	629.561	študentov	na	55	

univerzah	se	je	3,9%	študentov	priznalo	za	kristjane,	
7%	za	budiste,	4%	za	konfucianiste,	2,7%	za	daoiste	
in	2,1%	za	muslimane.	Od	vprašanih	jih	4,5%	nikdar	
ali	malokrat	razmišlja	o	smislu	življenja,	več	kot	95%	
pa	se	jih	o	smislu	življenja	vprašuje	pogosto.	Od	teh,	
ki	razmišljajo	o	smislu	življenja,	jih	42,4%	sodi,	da	so	
našli	pravi	odgovor	na	temeljna	vprašanja,	31,1%	ga	
še	ni	našlo,	26,5%	jih	pa	še	ne	ve,	pri	čem	so.	Preko	
78%	jih	izjavlja,	da	jih	zanima	vera,	17,6%	pa,	da	jih	
zanima	 krščanstvo.	 Večina	 tistih,	 ki	 še	 niso	 našli	
odgovora	o	smislu	življenja,	to	je	31,1%	vprašanih,	
misli,	da	bi	ga	mogli	najti	v	krščanstvu.	Poleg	tega	so	
univerzitetni	študentje	opazili,	da	 je	na	Kitajskem	

mnogo	ver,	toda	samo	Sveto	pismo	razloži	“od	kod	
človek”,	“kam	gre”,	“zakaj	živi”,	“kakšen	je	resničen	
smisel	življenja”,	kar	so	štiri	glavna	vprašanja,	ki	si	
jih	zastavljajo	univerzitetni	študentje.	Agencija Fides.
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Dan 6
Ker se je Virant dokončno odrekel usodi Marjana Podobnika, se je 

unovčevanje relativne zmage za relativnega zmagovalca nepričakova
no spremenilo v loterijo. Toda odziv je bil še vedno tak, kot bi bil pod 

vplivom maliganov. Iz omare so Jankovićevi potegnili duha poteze Cirila 
Pucka, ki je kljub vsem izjavam, s katerimi gospod Pucko slovensko 
javnost in samega sebe prepričuje o preroškosti svojega dejanja, za 
vsakega pravega privrženca desnosredinskih strank še vedno huda 

Tale omemba “romanja na Gorenjskem” in “staroste”, ki  je tam kompromitiral ne le sebe, ampak vse tiste, ki so mu ploskali, potrebuje komentar 
vsaj za tiste, ki niso ravno dosledno sledili dogajanju v Sloveniji.

Gre namreč za vsakoletno spominsko slovesnost v Dražgošah, kjer komunisti slave svojo “zmago nad okupatorjem”, v resnici pa so partizani takrat 
izzvali Nemce, nato pa pobegnili v gozdove na Jelovici, Nemci pa so se maščevali nad vaščani Dražgoš, ki so jih požgali do temeljev. Na letošnji spo-
minski slovesnosti je bil glavni govornik predsednik Zveze borcev, 89-letni Janez Stanovnik, ki je imel tak ščuvaški govor, kot ga že dolga desetletja ni 
bilo slišati niti iz komunističnih ust. V njem je obtožil vse tiste slovenske politike, ki so se ob volitvah pogovarjali z ameriškim ambasadorjem Josephom 
Mussomelijem, da so hlapci tujcev in za hlapce rojeni, ter napadel ZDA, češ da se po svojem veleposlaniku vmešavajo v slovenske notranje zadeve. 
Hruljenje je končal s stisnjeno pestjo in parolo: “Smrt Fašizmu – svoboda narodu”, s čimer je ZDA implicitno obtožil za fašizem.

Kot je zapisal eden od komentatorjev, Stanovnik sam po sebi ne pomeni nič, toda navzoča je bila vsa stara vlada s predsednikom republike in novim 
nesojenim mandatarjem Jankovićem na čelu. To pa seveda pomeni hud diplomatski incident. V Washingtonu so si posnetek kajpak pozorno ogledali, 
predvsem pa so bili brez dvoma pozorni na to, kdo je Stanovniku ploskal. In ploskala sta mu tako Türk kot Janković. Kaj več bi o tem lahko povedal 
slovenski veleposlanik v Washingtonu...

Zanimiva je bila reakcija veleposlanika Mussomelija na Stanovnikovo zmerjanje: »G. Stanovnik je bil včasih junak, danes pa je star mož.« Vedeti 
je treba, da je to izrekel diplomat v diplomatskem žargonu. Saj vemo, kaj je diplomat: človek, ki namesto glasu povzdigne obrvi. In kaj je diplomatski 
žargon: če diplomat reče »Da«, to pomeni »Morda«. Če diplomat reče »Morda«, to pomeni »Ne«. Če pa diplomat reče »Ne«, potem ni diplomat. Če bi 
prevedli izjavo ameriškega veleposlanika v običajni jezik, bi to pomenilo: »G. Stanovnik je bil včasih normalen človek, danes je pa star bedak.«

O bedakih je marsikatera mastna zapisana že v modrostnih knjigah Stare zaveze. Glede na to, da starosti pripisujemo modrost pa na svetu ni bolj 
tragikomične pojave kot je star bedak.

Kar je po tem sledilo, je popisal Maver kot zadnje tri dni “Kronike”: 

Osvežimo si spomin.
Dan 1
4. decembra leta Gospodovega 2011 ob 19. (no, uradno ob 20.) uri je 

bilo videti, kot da je Zoran Janković dobil sto odstotkov in Janez Janša nič 
odstotkov glasov. Uspeh Pozitivne Slovenije in njenih podpornikov je bil 
zares velikanski. Sapo je še bolj jemalo dejstvo, da so stranke vladajoče 
koalicije in njihovi derivati po tako “uspešnem” mandatu prejele kar 48 
odstotkov glasov, kar je tudi v evropskem merilu edinstveno.

Janša je vsaj teden ali dva vrhu tega deloval povsem paralizirano. Po 
docela odvečni operaciji trenirka se je celo zdelo, da se je že sprijaznil z 
dolgimi leti kljubovalne opozicije. Nekaterim se nam ni zdela nemogoča 
niti njegova politična smrt.

Toda pijanost zmagovalcev je trajala dlje. In to je bila prva velika 
napaka. Razen tega ne gre prezreti neke statistične opombe pod črto, ki 
je zaradi osredotočenosti na zmagovalca in poraženca ni domala nihče 
omenjal. Cena Jankovičeve zmage je bila velikanska. Sesula je tri in 
zdesetkala četrto stranko. Prepričan sem, da je tudi ta podrobnost precej 
vplivala na manjše stranke. Obenem je napovedala, da bo sestavljanje 
vlade odločanje med prevlado načela ljudske fronte na eni in klasično 
parlamentarno vlado na drugi strani.

Dan 2
Prvih štirinajst dni je nedvomno kazalo v smer ljudske fronte. 

Verjetni mandatar se je vedel kot gospodar stotih odstotkov, zato se 
mu ni zdelo samoumevno le, da bodo vse stranke z izjemo neljubljene 
SDS zletele v njegovo naročje, pač pa je suvereno določal še njihove 
kadrovske rešitve.

Prvi korak k preobratu je naredil človek, ki je zaradi ljudskofrontnih 
rošad pravzaprav največ izgubil. Najprej so mu slednje predčasno sesule 
vlado, nato so mu zdesetkale stranko. Brez Pahorjeve trme in Janko
vićeve objestnosti 21. decembra 2011 tudi 28. januarja 2012 ne bi bilo. 
Janša svojega predhodnika in naslednika sicer ni ustrezno nagradil, se 
je pa takrat streznil. Jankovičev blok se (še) ni. Druga velika napaka.

Dan 3
Potem ko je pet dni po prvi “črni sredi” prišel na televizijo šef ljudske 

fronte in okrcal tako imenovane strankokrate, se je bes ljudskofrontnikov 
čisto preusmeril na Gregorja Viranta. Če ne prej, mu je moralo v tistem 
trenutku postati jasno, kaj ga čaka v vladi ljudske fronte, če bo njen del. 
Tretja velika napaka.

Dan 4
Da 21. december ni deloval dovolj streznitveno, je 5. januarja 2012 

pokazal predsednik republike in brez zadostnih jamstev dal Jankoviću 
mandat za sestavo vlade. Če bi se istega dne odločil za Marka Voljča, bi 
Jankovićev blok obdržal veliko večino niti v svojih rokah, predsednik pa 
bi bil videti kot nadstrankarski modrec. Ampak to mu 5. januarja kajpak 
sploh ni prišlo na misel. Za zagovornike koncepta ljudske fronte je bila 
se vedno edina sprejemljiva formula vse ali nič. Četrta velika napaka.

Dan 5
Da so zmagovalci kljub spremenjenim okoliščinam še vedno v de

liriju in da si v okviru ljudske fronte države niso pripravljeni z nikomer 
deliti, je le dva dni pozneje jasno pokazal njihov starosta med nekim 
romanjem na Gorenjskem. Pri tem se ni oziral dobesedno na nič in na 
nikogar. Peta velika, morda usodna napaka.
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Pregovor pravi, da človek obrača, Bog pa obrne. No, v našem primeru je Kučan obračal, Bogu se pa ni bilo treba vmešavati, saj sta se našla dva, ki 
sta pljunila v lastno skledo, pa še v Kučanovo. Šampanjec so sicer popili, toda po slabih dveh mesecih imajo “političnega mačka”, proti kateremu tudi 
kisla juha in aspirini nič ne pomagajo. Saj niso padli v jamo, ki bi si jo sami izkopali, ampak so se veličastno potopili v svojo lastno greznico. In upajmo, 
da bodo tam tudi ostali za vse večne čase.

Seveda Janši in njegovi vladi ne bo lahko. Skušali se jim bodo maščevati na vse načine, od nagajanja v parlamentu do podpihovanja sindikatov in 
kar je še takih nizkotnih potez, v katerih so kučanovci mojstri. Vendar upam, da drži, kar je zapisal eden od komentatorjev: Janši bi bilo v trenutnem 
stanju veliko laže v opoziciji, kot pa na čelu vlade reševati Slovenijo iz brezna, kamor so jo s svojo pogoltnostjo spravili kučanovci. To kaže na določeno 
stopnjo idealizma in iskrenosti. Upajmo, da mu ne bo zmanjkalo ne enega, ne drugega.

Izvolitev Janeza Janše za predsednika prihodnje vlade ni zgodovinski 
dogodek, je pač za normalne ljudi normalna posledica nekih demokra
tičnih, legalnih in legitimnih dejanj in ravnanj. Na smetišče zgodovine 
pa bo odšla novica, da predsednik države Danilo Türk Janši ni čestital, 
ampak mu je poslal neko diplomatsko gostobesedenje, v katerem pa je 
vendarle povedal nekaj novega: da bo ravnal in deloval v skladu z ustavo.

Doslej mu je namreč večkrat spodrsnilo mimo nje in je nekajkrat 
kazalo, da bomo ostali ali brez ustave ali pa brez predsednika, čeprav 
je tisto prvo bilo malo bliže, tisto drugo pa bolj zaželeno.

Sicer pa je mandatarsko volilna sobota bila polna presenečenj. 
Množica dveh trenirkarjev je bila malo izgubljena pred parlamentom, 
ni pa jasno, kje so bile posebne policijske enote, ker je vsaj tista pro
testnica izgledala malo zgubljena in osamljena in bi lahko storila kaj 
nepredvidljivega. Recimo samozažig za Zokija. Murgelska koalicija je pa 
itak v nekem tajnem zaklonišču, ker bo zdaj menda vojna in se hočejo 
najboljši sinovi in kakšna hčerka komunizma rešiti pred vlado Janeza 
Janše. Ven pridejo šele, ko bo konec.

Po svoje je bilo presenečenje tudi to, da Jankovićevim pozitivcem ni 
uspelo. Dobro, Gašpar Gašpar je počenjal genialne neumnosti, njegovi 
parlamentarni nastopi pa bodo polnili medije tudi v prihodnje. Njegov 
nastop je namreč kombinacija med glasom mestne opravljivke in ar
gumenti vaškega posebneža. In to seveda mora roditi kakšen rezultat. 
Zato zanj pravijo, da še danes po kraških jamah išče 48. glas.

Posebno težo opoziciji dajeta Janja Klasinc in Tamara Vonta. Ta je v 
parlament verjetno prišla zaradi kulinaričnega znanja, saj je že ob svo
jem premiernem nastopu povedala orto resnico, da kisla juha ni torta. 
Je pa povedala, da je kulturnica, ki pa bo v parlamentu tudi nekulturna. 
Zato se je zgrozila nad podatkom, da nova vlada ne bo imela ministrstva 
za kulturo. Še sreča, da je ženska zdaj poslanka, ker od kulture ne bi 
mogla več živeti. Recimo kot doslej: pisanje romanov v visokih nakladah, 

pesniške  zbirke, drame itn. Vse to – si predstavljam – je kulturniško 
počenjala v firmi imenovani Tamara Vonta s.p.

Poslanec s specifično težo helija je medicinski brat Jani Möderndor
fer. Pravijo, da je v resnici zaradi njega padla koalicijska kombinacija med 
Jankovićem in Virantom, ker se je vrhunski ekonomist in univerzitetni 
profesor doktor Janez Šušteršič moral koalicijsko usklajevati z njim. 
In Möderndorfer ni razumel, kaj pomeni razmerje med ponudbo in 
povpraševanjem – tudi v politiki.

Ima pa Möderndorfer eno prednost, ki naj jo – bogu bodi potože
no – v dobro demokracije v parlamentu pogosto uporablja – odlično 
namreč obvlada znakovni jezik gluhih in upam, da bodo v prihodnje 
njegovi retorični biseri v tem jeziku. Bo manj boleče za vse.

Škoda pa, da poslanka in mediatorka Maša Kociper ni postala 
predsednica parlamenta! Zaradi Viranta bo zdaj dolgčas, gospa je pa 
tako predirljivo napadalna, da bi državni zbor mimogrede spremenila 
v bojno polje, v naslednji fazi pa bi ga   suspendirala z demokracijo 
vred. Seveda sta med pozitivci posebej težki tudi Melita Župevec in lipa 
ovenela je Barbara Žgajner Tavš.

Za Župevčevo je nedostojno in škoda, ker fura isti imidž kot takrat, ko 
je bila še pri Pahorju in tako ni natančno jasno, kje je v resnici. Poleg tega 
pa si Janković menda ja zasluži kaj boljšega, če že premier ne bo. Žgajner 
Tavševa pa bo po novem imela dolge psihadelične nastope, kar je delala 
tudi ob razpravi o mandatarju. To zna parlamentarno koalicijo precej uspa
vati, kar pa ni dobro. Zdaj, ko so zmagali, morajo biti budni. Torej pozor!

Koalicijski poslanci morajo tudi vedeti, da so v primerjavi s pozitivci 
amaterji! Jankovićevi vsi po vrsti svoje nagovore in razprave berejo s 
plonk ceglcov, da ne bi mimo urezali, pa tudi zato, da bi govorili v urad
nem jeziku države, v kateri so poslanci. Zoran Janković ima prav: čisto 
nič ne more več prepustiti Gašper Gašparju, ali pa kakšnemu drugemu 
naključju, ker na koncu še poslanec ne bo.

Dober povzetek vsega je v Reporterju napravil Vinko Vasle pod naslovom “Jankovićev poraz s težo”.

nočna mora. Vsekakor zadosten razlog za ročno zavoro 11. januarja 
2012 in šesta velika velika napaka.

Dan 7
Predsednik republike je poskušal 16. in 17. januarja v zadnjem 

hipu pogasiti požar. S svojo ponudbo je sicer zamudil le dobrih deset 
dni, toda glede na nova dejstva je bila bistveno premalo velikodušna. 
Če bi predlagal koga bližjega desni sredini, recimo Franceta Arharja, bi 
bloku relativnega zmagovalca ostalo vsaj nekaj, nemara precej. A če si 
vseskozi govoriš, da te je volilo sto odstotkov Slovencev, te “nekaj” seveda 

v nobenem trenutku ne zanima. Sedma velika napaka.
Dan 8
28. januar 2012 po sedmih velikih napakah ne more veljati za 

presenečenje. Že brez ene med njimi ga po vsej verjetnosti takšnega, 
kot se je zgodil, ne bi bilo. Da bi se Janša presenečenjem izognil, bo 
moral (še naprej) kazati več pravega razumevanja volilnega izida v vseh 
njegovih razsežnostih, kot je to uspelo zagovornikom načela ljudske 
fronte. Predvsem ne bo smel na nobeni točki pomisliti, da ima za sabo 
podporo stotih odstotkov.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

➧

Semenišče se mi je zdelo kakor država zase. Lego 
ima precej nesrečno. Tisti, ki prebivajo na severu, ne 
vidijo nikdar sonca. Z drugega nadstropja je sicer 
zelo lep razgled na gore, toda ob mojem času se je 
razen mene komaj kdo zanimal zanje. Pa tudi južni 
prebivalci niso dosti na boljšem. Da se preveč ne 
gre jejo na soncu, skrbita stolno župnišče in cerkev 
v lepi slogi z Gradom. Največ razgleda, svetlobe in 
toplote ima zahodna stran države, ki je bila pa takrat, 
ko sem jaz postal njen državljan, še neobljudena. 
Dandanes je tudi na vzhodu odprt pogled zlasti 
na pestro množico stojnic, prodajalk in ku-
povalk, dočim je stala v prejšnjem stoletju tu 
stara gimnazija, ki je bila od semenišča ločena 
samo po ozki ulici. Ta prehod je bil spomladi 
nevaren zaradi plazov. Tisto leto, ko je potres 
razdejal Ljubljano, je priletel s strehe gimnazi-
je plaz in zasul nekaj bogoslovcev, ki so se 
pravkar vračali s sprehoda. Cilindri so 
bili takoj kakor cunje. Ker se niso 
mogli sami rešiti, so jih morali 
odkopati. Drugi, ki smo plazu 
srečno ušli, smo se jim smejali. 
Bilo je namreč silno zabavno 
gledati, kako so se zaman 
tru dili, da bi izvlekli noge iz 
zatolčenega snega.

V prvem nadstropju sta 
dve dolgi ulici. Južna je po-
tlakana s kamenitimi ploščami, ki se pred 
dežjem pote. Zato smo jo imenovali “Solzno 
dolino”. Severna pa je dobila ime “Beraška 
ulica”, in sicer po državljanju Beraču, ki je v nji 
stanoval. Pisal se je pravzaprav Trd. Ker je imel vse 
za berače in vsako stvar za beračijo, se ga je prijel 
priimek “Berač”. Hodnik nad Beraško ulico se je ime-
noval “Gosposka ulica”. V nji so stanovali večinoma 
četrtoletniki.

Če imajo hodniki še dandanes ta imena, ne vem. 
Najbrž ne. Saj so tudi nekatere ljubljanske ulice in 
ceste izgubile svoja stara častitljiva imena, pa bi jih 
semeniške ne.

Sobe smo imenovali večinoma po številkah. Edina 
izjema sta bili “Sibirija” in “Kamčatka”. Ti dve stano-
vanji sta bili na slabem glasu zaradi velikega mraza. 
Sibirija je prišla še v drugem oziru na slabo ime. Od 
štirih prebivalcev, ki so se vsako leto v nji naselili, jih 
je vedno nekaj šlo iz “države”. Tako je bil na primer 
moj brat edini “Sibirijan”, ki je ostal zvest in zapustil 
semenišče kot duhovnik.

Ko sem bil v tretjem letniku, so tudi v pritličju 
na redili nekaj sob. Ravnatelj jih je dal zavarovati 

proti vlomu z močnimi mrežami. Mi seveda smo ga 
sumničili, da je hotel podložnikom zabraniti večerne 
sprehode skozi okna. Tem zamreženim sobam smo 
dali ime “Menažerija”.

Vlada naše “države” je imela absolutno obliko. 
Najvišjega gospoda sem spoznal takoj prvi dan svo-
jega bivanja v semenišču. Ukazoval je brezobzirno in 
ukazuje še danes tako. Ima kaj močan glas, ki pa ne 
doni vedno enako. Najneprijetneje se je oglasil zju-

traj, ko nas je klical k “vstajenju”. Najrajši smo ga 
ubogali, kadar nas je pozval v obednico. Samo 
to se mi zdi čudno, da mu je vojska prizanesla, 
ko je vendar toliko njegovih bratov pobrala. 
Visi še vedno, kakor je visel skozi desetletja, 
vrh vzhodnih stopnic.

Prvi za njim je bil ravnatelj prelat dr. Kula-
vic, po domače “Ata”. Bil je jako učen gospod in 

je imel zelo rdeč nos. Kje ga je iztaknil, ne vem. 
Pri pijači gotovo ne, ker ga je bila sama 

treznost. Kadar je bil slabe volje, je nosil 
očala. Ob takih prilikah smo se ga 

ogibali. Sicer je bil za dobre dovtipe 
vedno dovzeten. Večkrat je koga 

ošteval, pa bi se bil najrajši sme-
jal. Rad je kaj popravljal, poseb-
no še, če je bilo poprav ljanje 
združeno z velikim ropotom. 
Nekoč je prišel v mojo sobo in 

je zapazil v tleh žebelj, ki je “ven 
gledal”. Takoj je šel po kladivo in ga temeljito 
zabil. Nato je še po drugih sobah pregledal tla 

in zabil vse radovedne žeblje. Ob drugi priliki 
so moja vrata nekoliko zacvilila. Kmalu je prinesel 
posodico z oljem in kurje pero. Najprej je namazal 
moja vrata, potem sva pa šla po hiši in namazala vse, 
kar je cvililo. Jaz sem nosil olje, on je pa mazal. Ker je 
bil takrat “studium” (učna ura), sem mu rad “asisti-
ral”. Sprva sem se nekoliko čudil, ker prelati nimajo 
navade, da bi s kladivom ali s kurjim peresom v roki 
po semeniščih hodili, potem pa ne več, celo takrat 
ne, ko je na praznik Brezmadežne po maši z biretom 
na glavi in v koretlju metal iz peči zaboje za smeti na 
hodnik. Peči so se namreč zunaj kurile in so imele 
nekak predprostor. Tja so hlapci shranjevali smeti. 
Prav tisto noč se je pa v nekem zaboju vnel papir in 
to ga je tako ujezilo, da je vse smeti na hodnik zmetal.

Podravnatelj ali “Vice”, kakor smo mu navadno 
rekli, je bil Bohinjec, zelo resen in nekoliko bole-
hen gospod. Užival je pri nas veliko spoštovanje, da, 
še večje kakor ravnatelj. Imel je pa tudi precejšnjo 
oblast. Dovoljeval je izhode ob četrtkih in nedeljah 
dopoldne ter skrbel za naše telesne potrebe.

BOGOSLOVEC
NAJVIŠJI GOSPOD

Kulavic
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Bogoslovci	so	se	splošno	radi	posluževali	pravice	
izhoda.	Morala	sta	iti	vedno	dva	skupaj	in	samo	za	
eno	 uro.	 Kdor	 ni	 imel	 tehtnega	 vzroka,	 si	 ga	 je	 pa	
poiskal,	včasih	kar	izmislil.	Toda	novinci	nismo	bili	
“Vicetu”	kos.	Videl	nam	je	v	obisti.

»Danes	budem	šel	ven,«	pravi	nekega	četrtka	ob	
desetih	tovariš	Janovsky.	»Toda,	kaj	naj	budem	rekel	
Vicetu.	Aha,	že	vem.	Rekel	mu	budem,	da	sem	dal	uro	
popraviti	in	da	budem	šel	ponjo.«

Ker	je	bil	Čeh,	je	govoril	bolj	slabo	slovensko,	to	
pa	v	najčistejši	elščini.

Kmalu	pride	nazaj	in	odloži	plašč.
»Tako	me	je	pogledal,	da	se	mu	nisem	mogel	zla-

gati.	Obrnil	sem	se	in	šel,«	se	je	opravičeval	fant.
Ko	 smo	 imeli	 neki	 teden	 že	 četrtič	 klobase,	 je	

pri	pomnil	Drab,	ki	je	bil	tudi	Čeh,	precej	na	glas:	»To	
ni	bil	prašič,	to	je	bil	konj,	ko	je	imel	toliko	klobas!«

Ker	je	bilo	slučajno	takrat	v	obednici	nekaj	trenut-
kov	bolj	tiho,	se	je	Drabova,	tudi	v	načistejši	elščini	
izgovorjena	ugotovitev	glede	množine	klobas,	slišala	
po	 vsej	 obednici.	 Seveda	 smo	 se	 glasno	 zasmejali.	
Bohinjec	se	je	pa	ozrl	tja,	od	koder	je	prišel	glas,	in	
potem	niso	nikdar	več	prišle	klobase	na	mizo,	dokler	
je	bil	on	ekonom.

O	Vicetovem	delovanju	v	blagor	notranjih	razmer	
bogoslovcev	mi	je	gospod	Tomaž	povedal	tole	mično	
dogodbico:

Nad	Vicetom	sta	svoje	dni	stanovala	dva	tretjelet-
nika,	Šešelj	in	Kržin.	Oba	sta	bila	Janeza	in	sta	imela	
isti	dan	god.	V	tretjem	letniku	sta	ga	hotela	posebno	
slovesno	obhajati.	Zato	sta	naročila	dijaku,	ki	jima	
je	snažil	čevlje,	naj	kupi	nekaj	pijače	in	tej	primerno	
količino	prigrizka,	zloži	vse	to	v	košarico	in	prinese	
po	deseti	uri	pred	semenišče.

Po	 večerni	 molitvi	 se	 zbere	 nad	 Vicetovo	 sobo	
majhna	družbica	na	veselo	godovanje.	Naenkrat	se	
oglasi	pred	semeniščem	rahel	žvižg.	Kržin	spusti	hi-
tro	skozi	okno	vrvico	in	takoj	nato	se	začne	naročena	
in	željno	pričakovana	košarica	dvigati	po	zračni	poti	
svojemu	človekoljubnemu	namenu	naproti.	Med	pot-
jo	potrka	na	okno	gospoda	Bohinjca	in	njena	usoda	
je	bila	zapečatena.	Nikdar	ni	prišla	do	svojega	cilja.

Vice	 se	 je	 prijaznemu	 trkanju	 prav	 rad	 odzval.	
Hitro	odpre	okno,	prereže	vrvico	 in	spravi	košari-
co,	čeprav	je	v	tem	primeru	posegel	v	ravnateljeve	
pravice.	Cenzuro	je	imel	namreč	Ata.	Nato	pa	hiti	v	
drugo	nadstropje.

Tu	je	bilo	vse	mirno.	Zbrani	družbi	je	bila	zadeva	
takoj	jasna	in	se	je	urno	razkropila	po	sobah.	Komaj	
sta	bila	godovnjaka	v	postelji,	seveda	obuta	in	oble-
čena,	je	gospod	Bohinjec	potrkal	in	vstopil.

Odgovorilo	mu	je	glasno	smrčanje.	Vice	stopi	k	
postelji	in	zbudi	Šešlja,	ki	je	v	“spanju”	stokal.

»Kdo	je?«
»Vicedirektor.	Zakaj	pa	tako	stokate?«
»Ah,	imel	sem	strašne	sanje.«
»Kakšne	pa?«
»Sanjalo	 se	 mi	 je,	 da	 sem	 bil	 v	 nebesih.	 Ko	 se	

ozrem	skozi	okno	dol	v	vice,	zagledim	med	drugimi	
tudi	dušo	svoje	rajne	stare	matere.	Zasmilila	se	mi	
je	v	srce.	Spustim	torej	vrvico	dol,	da	bi	jo	potegnil	
v	nebesa.	Duša	se	z	obema	rokama	obesi	na	vrvico,	

jaz	jo	pa	začnem	vleči	k	sebi.	Bila	je	že	nekako	na	pol	
pota,	ko	prileti	od	nekod	vrag,	prereže	vrvico	in	jo	
odvede	s	seboj.	Kar	groza	me	je	obšla,	ko	sem	videl,	
da	je	moja	uboga	stara	mati	prišla	iz	vic	namesto	v	
nebesa	v	pekel.	Pa,	gospod	vicedirektor,	saj	je	to	dog-
matično	nemogoče,	da	bi	se	duša,	ki	je	bila	v	vicah,	
pogubila.	 Vrag	 bo	 moral	 gotovo	 dušo	 moje	 uboge	
stare	matere	nazaj	prinesti.«

Gospod	Vice	se	pa	ni	hotel	spuščati	v	dogmatična	
razmotrivanja	 in	 je	 brez	 odgovora	 odšel.	 Šešelj	 je	
čakal	 nekaj	 dni,	 kdaj	 prinese	 “vrag”	 dušo	 njegove	
“uboge	stare	matere”	nazaj,	pa	je	ni	nikdar	več	videl.	
Ker	je	bila	po	hišnem	redu	vsaka	zasebna	aprovizaci-
ja	strogo	prepovedana,	je	šla	“duša”	najbrž	v	kuhinjo.

Kljub	prepovedi	so	vendar	včasih	vtihotapili	kakš-
no	pijačo	v	semenišče.	Na	take	tihotapce	je	posebno	
prežal	 gospod	 dr.	 Kulavic.	 Ko	 še	 ni	 bilo	 vodovoda	
in	 so	 hlapci	 prinašali	 po	 sobah	 potrebno	 vodo,	 je	
ved	no	 strogo	 pazil,	 da	 se	 ni	 v	 kakšnem	 vrču	 voda	
spremenila	v	vino.

Ko	je	nekega	večera	nesel	njegov	“telesni	hlapec”	
Jože	dva	vrča,	ga	počaka	Ata	vrh	stopnic.

»Pokaži,	kaj	neseš!«
Jože	mu	pomoli	pod	nos	vrč	z	vinom.
»Ne	tega,	onega	mi	daj	sem!«
V	 tem	 je	 bila	 pa	 res	 voda.	 Jože	 je	 bil	 pač	 dober	

psiholog,	čeprav	ni	vedel,	kaj	je	psihologija.
O	mojem	času	smo	že	toliko	napredovali,	da	smo	

imeli	vodovod,	elektrike	sicer	še	ne,	pač	pa	cenzuro.	
Vsa	pošta	je	šla	skozi	Atove	roke.	Pisma	iz	Ljubljane	
so	 se	 mu	 zdela	 vedno	 sumljiva.	 Pošiljke,	 ki	 so	 po	
aprovizaciji	dišale,	je	pa	kar	nazaj	poslal,	od	koder	
so	prišle.	Tako	bi	bil	gotovo	dosegel	svoj	namen,	ako	
bi	 ne	 bil	 Jože	 imel	 čutečega	 srca	 in	 rok,	 ki	 se	 niso	
branile	okroglega.

Tretjeletnik	Šolar	je	dan	pred	svojim	godom	zve-
del,	 da	 mu	 je	 bratranec	 poslal	 zabojček	 jestvin	 in	
pijače.	Ata	sam	mu	je	naznanil	to	veselo	novico,	obe-
nem	pa	pristavil,	da	pojde	zabojček	s	prvo	pošto	tja,	
od	koder	je	prišel.	Šel	je	res,	toda	z	malce	drugačno	
vsebino,	kakor	je	Ata	mislil.	Za	eno	stran	neprijetna,	
za	drugo	pa	koristna	sprememba	se	je	izvršila	takoj	
popoldne,	 medtem	 ko	 je	 gospod	 prelat	 pomagal	
v	 stolnici	 kanonikom	 večernice	 moliti.	 Usmiljeni	
Jože	 je	Šolarju	prepustil	zabojček,	seveda	samo	za	
“trenutek”.	In	ta	kratek	čas	je	zadostoval,	da	je	našel	
bratranec	v	Kropi	v	zabojčku,	ki	 je	prišel	“retour”,	
prazne	steklenice,	stare	skorje,	razne	olupke	in	drugo	
šaro,	sploh	vse,	kar	je	Šolarju	v	naglici	prišlo	pod	roke.

Na	 splošno	 je	 pa	 imela	 naša	 “vlada”	 prav,	 da	 je	
zasebno	aprovizacijo	pobijala.	Hrana	je	bila	v	hiši	do-
bra	in	obilna,	da	še	nekoliko	pretečna.	Rad	bi	vedel,	
kdo	izmed	duhovnikov	ima	danes	vsak	dan	pri	kosilu	
poleg	govedine	še	drugo	mesno	jed	in	maseljc	vina,	
kakor	smo	imeli	mi	v	semenišču.	Posebno	čudno	je	
bilo	pa	to,	da	so	zoper	hrano	navadno	zabavljali	tisti,	
ki	so	v	dijaških	letih	bolj	ali	manj	stradali	(maseljc 
je stara mera, približno 3,5 dl = 12 fluid oz; op. ur.).

Za	zajtrk	smo	imeli	suh	kruh.	Če	se	ne	motim,	sem	
bil	že	v	tretjem	letniku,	ko	so	vpeljali	kavo,	oziroma	
mleko.	Hudo	bi	pa	tudi	ne	bilo,	ako	bi	bili	ostali	pri	
mrzlem	zajtrku.	Duhovnik	mora	biti	večkrat	“službe-



no”	tešč	skoraj	do	kosila.	Zato	bi	bilo	prav,	da	se	že	v	
semenišču	navadi	shajati	dopoldne	brez	gorke	jedi.	
Ko	sem	bil	katehet	na	šoli	pri	Sv.	Jakobu,	smo	imeli	
dvakrat	na	teden	šolsko	službo	božjo;	o	pol	osmih	sv.	
mašo,	nato	pa	šolo.	Takrat	sem	bil	vselej	še	opoldne	
tešč.	Kako	mi	je	pa	potem	tudi	kosilo	dišalo!	Sploh	pa	
preveč	in	predobro	jesti	ni	zdravo.	Veliko	laže	dobi	
bolezen	v	želodcu,	kdor	jé	delikatese,	kakor	oni,	ki	
mlati	žgance	in	zelje.

Toda,	zašel	sem	v	gastronomijo.	Vrnimo	se	rajši	k	
našim	“vicetom”!

Ko	sem	bil	v	drugem	letniku,	je	gospod	Bohinjec	
umrl.	Na	njegovo	mesto	je	prišel	ljubezniv	gospod	
majhne	postave,	cvetočega	lica	in	zlatega	srca.	Pisal	
se	je	Mrčun,	rekli	smo	mu	pa	po	krstnem	imenu	Ro-
kec.	Vedno	se	je	držal	na	smeh.	Njegova	pravica	in	
dolžnost	je	bila	tudi,	da	je	včasih	pogledal	po	sobah,	
kaj	delamo	v	času	študija.	Pa	je	malokdaj	inspiciral.	
Samo	če	je	bil	v	kakšni	sobi	prevelik	vrišč,	je	boječe	
potrkal,	odprl	vrata	in	opomnil:	»Gospodje,	prosim	
bolj	 po	 tihem,	 da	 ne	 bo	 gospod	 prelat	 (Kulavic)	
slišal!«	Resno	hud	je	bil	samo	enkrat,	pa	še	takrat	ga	
nismo	razjezili	mi,	ampak	Ata.

V	sladki	zavesti	svojih	pravic	je	dal	večjemu	številu	
bogoslovcev	dovoljenje	za	izhod.	Ko	je	Ata	srečal	to	
četo	na	stopnicah,	je	vse	nazaj	zapodil.	Takrat	je	bil	
Rokec	res	razžaljen	in	jezen.	Moj	tovariš	Lenart,	ki	je	
rad	ljudi	oponašal	in	se	iz	njih	norčeval,	je	pozneje	
pripovedoval,	kako	se	je	dobri	gospod	jezil.

»Tako	 je	 razsajal	 v	 sobi,	 da	 se	 je	 ven	 slišalo:	 Tri-
sto	zelenih,	pa	še	nekaj	rumenih	povrhu,	jaz	mu	že	
pokažem,	kdo	je	vicedirektor,	on	ali	jaz.	Hindukuš,	
Himalaja,	 naj	 le	 še	 enkrat	 poskusi	 kakšnega	 nazaj	
zapoditi,	če	sem	mu	jaz	dal	dovoljenje,	potem	naj	
se	pa	le	pripravi!	Kar…	kar…	suspendiral	ga	bom!. . .«

Bil	 je	 pa	 res	 nekoliko	 nejevoljen.	 Zato	 ni	 dal	
nasled	njo	 nedeljo	 nikomur	 dovoljenja	 za	 izhod,	
marveč	je	vsakega	prosilca	poslal	k	prelatu.

Rokca	so	njegovi	sorodniki	pridno	skubili.	Ko	je	
nekaj	let	pozneje	ležal	v	Leonišču	na	smrt	bolan,	si	je	
še	zadnji	dan	izposodil	od	usmiljenke,	ki	mu	je	streg	la,	
sto	goldinarjev,	da	jih	je	dal	nekemu	sorodniku.	Umrl	
je	kot	katehet	objokovan	od	svojih	učencev	in	učenk.

Have	anima	pia!	(Počivaj v miru, blaga duša!)
Za	naše	dušne	potrebe	 je	skrbel	spiritual	Erker.	

Bil	je	po	rodu	Kočevar,	pa	je	slovensko	zelo	dobro	

govoril.	Poučeval	je	tudi	v	četrtem	letniku	obredo-
slovje	in	obrede.	Name	je	zelo	blagodejno	vplival,	jaz,	
nehvaležnež,	sem	se	pa	njegovemu	vplivu	celo	upiral.

Ob	nedeljah	je	imel	popoldne	ob	treh	v	domači	
kapeli	govor	ali	tako	imenovano	konferenco.	Zakaj	
se	je	ta	pridiga	tako	imenovala,	ne	vem.	Morda	zato,	
ker	je	včasih	vse	skupaj	znesel,	kar	je	med	tednom	
videl	nerednega.	Govoril	je	pa	tako	lepo	in	milo,	da	
sem	 navadno	 že	 pri	 tretjem	 stavku	 dremal.	 Branil	
sem	se	pa,	kar	sem	se	le	mogel,	da	nisem	popolnoma	
zaspal.	Imel	sem	namreč	takrat	še	navado,	da	sem	rad	
v	spanju	“katero	rekel”.	Tako	sem	bil	v	veliki	nevar-
nosti,	da	ne	bi	spiritualu	v	besedo	segel.

Moja	slabost	glede	spanja	med	konferenco	se	mi	
je	 zdela	 nekaj	 nenavadnega,	 ker	 nisem	 šel	 nikdar	
po	kosilu	spat	in	še	danes	ne	hodim.	Nekateri	moji	
tovariši	so	se	radi	čez	dan	takole	malce	položili	na	
posteljo.	Ravnatelj	je	bil	zelo	hud,	če	je	koga	pri	tem	
opravilu	zasačil,	in	je	imel	prav.	Dan	je	za	delo,	noč	
pa	 za	 spanje.	 Kdor	 brez	 važnega	 vzroka	 drugače	
ravna,	dela	proti	božjim	naredbam	ali,	če	hočete,	se	
odtujuje	naravi.

Ker	 sem	 pravkar	 pri	 naravi,	 naj	 omenim,	 da	 je	
tudi	 klobuk	 nekaj	 protinaravnega.	 Saj	 nam	 je	 Bog	
dal	lase,	da	varujejo	glavo.	Znano	je,	da	je	svoje	dni	
bilo	veliko	duhovnikov	plešastih,	in	to	prav	mladih.	
To	je	prišlo	odtod,	ker	so	bili	vedno	pokriti.	Zunaj	so	
nosili	klobuk,	doma	in	v	cerkvi	pa	biret.	Še	ponoči	
so	nekateri	imeli	noter	do	ušes	potegnjene	čepice.	
Odkriti	so	bili	samo	med	mašo	in	kadar	so	šli	obhajat.	
To	je	bilo	zelo	škodljivo.	Med	potjo	do	bolnika	jih	je	
včasih	prav	pošteno	prepihalo.	Ker	pa	niso	bili	lasje	
vajeni	svežega	zraka,	so	se	prehladili	in	odpadli.	Zato	
hodim	jaz	po	gorah	sploh	brez	klobuka,	v	Ljubljani	ga	
pa	nosim	večkrat	v	rokah,	kar	pa	ni	brez	nevarnosti.

Nekega	dne	v	mesecu	 juniju	sem	imel	od	petih	
zjutraj	do	šestih	zvečer	samo	toliko	prostega	časa,	
da	sem	v	naglici	pokosil.	Ko	grem	nekoliko	utrujen	s	
klobukom	v	roki	po	Sv.	Petra	cesti,	mi	pride	nasproti	
mož,	ki	je	s	svojo	hojo	naznanjal,	da	ponedeljkuje.	Da	
bi	ne	dobil	kakega	“blagoslova”,	sem	se	ga	v	velikem	
polkrogu	ognil.	Pa	ga	je	za	menoj	poslal.	Zakričal	je,	
da	so	se	vsi	ozrli:

»Prokleti	far!	Gotovo	se	potiš	od	postopanja,	da	
hodiš	gologlav!«

Toda,	kam	sem	zašel!

Kot	 poroča	 Siol.net,	 je	 med	 najbolj	 pijanskimi	
državami	na	svetu	tudi	Slovenija

Poročilo	 Svetovne	 zdravstvene	 organizacije	
(WHO)	je	pokazalo,	da	največ	alkohola	na	leto	po-
pijejo	v	Moldaviji	(18,2	litra	na	prebivalca).	Slovenci	
se	s	15,2	litra	uvrščamo	na	neslavno	deveto	mesto.

Zaradi	 alkohola	 na	 leto	 po	 svetu	 umre	 več	 kot	
2,5	milijona	ljudi,	kar	predstavlja	štiri	odstotke	vseh	
smrti	na	svetu.	Za	posledicami	čezmernega	uživanja	

alkohola	tako	na	svetu	letno	umre	več	ljudi	kot	za-
radi	HIV-a,	aidsa,	nasilja	ali	tuberkuloze,	je	zapisano	
v	poročilu	WHO	za	leto	2011.

V	 poročilu	 WHO	 je	 bilo	 zajetih	 193	 držav	 po	
svetu,	pri	tem	pa	so	raziskovalci	upoštevali	porabo	
piva,	vina	in	žganih	pijač.	Na	podlagi	tega	je	nastala	
lestvica	porabe	čistega	alkohola	v	enem	letu	na	ose-
bo.	Za	Moldavijo,	ki	je	osvojila	nič	kaj	laskavi	naslov	
najbolj	 pijane	 države	 na	 svetu,	 se	 je	 znašla	 Češka	

SLOVENIJA – PIJANSKA DRŽAVA
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ZA SVETE MAŠE: $80:	A.	Berkopec;	$60:	M.	Martincic;	$40:	F.	Plut;	
$30:	M.	Grdadolnik,	P.	S.,	M.	Holjevac;	$20:	J.	Antloga,	A.	Malensek,	
M.	Wylie,	J.	Kastelic,	M.	Michals;	CAD	18:	A.	Okorn;	$10:	M.	Dolyn-
ka,	M.	Lunder,	A.	Lunder,	I.	Matic,	M.	Stanonik.

ZA CERKEV: $20:	 M.	 Simcic,	 M.	 Grdadolnik,	 J.	 Kastelic;	 $10:	 A.	
Berkopec,	I.	Matic,	M.	Stanonik,	M.	Michals.

ZA SAMOSTAN: $20:	A.	Berkopec.

ZA LUČKE: $5:	A.	Berkopec;	$4.50:	M.	Grdadolnik;	$3:	J.	Kastelic,	

M.	Michals;	$1,50:	J.	Wylie.

ZA MISIJONE: $100:	M.	Michals;	$20:	M.	Grdadolnik,	A.	Berkopec.

DAR LISTU AM: $70:	A.	Branc;	$50:	M.	Grdadolnik;	$27:	J.	Kastelic;	
$20:	P.	Mavec;	EUR	17:	I.	Mlakar;	$10:	V.	Pregelj,	I.	Matic;	$5:	S.	Hu-
dovernik,	A.	Berkopec,	A.	Malensek.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

KRIŽEV POT bo v postnem času s	petjem	in	blagoslovom	z	Najsvetejšim	vsako	nedeljo	ob	1:30	popoldne.

CVETNA NEDELJA, 1. APRILA: blagoslov	zelenja	pred	kulturnim	centrom	in	procesija	ter	slovesno	bra-
nje	pasijona	pri	sv.	maši	ob	11:00.

V MAJU bodo ŠMARNICE vsako nedeljo ob	1:30	popoldne:	šmarnično	premišljevanje,	pete	litanije	Ma-
tere	božje	in	blagoslov	z	Najsvetejšim.	Na	materinski dan,	13. maja	bodo	šmarnice	ob		3:00	
popoldne.

NEDELJA, 10. JUNIJA – TELOVO:	procesija	z	blagoslovom	z	Najsvetejšim	pri	štirih	oltarjih	bo	ob	10:30	
dopoldne	pri	lurški	votlini.	Sledi	sv.	maša	ob	11:00.

NEDELJA, 17. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in	očetovski dan.	Sv.	maša	ob	11:00,	pete	litanije	
Matere	Božje	takoj	po	maši	pri	lurški	votlini.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 24. JUNIJA – Slovenski športni klub iz	Lemonta	organizira	tekmovanje	s	Slovenci	iz	Kanade	
v	soboto	in	nedeljo.	V	nedeljo	ob	11:00	dopoldne	bo	sv.	maša	pri	votlini,	sledi	piknik	na	hribu.	
Slovensko-ameriški dan	ob	praznikih	neodvisnosti	Slovenije	in	Združenih	držav	Amerike.

NEDELJA, 15. JULIJA –	Romanje	članic Slovenske Ženske Zveze.	Romarska	sv.	maša	bo	ob	11:00	do-
poldne,	po	sv.	maši	pete	litanije	Matere	Božje.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 22. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170.	Romarska	sv.	maša	bo	ob	11:00	dopoldne.	
Po	sv.	maši	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom.	Nato	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 12. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra v 
Lemontu	s	sv.	mašo	ob	11:00	dopoldne.	Po	maši	in	petih	litanijah	bo	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 26. AVGUSTA – samostanski Medeni piknik: Romarska	maša	bo	ob	11:00	dopoldne,	po	maši	
pete	litanije	Matere	Božje,	oboje	pri	lurški	votlini.	Pikniško	kosilo	bo	na	hribu.	Žrebanje	dobit-
kov	bo	ob	4:00	popoldne.

NEDELJA, 4. NOVEMBRA – Spomin vseh vernih rajnih.	Ob	2:30	bo	sv.	maša	za	vse,	ki	počivajo	na	na-
šem	pokopališču,	za	rajne	sobrate,	sorodnike	in	dobrotnike.

Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite,
spominjamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.

Morebitne spremembe bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2012

(16,5	litra	na	osebo),	sledijo	pa	Madžarska	(16,3	li-
tra),	Rusija	(15,7),	Ukrajina	(15,6),	Estonija	(15,57),	
Andora	(15,48),	Romunija	(15,3),	Slovenija	(15,2),	
Belorusija	(15,13)	in	Hrvaška	(15,11).	V	zgornjem	
predelu	lestvice	najdemo	sicer	zgolj	evropske	drža-
ve,	šele	na	13.	mestu	najdemo	Južno	Korejo	(14,80	
litra	na	osebo).		Poraba	alkohola	je	sicer	veliko	večja	
v	razvitem	delu	svetu	in	manjša	v	državah	z	večin-

sko	muslimanskim	prebivalstvom.	Na	samem	dnu	
lestvice	 najdemo	 tako	 Jemen,	 Pakistan,	 Somalijo,	
Mavretanijo	in	Libijo.

Milijon	Slovencev	je	prizadetih	zaradi	alkohola.	
Slovenija	po	uživanju	alkohola	spada	v	sam	evropski	
vrh,	uživanje	najbolj	razširjene	legalne	droge	je	del	
tradicije.	A	dejstvo	je,	da	alkohol	ne	uniči	le	uživalca,	
temveč	razjeda	celotne	družine.
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