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ŠTEVERJAN (italijansko San Floriano del Collio) je večinsko slovenska župnija, ki leži v goriški nadškofiji v Italiji. 
prav blizu slovenske meje, vendar že na desnem bregu Soče, na zadnjih obronkih Goriških Brd, in ima nekaj čez 800 
prebivalcev. Ni znano, kdaj je bila pozidana na tem kraju prva cerkev, ki je bila porušena v prvi svetovni vojski leta 
1915 in obnovljena leta 1926. Župnija je bila ustanovljena šele leta 1931, kot vikariat z lastnim duhovnikom pa je 
omenjena že leta 1694 (takrat še ni bilo goriške nadškofije, ampak je vse področje spadalo pod oglejski patriarhat 
od ustanovitve leta 568 do ukinitve leta 1751, ko sta bili  ustanovljeni nadškofiji v Gorici in Vidmu). V župnijo spadajo 
poleg Števerjana še naselja Grojna, Ščedno, Bukovje, Križišče, Sovenca, Valrišče in Jazbine, ki imajo podružnico-vikariat 
Marije Pomočnice. V Števerjanu je še živa koledniška tradicija Svetih Treh Kraljev (6. januarja), ko koledniki hodijo po 
hišah, v vsaki pojejo koledniško pesem in jo blagoslovijo s kadilom in tradicionalnim napisom GMB in letnico na vratih. 
Zaradi gričevnate lege v Števerjanu dobro uspeva in obrodi trta, tako da številni vinogradniki izvažajo svoje vino po 
vsem svetu, postal je pa Števerjan v zadnjih letih tudi slovit kraj za ljubitelje vina, zato je tam velika ponudba restavra-
cij, gostiln in prenočišč. Aktivni sta dve kulturni društvi, “F. G. Sedej” (imenovano po nadškofu Sedeju) in “Briški grič”.

MAJ je posvečen Materi Božji, ki jo ta mesec častimo s šmarnicami. Letos j v maju tudi vnebohod, ki ga v Ame-
riki praznujemo na nedeljo 20. maja, v Sloveniji pa na četrtek 17. maja. Na zadnjo nedeljo v maju so binkošti. S tem 
praznikom se zaključuje velikonočni čas in začenja čas med letom. V tem mesecu obhajamo tudi god Marije Pomoč-
nice (24.), ki se pokriva s praznikom Marije, Matere Cerkve. Marija Pomagaj je zavetnica naše lemontske cerkve, na 
predvečer njenega godu pa se Slovenci doma in po svetu zberemo ob goreči sveči v molitvi in posvetitvi na čast naši 
vseslovenski zavetnici. Ne pozabimo tudi na materinski dan, ki je na drugo nedeljo v maju (9.). Med godovi praznuje-
mo maja: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in zavetnik proti 
požarom Florijan (Cvetko) (4.); gimnazijec in mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec Pankracij 
(12.) ter škofa Servacij (13.) in Bonifacij (14.); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.), 
ki je po tradiciji “mokra”, torej deževna; dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in poljski jezuit Andrej Bobola 
(oba 16.); frančiškanski brat in velik častilec sv. Rešnjega telesa Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin 
Sienski (20.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Marijini godovi v 
maju pa so: Marija Mati Cerkve in Marija Pomagaj, (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.).
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In vsako leto, kadar pride maj, obhajajte šmarnice,
gojite cvetlice svojih src, da boste nekoč kot lepe cvetlice božje

presajeni v večno cvetoči vrt nebeškega Jeruzalema.
bl. Anton Martin Slomšek

Majnika dosti dežja,
obeta jeseni dosti vsega.

Slana v začetku maja
zoritvi sadja jako nagaja.

Fižol je najbolje saditi
na dan sv. Florijana (4.).

Če se Urbanu (25.) sonce zahoče,
bo tudi poletje suho in vroče.

MAJ – VELIKI TRAVEN
				1	 T	 JOŽEF	DELAVEC;	Jeremija,	prerok.;
				2	 S	 Atanazij,	šk.,	c.	uč.;	Boris	in	Gleb,	muč.;
				3	 Č	 Filip	in	Jakob	ml.,	ap.;
				4	 P	 PRVI	PETEK;	Florijan	(Cvetko),	muč.;	 	
				5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Angel,	muč.;	Silvan,	muč.;

				6	N	 5. VELIKONOČNA NEDELJA;	Dominik	
Savio,	dijak;	Gizela	Madžarska,	kraljica,	red.;	

				7	 P	 Janez	iz	Beverleya,	šk.;	Gizela,	op.;
				8	 T	 Viktor	Milanski,	muč.;	Bonifacij	IV.,	pap.;
			9	 S	 Katarina	iz	Bologne,	red.;	Pahomij,	op.;
	10	 Č	 Antonin	Pierozzi,	šk.;
	11	 P	 Sigismund	(Žiga),	kralj.;	Mamert,	šk.;
	12	 S	 Pankracij,	muč.;	Leopold	Mandić,	red.;

	13	N	 6. VELIKONOČNA NEDELJA;	Servacij,	šk.;
	14	 P	 Matija,	apostol	(izven Slovenije);	Peter	Re-

galat,	red.	ust.;	Mihael	Garicoits,	red.	ust.;
	15	 T	 Izidor,	kmet;	Zofija	(Sonja),	muč.;
	16	 S	 Janez	Nepomuk,	duh.,	muč.;Ubald,	šk.;
	17	 Č	 GOSPODOV VNEBOHOD	(v Sloveniji);	

Pashal	Baylon,	red.;	Bruno	Kölnski,	šk.;
	18	 P	 Feliks	Kantališki,	red.;	Janez	I.,	pap.,	muč.;	
	19	 S	 Peter	Celestin	V.,	pap.;	Alkuin,	op.;	Ivo,	duh.;

	20	N	 GOSPODOV VNEBOHOD	(v Ameriki);
	 	 	 Bernardin	Sienski,	red.;
	21	 P	 Krišpin,	red.;	Hospicij,	pušč.;	Valens,	šk.;
	22	 T	 Marjeta	Kasijska,	red.;	Renata,	spok.;
	23	 S	 Marija	Mati	Cerkve;	Posvetitev	bazilike	sv.	

Frančiška	v	Assisiju;	Jernej	Pucci,	red.;
	24	 Č	 Marija	Pomočnica;	Janez	Prado,	red.;
	25	 P	 Beda	Častitljivi,	duh.,	c.	uč.;	Urban	I.,	pap.;
	26	 S	 Filip	Neri,	duh.;	Lambert	de	Vence,	šk.;

	27	N	 BINKOŠTNA NEDELJA;	Alojzij	Grozde,	
muč.;	Avguštin	Canterburyjski,	šk.;

	28	 P	 Marija	Ana	de	Paredes,	dev.;
	29	 T	 Maksim	Emonski,	šk.,	muč.;	Maksimin,	šk.;
	30	 S	 Ivana	Orleanska,	dev.;
	31	 Č	 Obiskanje	Device	Marije;	Kancijan	in	tov.,	

muč.;	Petronila,	dev.;	Feliks	iz	Nicosie,	red.

UREDNIK VAM
Naj	začnem	z	važnim	opozorilom,	ki	velja	za	na-

ročnike	v	Združenih	državah	(teh	je	večina).	Že	lep	
čas	je	tega,	kar	so	pošte	začele	uvajati	poleg petmest
ne poštne številke (zip code) še dodatne štiri 
številke.	Tako	 je	poštna	številka	našega	uredništva	
60439-0608.	Te	zadnje	štiri	številke	so obvezne,	kar	
pomeni,	da	pošta	lahko	pošiljko,	na	kateri	te	dodatne	
številke	manjkajo,	zavrne	kot	nedostavljivo.	Kolikor	
vem,	se	to	do	sedaj	ni	dogajalo,	se	pa	lahko	vsak	hip	
spremeni	–	dovolj	je,	da	je	kak	poštni	uslužbenec	slabe	
volje,	 pa	 bo	 pošiljko	 brez	 dodatnih	 poštnih	 številk	
enostavno	zavrnil.	In	nihče	mu	nič	ne	more:	držal	se	je	
pač	predpisov.	Je	kar	lepo	število	naših	naročnikov,	ki	
nam	do	zdaj	nikoli	niso	sporočili	teh	dodatnih	številk	
svojega	poštnega	naslova,	pa	tudi	na	njihovih	povrat-
nih	naslovih	na	ovojnicah	ali	v	naslovih	na	čekih	jih	
ni.	Vse,	ki	boste	ugotovili,	da	teh	dodatnih	številk	ni	
na	 naslovu,	 ki	 je	 v	 zavitku,	 v	 katerem	 prejmete	 Ave	
Maria,	prosim,	da	mi	jih	čimprej	sporočite.	Če	bo	kak	
izvod	mesečnika	vrnjen,	pa	na	njem	ne	bo	dodatnih	
številk,	ga	naslovniku	ne	bomo	nadomestili,	ker	bo	
pač	njegova	krivda,	da	ga	ni	dobil.	Že	vnaprej	hvala.

Velikonočne	 praznike	 smo	 v	 Lemontu	 kar	 lepo	
praznovali	in	upam,	da	ste	jih	drugje	tudi.	Tukaj	ka-
kega	mraza	nismo	imeli,	vendar	se	mi	zdi,	da	bi	bile	
normalne	temperature	za	ta	čas	nekoliko	višje,	kot	so	
v	resnici	bile.	Sicer	je	po	našem	hribu	vse	lepo	ozele-
nelo,	malo	več	dežja	pa	tudi	ne	bi	škodilo.

In	še	eno	obvestilo:	večino	meseca	maja	bom	zdo-
ma,	 torej	 se	 ne	 čudite,	 če	 ne	 boste	 na	 svoje	 dopise	
do	bili	odgovora	nemudoma,	kakor	ste	vajeni.	Uradna	
pošta	bo	pač	počakala	moj	povratek.

Rojstni dan	praznuje	v	maju	p. Metod Ogorevc	(9.	
maja	1965).

Godujeta	maja:	p. Atanazij Lovrenčič	(2.	maja)	in	
p. Bernardin Sušnik	(20.	maja).

Umrli	 so	 maja:	 p. Tadej Trpin	 (7.	 maja	 1989);	 p. 
Kornelij Petrič	 (8.	 maja	 1925);	 p. Benigen Snoj	 (10.	
maja	1942);	p. Janez Kapistran Ferlin	(11.	maja	1954);	
p. Rafael Stragisher	(11.	maja	1998);	p. Salezij Glavnik	
(25.	maja	1966	pri	Sv.	Trojici	v	Slovenskih	goricah);	br. 
Timotej Daničič	(26.	maja	1995)	in	br. Viktorin Perc	
(26.	maja	1919).	Gospod	jim	daj	večni	mir!

P. Bernardin

POZOR
NA DODATNE

POŠTNE ŠTEVILKE
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V zgodovini odrešenja je življenje vedno prikazano 
tesno povezano z božjim Duhom. To je razvidno že ob 
stvarjenju, nato v zgodovini izvoljenega ljudstva, predvsem 
pa v vsem Jezusovem življenju, od spočetja »od Svetega 
Duha« v telesu Device Marije do vstajenja od mrtvih, ko je 
Oče po Svetem Duhu Jezusa obudil od mrtvih.

»Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, bo imel luč 
življenja,« oznanja Kristus. Življenje, ki nam ga daje, imenu-
je živa voda, in ta živa voda je Sveti Duh. To je razvidno iz 
njegovega pogovora s Samarijanko in iz njegovih besed ob 
šotorskem prazniku: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in 
naj pije. Kdor vame veruje, bodo iz njegovega osrčja tekle 
reke žive vode, kakor pravi Sveto pismo: ‘To pa je rekel o 
Duhu, ki naj bi ga prejeli tisti, ki verujejo vanj,’« opozarja 
evangelist Janez.

Življenje kristjana, ki je po veri in zakramentih tesno 
združen s Kristusom, je »življenje v Svetem Duhu.« Sveti 
Duh, izlit v naša srca, postane namreč v nas in za nas »vre-
lec vode, ki žubori v večno življenje«. Potrebno je torej, 
da se pustimo poslušno voditi Duhu, da bi tako postali 
vedno bolj popolnoma to, kar smo po delovanju milosti 
– božji otroci v Kristusu. Na tem načelu temelji krščanska 
duhovnost, ki je v tem, da sprejmemo vse življenje, ki nam 
ga podarja Sveti Duh.

Tako razumevanje duhovnosti nas varuje pred nespora-
zumi. Krščanska duhovnost ni v naporu samoizpopolnje-
vanja, kot da bi človek mogel z lastnimi močmi doseči 
celostno rast lastne osebe in zveličanje. Samo milost 
Sve tega Duha more ozdraviti človeško srce, ranjeno od 
greha; človek pa more živeti kot pristen božji otrok le, če ga 
podpira ta milost. Krščanska duhovnost ni niti v tem, da bi 
postali neučlovečeni, breztelesni, kar pomeni brez odgovornega vključevanja v zgodovino. Navzočnost Svetega Duha 
v naši notranjosti nas namreč nikakor ne spodbuja v nekakšen odtujljiv beg, marveč prešinja in prebuja vse naše bitje: 
razum, voljo, čutenje in telesnost, da bi naš »novi človek« prepojil prostor in čas z novostjo evangelija.

V tretjem tisočletju se Cerkev pripravlja 
sprejeti tisti vedno novi dar Svetega Duha, 
ki daje življenje in izvira iz prebodenega srca 
Jezusa Kristusa, da bi vsem z globoko notranjo 
radostjo oznanjala evangelij življenja. Goreče 
prosimo Svetega Duha, naj usposobi Cerkev 
našega časa, da bo zvesto posredovala besedo 
apostolov: »Kar je bilo od začetka, kar smo 
slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo zrli in 
so otipale naše roke, to vam oznanjamo: Bese-
do življenja. To življenje se je razodelo in videli 
smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno 
življenje, tisto, ki je bilo pri Očetu in se nam je 
raz odelo. Kar smo torej videli in slišali, oznan-
jamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z 
nami, ki smo v občestvu z Očetom in njegovim 
Sinom Jezusom Kristusom« (1 Jn 1,1-3).

POSLUŠNI SVETEMU DUHU
bl. Janez Pavel II.

P. Vladimir Kos –Tokio

A TI NE ODIDEŠ
Srce mi je mikrofon, ko si prepevam,
v orkestra spremljavi življenja godal,
o Binkoštnem Duhu z darovi opalov,
ki v vsakem je večne mladosti odsev.

Če ljubiš Vstajenje na griču ob skali,
nasmehnil se pesmi boš mimogrede
na poti, ki vodi v vsakdanje življenje,
saj vanj Ga Nesmrtni z Nebes je poslal.

Pod dihom Duhá se lahko veseliva:
Poljá, ki na njem se že žito zlatí;
gorice, ki s keliha sončnega pije;
nad travnikom ptičkov z brezskrbnim čiv-čiv.

Pod dihom Duhá, ki je Moč in Ljubezen,
ni delo prekletstva zasužnjenih rok.
Ni izba premajhna za zibel otroka.
Ni grenkih spominov brez črte počez.

Pod binkoštne zvezde zvonovi zamrejo.
A Ti ne odideš, Prijateljstva Duh!
Ta pesem je prošnja: za srca brez kruha –
poznaš jih, saj Tebe še slutijo ne.
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NEDELJSKE MISLI
6. maj
5. velikonočna nedelja
KAKO JE PAVEL NA POTI VIDEL GOSPODA
Apd 9,26-31

Poročilo	o	Pavlovem	spreobrnjenju	v	Apostolskih	
delih	se	glede	časa	precej	razlikuje	od	poročila	Pavla	
samega	v	Pismu	Galačanom.	Pavel	sam	poroča,	da	je	
prišel	v	Jeruzalem	šele	tri	leta	po	spreobrnjenju,	Luka	
pa	ga	v	Apostolskih	delih	privede	nazaj	v	Jeruzalem	
kmalu	 po	 skrivnostnem	 doživetju	 in	 Kristusovem	
klicu	pred	Damaskom.	Kje	je	napaka	v	tem	poroča-
nju?	Je	ni,	odlomka	kažeta	le	različno	miselnost	obeh	
avtorjev.	Pavel	gleda	evangelizacijo	kot	ločen	proces:	
najprej	se	spreobračajo	Judje	in	k	tem	so	poklicani	
enajsteri	apostoli,	potem	pa	pridejo	na	vrsto	pogani	
in	za	te	je	odgovoren	on.	Luka	pa	v	Apostolskih	delih	
zagovarja	 enotnost	 širjenja	 Cerkve.	 Iz	 Jeruzalema,	
kjer	je	njena	osnovna	celica,	sega	Cerkev	do	konca	
zemlje.	Zato	hoče	Luka	tudi	zbližati	Petra	in	Pavla,	
hkrati	pa	približati	delovanje	apostola	narodov	jeru-
zalemski	cerkveni	občini.	Vendar	niso	imeli	vsi	tako	
spravljivih	pogledov,	zato	je	v	prvi	Cerkvi	prihajalo	
tudi	do	prepirov,	ki	pa	niso	zmanjšali	njene	življenj-
ske	moči:	». . .	rastla	[je]	v	tolažbi	Svetega	Duha.«	Tudi	
danes	v	Cerkvi	ni	vse	posejano	z	rožicami,	tudi	danes	
se	najdejo	medsebojni	problemi	in	nasprotovanje,	
vendar	 zaradi	 tega	 ne	 smemo	 biti	 v	 strahu,	 da	 bo	
Cerkev	propadla,	saj	ima	Kristusovo	zagotovilo,	da	
je	peklenska	vrata	ne	bodo	premagala.

13. maj
6. velikonočna nedelja
SVETI DUH JE PRIŠEL NA POGANE
Apd 10,25-26.34-35.44-48

Petrov	 prihod	 v	 hišo	 stotnika	 Kornelija,	 njegov	
govor,	prihod	Svetega	Duha	nad	pogane	in	krst	so	
v	 Apostolskih	 delih	 enota,	 vendar	 jih	 je	 nedeljsko	
berilo	dokaj	nesrečno	okrajšalo	in	bistvene	dele	iz-
pustilo.	Vsekakor	je	jasno,	da	je	bilo	prvo	krščansko	
občestvo	zelo	ozko	judovsko	in	da	je	apostol	Peter	
imel	močno	zavest	odgovornosti	zanje.	Prav	v	hiši	
poganskega	stotnika	Kornelija,	katerega	povabilo	je	
Peter	sprejel,	pa	se	je	začelo	razvijati	spoznanje,	da	
Bog	ne	gleda	na	osebo,	da	si	ga	ne	morejo	“lastiti”	le	
Judje,	saj	se	njegovi	darovi	javljajo	tudi	drugod:	»Ver-
niki	iz	obreze,	ki	so	prišli	s	Petrom,	so	se	čudili,	kako	
da	se	dar	Svetega	Duha	razliva	tudi	na	pogane.. .«	S	
krstom	pogana	Kornelija	Peter	dokazuje,	da	je	Božje	
sporočilo	razumel.	Ozka	narodnostna	omejitev,	ki	
je	bila	Judom	tako	pomembna	in	je	dediščina	stare	
zaveze,	je	tako	premagana.	Zid	ločitve,	ki	je	v	Orien-
tu	razdruževal	judovske	in	poganske	skupnosti	istih	
krajev,	je	podrt.	Danes	pa	gradimo	take	zidove,	kadar	
svojo	vero	oklepamo	v	preživele	filozofije	in	okoste-
nele	navade.	In	tega	je	več,	kakor	bi	si	človek	na	prvi	
pogled	mislil.	Spremembe	in	reforme	so	v	Cerkvi	od	
časa	do	časa	nujno	potrebne,	saj	to	pomeni	vreči	čez	
krov	balast,	da	ladja	lahko	pluje	naprej.

20. maj
Gospodov vnebohod
VPRIČO NJIH JE ŠEL V NEBO
Apd 1,1-11

Poročilo	 o	 Kristusovem	 vnebohodu	 je	 prav	 na	
začetku	Apostolskih	del,	se	pa	opisi	in	kraji	Jezusovih	
prikazovanj	 po	 vstajenju	 in	 vnebohoda	 samega	 v	
evangelijih	in	Apostolskih	delih	razlikujejo.	Piscem	
so	zgodovinski	dogodki	služili	kot	nosilci	oznanje-
vanja,	kar	na	splošno	velja	–	z	redkimi	izjemami	–	za	
celotno	Sveto	pismo.	Oznanilo	vnebohoda	izraženo	
s	Kristusovimi	besedami:	»Prejeli	boste	moč,	ko	bo	
Sveti	Duh	prišel	nad	vas,	in	boste	moje	priče. . .«	(Apd	
1,8).	Vnebohod	pomeni	konec	Kristusovega	telesne-
ga	življenja	med	učenci,	ki	mo	rajo	začeti	širiti	njegov	
nauk	kot	priče	do	njegovega	ponovnega	prihoda,	kar	
pa	ne	pomeni	njegove	odsotnosti,	saj	je	vsa	Cerkev	
njegovo	skrivnostno	telo,	kateremu	je	on	glava.	Čas	
drugega	 prihoda	 pa	 je	 neznan,	 čeprav	 so	 se	 skozi	
vso	zgodovino	pojavljali	ljudje,	ki	so	mislili,	da	sami	
o	 tem	 vedo	 kaj	 več,	 pa	 so	 se	 s	 svojimi	 napovedmi	
vedno	le	osmešili.	Z	besedami	dveh	belo	oblečenih	
mož:	»Možje	Galilejci,	kaj	stojite	in	gledate	v	nebo?«	
hoče	pisec	povedati,	da	je	nesmiselno	izgubljati	čas	
v	 spominih	 na	 preteklost,	 ampak	 se	 je	 treba	 lotiti	
dela	pri	gradnji	prihodnosti.	Naš	problem	je	torej:	
kako	naj	Kristus	postane	navzoč	v	svetu?	Odgovor:	
notranje	po	evharistiji,	zunanje	pa	po	dobrih	delih.

27. maj
binkoštna nedelja
VSI SO BILI NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM
Apd 2,1-11

Enako	kot	pri	vnebohodu	je	tudi	pri	opisu	bin-
koštnega	dogodka	v	Apostolskih	delih	treba	vedeti,	
da	 to	 ni	 zgodovinsko	 poročilo,	 ampak	 poročilo	 o	
začetku	 Cerkve.	 Ob	 prihodu	 Svetega	 Duha	 piscu	
ne	 gre	 za	 osebo,	 pač	 pa	 za	 poudarek	 mogočnega	
Božjega	delovanja	na	svetu.	Božje	delovanje	se	uve-
ljavlja	v	vsakem	času.	Binkošti	niso	bile	le	enkraten	
dogodek	in	oznanjati	binkoštno	sporočilo	pomeni,	
pokazati,	kje	Duh	deluje	danes,	kako	se	kaže	danes	in	
kako	z	njegovim	delovanjem	sodelovati.	Poleg	tega	
je	poučna	podoba	mlade	Cerkve:	njeni	člani	so	bili	
večinoma		odrasli,	zreli	ljudje,	saj	so	jo	sestavljali	v	
veliki	večini	judovski	romarji,	ki	so	prišli	za	prazno-
vanje	 pashe	 v	 Jeruzalem	 iz	 vseh	 koncev	 rimskega	
cesarstva,	tako	romanje	pa	so	si	lahko	privoščili	le	
odrasli,	ki	so	si	z	leti	pridobili	dovolj	premoženja,	saj	
pot	ni	bila	poceni.	Torej	so	bili	ti	romarji	po	večini	
starejši	ljudje.	Tudi	današnja	Cerkev	je	“stara”,	pa	ne	
zato,	ker	je	na	svetu	že	dve	tisočletji,	ampak	ker	so	
njeni	najbolj	zvesti	člani	prav	stari,	ki	jih	ne	vežeta	
več	družina	in	služba	ter	imajo	zato	čas.	In	s	tem	ni	
nič	narobe.	Evropa	se	danes	na	veliko	otepa	s	pro-
blemom	staranja	prebivalstva	in	v	kratkem	čaka	isto	
tudi	Kitajsko.	V	očeh	sveta	Cerkvi	to	sicer	zmanjšuje	
ceno,	saj	so	oči	vseh	ljudi	obrnjene	na	mlade,	češ	da	
je	v	njih	naša	bodočnost,	toda	pred	Bogom	je	to	brez	
pomena.	Niso	važna	leta,	ampak	zvestoba	Kristusu.
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BRALI SMO...
AREZZO	 —	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 bo	 13.	 maja	 obi-
skal	Arezzo	v	Toskani.	Dopoldne	bo	maševal	na	trgu	
pred	stolnico,	nato	pa	obiskal	božjepotno	središče	
La	Verna	(na	istoimenski	gori	je	po	izročilu	sv.	Fran-
čišek	Asiški	dobil	stigme)	in	stolnico	v	Sansepolcru.
RIM	–	V	baziliki	sv.	Marije	Angelske	v	Rimu	je	bila	v	
nedeljo,	12.	februarja,	maša	zadušnica	za	žrtve	po-
topitve	križarke	Costa	Concordia,	ko	je	ta	13.	janu-
arja	nasedla	v	bližini	italijanskega	otoka	Giglio.
MARIBOR — Razstava	slikarskih	del	s	tematiko	tr-
pljenja	 koroškega	 umetnika	 Valentina	 Omana	 je	
prva	v	sklopu	razstav	v	mariborski	galeriji	Ars	sacra	
pod	okriljem	Evropske	prestolnice	kulture.	»Umet-
nik	se	mariborskemu	občinstvu	tudi	tokrat	samo-
stojno	 predstavlja	 z	 izborom	 iz	 cikla	 Ecce	 Homo,	
presegajoč	 tako	 motivsko	 kot	 tematsko	 izključno	
krščanske	 vsebinske	 okvire,«	 je	 ob	 razstavi	 zapisal	
likovni	kritik	Mario	Berdič.	Ob	besedah	iz	Janezo-
vega	evangelija,	»Poglejte,	to	je	človek!«	je	hotel	po-
udariti,	»da	nedolžni	Jezus	krvavi	kot	vsak	smrtnik,	
nič	 kaj	 podoben	 božjemu	 Sinu	 in	 prav	 na	 tej	 člo-
veški	podobi	Trpečega	gradi	Valentin	Oman	svojo	
umetniško	izpoved«.
LJUBLJANA — Priložnostna	razstava	ob	550-letni-
ci	ljubljanske	(nad)škofije	na	sedemnajstih	temat-
sko	zasnovanih	panojih	v	sliki	in	besedi	predstavlja	
njeno	bogato	zgodovino	od	pomena	benediktinske	
opatije	v	Gornjem	Gradu,	ki	je	bila	materialna	osno-
va	 ljubljanske	škofije,	preko	njene	ustanovitve	–	s	
cesarskim	odlokom	6.	decembra	1461	in	papeškim	
6.	 septembra	 1462	 –	 do	 njenega	 pomena	 za	 kul-
turo	in	znanost.	Razstava	se	sklene	z	ustanovitvijo	
ljubljanske	metropolije	leta	1968	in	njeno	prenovo	
leta	2006.	Povzeti	so	tudi	karitativna	in	misijonska	
dejavnost,	 razvoj	 verskega	 življenja	 in	 izobraževa-
nje.	 Razstavo	 dopolnjuje	 izbor	 bogoslužnih	 pred-
metov,	oblačil	in	knezonadškofijskih	insignij.
ŠPETER —	Ob	deseti	obletnici	smrti	matajurskega	
župnika	Paskvala	Gujona	so	se	v	soboto,	3.	marca,	
mnogi	 Slovenci	 iz	 zamejskega	 dela	 Primorske	 in	
Posočja	poklonili	spominu	na	slovenskega	duhov-
nika–borca	za	pravice	Slovencev	v	Videmski	pokra-
jini,	kjer	se	je	rodil	pred	103	leti.	Začeli	so	na	poko-
pališču	z	molitvijo	očenaša	v	beneškem	narečju	in		
nadaljevali	 v	 župnijski	 dvorani,	 kjer	 so	 predstavili	
ponatis	knjižice	Naše domače molitve,	ki	jo	je	v	do-
mačem	narečju	uredil	župnik	Gujon	leta	1989.
VATIKAN — Državni	tajnik	kardinal	Tarcisio	Berto-
ne	 je	 rektorju	 Perujske	 katoliške	 univerze	 (PUCP)	
Marcialu	 Rubiu	 Correi	 pri	 srečanju	 21.	 februarja	
naročil,	da	mora	ta	univerza	v	skladu	s	konstitucijo	
Ex	corde	Ecclesiae	o	katoliških	univerzah	Svetemu	
sedežu	do	velike	noči	predložiti	predelane	statute.	
Pomembno	je,	da	ta	univerza	ohrani	svojo	“katoli-
ško	istovetnost”,	je	poudaril	kardinal.	Z	univerze	so	
odgovorili,	da	tega	ne	bodo	naredili	in	da	se	bo	vod-
stvo	univerze	ravnalo	po	perujski	ustavi,	zakonih	in	
lastnih	statutih.	Reakcija	Vatikana	še	ni	znana.

KUALA LUMPUR — Mufti	 Harusani	 Zakaria	 je	 pri	
ustanovitvi	malajske	islamske	organizacije	Jati	po-
zval	 k	 “sveti	 vojni”	 za	 »obrambo	 islama,	 Malajcev	
in	ustanove	malajskih	gospodovalcev«.	Poudaril	je,	
da	je	ta	vojna	obveza.	Organizacijo	Jati	je	ustanovil	
zaradi	ščuvanja	zoper	verske	manjšine	iz	islamske	
stranke	PAS	izključeni	politik	Hasan	Ali.	Jati	naj	bi	
pri	obrambi	islama	sodelovala	z	drugimi	islamski-
mi	nacionalističnimi	organizacijami.
MEXICO CITY — Nadškof	Rafael	Romo	Munoz	(Ti-
juana)	 je	v	pogovoru	za	dnevnik	El	Sol	de	Tijuana	
obsodil	 ameriško	 ločevanje	 družinskih	 članov	 be-
guncev,	 ki	 so	 jih	 zajeli	 pri	 nezakonitem	 prestopu	
mehiško-ameriške	meje	ali	pozneje.	Dejal	je,	da	ne	
vidi	razloga,	da	očeta	pošljejo	na	en	kraj,	otroke	pa	
na	drugega.	Ta	čas	naj	bi	ameriške	oblasti	obravna-
vale	več	kot	300.000	postopkov	v	zvezi	z	nezakoni-
tim	prihodom	ljudi	v	ZDA,	kjer	naj	bi	se	zadrževalo	
do	14	milijonov	nezakonitih	priseljencev.
BERLIN — Izvolitev	nekdanjega	evangeličanskega	
pastorja	in	borca	za	človekove	pravice	v	NDR	Joa-
chima	Gaucka	za	novega	nemškega	predsednika	so	
podprli	evangličanski	in	katoliški	cerkveni	krogi.	
VARŠAVA — Predsednik	 Poljske	 škofovske	 konfe-
rence,	nadškof	Jozef	Michalik,	je	v	postnem	pastir-
skem	 pismu	 posvaril	 pred	 načrtnimi	 napadi	 »raz-
ličnih	liberalističnih,	ateističnih	in	prostozidarskih	
krogov«	na	katoliško	Cerkev	na	Poljskem.	Ti	jo	ho-
čejo	razdeliti.	Dokaz	za	to	je	tudi	odrekanje	posluš-
nosti	duhovnikov	predstojnikom	in	škofom.	
DUNAJ — Veliki	mojster	SMVR	(Sovereign Military 
Order of Malta)	Fra	Matthew	Festing	je	od	27.	do	29.	
februarja	obiskal	Dunaj,	kjer	je	sedež	enega	izmed	
velikih	prioratov	reda.	Med	drugim	se	je	srečal	z	av-
strijskim	predsednikom	Heinzem	Fischerjem,	kan-
clerjem	Wernerjem	Faymannom,	med	obiskom	na	
avstrijskem	Štajerskem,	kjer	si	 je	ogledal	ustanove	
reda,	pa	tudi	z	graškim	škofom	dr.	Egonom	Kapel-
larijem,	konventualnim	kaplanom	reda.
LINZ — Frančiškanke	 iz	 Vöcklabrucka	 vzdržujejo	
bolnišnico	 sv.	 Jožefa	 v	 Braunauu	 na	 Gornjem	 Av-
strijskem,	 v	 kateri	 je	 že	 deset	 let	 za	 Avstrijo	 in	 za	
redovno	bolnišnico	edinstvena	ustanova	—	ambu-
lanta	za	pomoč	ljudem	s	spolnimi	težavami.	Pacien-
tom	nudijo	»temeljit	posvet,	diagnozo	in	terapijo«.	
ANKARA — Turške	 oblasti	 so	 prvič	 povprašale	
predstavnike	nemuslimanskih	manjšin,	kaj	naj	za-
jema	načrtovana	nova	ustava,	ki	bo	zamenjala	staro	
iz	 leta	 1982.	 Svoje	 predloge	 sta	 20.	 februarja	 usta-
vodajnemu	odboru	parlamenta	v	Ankari	predstavi-
la	carigrajski	patriarh	Bartolomej	I.	in	predstavnik	
Sirske	pravoslavne	cerkve.	Bartolomej	I.	je	to	ocenil	
kot	zgodovinski	dogodek.	»Rojeva	se	nova	Turčija,«	
je	njegove	besede	navedla	turška	agencija	NTV.
STRASBOURG — V	kulturnem	središču	sv.	Tomaža	
so	se	od	5.	do	8.	marca	predsedniki	 jugovzhodnih	
evropskih	 škofovskih	 konferenc	 srečevali	 s	 pred-
stavniki	Evropskega	sveta	ter	člani	cerkvenih	sku-
pnosti	in	organizacij,	ki	od	blizu	spremljajo	dogaja-
nje	v	Evropi.	Srečanje	sta	pripravila	Svet	evropskih	
škofovskih	konferenc	(CCEE)	in	stalno	predstavni-
štvo	Svetega	sedeža	pri	Evropskem	svetu.		
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DUNAJ — Dobrodelna	 ustanova	 Christian	 Solida-
rity	International	(CSI)	je	avstrijsko	vlado	pozvala,	
naj	se	v	pogovorih	s	predstavniki	Irana,	Pakistana,	
Egipta	in	Savdske	Arabije,	kjer	kršijo	pravice	kristja-
nov,	zavzame	za	spoštovanje	njihovih	pravic.	
MOGADIŠ — Škof	italijanskega	rodu	v	Džibutiju	in	
Mogadišu,	Giorgio	Bertin,	je	v	pogovoru	za	misijon-
sko	agencijo	Fides,	o	tem	kako	rešiti	krizo	v	Somali-
ji,	posvaril	pred	njenim	reševanjem	zgolj	z	orožjem.	
Izrazil	je	upanje,	da	»vojaška	rešitev	ne	bo	prva	izbi-
ra«,	priznal	pa,	da	lakote	ni	mogoče	potešiti	zgolj	s	
človekoljubnim	posredovanjem.	
BRATISLAVA — Mednarodne	 konference	 sredstev	
družbenega	 obveščanja	 z	 naslovom	 Izzivi nove 
evangelizacije	so	se	iz	Rima	udeležili	predsednik	Pa-
peškega	sveta	za	novo	evangelizacijo	nadškof	Rino	
Fisichella,	 predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	 sredstva	
družbenega	obveščanja	nadškof	Claudio	Maria	Cel-
li	in	odgovorni	za	medmrežje	v	Vatikanu	mons.	Lu-
cio	Ruiz.	Pridružili	so	jo	skupnemu	zasedanju	stal-
nih	svetov	Slovaške	in	Češke	škofovske	konference,	
na	katerem	so	glavno	pozornost	namenili	prazno-
vanju	 1150.	 obletnice	 prihoda	 slovanskih	 aposto-
lov	sv.	Cirila	in	Metoda	prihodnje	leto.	
TUNIS — Konference	predstavnikov	več	kot	70	dr-
žav	in	organizacij,	ki	skušajo	najti	rešitev	iz	težkega	
položaja	v	Siriji,	se	je	na	povabilo	tunizijskega	mi-
nistrstva	 za	 zunanje	 zadeve	 udeležil	 tudi	 apostol-
ski	 nuncij	 v	 Egiptu	 in	 predstavnik	 Svetega	 sedeža	
pri	 Arabski	 ligi	 nadškof	 Michael	 Louis	 Fitzgerald.	
Na	srečanju	je	predstavil	stališče	papeža	Benedikta	
XVI.,	ki	je	javno	pozval	k	ustavitvi	nasilja	in	preliva-
nja	krvi	v	Siriji	ter	iskanju	mirne	rešitve.
BERLIN — Nemška	vlada	je	oblasti	v	Iranu	pozvala,	
naj	takoj	izpustijo	leta	2008	zaradi	»širjenja	nemu-
slimanskega	 nauka«	 in	 »odpada	 od	 islamske	 vere«	
na	smrt	obsojenega	župnika	Youcefa	Nadarhanija,	
ki	se	je	leta	1998	spreobrnil	v	krščanstvo.	Že	njegovo	
prijetje,	zapor	in	obsodba	na	smrt	so	hudi	prestopki	
zoper	pravo	in	človečnost,	so	poudarili	Nemci.
VATIKAN — Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	objavil	
poročilo	o	pripravah	na	13.	redno	škofovsko	sino-
do	o	novi	evangelizaciji,	ki	bo	od	7.	do	28.	oktobra	v	
Vatikanu.	Udeleženci	posveta	so	glavno	pozornost	
namenili	družini	kot	osrednji	posredovalki	krščan-
skega	oznanila.	Ugotovili	so,	da	ne	izpolnjuje	zado-
voljivo	 tega	 svojega	 poslanstva.	 Družini	 nasprotu-
joči	kulturni	vplivi	so	za	kristjane	še	poseben	izziv.	
Leto	 vere,	 ki	 ga	 je	 napovedal	 papež	 Benedikt	 XVI.	
(začelo	 se	 bo	 11.	 oktobra,	 končalo	 pa	 24.	 novem-
bra	2013),	je	dobra	priložnost,	da	kristjani	okrepi-
mo	svoja	prizadevanja	in	napore	pri	posredovanju	
vere	prihodnjim	rodovom.	Prav	družine	so	pri	tem	
ključnega	pomena	kot	prve	posredovalke	vere.	
HANOJ — Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	po	dvo-
dnevnih	pogovorih	v	Hanoju	v	sporočilu	za	javnost	
28.	februarja	zapisal,	da	se	odnosi	med	Vietnamom	
in	Svetim	sedežem	razvijajo	pozitivno	na	»temelju	
dobre	volje	in	konstruktivnega	dialoga«.	Sveti	sedež	
pričakuje,	da	bo	smel	njegov	posebni	odposlanec	v	
Vietnamu	nadškof	Leopoldo	Girelli	bolj	učinkovito	
in	svobodno	delovati,	prav	tako	pa	tudi	utrditi	po-

vezave	med	Rimom	in	verniki	v	Vietnamu	ter	stike	z	
državnimi	oblastmi.	Vietnamska	stran	je	na	tretjem	
srečanju	bilateralne	delovne	skupine	povedala,	da	
država	spoštuje	in	jamči	za	versko	svobodo.	
RIM — V	 Kapitolskih	 muzejih	 v	 Rimu	 so	 1.	 marca	
odprli	 razstavo	 z	 naslovom Lux in arcana — Vati-
kanski tajni arhiv se predstavi,	 na	 kateri	 si	 bodo	
lahko	 obiskovalci	 do	 9.	 septembra	 ogledovali	 sto	
izbranih	 dokumentov	 iz	 omenjenega	 arhiva.	 Med	
njimi	tudi	bulo,	s	katero	je	papež	Leon	X.	leta	1521	
izobčil	 reformatorja	 Martina	 Lutra	 (1483–1546).	
Veliko	 zanimanje	 med	 obiskovalci	 vlada	 tudi	 za	
akte	 iz	 procesa	 proti	 Galileju,	 pismo	 angleških	
parlamentarcev	papežu	Klemenu	VII.	s	prošnjo	za	
anuliranje	zakona	kralja	Henrika	VIII.	ter	nekatere	
za	zgodovinske	raziskave	še	nedostopne	dokumen-
te	 iz	 obdobja	 papeževanja	 Pija	 XII.	 (1939–1958).	
Povod	za	razstavo	je	bila	obletnica	ustanovitve	za-
sebnega	arhiva	papeža	Pavla	V.	(1605–1621)	pred	
štiristo	 leti.	Vatikanski	tajni	arhiv	 je	 leta	1881	od-
prl	papež	Leon	XIII.	(1878–1903).	Letno	ga	obišče	
okrog	1500	znanstvenikov	iz	več	kot	60	narodov.
JERUZALEM — Tiskovna	predstavnica	izraelskega	
predsednika	Šimona	Peresa	je	izjavila,	da	predsed-
nik	zelo	resno	jemlje	zadnje	napade	na	kristjane	v	
Izraelu.	V	zadnjih	tednih	so	se	namreč	v	Jeruzalemu	
na	krščanskih	stavbah	in	svetiščih	pojavili	sovražni	
in	 grozilni	 napisi:	 »Smrt	 krščanstvu!«,	 »Križali	 vas	
bomo!«	 in	 podobni.	 Frančiškanski	 kustos	 v	 Sveti	
deželi,	p.	Pierbattista	Pizzaballa,	 je	predsednika	že	
prosil	za	pomoč	pri	raziskavi,	kdo	se	skriva	za	temi	
napisi,	pa	tudi,	naj	kristjane	v	Izraelu	in	pretresene	
romarje	oblasti	zavarujejo	pred	takšnimi	dogajanji.
MÜNCHEN	—	Kardinal	Reinhard	Marx	je	pri	sreča-
nju	članov	tukajšnjega	škofijskega	sveta	izrazil	svo-
jo	zaskrbljenost	zaradi	starih	in	novih	zadolževanj	
v	EZ,	saj	ta	povzročajo	razhajanja	med	evropskimi	
narodi.	 Katoličanom	 je	 priporočil,	 naj	 podpirajo	
zamisel	o	združeni	in	povezani	Evropi.
COLOMBO	—	Kardinal	Albert	Malcolm	Ranjith	se	
ne	 strinja	 z	 resolucijo	 ZN	 o	 preiskavi	 vojnih	 zlo-
činov	na	Šrilanki,	saj	bi	bila	ta	»neprimerno	pose-
ganje	 v	 narodno	 neodvisnost«.	 Domačo	 vlado	 je	
pozval,	naj	začne	hitro	ukrepati	v	skladu	s	priporo-
čili	komisije	za	narodno	spravo,	politike	pa,	naj	se	v	
razpravah	izogibajo	»zapostavljanju	ras	ali	ver«.
SAN FRANCISCO DEL RINCON — Mehiška	 obli-
kovalka	 Maria	 de	 la	 Luz	 Yepez	 Torres,	 ki	 se	 posve-
ča	značilnim	latinskoameriškim	pokrivalom	som-
brerom,	je	za	papeža	Benedikta	XVI.	med	obiskom	
v	Mehiki	pripravila	posebno	pokrivalo.	Je	belo,	na	
njem	pa	je	v	zlatu	izvezen	papežev	grb	in	napis:	Be-
nedicto	 XVI.	 Izdelali	 so	 ga	 v	 “svetovni	 prestolnici	
sombrerov”	 San	 Franciscu	 del	 Rinconu	 v	 mehiški	
zvezni	državi	Guanajuato,	ki	jo	je	med	štiridnevnim	
obiskom	v	Mehiki	papež	Benedikt	XVI.	tudi	obiskal.
ISLAMABAD/RIM	—	V	Pakistanu	in	Rimu	so	se	pri	
mašah	 spomnili	 2.	 marca	 2011	 umorjenega	 paki-
stanskega	 ministra	 za	 verske	 zadeve	 in	 dejavnega	
katoličana	Shahbaza	Bhattija.	Cerkev	v	Pakistanu	si	
zaradi	njegove	mučeniške	smrti	prizadeva,	da	bi	bil	
razglašen	za	blaženega.	
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO

	“Ljubljanski	list”	je	1.	septembra	(št.	200)	priobčil	
pismo,	 ki	 ga	 je	 Knoblehar	 poslal	 iz	 Trsta	 semeni-
škemu	vodji	Novaku.	Njemu	in	vsem	Slovencem	se	
toplo	zahvaljuje	za	vso	pozornost	in	za	vse	darove	
za	misijon.	»Vam	in	vsakemu	izmed	mojih	predragih	
rojakov	želim	izraziti	čustva	hvaležnosti,	ki	jo	ta	tre-
nutek	čutim	v	globini	svoje	duše.	Zagotavljam	Vam	
in	vsem,	da	mi	bodo	bratski	sprejemi	in	tako	prijetni	
dnevi	 mojega	 bivanja	 v	 ljubljeni	 domovini	 vedno	
osta	li	v	neizbrisljivem	spominu.	–	Vesela	zavest,	da	
me	toliko	pobožnih	duš	neprestano	priporoča	bož-
jemu	varstvu,	mi	zelo	slajša	grenkobo	odhoda	in	mi	
polni	srce	z	veselimi	čustvi	duhovne	skupnosti.«	Dob-
ro	se	je	zavedal,	da	gre	v	zelo	nezdravo	podnebje	in	
v	kotišče	nalezljivih	bolezni;	zato	je	pismo	zaklju	čil	
z	besedami:	»Četudi	bi	se	na	tem	svetu	več	ne	videli,	
imamo	 vendar	 upanje,	 da	 se	 bomo	 nekoč	 vsi	 tam	
sešli,	kjer	ni	več	ločitve	in	trpljenja.«

Dunajski	znanstvenik	zemljepisec	baron	dr.	Re-
den	je	o	Knobleharju,	ki	je	imel	takrat	šele	32	let,	za-
pisal	pohvalne	besede:	»Poznanstvo	s	tem	odličnim	
možem	spada	med	najprijetnejše	spomine	mojega	
življenja.	 V	 avgustu	 1851	 sem	 se	 peljal	 z	 njim	 iz	
Ljubljane	v	Trst	in	ga	spremil	na	parnik,	ki	ga	je	spet	
odpeljal	 proti	 Afriki.«	 Imenuje	 ga	 »močnega,	 toda	
obzirnega	voditelja«.

V	 Trstu	 je	 Knobleharja	 že	 čakala	 večina	 prigla-
šenih	 duhovnikov	 in	 svetnih	 sodelavcev.	 Vsi	 so	 se	
težko	 in	 s	 krvavečim	 srcem	 poslovili	 od	 doma	 in	
domovine,	 čeprav	 niso	 vedeli,	 v	 kakšne	 težave	 in	
nevarnosti	se	odpravljajo.

Velika	bridkost	slovesa	se	na	primer	razbere	iz	pis-
ma	Janeza	Kocjančiča,	ki	ga	je	pisal	na	Mali	Šmaren	
iz	Aleksandrije	vodji	bogoslovja	Novaku.	Piše	mu:

»Kakor	Vam	je	znano,	sem	se	24.	avgusta	poslovil	
od	svojih	ljubih	staršev,	bratov,	sester,	prijateljev	in	
znancev,	ki	 jih	morda	ne	bom	nikoli	več	videl,	ali	
vsaj	kmalu	ne.	Globoka,	moreča	čustva	so	me	obha-
jala,	ko	sem	zadnjikrat	objel	svoje	starše	in	zadnjič	
poljubil	svoje	nepozabne	sestrice.	In	tisti	poslednji	
pogled	na	domačo	hišo,	kjer	je	tekla	moja	zibelka!	
Srce	mi	je	hoteli	póčiti	od	žalosti,	ko	sem	šel	zadnji-
krat	v	cerkev	maševat,	–	v	tisto	cerkev,	kjer	sem	bil	
postal	božji	otrok.	Kako	težko	mi	je	bilo	pri	srcu,	ko	
sem	gledal	ljubeče	sosede,	ki	so	mi	solznih	oči	ma-
hali	v	slovo.	Vse	se	mi	je	zdelo	kakor	v	sanjah.	Šele	
čez	dolgo	časa,	ko	sem	bil	že	daleč	od	doma,	sem	se	
prebudil	iz	tega	sna.	Na	uho	mi	je		udarilo	streljanje	
možnarjev	in	tako	znani	glas	zvonov	domače	cerkve,	
ki	so	srečno	družino	in	veselo	sorodstvo	vabili	na	
novo	mašo	mojega	prijatelja.	Globoko	ganjen	sem	si	
dejal:	‘Ni	še	leto,	kar	so	bili	moji	dragi	takole	zbrani	
okrog	mene,	veseli	in	razigrane	volje.	Zdaj	se	pa	sam	
peljám	proti	Ljubljani	in	potem	naprej	v	daljni	svet.’	

Da	bi	si	osladil	ta	grenka	čustva,	sem	dal	hitreje	po-
gnati,	kakor	da	bi	hotel	ubežati	notranji	ginjenosti.	
Toda	vsak	strel,	vsak	udar	zvona	mi	je	znova,	kakor	
očitajoče	klical:	kako	veseli	so	bili	takrat	tvoji	starši;	
in	sedaj?«

V	pismu	potem	spominja	vodjo,	kako	se	je	drugi	
dan	 v	 Ljubljani	 poslovil	 od	 svojih	 vzgojiteljev	 in	
profesorjev	 v	 bogoslovnem	 semenišču,	 nato	 se	 pa	
s	pošto	odpeljal	proti	Trstu.	Popotni	vtisi	so	se	mu	
spajali	s	spomini	na	slovo	od	doma	in	Ljubljane.	Ko	
je	zagledal	morje,	bi	se	bil	najraje	vrnil.	Pa	se	je	kmalu	
ojunačil	in	pomiril.	V	Trstu	so	ga	bili	že	čakali	trije	
dunajski	priglašenci:	učitelj	Danninger,	vrtnar	Hruš-
ka	in	Arabec	Hudaj.	Kmalu	se	je	z	vozom	pripeljal	
provikar	Knoblehar	in	nato	sostrški	kaplan	Dovjak,	
drugi	dan	pa	dóbrovški	kaplan	Milharčič.	Lavantinca	
Mozgan	in	Trabant	sta	imela	priti	malo	pozneje,	da	
se	dobijo	v	Kairu.

V	Trstu	so	se	27.	avgusta	vkrcali	na	novi	parnik	
“Italia”,	ki	je	bil	last	avstrijskega	Lloyda.	Danninger,	
Hruška	in	Hudaj	so	se	oblekli	v	mornariško	obleko.	
Lloyd	je	vsem	dal	brezplačno	vožnjo	v	drugem,	to	je	
v	srednjem	razredu,	kakor	jo	je	tudi	pozneje	dal	vsem	
avstrijskim	državljanom,	ki	so	potovali	v	srednjeafri-
ški	misijon.	Kapitan	in	mornarji	njihove	ladje	so	bili	
dalmatinski	Hrvatje.	Dne	29.	avgusta	so	se	vozili	ob	
grški	obali.	Ustavili	so	se	za	dve	uri	v	mestu	Krfu	na	
otoku	istega	imena.	Zadnjega	avgusta	so	pluli	mimo	
otoka	Krete.	Po	šestih	dneh	vožnje	so	se	2.	septembra	
izkrcali	v	Aleksandriji.	Šli	so	se	predstavit	novemu	
avstrijskemu	konzulu	Hubru.

Na	Mali	Šmaren	so	v	cerkvi	sv.	Katarine,	ki	je	bila	
mučena	v	Aleksandriji,	prvikrat	obhajali	poglavitni	
praznik	Marijinega	društva.	Imeli	so	slovesno	službo	
božjo;	pri	njej	so	priporočali	Bogu	vse	dotedanje	in	
prihodnje	dobrotnike	misijona.	–	V	Aleksandriji	so	
ostali	deset	dni.

V	tistem	času	je	apostolski	vikar	Guasco	obvestil	
Knobleharja,	da	mu	je	Kongregacija	za	širjenje	vere	
po	njem	nakazala	23.	avgusta	2.000	frankov.	Kon-
gregacija	je	29.	avgusta	poslala	tudi	na	Knobleharjev	
naslov	pismo	v	Aleksandrijo;	v	njem	mu	sporoča,	da	
mu	pošilja	naprošene	knjige,	tudi	cerkveno	zgodovi-
no	d’Henriona,	in	da	mu	je	po	apostolskem	vikarju	
Guascu	poslala	2.000	frankov,	ki	jih	lahko	vzame	v	
celoti	ali	pa	v	delih,	kadar	se	mu	bo	zdelo	potrebno.

12.	septembra	so	po	rokavu	Nila	na	dveh	ladjicah	
krenili	proti	Kairu.	Ob	ugodnem	vetru	so	se	pripeljali	
tja	v	treh	dneh.	Dne	17.	septembra	sta	prispela	za	
njimi	tudi	Trabant	in	Mozgan.	Dovjak	je	9.	oktobra	
pisal	 uredništvu	 Zgodnje	 Danice:	 »Vožnja	 po	 Nilu	
zame	ni	bila	mikavna,	ker	sta	njegova	bregova	zelo	
enolična.	Do	koder	seže	oko,	je	sama	ravan,	obdelana	
in	neobdelana,	poseljena	in	neposeljena.«
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Praznik	vnebohoda	je	pritegnil	nase	nekaj	maj-
niških	 in	 spomladanskih	 šeg,	 posebno	 pastirskih.	
Le-te	so	se	ohranile	do	nedavnega	v	Beli	Krajini.	S	
svojimi	 značilnostmi	 nas	 spominjajo	 predkrščan-
skega	spomladanskega	ali	poletnega	praznika,	ki	se	
obhaja	o	Jurjevem,	drugod	o	binkoštih.	Še	konec	19.	

stoletja	 je	 mogel	 Janko 
Barle	poročati	o	lepi	šegi	
belokranjskih	 pastirjev	
ob	“križih”.	Komaj	so	mi-
nili	 slovesni	 velikonoč-
ni	 prazniki,	 pravi,	 že	 se	
pastirji	v	Gribljah	vesele	
“kri	žev”	 (vnebohoda).	
Tedne	in	dneve	štejejo	do	
tega	 veselega	 praznika,	
a	zadnji	teden	pred	križi	
si	nabirajo	drva	in	druge	
potrebne	 stvari,	 ki	 jih	

bodo	na	praznik	potrebovali.	Dan	pred	križi	sesekajo	
drva	in	jih	zlože	v	velik	“slog”.	Marsikateri	pastir	vso	
noč	pred	križi	ne	zatisne	očesa,	ker	čaka,	kdaj	bo	pri	
fari	zazvonilo	dan.	(V	tistih	časih	so	imeli	uro	le	v	
redkih	hišah.)	Že	zvečer	si	vsak	pastirček	vse	pripravi,	
kar	bo	vzel	prihodnje	jutro	na	pašo.	Od	gospodinje	
dobi	 toliko	 jajc,	 kolikor	 misli,	 da	
mu	jih	bo	treba,	potem	slanine	in	
masti,	da	si	bo	lahko	pekel	“cvrtje”,	
hlebec	kruha	(če	 le	mogoče,	 je	 iz	
boljše	 moke),	 krožnik,	 ponev,	 vi-
lice.	Pipec	ima	že	tako	vsak	pastir	
sam.	Vse	to	si	zloži	v	torbico	in	jo	
položi	zraven	sebe.	Ko	zasliši	zvon,	
vstane,	odveže	“blágo”	(samo	vole	
in	teleta),	vrže	torbico	čez	rame	pa	
hajd	 na	 pašo.	 Kateri	 je	 poprej	 na	
pašniku,	tisti	zakuri.	Polagoma	se	
zbero	vsi	okoli	ognja.

Če	so	jezni	na	sosednje	pastirje,	
jih	čaka	zdaj	nekak	čarovni	obred.	Že	pred	križi	so	
pastirji	 pridno	 po	slušali,	 kdaj	 bodo	 prvič	 zaslišali	
kukavico.	Zalezovali	so	jo	in	kateri	jo	je	spazil,	tisti	
se	 je	 tiho	 splazil	 do	 breze,	 na	 kateri	 je	 kukala,	 šel	
trikrat	okoli	drevesa	in	odlupil	od	njega	kos	lubja.	
Ta	kos	lubja	je	prinesel	o	križih	na	pašo.	Pastirji	so	
vzeli	nato	tri	klopotce,	dodali	nekaj	drobtinic	svo-
jega	kruha	ter	z	lubjem	vred	odnesli	pred	sončnim	
vzhodom	na	izgon	(pot,	po	kateri	ženó	pastirji	živino	
na	pašo)	sosednjih	pastirjev.	Tam	so	sredi	pota	vse	
skupaj	zakopali.	Tako,	so	menili,	se	jim	bo	“blágo”	
vse	leto	“štrkalo”	(jim	bo	bezljalo).

Ko	je	bil	ta	maščevalni	obred	končan,	so	se	vrnili	
k	ognju,	ki	se	je	bil	med	tem	lepo	razgorel.

Zgodilo	se	je,	da	je	kak	zaspane	preslišal	glas	far-
nega	zvona	in	da	je	šele	zdaj	prignal	svoje	“blágo”	
na	pašo.	To	jo	je	revež	skupil!	Tovariši	so	ga	sprejeli	

z	vpitjem	in	mu	kričali:
Loncogloja, postergláj,
žlice peri, pépel méri!
Nisi baba ni junak,
neg si svinjski pomijnják!
Drevili	so	se	mu	naproti	z	gorečimi	poleni,	češ	da	

mu	morajo	posvetiti,	da	si	revček	palca	na	nogi	ne	
bo	razbil.

Tudi	 ta	 šala	 se	 je	
une	sla.	Vsak	pastirček	
je	 sedel	 k	 ognju	 in	 si	
začel	na	lepi	žerjavici	
pripravljati	zajtrk.	To	
so	delali	takole:	vsako	
jajce	so	na	obeh	stra-
neh	malo	prevrtali	in	
ga	izpihali	na	krožnik.	
Tako	izpihana	jajca	so	
dobro	stepli	in	jih	vlili	
v	ponev	na	razbeljeno	mast.	Ko	so	bili	mladi	kuharji	
sredi	najhujšega	dela,	je	vzšlo	sonce.	Zdaj	so	pričeli	
prihajati	mlajši	bratje	ali	sestrice.	Na	pašo	so	prignali	
krave,	ker	na	križe	krava	ne	sme	na	pašo	pred	sonč-
nim	vzhodom.	Coprnice	bi	jo	sicer	molzle	vse	leto.

Cvrtje	je	bilo	pečeno.	Vsak	pastir	je	pojedel,	kar	
si	je	pripravil.	Po	zajtrku	so	šli	večji	
pastirji	 k	 maši,	 mlajši	 pa	 so	 pasli	
“blágo”	dalje.	To	je	bilo	dopoldne.

Mnogo	bolj	svečana	je	bila	popol-
danska gostija.	Popoldne	je	moral	
imeti	 vsak	 pastir	 s	 seboj	 svinjski	
“okrak”	 (kračo),	 kruh	 in	 vsaj	 eno	
“mazáno”	(stari	bokal,	malo	manj	
kot	liter	in	pol)	vina.	Že	ko	so	gnali	
na	pašo,	so	prepevali	in	žvižgali.	Kaj	
bi	 tudi	 ne,	 saj	 jim	 je	 poln	 barilec	
bingljal	ob	strani!	Ko	so	prignali	na	
pašo,	so	posedli	v	krog	in	se	začeli	

gostiti.	Tudi	sedaj	se	je	gostil	vsak	s	svojim.
Že	zjutraj	so	bili	zasadili	v	zemljo	poleg	kresišča	

visoko,	tanko	brezo.	Vso	so	oklestili	in	pustili	na	njej	
le	“špunclje”	ali	“brke	”,	male	vejice.	Nanje	so	nasadili	
zdaj	vse	jajčne	lupine,	iz	katerih	so	zjutraj	izpihali	
vsebino.	Na	vrh	breze	so	obesili	še	svoje	torbe	in	tako	
“nakičena”	je	stala	breza	poleg	ognjišča	po	več	dni,	
da	je	vsakdo	videl,	koliko	jajc	so	pastirji	pojedli.

Zdaj	 se	 je	 šele	 začelo	 pravo	 življenje.	 Vince	 je	
mladini	razgrelo	glave,	da	so	prepevali	in	vriskali	in	
je	odmevalo	daleč	naokrog.

V	 navadi	 so	 bile	 določene	 pesmi,	 tako	 pesem	 o	
Ivu	in	Mari:

Lepi Ive vénčeni,
zak te majke ne ženi?
Zat me majka ne ženi,
kad me dete ne če.

Niko Kuret

VNEBOHOD



2012 – AM – MAJ   136

Ak te ne če nijedna,
če te verna Mare...
Ali	pesem	o	vrtu	ograjenem:
Lep je vrtec ograjen,
poln rožic nasajen.
Oj rožica!
Peli	so	in	se	veselili	do	večera.	Ko	se	je	pa	zmračilo,	

so	gnali	svoje	črede	vriskaje	domov.
Povsod	 v	 Beli	 Krajini,	 tako	 v	 Adlešičih,	 Semiču,	

Drašičih,	Sodem	vrhu	je	bil	križevo	pastirski	praznik	
in	povsod	je	poskrbel	gospodar,	da	je	dobil	otrok	po-

trebne	dobrote	s	seboj	na	pašo.	Čeprav	
je	reven,	jih	mora	priskrbeti,	tudi	če	jih	
kupi	ali	si	sposodi.

Spomin	na	nekdanje	po	mla-
dansko	slavje	so	še	da		nes	predpi-

sane	vnebohodne	obredne	
jedi.

Na	vnebohod	si	je	treba	
predvsem	privoščiti	meso;	
po	 vsem	 Slovenskem	 je	
znan	 rek,	 da	 ta	 dan	 »še	 tič	
tiča	 ujé,	 da	 meso	 jé.«	 Na	
Štajerskem	 pravijo,	 da	 se	
mora	 na	 vnebohod	 v	 vsaki	

hiši	 meso	 kuhati.	 Posebno	
v	čislih	je	svinjski	 jezik,	tako	

na	Notranjskem	in	v	Rožu	na	
Koroškem;	 tod	 jé	 na	 vnebohod	

vsak	najrevnejši	kočar	meso	–	»kdor	ga	 ima,	kuha	
svinjski	 jezik,	 kdor	 ga	 nima,	 pa	 svojega.«	 Na	 Raki	
pri	Krškem	mora	na	“afrtno”	priti	na	mizo	“zajec”,	
poseben	kos	prekajene	svinine,	ki	ga	hranijo	prav	za	
ta	praznik.	Če	doma	niso	klali,	pristavlja	poročilo,	je	
treba	iti	divjega	zajca	lovit.	Šalijo	se,	da	ne	s	puško.	
Lovec	mora	namesto	nje	vzeti	navaden	koren,	iti	na	
njivo,	kjer	raste	detelja,	se	tam	uleči	vznak,	si	med	
zobe	vtakniti	koren	in	čakati,	da	se	zajček	pripase	

do	njega.	Ko	zajček	zavoha	koren	in	skoči	lovcu	na	
prsi,	 da	 bi	 ga	 začel	 glodati,	 mora	
lovec	brž	zajca	prijeti	za	vrat. . .

Z	vnebohodom	je	zvezana	
ponekod	 vera,	 da	 je	 treba	
na	 ta	 dan	 jesti	 nekaj	
“letečega”,	 se	 pravi,	
perutnino.	 Tuhinj-
cem	nagajajo,	da	že	
zjutraj	 pred	 mašo	
snedo	za	kosilo	peče-
no	pišče.

Naravno	je,	da	so	se	tako	pomembnega	praznika	
prijele	tudi	vraže.

Kakor	za	nekatere	druge	velike	poletne	praznike	
velja	tudi	za	vnebohod,	da	na	ta	dan	ne	smeš	plezati	
po	drevju.	Po	ljudski	veri	ta	dan	kače	nočejo	ostati	
na	 tleh,	 ampak	 splezajo	 kvišku,	 na	 drevje.	 Ker	 je	
praznik	 tako	 svet,	 »se	 umikajo	 kače	 na	 visoko,	 na	
drevje«.	Loviti	jih	ta	dan	ne	smeš,	ker	je	baje	vnebo-
hod	njihov	praznik.

»Kdor	ta	dan	vrane	in	srake	jé	ter	vino	pije,	tega	
vse	leto	ne	bo	strah«	(Sv.	Jurij	ob	Ščavnici).	In	kdor	je	
na	vnebohod	med	enajsto	in	dvanajsto	uro	ponoči	v	
cerkvi,	se	mu	izpolnijo	tri	želje,	ki	jih	izreče	(Šaleška	
dolina).	Kdor	pa	svojo	obleko	ta	dan	narobe	obleče,	
vidi	 in	 spozna	 vse	 coprnice.	 Če	 je	 za	 križevo	 grdo	
vreme,	je	slabo	za	ljudi,	ker	morajo	kupovati	živež.	
»Če	 gre	 na	 vnebohod	 dež,	 je	 iz	 vsake	 moke	 dober	
močnik«	(Dobje	na	Kozjanskem).

Spomin	na	nekdanje	pomladansko	slavje	utegne	
biti	do	zadnjih	let	pred	prvo	svetovno	vojsko	v	Banji	
Loki	pri	Kočevju	priljubljena	“majalost”.	Prvo	ali	dru-
go	nedeljo	v	juniju	so	fantje	in	mlajši	možje	odhajali	
v	hrib	ali	senožeti,	s	seboj	pa	so	nesli	zaklanega	janca,	
ki	so	ga	potem	pekli	na	ražnju.	Ker	tudi	na	pijačo	
niso	pozabili,	je	bilo	pomladanskga	veselja,	petja	in	
vriskanja	obilo	in	šele	pozno	ponoči	so	se	veseljaki	
vračali	na	svoje	domove.

Iskrenost	do	sebe	in	drugih	je	temeljnega	pomena	
za	 sprejemanje	 samega	 sebe	 in	 oblikovanje	 pozi-
tivnih	odnosov	do	drugih.	Odnosi,	ki	so	grajeni	na	
hinavščini,	prej	ali	slej	propadejo.	Le	kdo	si	želi	ob	
sebi	človeka,	ob	katerem	se	mora	kar	naprej	spraše-
vati,	kaj	resnično	nosi	v	svojem	srcu	in	ali	so	besede,	
ki	jih	izreka,	iskrene	in	resnične.	Tako	lepo	je	slišati	
otroke,	ki	iskreno	pripovedujejo	tudi	o	napakah,	ki	
so	jih	storili.	Čeprav	vedo,	da	bo	morda	sledila	kazen,	
niso	pripravljeni	lagati,	da	bi	jim	bilo	prizaneseno.	
Prav	 zaradi	 iskrenosti	 jim	 potem	 starši	 največkrat	
sploh	ne	naložijo	kazni,	ampak	se	z	njimi	pogovori-
jo.	Le	na	podlagi	iskrenosti	se	namreč	lahko	razvije	
in	oblikuje	pogovor	in	komunikacija,	ki	lahko	pri-

Karlo Smodiš

ISKRENI PRED GOSPODOVIM OBLIČJEM

nese	ustrezno	rešitev.	Če	sogovornika	ostajata	vsak	
pri	svojem	prav,	brez	iskrene	želje	prisluhniti	drug	
drugemu,	zaman	pričakujemo	napredek	v	njunem	
odnosu.	Če	pa	iskreno	in	dobronamerno	zagovarjata	
vsak	 svoje	 stališče,	 sta	 lahko	 zelo	 dobra	 prijatelja,	
kljub	različnim	mnenjem.	Zato	je	tako	pomembno	
z	besedo	in	zgledom	otrokom	pokazati	iskrenost	kot	
veliko	vrednoto.	Laž	in	hinavščina	se	dolgoročneje	
izkažeta	 kot	 strel	 v	 prazno,	 ne	 le	 v	 krščanski	 luči,	
temveč	 tudi	 v	 navadnem	 življenju.	 S	 pogledom	 v	
obzorje	onstran	pa	nam	je	psalmistov	stavek:	»Zares,	
pravični	se	bodo	zahvaljevali	tvojemu	imenu,	iskreni	
bodo	 prebivali	 pred	 tvojim	 obličjem,«	 (Ps	 140,14)	
lahko	le	v	veliko	spodbudo.
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➧

Besedo	 hiša	 uporablja	 Sveto	 pismo	 več	 stokrat.	
Poslužuje	 se	 je	 za	 označevanje	 družinske	 skupine,	
družbene	celice,	kakor	tudi	za	poimenovanje	tem-
plja:	hiša Božja.	V	simboličnem	smislu	je	povezana	z	
duhovnimi	stvarnostmi:	Očetova	hiša	so	nebesa.	Vse	
to	je	zelo	značilno.	Judovsko	ljudstvo,	stoletja	zako-
reninjeno	v	zemlji,	nima	nič	več	nomadskega.	Šotor	
zanje	ni	nič,	v	Kristusovem	času	je	le	nedoločno	otož-
na	podoba	tiste	nekdanje	čiste	strogosti.	Tudi	niso	
bili	 nikdar	 pomorsko	 ljudstvo.	 Razen	 pozimi	 niso	
nikoli	kaj	dosti	bivali	znotraj,	saj	sta	bila	dvorišče	in	
vrt	del	hiše.	Hiša	je	življenjski	okvir,	kraj,	kjer	veseli	
sprejemajo	goste.	Dovolj	je	pomisliti	na	betanijsko	
ognjišče,	 kjer	 so	 Lazar,	 Marta	 in	 Marija	 sprejemali	
svo	jega	prijatelja	Jezusa,	pa	se	zavemo,	kakšno	po-
membno	mesto	je	imela	hiša	v	vsakdanjem	življenju	
Judov	pred	dvema	tisočletjema.

To	pa	ne	pomeni,	da	bi	bila	palestinska	bivališče	
zelo	prostorna	ali	izbrano	opremljena.	Prebivalstvo	
Svete	dežele	je	bilo	takrat	večinoma	kmečko,	živeli	
so	predvsem	v	vaseh,	pogosto	zelo	majhnih	vaseh,	
za	selkih,	tam,	kjer	je	prisotnost	vode	dovoljevala	na-
selitev:	v	sušni	Judeji	so	se	naseljevali	predvsem	okrog	
studencev	ali	vodnjakov.	Dolgo	časa	je	bila	razlika	
med	vasjo	in	mestom	le	v	tem,	da	je	bilo	mesto	ob-
dano	z	utrdbami	in	so	se	v	času	nevarnosti	v	njihovo	
varstvo	zatekali	okoliški	vaščani.	V	Jezusovem	času	
je	bila	razlika	v	glavnem	pravna,	saj	so	mesta	imela	
svoje	upravne	uradnike	in	sodnike.	Evangelisti	jasno	
označujejo,	da	so	bila	Kafarnaum,	Nain	in	Nazaret	
me	sta,	Betlehem	in	Emavs	pa	ne.

Bi	pa	seveda	bilo	zgrešeno	predstavljati	si	Kafar-
naum	 ali	 Nazaret	 kot	 naša	 velika	 moderna	 mesta.	
Razen	 Jeruzalema	 in	 štirih	 ali	 petih	 manjših,	 so	
bila	 palestinska	 mesta	 zelo	 majhna.	 Vedno	 znova	
preseneča	arheologija,	ko	spravlja	na	dan	“mesta”,	
katerih	imena	so	očitna	v	Svetem	pismu,	pa	najde	
naselja,	ki	bi	imela	dovolj	prostora	na	ljubljanskem	
Kongresnem	trgu.	Njihov	urbanizem	je	primitiven,	
posebno	 kadar	 je	 staroselski.	 V	 Marisi,	 ki	 leži	 ob	
stiku	Judovih	gora	in	obalne	ravnine,	tvorijo	ulice	
nepravilen	 vzorec	 z	 velikimi	 zankami,	 v	 vsaki	 pa	
je	nerazvozljiva	zmeš	njava	majhnih	hiš	in	dvorišč.	
Mesta	 helenističnega	 tipa	 –	 na	 primer	 Samarija,	
obnovljena	stopetdeset	let	pred	Kristusom,	ali	me-
sta	Deseteromestja	kot	Gerasa	–	so	bila	sezidana	po	
mnogo	bolj	premišljenem	načrtu,	skoraj	kot	newyor-
ški	strogi	pravokotniki.	Ni	pa	bilo	v	Palestini	kraja,	
ki	bi	lahko	pokazal	800	metrov	dolgo	ulico,	kot	je	to	

sveta zgodovina
Henri DanielRops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
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Judovska hiša v večernem mraku

Še danes so orientalske hiše takole nakopičene
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znana	“Ravna	ulica”	v	Damasku,	kjer	naj	bi	prebival	
sveti	Pavel	(Apd	9,11),	ali	pa	matematično	pravilnost	
Doura-Europos	v	Siriji.	Če	so	imela	mesta,	sezidana	
po	grškem	ali	rimskem	zgledu,	javni	trg	tipa	agora	
ali	forum,	če	je	Jeruzalem	imel	svojega	Xysta,	jih	pa	
mala,	čisto	judovska	mesta	sploh	niso	imela,	vsaj	ne	
znotraj	obzidja.	Dovolj	prostora	za	tržnico,	za	obrav-
navanje	tekočih	zadev,	za	razsojanje,	za	najemanje	
dninarjev	ali	preprosto	za	klepetanje,	je	bilo	šele	pred	
mestnimi	vrati.	Razen	ob	najhujši	vročini	in	v	črni	
noči	je	bilo	tam	prav	hrup	no	in	prav	tako	po	glavnih	
mestnih	ulicah;	toda	po	uličkah,	dvoriščih,	prehodih	
in	zakotjih	sta	vladala	mir	in	osvežujoča	senca.	Ve-
liko	meščanov	je	vsako	jutro	zapuščalo	mesto,	ker	
so	šli	delat	na	polje,	in	so	se	vračali	zvečer.	Za	njimi	
so	zaprli	vrata	in	straže	so	nastopile	svoje	izmene.

Judovska	 hiša	 kot	 posamezna	 ni	 bila	 nič	 bolj	
izvirna	in	nič	bolj	umetniška,	kot	je	bila	to	skupina	
hiš.	 Judje	 niso	 bili	 nikoli	 veliki	 arhitekti:	 kaj	 se	 ni	
moral	Salomon	za	zidavo	templja	svojemu	Bogu	zateči	
k	umet	nosti	Feniča-
nov?	In	kako	bi	ne	
prišla	pod	tuj	vpliv	
dežela,	 ki	 so	 si	 jo	
brez	konca	in	kraja	
prilaščali	 osvajalci	
in	je	bila	zasedena	že	
pet	stoletij?	Nič	ne	bi	
bilo	 bolj	 zgrešeno	
kot	 predstavljati	 si	
judov	sko	 hišo	 na	
podlagi	spominkov,	
ki	jih	je	mo	goče	pri-
nesti	z	obiska	Pom-
pejev.	Seveda	so	bila	
v	 Palestini	 razko-
šna	 bivališča	 po	
rimskem	 vzorcu,	
vendar	še	daleč	niso	bila	v	večini.	Celo	za	Je	ruzalem	
je	prav	malo	verjetno,	da	bi	bili	zidali	večnadstropne	
zgradbe,	kjer	bi	imela	vsaka	družina	svoje	stanova-
nje,	kakor	je	bilo	to	videti	v	cenenih	če	trtih	Rima.	
Brez	dvoma	bi	dobili	pravilno	podobo	nekdanjega	
judovskega	bivališča,	če	bi	obiskali	kako	vas	ali	kako	
revno	četrt	kakega	velikega	bližnjevzhod	nega	mesta.

Na	deželi	–	recimo	v	Nazaretu,	ko	je	Jezus	odraščal	
–	 je	 bila	 hiša	 skrajno	 preprosta:	 zgradba	 kockaste	
oblike,	pobeljena	z	apnom	z	malo	odprtinami	–	če	je	
sploh	imela	kakšno	razen	vrat	–	notranjost	pa	je	bil	
pogosto	en	sam	prostor	predeljen	na	dvoje,	polovica	
za	 živino	 in	 polovica	 za	 družino.	 Nekatere	 hiše	 so	
bile	napol	jamske,	pritisnjene	ob	apnenčasto	steno,	
kjer	je	bivalni	prostor	segal	v	kako	staro	votlino.	V	
baziliki	 Oznanjenja,	 sezidani	 v	 Nazaretu	 namesto	
tiste,	 ki	 jo	 je	 na	 Konstantinov	 ukaz	 postavil	 sveti	
Makarij,	 je	kripta,	kjer	je	po	tradiciji	angel	obiskal	
Devico	Marijo,	urejena	iz	majhne	votline.

Nekoliko	bolj	obdelan	tip	je	bil	tisti,	ki	ga	je	bilo	
najti	v	Mezopotamiji	že	dve	tisočletji	pred	Kristusom:	
hiša	z	osrednjim	dvoriščem,	obdana	z	majhnimi	so-
bami,	ki	so	se	odpirale	vanj.	Ta	tehnika	je	imela	pred-
nost,	da	je	za	ogredje	zahtevala	le	majhne	tramičke,	

poleg	 tega	 pa	 je	 razmestitev	 ohranjala	 svežino.	 Ta	
vrsta	hiš	je	postala	splošna	v	času	po	izgnanstvu	in	
je	morala	biti	zelo	razširjena	v	Jezusovem	času.	Celo	
povečala	 se	 je:	 v	 Lakišu	 v	 Judeji,	 takrat	 majhnem	
trgu,	so	spravili	na	dan	bivališče	iz	najmanj	tretjega	
stoletja	pred	Kristusom,	katerega	tloris	ni	bil	manj-
ši	 od	 petintrideset	 krat	 petdeset	 metrov	 s	 kakimi	
dvajsetimi	zgradbicami	okrog	osrednjega	dvorišča.	
En	del	od	njih	je	bil	dvignjen	za	nekaj	stopnic	in	po-
vezan	z	dvoriščem	z	lopo	in	je	jasno	tvoril	zasebna	
bivališča,	saj	so	tam	našli	kopalnico	s	podzemeljsko	
kanalizacijo.

V	manj	pomembnih	hišah	se	niso	zadovoljevali	
z	enim	samim	prostorom	kot	v	revnih	hišah,	kjer	je	
služil	kot	kuhinja,	obednica	in	spalnica.	Res	pa	ni	bilo	
pravih	ločenih	kuhinj,	razen	pri	zelo	bogatih	ljudeh.	
Jed	so	pripravljali	na	dvoriščih,	če	je	deževalo	pa	pod	
kakim	pristreškom.

Streha	je	bil	važen	prostor	v	vsakdanjem	življenju.	
To	 je	 bila	 ravna	 plošča,	 ravno	 toliko	 nagnjena,	 da	

je	 deževnica	 odte-
kala	 proti	 kapom	
–	 tistim	 kapom,	
ki	 jih	 Knjiga	 pre-
govorov	 primerja	
ženskim	 prepirom	
(Prg	19,13).	Obdaja-
la	jo	je	ograja,	ki	jo	je	
predpisovala	Posta-
va:	 	 »da	 ne	 spraviš	
kr	vi	nad	svojo	hišo,	
ko	bi	kdo	po	nesreči	
padel	 z	 nje«	 (5	 Mz	
22,8).	 Nanjo	 se	 je	
pri	šlo	po	stopnicah,	
ki	 so	 bile	 najbolj	
pogosto	 zunaj.	 Na	
te	rasi	 so	 spravljali	

delovno	orodje,	tam	so	obešali	perilo,	tja	so	se	ho-
dili	osveževat	zvečer,	tam	so	spali	v	poletnih	nočeh.	
Nekateri	so	na	terasi	postavili	celo	šotore.	Na	teraso	
so	se	umikali	tudi	k	molitvi,	k	meditaciji.	»Prebivati	
v	 kotu	 na	 strehi,«	 kot	 pravi	 Knjiga	 pregovorov,	 je	
pomenilo	 žalovati	 (prim.	 Prg	 21,9;	 25,24).	 Jezus	
namiguje	na	to	življenje	na	strehi,	ko	ob	napovedi	
opustošenja	 ob	 koncu	 sveta	 opozarja:	 »Kdor	 je	 na	
strehi,	naj	ne	hodi	dol«	(Mt	24,17;	Mr	13,15),	in	ko	
zapove:	»kar	slišite	na	uho,	oznanite	na	strehah«	(Mt	
10,27;	Lk	12,2).

Odtod	je	prišlo	v	navado,	da	so	na	hišah	bogatej-
ših	ljudi	namesto	šotorov	na	strehi	postavili	najprej	
preprosto	 konstrukcijo,	 ki	 se	 je	 sčasoma	 razvila	 v	
pravo	nadstropje.	Včasih	so	ji	za	razsvetljavo	na	vrhu	
dogradili	še	štirioglat	svetlobni	stolpič.	To	je	»obed-
nica	v	nadstropju«,	ki	jo	omenja	evangelij	(prim.	Mr	
14,15;	Lk	22,12).	Tja	so	nameščali	začasne	goste,	ki	
so	 jim	 zunanje	 stopnice	 dajale	 popolno	 svobodo.	
Tam	 so	 stregli	 obroke	 za	 večja	 omizja,	 če	 jih	 niso	
hoteli	na	dvorišču.	V	eni	izmed	takih	sob	na	strehi	
bo	obednica,	kjer	bo	Jezus	na	veliki	četrtek	(morda 
že na veliko sredo) 	obhajal	zadnjo	večerjo	in	kjer	so	
se	po	izročilu	po	vstajenju	in	posebno	na	binkošti	

Stari Kafarnaum ob Genezareškem jezeru
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dan	zbrali	učenci	(Lk	24,33;	Apd	1,13).	Poleg	tega	
dodatka	na	strehi	so	imele	nekatere	hiše	še	druge:	
na	ulico,	balkone,	včasih	prav	velike,	podobne	kot	so	
turški	mušarabiji. Spis	Šabbat	poudarja,	da	so	to	za-
sebni	prostori,	saj	so	nad	javnimi	cestami.	Tam	so	se	
rade	zadrževale	radovedne	ženske.	Morda	je	s	takega	
balkona	zapeljivka	vabila	neizkušenega	mladeniča,	
kot	to	omenja	Knjiga	pregovorov…

K	hiši	je	spadalo	še	kaj	drugega.	V	mestih	so	bili	
vrtovi	 redki,	 v	 Jeruzalemu	
bi	 jih	 preštel	 brez	 težav.	
Naj	več,	 kar	 je	 bilo,	 je	 bil	 v	
kakem	 kotu	 dvorišča	 grm	
jasmina,	 ki	 lepo	 diši.	 Bili	
so	pa	vrtovi	izven	mestnih	
vrat,	 kot	 tisti,	 na	 katerem	
je	bil	grob,	kjer	je	bil	poko-
pan	 Kristus,	 in	 kjer	 je	 na	
ve	li	konočno	nedeljo	zjutraj	
bila	Magdalena	prepričana,	
da	vidi	vrtnarja	(prim.	Jn	19,	
41;	 20,15).	 Na	 deželi	 je	 pa	
vsakdo	imel	svoj	vrt,	na	ka-
terem	je	navadno	raslo	lepo	
smokvino	drevo,	v	čigar	senci	je	rad	počival	in	kjer	je	
gojil	svoje	rože.	V	kakem	kotu	hiše	je	klet	služila	kot	
shramba	za	zaloge.	To	so	radi	uredili	v	kaki	votlini,	
da	se	je	vino	lepo	ohranilo.	Sredi	polj	in	vinogradov	
je	bilo	pogosto	videti	iz	lahkih	materialov	zgrajene	
kočice,	zelo	uporabne	za	zaščito	pred	vročino	in	za	
shrambo	orodja.

Vse	to	pa	velja	za	domove	povprečnih,	tudi	pre-
možnih	 ljudi.	 Zelo	 bogati,	 močni	 in	 slavni	 na	 tem	
svetu	pa	so	imeli	prave	palače.	Videli	so,	da	je	bilo	v	

Jeruzalemu	 nekaj	 prav	 lepih,	 predvsem	 Herodova	
palača,	kjer	je	živel	ob	času	Jezusovega	procesa	rim-
ski	upravitelj.	Najlepša	od	vseh	pa	je	bila	brez	dvoma	
palača,	ki	si	 jo	je	Herod	Veliki	dal	zgraditi	v	Jerihi,	
katere	razvaline,	ki	so	jih	našli	arheologi,	še	danes	na-
rede	veličasten	vtis.	Zgrajena	je	bila	po	zgledu	grških	
hiš	in	dokaj	podobna	prelepim	hišam	v	Pompejih,	
z	dvema	stebriščnima	dvoriščema,	s	stanovanji	na	
raznih	nivojih,	z	lopami	in	celo	z	majhnim	gledali-

ščem,	vse	pa	je	počivalo	na	
ogromnih	obokanih	teme-
ljih.	Obdajali	so	jo	v	terasah	
razporejeni	čudoviti	vrtovi	z	
bazeni	či	ste	vode,	vodometi	
in	zloglasnim	ribnikom,	kjer	
je	tiran	dal	po	svojih	stražah	
utopiti	svojega	malega	sva-
ka	Aristobula.	Ta	zemeljski	
paradiž,	ki	ga	je	še	povečal	
Arhelaj,	je	bil	porušen	med	
upori,	ki	so	zaznamovali	ko-
nec	vlade	osovraženega	te-
trarha.	Ko	je	Jezus	šel	iz	Jeri-
he	v	Jeruzalem,	je	moral	iti	

mimo	teh	razvalin,	kamor	so	bližnji	kmetje	hodili	
iskat	kamnite	zidake,	in	je	spodbudil	svoje,	naj	razmi-
šljajo	o	nečimrnosti	dobrin	tega	sveta.	Druge	palače,	
čeprav	ne	tako	lepe	in	manj	podobne,	je	bilo	videti	
v	raznih	palestinskih	krajih,	toda	tip	grške	hiše	se	je	
pogosto	umaknil	palači-trdnjavi,	sposobni	upreti	se	
napadu,	kot	je	to	bil	Maherunt	blizu	Mrtvega	morja,	
kjer	je	umrl	Krstnik,	ali	pa	tudi	na	severu	v	Malati,	
kjer	je	mala	Berenika	preživela	svojo	prvo	mladost,	
žalostno	sicer,	pa	polno	častihlepnih	sanj.

Maketa skromne judovske hiše

Splošni: Da bi družba podpirala vsa prizadevanja, ki branijo in utrjujejo vlogo družine.
Misijonski: Da bi Marija, Kraljica sveta in Zvezda evangelizacije, spremljala vse misijonarje pri 

oznanjevanju njenega Sina Jezusa.

MOLITVENI NAMENI ZA MAJ

Na	 Sveto	 Trojico,	 Očeta,	 Sina	 in	 Svetega	 Duha,	
vedno	naslavljamo	svoje	molitve	in	njej	se	tudi	za-
hvaljujemo.	Vero	izpovedujemo	v	troedinega	Boga,	
vse	 milosti	 in	 dobrote,	 predvsem	 v	 zakramentih,	
nam	posreduje	Cerkev	v	imenu	Svete	Trojice,	ki	pa	
je	vendar	en	Bog,	čeprav	v	treh	osebah.

Zakaj	je	naš	Bog	tako	kompliciran,	nedoumljiv,	
nedosegljiv,	tako	da	za	naš	razum	ostaja	skrivnost?

Človek	bi	si	rad	krojil	Boga	po	svoje.	Tisti,	ki	nima	
dovolj	ponižnosti	in	pusti	veljati	samo	to,	kar	dopusti	
njegov	mali	ego,	si	ga	dejansko	tudi	sam	ustvarja.	En-
krat	je	Bog	to,	drugič	pa	drugo,	kakor	se	pač	človeku	
zljubi!	Bog	kot	žogica	v	človeških	rokah.

Jože Ropitz

ZAKAJ JE BOG TAKO KOMPLICIRAN?

Takšna	slika	o	Bogu	ne	ustreza	človeškemu	do-
stojanstvu,	o	katerem	poje	psalmist:	»Kaj	je	človek,	
da	 se	 ga	 spominjaš,	 sin	 človekov,	 da	 ga	 obiskuješ?	
Naredil	si	ga	malo	nižjega	od	Boga,	s	slavo	in	častjo	
si	ga	ovenčal.	Dal	si	mu	oblast	nad	deli	svojih	rok,	vse	
si	položil	pod	njegove	noge«	(Ps	8,5-7).

Za	vernika	je	nekaj	posebnega,	da	ima	Boga,	pred	
katerim	se	klanja,	ob	katerem	pa	tudi	čuti,	da	mu	je	
blizu.	Ne	gre	za	neko	oddaljeno	in	megleno	skrivnost,	
ampak	 za	 živo	 resnico,	 ki	 nam	 je	 blizu	 po	 Cerkvi,	
po	 zakramentih,	 predvsem	 pa	 po	 Jezusu	 Kristusu,	
edinorojenem	 Božjem	 Sinu,	 ki	 nam	 je	 približal	 to	
skrivnost	in	nam	poslal	Duha	ljubezni.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL IZPOLNITVE

Izpolnitev	ima	lahko	različne	pomene.	Hrepeni-
mo,	na	primer,	da	bi	se	nam	izpolnile	želje.	Ob	tem	
pa	vemo,	da	ne	more	noben	človek	izpolniti	naših	
najglobljih	hrepenenj.	Če	ljubimo	kakšnega	člove-
ka,	se	čutimo	sicer	popolnoma	izpolnjeni	z	njegovo	
ljubeznijo.	Hkrati	pa	se	v	nas	poraja	hrepenenje	po	
absolutni	ljubezni,	po	absolutni	
varnosti,	po	absolutni	opori.	To-
da	 absolutnega	 nam	 ne	 more	
da	ti	noben	minljiv	človek.	Že	od	
nekdaj	so	ljudje	klicali	na	pomoč	
angele,	da	bi	se	jim	izpolnile	že-
lje.	Čutili	so,	da	si	ne	morejo	vse-
ga	izpolniti	sami.	Lahko	si	sicer	
izpolnimo	 željo	 po	 novi	 obleki	
ali	po	novem	avtu,	če	imamo	na	
bančnem	računu	dovolj	denar-
ja.	 Toda	 za	 želje	 po	 uspešnem	
prijateljstvu,	 po	 zdravju,	 po	 za	
nas	ustreznem	delovnem	mestu,	
potrebujemo	 angela	 izpolnit-
ve.	 Uresničitev	 takšnih	 želja	 je	
odvisna	 od	 višjih	 sil,	 te	 pa	 niso	
v	 naših	 rokah.	 Tedaj	 se	 vsakdo	
rad	obrne	na	svojega	angela,	naj	
mu	vendar	stoji	ob	strani	in	mu	
izpolni	 tisto,	 po	 čemer	 tako	 iz	
vse	ga	srca	hrepeni.

Izpolnitev	pomeni	tudi	dovr-
šiti	in	dokončati.	Angel	izpolnit-
ve	te	bo	krepil,	da	boš	to,	kar	si	si	
zadal,	tudi	dovršil.	Ni	dobro	zate,	
če	vse	narediš	le	napol,	če	nekaj	
samo	 začneš,	 potem	 pa	 ne	 dokončaš.	 To	 velja	 na	
primer	za	popravila	v	hiši.	Nič	ni	slabšega	kot	napol	
obnovljena	soba,	ki	ni	nikoli	gotova.	Enako	velja	za	
pismo,	ki	si	ga	ravno	začel	pisati.	Pismo,	ki	ni	dokon-
čano,	te	samo	spravlja	v	slabo	voljo.	Potrebuješ	ange-
la	izpolnitve,	ki	ti	bo	naklonil	moč	in	doslednost,	da	
boš	začeto	delo	tudi	dokončal.	Šele	potem	se	lahko	
z	 novimi	 močmi	 posvetiš	 novemu	 delu.	 Začete,	 a	
nedokončane	 stvari	 ti	 jemljejo	 pogum.	 Ne	 moreš	
vedno	 živeti	 le	 od	 drobcev.	 Hrepeniš	 tudi	 po	 tem,	

da	bi	nekaj	nekoč	bilo	tudi	celovito	in	dokončano.
In	tu	smo	pri	naslednjem	pomenu	besede	izpolni-

tev:	dovršitev,	dokončanje.	Grška	beseda	za	dovršitev	
je	telos.	Pomeni	cilj,	celovitost,	dovršitev,	popolnost.	
V	Janezovem	evangeliju	je	s	to	besedo	vedno	znova	
opisana	ljubezen	Jezusa	Kristusa:	»In	ker	je	vzljubil	

svoje,	ki	so	bili	na	svetu,	je	tem	
izkazal	 ljubezen	 do	 konca«	 (Jn	
13,1).	 In	 ko	 umira	 na	 križu	 iz-
reče:	»Izpolnjeno	je«	(Jn	19,30),	
torej	dokončano.	Ta	beseda	spo-
minja	na	stavek,	s	katerim	so	pri	
bogoslužnih	obredih	misterijev	
zaključili	sveto	dogajanje.	Dovr-
šitev	pomeni	tu	posvetitev	v	Bož-
jo	skrivnost.	Bog	sam	je	dovršen	
in	popoln.	Če	o	nekem	človeku	
rečemo,	 da	 je	 živel	 izpolnjeno	
življenje,	da	 je	 izpolnjen	in	do-
vršen,	tedaj	s	tem	vedno	mislimo	
tudi:	 deležen	 je	 božje	 polnosti,	
dovršenosti,	ki	jo	more	nakloniti	
samo	Bog.	Angel	izpolnitve	naj	te	
uvede	v	skrivnost	dovršenosti	in	
s	tem	v	božjo	skrivnost.	V	vsem,	
kar	 dokončaš,	 žari	 nekaj	 one	
do	vršenosti,	 ki	 je	 v	 Bogu.	Tedaj	
zaslutiš,	da	postaja	tvoje	živeljnje	
celovito,	popolno.	Mogoče	imaš	
včasih	 vtis,	 da	 je	 tvoje	 življenje	
sestavljeno	le	iz	drobcev,	ki	jih	ne	
moreš	povezati.	Judovski	mistiki	
pa	so	prav	v	svoji	pobožnosti	in	

tolmačenju	lastnega	trpljenja	ugotovili:	»Le	strto	srce	
je	 celo	 srce.«	 Angel	 izpolnitve	 ti	 bo	 pokazal,	 da	 se	
številni	drobci	tvojega	življenja	med	seboj	prilegajo	
tako,	da	nastane	dovršena	celota,	da	je	tvoje	življenje	
celovito	in	zdravo,	izpolnjeno	in	popolno.	Nič	več	te	
ne	vlečejo	sem	in	tja	nasprotujoče	si	želje	in	potrebe	
v	tebi.	Cel	si.	Izpolnjen	si.	Angel	izpolnitve	bo	v	tebi	
povezal,	kar	je	raztrgano,	in	dovršil,	kar	je	v	drobcih.	
Izpolnil	bo	tvoje	najgloblje	hrepenenje	po	celosti,	
po	dovršenosti.

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

BOG ČLOVEKA NE PREPUŠČA SAMEMU SEBI

ski	 načrt,	 mora	 spoznati,	 da	 je	 odločitev	 že	 jasna.	
Ne	šteje	uspeh;	kar	šteje	je,	da	so	tu	sli,	ki	govorijo	
Božje	besede,	pričajo	o	ljubeznivosti	Boga.	Ezekiel,	
kot	veliko	njegovih	kolegov,	ni	imel	uspeha.	Verni	v	
nazareški	sinagogi	odklanjajo	Jezusov	nauk.	Danes	
smo	nagovorjeni	mi.	Kdo	bo	prisluhnil?
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papežev verouk
Benedikt XVI.

VIDEC S PATMOSA

➧

V	preteklih	srečanjih	smo	si	že	ogledali	apostola	
Janeza.	Najprej	smo	poskušali	zbrati,	kar	je	mogoče	
vedeti	o	njegovem	življenju	(glej AM marec 2012).	
Potem	smo	premišljevali	o	osrednji	vsebini	njego-
vega	 evangelija	 in	 pisem,	 o	 ljubezni	 (glej AM april 
2012).	Danes	pa	je	na	vrsti	podoba	Janeza	v	povezavi	
z	Vidcem	z	otoka	Patmosa.	In	naj	takoj	pripomni-
mo:	medtem	ko	niti	četrti	evangelij	niti	pisma,	ki	so	
pripisana	apostolu	Janezu,	ne	omenjajo	njegovega	
imena,	 se	 Razodetje	 sklicuje	 na	 Janezovo	 ime	 kar	
štirikrat	 (prim.	 1,1.4.9;	 22,8).	 Jasno	 je,	 da	 pisec	 po	
eni	strani	ni	imel	nobenega	razloga,	da	bi	zamolčal	
svoje	 ime,	 po	 drugi	 strani	
pa	 je	 vedel,	 da	 so	 njegovi	
prvi	bralci	točno	vedeli,	za	
koga	gre.	Vemo	tudi,	da	so	
raziskovalci	Svetega	pisma	
že	v	III.	stoletju	razpravljali	
o	 tem,	 kdo	 je	 v	 resnici	 ta	
Janez	 iz	 Razodetja.	 Zato	
ga	 lahko	 imenujemo	 pre-
prosto	 “Videc	 s	 Patmosa”,	
saj	je	njegova	osebnost	ve-
zana	na	ta	otok	Egejskega	
morja,	kamor	je	bil	nasilno	
preseljen,	kakor	sam	pove	
v	življenjepisnem	pričeva-
nju,	»zaradi	Božje	besede	in	
zaradi	Jezusovega	pričeva-
nja	na	otoku,	ki	se	imenuje	
Patmos«	(Raz	1,9).	»Na	Go-
spodov	 dan	 me	 je	 navdal	
Duh«	 (Raz	 1,10),	 pravi.	
Prav	 na	 Patmosu	 je	 torej	
imel	veličastna	videnja	 in	
slišal	izredna	sporočila,	ki	
bodo	 nemalo	 vplivala	 na	
zgodovino	 Cerkve	 in	 na	
vso	krščansko	kulturo.	Kot	
primer:	iz	naslova	njegove	
knjige,	Apokalipsa	v	gršči-
ni,	smo	dobili	izraze	“apo-
kalipsa,	apokaliptičen”,	ki	označujejo	neko	grozečo	
katastrofo,	čeprav	na	zgrešen	način.

Knjigo	 Razodetje	 je	 treba	 razumeti	 na	 ozadju	
dramatične	izkušnje	sedmerih	azijskih	Cerkva	(Efez,	
Smirna,	Pérgamon,	Tiátira,	Sarde,	Filadelfija,	Laodi-
kéja),	ki	so	se	proti	koncu	I.	stoletja	morale	soočiti	
z	nemajhnimi	težavami	–	preganjanji	in	notranjimi	
napetostmi	–	pri	svojem	pričevanju	za	Kristusa.	Ko	
se	Janez	obrača	nanje,	kaže	veliko	dušnopastirsko	
občutljivost	do	preganjanih	kristjanov,	ki	jih	spod-
buja,	naj	ostanejo	trdni	v	veri	in	naj	se	ne	izenačijo	
s	poganskim	svetom,	ki	je	tako	silen.	Njegov	jasen	

namen	je	razkriti	smisel	človeške	zgodovine	izhaja-
joč	iz	Kristusove	smrti	in	vstajenja.	Janezovo	prvo	in	
temeljno	videnje	je	podoba	Jagnjeta,	ki	je	bilo	zakla-
no,	pa	vendar	stoji	pokonci	na	nogah	(prim.	Raz	5,6)	
sredi	med	prestolom,	kjer	sedi	že	Bog	sam,	in	drugimi	
tam	navzočimi.	S	tem	hoče	Janez	povedati	dve	stvari.	
Najprej,	da	Jezus,	čeprav	nasilno	umorjen,	stoji	proti	
pričakovanju	trdno	na	svojih	nogah,	namesto	da	bi	
se	zrušil	na	tla,	ker	 je	z	vstajenjem	dokončno	pre-
magal	smrt.	Potem	pa,	da	je	ta	isti	Jezus,	prav	zato,	
ker	je	umrl	in	vstal,	zdaj	v	polnosti	deležen	Očetove	
kraljevske	 in	 odrešilne	 oblasti.	 To	 je	 temeljno	 vi-

denje.	 Jezus,	 Božji	 Sin,	 je	
na	 tej	 zemlji	 nezaščiteno,	
ranjeno,	umorjeno	Jagnje.	
In	kljub	temu	stoji	pokonci	
pred	Božjim	prestolom	in	
je	 deležen	 Božje	 oblasti.	
Zgodovina	 sveta	 je	 v	 Nje-
govih	rokah.	In	tako	hoče	
Videc	reči:	zaupajte	Jezusu,	
ne	bojte	se	nasprotnih	sil,	
preganjanja!	 Ranjeno	 in	
umorjeno	Jagnje	zmaguje!	
Sledite	Jagnjetu	Jezusu,	iz-
ročite	se	v	varstvo	Jezusu,	
stopite	na	njegovo	pot!	Če-
prav	je	na	tem	svetu	samo	
Jagnje,	ki	izgleda	slabotno,	
je	zmagovalec!

Eno	 izmed	 glavnih	 vi-
denj	 Razodetja	 ima	 v	 sre-
dišču	 to	 Jagnje,	 ki	 odpira	
knjigo,	 prej	 zaprto	 s	 sed-
mimi	 pečati,	 ki	 jih	 nihče	
ni	 mogel	 prelomiti.	 Janez	
je	prikazan	celo,	kako	joka,	
ker	se	ni	našel	nihče,	ki	bi	
bil	 vreden	 odpreti	 knjigo	
in	jo	brati	(prim.	Raz	5,4).	
Zgodovina	 ostaja	 nečitlji-
va,	 nerazumljiva.	 Nihče	 je	

ne	more	brati.	Ta	Janezov	jok	ob	temni	skrivnosti	
zgodovine	morda	izraža	zbeganost	azijskih	Cerkva	
zaradi	 Božjega	 molka	 spričo	 preganjanj,	 ki	 so	 jim	
bile	 izpostavljene	 ta	 čas.	 To	 je	 zbeganost,	 v	 kateri	
prav	 lahko	 odseva	 zgroženost	 ob	 hudih	 težavah,	
nerazumevanju	in	sovražnosti,	zaradi	katerih	danes	
trpi	Cerkev	na	raznih	koncih	sveta.	To	je	trpljenje,	ki	
ga	Cerkev	gotovo	ne	zasluži,	kot	Kristus	ni	zaslužil	
svojega	trpljenja.	Razodeva	pa	tako	zlobo	človeka,	
kadar	 se	 prepusti	 spodbujanju	 zla,	 kot	 tudi	 Božjo	
vzvišenost	pri	oblikovanju	dogodkov.	Vsekakor	pa	
je	samo	darovano	Jagnje	sposobno	odpreti	zapeča-
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teno	knjigo	in	razodeti	njeno	vsebino,	dati	smisel	tej	
zgodovini,	ki	je	pogosto	na	videz	tako	nesmiselna.	
Samo	Jagnje	je	sposobno	izluščiti	iz	nje	napotke	in	
pouk	za	življenje	kristjanov,	katerim	njegova	zmaga	
nad	smrtjo	prinaša	oznanilo	in	jamstvo	zmage,	ki	jo	
bodo	brez	dvoma	dosegli	tudi	oni.	Vsa	Janezova	pri-
poved	v	podobah	meri	na	to,	da	bi	dala	to	spodbudo.

V	središču	videnj,	ki	jih	opisuje	Razodetje,	so	tudi	
zelo	značilna	videnja	o	Ženi,	ki	rodi	moško	Dete,	do-
polnjuje	pa	jo	podoba	zmaja,	ki	so	ga	vrgli	z	neba,	pa	
je	še	vedno	zelo	močan.	Ta	Žena	predstavlja	Marijo,	
Odrešenikovo	Mater,	predstavlja	pa	istočasno	tudi	
Cerkev,	ki	vseh	časih	z	velikimi	bolečinami	vedno	na	
novo	rodi	Kristusa,	zmaj	jo	pa	vedno	ogroža.	Zgleda	
nezaščitena	 in	 slabotna.	 Vendar	 jo	 ob	 grožnjah	 in	
preganjanju	zmaja	varuje	Božja	tolažba.	In	ta	Žena	
na	koncu	zmaga,	ne	zmaj.	To	je	vélika	prerokba	te	
knjige,	 ki	 nas	 navdaja	 z	 zaupanjem!	 Žena,	 ki	 trpi	
v	zgodovini,	Cerkev,	ki	 je	preganjana,	se	na	koncu	
pokaže	kot	bleščeča	Nevesta,	podoba	novega	Jeru-
zalema,	kjer	ni	več	joka	in	solza,	podoba	preobliko-
vanega	sveta,	novega	sveta,	v	katerem	je	luč		Bog	sam	
in	svetilka	je	Jagnje.

Zaradi	tega	je	Janezovo	Razodetje,	sicer	preplete-
no	z	neprestanim	sklicevanjem	na	trpljenje,	stiske	
in	jok	–	temno	lice	zgodovine	–	enako	prepleteno	
s	številnimi	hvalnicami,	ki	predstavljajo	svetlo	lice	
zgodovine.	Tako	se	na	primer	bere	o	ogromni	mno-
žici,	 ki	 z	 močnim	 glasom	 prepeva:	 »Aleluja!	 Zakaj	

Gospod,	 naš	 Bog,	 vladar	 vsega,	 je	 začel	 kraljevati.	
Ve		selimo	se	in	radujmo	ter	mu	izkažimo	čast,	zakaj	
prišla	je	Jagnjetova	svatba	in	njegova	nevesta	se	je	
pripravila«	(Raz	19,6-7).	Tu	se	soočamo	z	značilnim	
krščanskim	 navideznim	 nesmislom,	 po	 katerem	
trpljenje	 nikdar	 nima	 zadnje	 besede,	 ampak	 je	 le	
prehod	k	sreči,	še	več,	je	samo	skrivnostno	pretkano	
z	veseljem,	ki	izvira	iz	upanja.	Prav	zaradi	tega	lahko	
Janez,	Videc	s	Patmosa,	zaključi	svojo	knjigo	z	zadnjo	
željo,	ki	utripa	od	drhtečega	pričakovanja.	Kliče	po	
dokončnem	Gospodovem	prihodu:	»Pridi,	Gospod	
Jezus!«	(Raz	22,20).	To	je	ena	od	osrednjih	molitev	
porajajočega	se	krščanstva,	ki	ga	je	tudi	sveti	Pavel	
prevedel	 iz	 aramejske	 oblike:	 »Marana	 tha«.	 In	 ta	
molitev	»Naš	Gospod,	pridi!«	(1	Kor	16,22)	ima	raz-
lične	razsežnosti.	Seveda	je	predvsem	pričakovanje	
dokončne	 Gospodove	 zmage,	 novega	 Jeruzalema,	
Gospoda,	ki	prihaja	in	preoblikuje	svet.	Je	pa	isto-
časno	tudi	evharistična	molitev:	»Jezus,	pridi	zdaj!«	
In	Jezus	pride,	vnaprej	prehiti	svoj	dokončni	prihod.	
Tako	z	veseljem	govorimo	istočasno:	»Pridi	zdaj	in	
pridi	na	dokončen	način!«	Ta	molitev	ima	pa	še	tretji	
pomen:	»Gospod,	prišel	si	že!	Zavedamo	se	tvoje	nav-
zočnosti	med	nami.	To	je	naša	vesela	izkušnja.	Toda	
pridi	še	na	dokončen	način!«	In	tako	s	svetim	Pavlom,	
z	Vidcem	s	Patmosa	in	s	porajajočim	se	krščanstvom	
molimo	tudi	mi:	»Pridi,	Jezus!	Pridi	in	preobrazi	svet.	
Pridi	danes	in	daj	zmago	miru!	Amen!«

Najnovejši	 preroki	 zlate	 prihodnosti	 nam	 spet	
obetajo	raj	na	zemlji.	Nekaj	pogojev	mora	biti	izpol-
njenih,	a	so	prepričani,	da	niso	neuresničljivi.	Raj	na	
zemlji,	pravijo,	bo	potem,	ko	človek	ne	bo	več	pod-
vržen	družini	in	narodu,	ko	bo	prost	vsake	religije	
–	največ	gorja	da	je	svetu	prineslo	krščanstvo	–	ko	
bo	sam	načrtoval	rojstvo	in	smrt	in	ko	bodo	zemljo	
posedali	le	še	ljudje	z	izbranimi	dednimi	lastnostmi.	
Zarja	zlate	prihodnosti	da	se	že	svita,	njena	popolna	
prevlada	pa	je	samo	še	vprašanje	časa.

Svit	 te	 zlate	 prihodnosti	 res	 že	 lahko	 zaznamo.	
Razdružinjenih	družin	je	na	stotisoče,	ljudje	imamo	
za	boga	predvsem	sebe,	odplake	so	prepolne	nero-
jencev,	o	lepi	smrti	prirejamo	zgovorne	simpozije,	
tu	in	tam	jo	uzakonjajo,	v	laboratorijih	se	vse	iskri	
od	novih	dognanj.	Zlato	dobo	že	lahko	pocukamo	
za	brado.

Vprašanje	je	le,	zakaj	toliko	otrok	brezciljno	tava,	
odkar	jih	družina	ne	priklepa	več	“egoistično”	nase.	
Vprašanje	je	le,	zakaj	hoče	biti	človek,	odkar	je	postal	
sam	sebi	bog,	še	bog	nad	sočlovekom.	Na	račun	evta-
nazije	posamezniki	že	izračunavajo	bajne	dobičke.	In	
zelo	gotovo	je,	da	bodo	ljudje,	zamešani	na	temeljih	
znanstvene	analize,	minirali	vse	in	vsakogar,	ki	jim	ne	
bo	po	volji.	Daleč	najbolj	zlata	doba,	kar	so	jih	oblju-
bljali	razni	odrešeniki!	Bolezni,	ujm	in	vojska	pa	baje	

Berta Golob

SAMI SEBI BOG

ne	bo	več.	Kako	da	je	ob	svitu	te	napovedane	dobe	
svet	čedalje	bolj	krvav?	Oblik	zasvojenosti	je	čedalje	
več.	Zdaj	že	z	 internetom	in	njegovimi	vseobsega-
jočimi	možnostmi	take	in	drugačne	ponudbe.	Tudi	
najbolj	domišljeno	perverzne,	neetične	in	nevarne.	
Tudi	z	glasbo,	ki	razvname	vse	celice	in	razdivja	duha	
in	srce.	Tudi	s	športom,	če	se	odmika	od	pradavne-
ga	olimpijskega	gesla.	Tudi	s	pridobivanjem	imetja	
ugleda	na	račun	pomendranih	vrednot.

Nekaj	 tu	 ne	 gre	 skupaj.	 Trpljenje	 vseh	 vrst	 in	
oblik	 se	 roga	 napovedovalcem	 prihodnosti	 in	 jih	
sproti	postavlja	na	laž.	A	tega	ne	marajo	priznati	in	
v	svojih	vznesenih	evangelijih	zagotavljajo	blaženost	
tukaj	 in	 zdaj.	 Na	 kateri	 naslov	 naj	 pišemo,	 katero	
telefonsko	številko	naj	zavrtimo,	kam	naj	pošljemo	
telefaks,	da	bi	nam	kak	sodobni	učenik	pomagal	iz	
popolnoma	konkretnih	rev	in	težav?	Če	se	je	zlata	
prihodnost	res	že	začela,	bi	jo	bilo	na	svoji	koži	dobro	
občutiti	dru	gače,	kot	jo.	Sicer	ne	preostane	drugega	
kot	spoznanje,	da	bo	zlata	samo	za	nekatere,	za	vse	
druge	pa	bolj	kruta	od	vseh	dosedanjih.	Kaj	če	bi	se	
raje	 odločili	 ostati	 cokla	 v	 razvoju	 in	 namesto	 da	
bi	napravili	križ	čez	religijo,	še	naprej	jecljali:	»Oče	
naš,	ki	si	v	nebesih,	posvečeno	bodi	Tvoje	ime,	pridi	
k	nam	Tvoje	kraljestvo,	zgodi	se	Tvoja	volja	kakor	v	
nebesih	tako	na	zemlji«.
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Judje,	 Abrahamovi	 potomci,	 so	 bili	 v	 resnici	 izvoljeno	 ljudstvo.	 Kljub	
vsem	nezvestobam	v	zgodovini	te	odlike	niso	izgubili.	Verovali	in	zaupali	
so,	da	bo	prišel	dan,	ko	bodo	rešeni	krivic	in	bodo	zasijali	v	vsej	svoji	slavi	
pred	očmi	vseh	narodov.	To	pričakovanje	so	podpirale	besede	prerokov,	ki	
so	napovedovali	prihod	Gospodovega	Maziljenca,	Mesija,	grško:	Kristusa.	O	
Pričakovanem	niso	veliko	vedeli.	Vedeli	so	le,	da	bo	prišel,	da	bo	z	njegovim	
nastopom	konec	nesreč	za	Izrael	–	izvoljeno	ljudstvo.	Živeli	so	v	stalnem	
pričakovanju,	kdaj	pride.

In	Gospodov	Maziljenec	je	prišel.	Je angel Gospodov oznanil Mariji.	Kdaj	
in	kje?

Takrat,	ko	se	je	to	začelo	uresničevati,	je	bil	Rim	močnejši,	kakor	je	bila	
kdajkoli	kaka	država.	Rimski	pesnik	Vergil	je	zapisal:	»Rim	je	dvignil	glavo	više	
od	vseh	drugih	mest,	kakor	se	dviga	cipresa	nad	slabotno	divjo	trto.«	Potomci	
Romula	in	Rema	so	dosegli	v	času	cesarja	Oktavija	Avgusta	(vladal	je	od	leta	
29	pred	Kristusom	do	leta	14	po	Kristusu)	tisto	duhovno	nadoblast,	ki	je	iz	
njihove	civilizacije	naredila	najplodnejšo	v	zgodovini.	Plinij	Starejši	pravi	za	
to	dobo:	»Neizmerno	veličastvo	rimskega	miru.«	Cesar	Avgust	je	našel	Rim	
zgrajen	iz	opeke,	a	zapušča	mesto	iz	marmorja«.	Rimski	svet	je	dosegel	vrh.

Tedaj	se	je	zgodilo:	v	vasici,	izgub-
ljeni	med	griči	vedno	zelene	Ga-
lileje,	v	Nazaretu,	“cvetu	Gali-
leje”,	je	Božji	poslanec	angel	
Gabrijel	 stopil	 k	 mlademu	
dekletu	–	Mariji,	ki	je	bila	
zaročena	možu	–	tesarju	
Jožefu	 iz	 Davidovega	
ro		du,	 in	 dekletu	 rekel:	
»Pozdravljena,	 obdarje-
na	z	milostjo,	Gospod	je	
s	teboj!«	(Lk	1,28).

Dne	 25.	 marca	 1975	
je	 kardinal	 Gabriel-Ma-
rie	 Garonne	 posvetil	 v	
Nazaretu	 novo	 baziliko	
v	spomin	na	Marijino	in	

Gospodovo	oznanjenje.	Mnogi	katoliški	narodi	so	novo	
in	najlepšo	Marijino	cerkev	v	Izraelu	okrasili	z	umetni-
nami	svojih	najboljših	slikarjev	in		umetnikov.	Tudi	Slo-
venci	smo	ob	romanju,	ki	ga	je	isto	leto	vodil	ljubljanski	
pomožni	škof	dr.	Stanislav	Lenič,	Marijinemu	svetišču	
prinesli	slovenski	dar	–	mozaik	Marijine	podobe	našega	
zdaj	že	pokojnega	slikarja	duhovnika	Staneta	Kregarja.	
Današnja	 bazilika	 Marijinega	 oznanjenja	 je	 zgrajena	
prav	tam,	kjer	jo	je	na	ukaz	rimskega	cesarja	Konstan-
tina	 zgradil	 v	 4.	 stoletju	 sv.	 Makarij.	 V	 spodnji	 cerkvi	
sedanje	bazilike	so	ohranjene	stene	Marijine	nazareške	
hišice.	Katoliško	izročilo	v	tej	hišici	gleda	prizor	srečanja	
Marije	z	angelom	Gabrijelom.	Pravoslavno	izročilo,	ki	se	
opira	na	nekanonične	zapise	in	izročilo,	pa	vidi	ta	prizor	
ob	 neusahljivem	 studencu,	 ki	 mu	 še	 danes	 domačini	
pravijo	Ain	Sitti	Mariam	–	Marijin	studenec.

Angelove	 besede	 »Glej,	 spočela	 boš	 in	 rodila	 sina,	
in	daj	mu	ime	Jezus.	Ta	bo	velik	in	se	bo	imenoval	Sin	
najvišjega.	Gospod	Bog	mu	bo	dal	prestol	njegovega	

šmarnice
Franci Vrhunc

JE ANGEL GOSPODOV

Je angel Gospodov
oznanil Mariji
in ona je spočela
od Svetega Duha.
»Češčena si, Marija,«
je angelski glas,
bo zadnja ura bíla,
Marija, prid’ po nas.

Marija je rekla:
»Glej, Božja sem dekla.
Naj se mi zgodi,
kakor angel veli.«
»Češčena si, Marija,«
je angelski glas,
bo zadnja ura bíla,
Marija, prid’ po nas.

In sveta Beseda
meso je postala;
med nam’ prebivala,
je Jezus ji ime.
»Češčena si, Marija,«
je angelski glas,
bo zadnja ura bíla,
Marija, prid’ po nas.

Čast bodi Očetu,
in Sinu, Svet’mu Duhu,
kakor je b’lo v začetku,
tako na vekomaj.
»Češčena si, Marija,«
je angelski glas,
bo zadnja ura bíla,
Marija, prid’ po nas.
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očeta	Davida	in	kraljeval	bo	v	Jakobovi	hiši	vekomaj;	
in	njegovemu	kraljestvu	ne	bo	konca«	(Lk,	1,31-33),	
so	 ponižno	 deklico	 zmedle.	 Kljub	 temu	 jih	 je	 po-
polnoma	razumela.	Kot	ud	judovske	družine	in	kot	
Davidova	potomka	ni	mogla	izključiti	misli,	da	bo	
“Jesejevo	steblo”	–	Davidova	rodbina	–	morda	prav	
iz	nje	rodilo	najlepši	cvet	in	sad.	Marija	zastavi	angelu	
samo	 preprosto	 naravno	 vprašanje,	 ki	 pa	 odkriva	
njeno	najbolj	skrito	željo,	da	bi	ostala	devica:	»Kako	
se	bo	to	zgodilo,	ko	ne	poznam	moža?«	(Lk	1,34).

Angelov	odgovor:	»Sveti	Duh	bo	prišel	nadte	 in	
moč	Najvišjega	te	bo	obsenčila«	(Lk	1,35)	je	Marijo	
zadovoljil.	In	zdaj	se	mora	odločiti.	Dramatični	tre-
nutek	Marijine	odločitve	lepo	opisuje	nemški	pisatelj	
R.	Schneider:	»Ko	se	je	Mariji	prikazal	angel,	je	bila	
za	trenutek	usoda	sveta	v	Marijinih	rokah.	Kakor	da	
bi	se	ustavil	in	prisluhnil	Bog	sam,	ki	je	človeštvo	po	
njegovem	padcu	povedel	do	veličine	te	ure.	Vse	 je	
gledalo	na	Marijo:	ljudje	preteklosti	in	prihodnosti,	
angeli	v	nebesih	in	s	krivdo	obteženo	človeštvo,	pa	
tudi	 vse	 stvari,	 ki	 jih	 je	 človek	 potegnil	 za	 seboj	 v	
svoj	 padec.	 Rešitev	 je	 bila	 pripravljena	 in	 napove-
dana,	a	zadnja	beseda	je	bila	odvisna	od	poslušnosti	
Brezmadežne.	Njen	odgovor	 je	zato	najodličnejša,	
najusodnejša	beseda	zgodovine.«

Marija je rekla: »Glej, Božja sem dekla. Naj se mi 
zgodi, kakor angel veli.«

»Glej,	Gospodova	služabnica	sem,	zgôdi	se	mi	po	
tvoji	besedi«	(Lk	1,38),	to	je	najponižnejši	in	hkrati	
najvzvišenejši	izraz	vsega	Marijinega	bitja.	Z	Marijino	
privolitvijo	se	je	začel	uresničevati	v	Bogu	od	veko-
maj	skriti	načrt	odrešenja.	Ko	je	Marija	Bogu	rekla	
svoj	»da«,	takrat	se	je	začela	zgodovina	krščanstva.

In sveta Beseda meso je postala; med nam’ prebi-
vala, je Jezus ji ime.

Marijin	velikodušni	»zgôdi	se«	označuje	trenutek	
Jezusovega	 učlovečenja.	 Večna	 Beseda	 –	 Božji	 Sin	
–	 je	 po	 Svetem	 Duhu	 postala	 človek	 v	 Marijinem	
naročju	 zato,	 da	 bi	 »vse	 ljudi	 odrešila	 in	 povzela	 v	
sebi	vse	stvari«	in	da	bi	človeštvo	v	tej	Besedi	nekoč	
doseglo	»izpolnitev	vseh	svojih	teženj,«	kot	pravi	II.	
vatikanski	koncil.	Božji	Sin	prihaja	tudi	zato,	»da	bi	
s	smrtjo	onemogočil	tistega,	ki	je	imel	smrtonosno	
oblast,	to	je	hudiča,	in	odrešil	tiste,	ki	jih	je	strah	pred	
smrtjo	vse	življenje	vklepal	v	sužnost«	(Heb	2,14-15).

Pesem	 Je angel Gospodov	 je	 izrazito	 adventna	
pesem.	Trikratno	zvonjenje	na	dan	naj	tudi	nas	ne	le	
vabi	k	molitvi	ali	petju	angelovega	češčenja	–	kar	so	
žal	mnogi	opustili	in	zvonjenje	preslišijo	in	jim	nič	
ne	pomeni	–	ampak	naj	nas	spomni,	da	smo	prav	
po	Marijinem	»zgodi	se«	tudi	mi	odrešeni.	Molitev	
in	pesem	angelovega	češčenja	pa	naj	bo	tudi	naša	
zahvala	za	odrešenje	in	prošnja,	da	bi	bili	teh	sadov	
v	polni	meri	tudi	deležni.

Ko	se	je	v	hiši	rodil	novorojenček,	so	na	mizo	po-
stavili	hlebec	kruha,	da	bi	ga	vile	rojenice	dobro	
sodile.	Porodnica	je	dobila	v	dar	najprej	hleb	
kruha,	da	bi	bil	otrok	dober	kot	kruh	in	da	
bi	ga	imel	obilo.	Ko	sta	si	mlada	dva	
želela	 izpovedati	 ljubezen,	 ni	
bilo	treba	velikih	besed,	le	kru-
hek	sta	si	izmenjala.	Za	nevesto	
je	bil	pšenični	hlebec	zadnje	darilo	
ob	slovesu	od	hiše,	ko	pa	se	je	primožila,	
je	bil	prav	kruh	spet	prva	stvar,	ki	jo	je	do-
bila	od	moževe	matere	z	namenom,	da	bi	se	vedno	
razumeli	in	imeli	dovolj	kruha.	Še	ob	smrti	hišnega	
gospodarja	so	delili	kruh,	da	ne	bi	z	njim	umrlo	tudi	
žito	v	kašči	in	da	bi	mu	bila	zemlja,	ki	jo	je	v	potu	

svojega	obraza	ljubeče	obdeloval,	rahla	kot	kruh.
Slovenci	 imamo	 lepo	 navado,	 da	 o	 veliki	 noči	

ne	semo	 k	 blagoslovu	 tudi	 kruh.	 In	 včasih	 so	
matere	v	krušni	peči,	temu	simbolu	sloven-

skih	domačij,	za	vse	tri	svete	večere	spekle	
dišeče	bele	hlebce.

Čeprav	 nam	 danes	 kruha,	 za	
katerega	 prosimo	 v	 očenašu,	
ne	manjka,	je	prav,	da	spoštljiv	

odnos	do	te	posebne	jedi	privzgo-
jimo	že	najmlajšim.
Če	 bodo	 znali	 spoštovati	 trud	 vseh,	

ki	so	garali,	da	se	lahko	nasitimo	s	slastno	
štruco	ali	hlebčkom,	potem	se	ni	bati,	da	tudi	otroci	
ne	bi	postali	–	dobri	kot	kruh.

Alja Napotnik

KRUH JE BOŽJI DAR

Do	kruha	imamo	na	Slovenskem	od	nekdaj	prav	
poseben	 odnos.	 Ne	 predstavlja	 le	 osnovne	 hrane,	
ampak	obredno,	praznično	jed,	brez	katere	ni	bilo	
svoje	dni	ne	rojstva	ne	smrti.

O	kruhu	v	slovenskem	ljudskem	izročilu	je	pisala	
Dušica	Kunaver,	ki	je	v	knjigi	“Dober	dan,	kruh”	za-
pisala,	da	je	bil	kruh	že	za	Izraelce	najžlahtnejša	in	
najdražja	hrana.	S	feničanskimi	ladjami	se	je	seme	
in	znanje	o	peki	kruha	preneslo	na	Grke,	od	tam	pa	
se	je	razširilo	naprej.

Na	Slovenskem	so	svoje	dni	kruh	delili	na	vsakda-
nji	in	praznični.	Boljši	je	bil	pšenični,	zato	je	bil	tudi	
pšenici	namenjena	boljša	zemlja,	kot	pa	za	setev	rži,	
ovsa	 in	 pa	 na	 primer	 prosa.	 Oranje,	 setev	 in	 žetev	
so	bili	veliki	prazniki	in	ni	ga	bilo	večjega	strahu	od	
skrbi,	da	bi	hiša	ostala	brez	kruha.

Zdi	se,	da	noben	zgodovinski	pretres,	niti	turški	
vpadi,	 dolga	 stoletja	 ni	 mogel	 spremeniti	 odnosa	
do	kruha.

OD ZIBELKE DO GROBA
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Petdeset	dni	po	veliki	noči	praznuje	Cerkev	bin-
koštni	 praznik	 in	 s	 tem	 končuje	 velikonočni	 čas	
cerkvenega	leta.	V	Jezusovem	času	so	bili	na	leto	trije	
romarski	prazniki,	ki	so	jih	obhajali	v	Jeruzalemu.	
Prvi	je	bil	pasha,	ki	so	jo	obhajali	v	času	spomladan-
ske	 polne	 lune	 in	 je	 bila	 že	 od	 davnaj	 povezana	 s	
praznikom	nekvašenih	kruhov	(opresnikov).	Drugi	
je	bil	binkoštni	praznik,	
zahvalni	praznik	po	žet-
vi,	ki	je	končno	vključe-
val	tudi	spomin	na	skle-
nitev	 zaveze	 ljudstva	 z	
Bogom	 na	 gori	 Sinaj.	
Tret	ji	romarski	praznik	
je	 bil	 šotorski	 praznik	
kot	 zahvala	 za	 pride-
lek	 olja	 in	 trgatev.	 Kr-
ščanska	 velika	 noč	 je	
nasta	la	iz	pashe,	prvega	
izmed	teh	praznikov,	in	
krščanske	 binkošti	 so	
nastale	 iz	 drugega	 od	
teh	 praznikov	 Izraela.	
Oba	sta	bila	zaradi	veli-
konočnega	 dogodka	
tr		pljenja,	smrti	in	vsta-
jenja	 Jezusa	 Kristusa	
in	zaradi	izlitja	Svetega	
Duha	 kot	 sadu	 veliko-
nočnega	 dogodka	 na-
polnjena	 z	 dodatnim,	
neizrekljivo	 globokim	
smislom.

Apostolska	dela	pri-
povedujejo	 v	 drugem	
poglavu	o	izlitju	Svetega	
Duha	 na	 jeruzalemsko	
praobčino	na	judovski	binkoštni	praznik,	petdeset	
dni	 po	 Gospodovi	 smrti	 in	 po	 vstajenju.	 Enajsteri	
apostoli	brez	Juda	so	se	zadrževali	»skupaj	z	ženami	
in	Marijo,	Jezusovo	materjo,	in	z	njegovimi	brati	. . .	
»v	 gornjih	 prostorih«,	 kjer	 je	 Jezus	 obhajal	 zadnjo	
večejo.	»Vsi	ti	so	enodušno	vztrajali	v	molitvi«	(Apd	
1,12-14).

Nadnje	je	prišel	Sveti	Duh	v	podobi	ognjenih	je-

zikov	in	v	spremstvu	viharja.	»Vsi	so	bili	napolnjeni	
s	Svetim	Duhom	in	so	začeli	govoriti	v	tujih	jezikih,	
kakor	jim	je	Duh	dal	izgovarjati,«	in	judovski	romarji,	
ki	so	prišli	v	Jeruzalem	iz	mnogih	dežel,	so	bili	vsi	iz	
sebe,	»ker	jih	je	vsakdo	slišal	govoriti	v	svojem	jeziku«	
(Apd	2,1-13).

Če	je	Bog	po	pregrešni	zidavi	babilonskega	stol-
pa	 zmešal	 jezik	 ljudi,	
tako	 da	 »nihče	 ni	 mo-
gel	več	razumeti	jezika	
drugega,«	 in	 je	 od	 tak	
»razkropil	 ljudi	 po	 vsej	
zemlji«	 (1	 Mz	 11,1-9),	
je	 Sveti	 Duh	 v	 Jeruza-
lemu	na	prvi	binkoštni	
praznik	Cerkve	ozdravil	
to	zmeš	njavo	in	tako	za	
kratek	čas	v	naprej	ure-
sničil	 večni	 mir	 konca	
sveta.

V	 zvezi	 z	 Jezusovim	
vstajenjem	pa	Sveti	Duh	
ni	 bil	 dan	 šele	 na	 bin-
košti.	Janezov	evangelij	
pripoveduje,	da	je	Jezus	
že	zvečer	prvega	dne	v	
tednu	po	tednu	svojega	
trpljenja	in	smrti	skozi	
zaprta	vrata	stopil	v	sre-
do	učencev,	jim	izrekel	
pozdrav	 miru,	 dihnil	
vanje	in	dejal:	»Prejmite	
Svetega	Duha!	Katerim	
grehe	odpustite,	so	jim	
odpuščeni«	(Jn	20,19-23).

Podelitev	 Svetega	
Du	ha	 se	 je	 torej	 zgo-

dila	 že	 na	 veliko	 noč,	 kajti	 Kristusovo	 vstajenje	 in	
poslanje	Svetega	Duha	sta	notranje	med	seboj	po-
vezana.	Binkoštni	praznik	v	Jeruzalemu	pa	je	bil	v	
tem	pogledu	dovršitev	krščanskega	velikonočnega	
dogodka,	da	je	Sveti	Duha	odprl	zaprtost	v	dvorani	
zadnje	večerje	zbrane	pracerkve	in	učence	kot	gla-
snike	 evangelija	 potisnil	 navzven	 in	 poslal	 na	 pot	
»do	skrajnih	mej	sveta«	(Apd	1,8).

Egon Kappelari

BINKOŠTI, DOVRŠITEV VELIKE NOČI

Lev Detela

Anton Strle

Največja človekova skrivnost je v tem, da ni več žival, a da še ni Bog.
Po svojih telesnih značilnostih in lastnostih je človek še popolnoma blizu živali.

Vendar pa v njem biva Božji Duh.

Zaradi delovanja Svetega Duha v našem srcu Božja beseda ne udarja le ob naša ušesa,
ampak se obrača na naš razum in naše srce.
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Nekaj	dni	po	drugem	srečanju	z	Jezusom	so	apo-
stoli	zapustili	Jeruzalem	in	se	po	njegovem	naročilu	
vrnili	 v	 Galilejo.	 Kleofova	 sinova	 sta	 spet	 zasadila	
plug	v	rodovitno	zemljo	in	se	lotila	svojih	nekdanjih	
opravil.

Ostali	apostoli	so	se	vrnili	v	Kafarnaum.	Natanael-
Bartolomej	je	opustil	svojo	lončarsko	obrt	in	se	raje	
nastanil	 v	 ribiški	 bajti	 pri	 svojem	 prijatelju	 Filipu.	
Levi-Matej	je	po	cele	dneve	presedel	doma.	Pisal	je	
veselo	oznanilo	o	Učenikovem	življenju	in	trpljenju,	
o	njegovih	dejanjih	in	njegovem	nauku,	o	smrti	in	
vstajenju.	 Peter,	 Andrej	 in	 ostali	 so	 postali	 solidna	
ribiška	druščina.	Krpali	so	mreže,	smolili	jadrnico,	
popravljali	star,	težak	ribiški	čoln	in	ribarili.	Vse	je	
bilo	spet	tako	kakor	preden	jih	je	Učenik	poklical	
k	sebi.

Samo	bolj	tihi	in	za-
mišljeni	 so	 postali.	 Ko	
je	 jadrnica	 drsela	 prek	
valov,	so	njihovi	pogledi	
hiteli	na	prijazen	grič	za	
obrežjem,	kjer	je	Učenik	
učil,	 molil	 in	 s	 čudeži	
pomagal	 ljudem.	 Apo-
stoli	sploh	niso	živeli	s	
sedanjostjo,	pa	tudi	na	
bodočnost	niso	mislili;	
vse	 njihove	 misli	 so	 se	
neprestano	 vračale	 v	
pre	teklost,	v	tiste	srečne	
dneve,	ko	so	živeli	sku-
paj	z	Njim.

Bilo	je	v	začetku	me-
seca	 ijarja.	 Ves	 dan	 je	 neznosno	
žgalo.	Ljudje	so	olajšano	zadihali	šele	na	večer,	ko	je	z	
jezera	zapihala	lahna,	osvežujoča	sapa.	Večerna	zarja	
se	je	utapljala	v	rahlo	nakodrani	jezerski	gladini.

»Ribe	grem	lovit!«	je	rekel	Peter	in	s	svojim	bratom	
Andrejem	pripravil	jadrnico.

»S	teboj	greva!«	sta	prikimala	Zebedejeva	sinova.	
Pridružili	 so	 se	 jim	 še	 Filip,	 Bartolomej	 in	 Tomaž.	
Razpeli	so	jadra.	Svetilka	in	bakle	so	nemirno	tipale	
v	temno	noč.	Na	nebu	so	se	vžigale	zvezde	kakor	da	
bi	 širokogruden	 sejalec	 sejal	 srebrno	 zrnje.	 Zadnji	
krajec	je	nagajivo	mežikal	iz	valov.

Še	in	še	so	metali	mrežo	in	jo	spet	vlačili	iz	vode,	
toda	v	njej	ni	zacepetala	niti	najmanjša	ribica.

Ure	so	minevale	 in	nazadnje	so	 le	uvideli,	da	 je	
ves	trud	zaman.	Sicer	je	pa	šlo	že	proti	jutru	in	tudi	
mrazilo	jih	je	prav	pošteno.	Bilo	bi	nesmiselno,	da	bi	
se	še	naprej	trudili.

»Nehajmo!«	je	Peter	utrujeno	predlagal.	Andrej	je	
zasukal	krmilo.	Zapluli	so	k	obali.	Globoko,	penečo	
brazdo	je	puščala	jadrnica	za	seboj.	Bili	so	odddaljeni	
še	kakšnih	dvesto	komolcev	od	pristana,	ko	so	zasli-

šali,	da	jih	z	obale	nekdo	kliče.	Bilo	je	še	pretemno,	
da	bi	videli,	kdo	je;	verjetno	kak	trgovec,	ki	čaka	na	
ulov.	Ta	je	nastavil	dlani	pred	usta	in	glasno	zaklical:

»Fantje,	imate	kaj	prigrizniti?«
»Nič!«	je	Peter	odsekal.	Bilo	je	čutiti,	kako	slabe	

volje	je,	ker	so	se	vso	noč	zaman	mučili.
»Vrzite	mrežo	na	desno	stran	čolna	in	boste	našli!«
Na	desno	stran?	Med	čoln	in	obalo	torej?	Andrej	

je	odkimal.	Ta	mož	se	kaj	malo	razume	na	ribolov.	
Mreža	bo	spet	polna	umazanije	in	ovijalk.	Že	prej	so	
se	dovolj	namučili,	da	so	jo	očistili.	Toda	še	preden	je	
izkušeni	ribič	uspel	kaj	reči,	je	Janez	že	vrgel	mrežo	
v	vodo.

Komaj	pa	jo	je	dobro	vrgel,	že	so	vsi	v	čolnu	začu-
tili	močan	sunek.	Kaj	je	to?	Se	je	mreža	ujela	za	pod-

vodno	čer?	Lahko	bi	se	
popolnoma	 raztrgala.	
Desna	stran	čolna	se	je	
krepko	nagnila.

Apostoli	so	s	skupni-
mi	 močmi	 potegnili	
mrežo	na	površino.	Bila	
je	do	vrha	polna	opleta-
jočih	luskinastih	živali:	
karasov,	mren	in	somov.	
Čoln	se	je	skoraj	potap-
ljal.

Doslej	so	imeli	samo	
enkrat	 tako	 obilen	 lov.	
Takrat,	ko	jim	je	Učenik	
po	 brezuspešni	 noči	
rekel,	naj	mrežo	še	en-
krat	 vržejo.	 Janez	 se	 je	

nenadoma	zdrznil.	Spoznal	ga	je!
»Gospod	je!«	je	zaklical	Petru.
Ko	 je	 Peter	 to	 slišal,	 se	 je	 naglo	 opasal,	 planil	 v	

vodo	in	se	pognal	proti	obali.	Spremljevalci	so	mu	
sledili	v	čolnu.	Gredelj	je	zaškrtal	v	pesek.

Medtem	se	je	nad	obzorje	dvignila	velika	sončna	
obla.	V	nastali	svetlobi	so	prepoznali	Gospoda.	Za-
čudeni	so	obstali.	Učenik	si	je	zakuril	ogenj	in	na	žer-
javici	pekel	ribo;	kruh	je	položil	kar	na	tla	ob	ogenj.

»Prinesite	 ribe,	 ki	 ste	 jih	 pravkar	 ujeli!«	 jim	 je	
zaklical.

Učenci	so	si	začeli	deliti	kruh,	Peter	pa	se	je	mučil	
s	prenapolnjeno	mrežo.	Vlekel	jo	je	k	Učeniku.	Od	
napora	in	veselega	vznemirjenja	je	bil	ves	upehan.	
Iz	mreže	je	potegnil	nekaj	modro-zeleno	se	svetli-
kajočih	 karasov,	 več	 kot	 komolec	 je	 imel	 vsak,	 jih	
očistil	in	nataknil	na	ostre	palice,	ki	jih	je	nalomil	v	
bližnjem	trnovem	grmovju.	Potem	jih	je	dal	peči	nad	
plamene.	Ostali	so	preštevali	ulov.

»Stotriinpetdeset	velikih	rib!«	je	Filip	zadovoljno	
vzkliknil.	»Manjših	nisem	štel!«

Posedli	so	za	zajtrk.	Nenavadno!	Zdi	se	jim,	kakor	

Wilhelm Hünermann

PRIKAZOVANJA OB JEZERU

Stotriinpetdeset velikih rib
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da	jih	ne	bi	bil	Učenik	nikdar	zapustil,	kakor	da	bi	se	
iznenada	spet	vrnili	tisti	dnevi,	ko	je	z	njimi	vsako	
jutro	delil	obrok.	Nihče	ga	ni	vprašal,	od	kod	je	prišel,	
kako	to,	da	je	tu.	Kakor	da	bi	bilo	čisto	samo	po	sebi	
umevno,	da	je	spet	med	njimi.

Jezus	je	kruh	in	ribe	blagoslovil	in	dal	učencem.	
Vedno	je	tako	delal.

Po	zajtrku	je	nekaj	ribičev	odvleklo	ulov	v	bližnjo	
šupo,	 da	 bi	 ribe	 nasolili,	 drugi	 pa	 so	 poskrbeli	 za	
čoln	in	jadra.	Le	Petra	je	Jezus	zadržal.	Pokazal	je	na	
mimoidoče,	ga	pogledal	naravnost	v	oči	in	vprašal:

»Simon,	Janezov	sin,	ali	me	ljubiš	bolj	kakor	tile?«
Ribiču	je	vsa	kri	planila	v	glavo.	Mar	Učenik	dvomi	

v	njegovo	ljubezen?	Ustnice	so	mu	vztrepetale:
»Da,	Gospod,	ti	veš,	da	te	imam	rad!«
»Pasi	moja	jagnjeta!«	mu	je	Učenik	slovesno	rekel.
Kaj	je	spet	to?	Ribič	naj	bi	postal	pastir?	Peter	je	

zbegano	pogledal	Učenika.	Ta	pa	je	znova	vprašal:
»Simon,	Janezov	sin,	ali	me	ljubiš?«
Peter	je	nestrpno	odgovoril	tako	kakor	prej:
»Da,	Gospod,	ti	veš,	da	te	imam	rad!«
»Pasi	moje	ovce!«
Naročilo	 je	 čisto	 in	

jasno	zazvenelo	v	jutra-
njo	tišino.	In	še	v	tretje	
isto	vprašanje:

»Simon,	Janezov	sin,	
ali	me	ljubiš?«

Ribičeve	 ustnice	 so	
se	 že	 jezno	 našobile,	
tedaj	pa	je	iz	bližnjega	
dvo	rišča	zadonelo	pe-
telinje	 petje.	 In	 Peter	
je	v	hipu	doumel,	zakaj	
ga	 je	 Gospod	 vprašal	
trikrat.	Trikrat	ga	je	za-
tajil	tisto	noč.	Zato	hoče,	da	mu	sedaj	
trikrat	zagotovi	svojo	ljubezen.	Apostol	je	ganjeno	
zajecljal:

»Gospod,	ti	vse	veš,	ti	veš,	da	te	imam	rad!«
»Pasi	moje	ovce!«	je	Gospod	ponovil.
Sedaj	šele	je	Peter	do	kraja	zbegan	doumel,	da	ga	

Gospod	ne	postavlja	za	navadnega	pastirja,	ampak	
da	mu	hoče	zaupati	čredo,	občestvo	vernih.	Njega,	
ki	je	tako	nemočen,	nezanesljiv,	ponovno	postavlja	
za	Skalo,	na	kateri	hoče	zgraditi	svojo	Cerkev.	Nekaj	
vlažnega	se	je	zasvetilo	v	njegovih	modrih	očeh,	ko	
je	poln	vesele	hvaležnosti	pogledal	Učenika.	Jezus	
se	je	ozrl	nanj	sočutno	in	razumevajoče,	pokazal	na	
njegov	pas,	s	katerim	se	je	bil	prej	v	naglici	krepko	
opasal	in	rekel:

»Resnično,	 resnično	 ti	 povem:	 ko	 si	 bil	 mlad,	 si	
se	opasoval	sam,	in	si	hodil,	kamor	si	hotel;	ko	se	pa	
postaraš,	boš	raztegnil	roke	in	drug	te	bo	opasal	in	
odvedel,	kamor	ne	boš	hotel!«

Ko	se	je	Peter	trudil,	da	bi	doumel	temni	pomen	
teh	besed,	se	je	spomnil	tiste	noči	na	vrtu	na	Oljski	
gori,	ko	je	Jezus	stegnil	roke	proti	rabljem	in	se	dal	
zvezati.	Razumel	 je.	Torej	čakajo	tudi	njega	udarci	
in	 trpljenje.	 Da,	 morda	 celo	 križ,	 saj	 ga	 je	 Učenik	
obljubil	vsem	tistim,	ki	bodo	šli	za	njim.	In	današnje	
Gospodovo	naročilo?	Ali	ni	v	teh	besedah	slutiti	križ?	

Takrat,	po	prvem	čudežnem	ribolovu,	ga	je	poklical,	
danes	ga	kliče	ponovno:

»Hodi	za	menoj!«
»Gospod,	 vse	 do	 smrti!«	 bi	 bil	 Peter	 najraje	 za-

kričal,	pa	je	ves	zardel	od	sramu.	Samemu	sebi	se	je	
zagnusil,	ko	je	pomislil	na	tisto	preuranjeno	obljubo	
pri	zadnji	večerji:	»Svoje	življenje	dam	zate!«	In	kako	
bedno	 je	 odpovedal!	 Gospod	 mu	 je	 takrat	 rekel:	
»Kamor	grem,	zdaj	ne	moreš	iti	za	menoj,	pojdeš	pa	
pozneje.«	Zdaj	je	napočil	tisti	trenutek.	Gospod	ga	
ponovno	kliče,	naj	gre	za	njim.	Na	koncu	te	poti	pa	
čaka	tudi	njega	vrv	in	križ.	Četudi	so	ustnice	molčale,	
je	srce	glasno	in	čvrsto	izreklo	»Da!«

Janez	se	je	vrnil	od	čolna.	Peter	ga	je	gledal.	Dolga	
leta	 sta	 si	 bila	 zvesta	 prijatelja.	 Zaskrbljen,	 ker	 bo	
moral	zapustiti	dragega	spremljevalca,	je	vprašal:

»Gospod,	kaj	bo	pa	s	tem?«
Peter,	že	spet	se	oziraš	nazaj!	Kaj	ni	Gospod	to-

likokrat	poudarjal,	naj	se	ne	ozira	nazaj,	kdor	stoji	
za	plugom?	Ali	ni	zahteval,	da	je	treba	pretrgati	tudi	
najdražje	 vezi	 prijateljstva	 in	 sorodstva,	 da	 bi	 bil	

njega	vreden?	Gospod	
ga	je	ostro	in	očitajoče	
zavrnil:

»Če	hočem,	da	osta-
ne,	 dokler	 ne	 pridem,	
kaj	ti	to	mar?	Ti	hodi	za	
menoj!«

Kako	 težka	 beseda!	
Peter	se	je	dolgo	zaman	
trudil,	da	bi	jo	razumel.	
Končno	se	mu	je	zazde-
lo,	 da	 je	 našel	 rešitev.	
Gospodov	 ljubljenec	
ne	 bo	 umrl,	 dokler	 se	
Učenik	ne	vrne	v	slavi.	

On	gre	v	smrt,	Janez	v	življenje!	Toda	
Peter	se	je	v	svojem	srcu	znova	odločil:	»Da,	Gospod,	
zgodi	se	tvoja	volja!«

Nekega	dne	je	Jezus	naročil	Petru,	naj	zbere	apo-
stole	na	gori,	kjer	je	nekoč	oznanil	osmero	blagrov.	
Na	isti	vzpetini	pod	žarečim	galilejskim	soncem	jim	
je	hotel	izročiti	še	zadnje	poslanstvo.

Novica,	da	se	bo	prikazal	vstali	Učenik,	se	je	širila	
od	ust	do	ust.	Mnogi	so	se	tistega	sončnega	dne	vzpe-
njali	 po	 strmi	 poti.	 Iz	 Nazareta	 so	 prišli	 Klopájevi	
sinovi.	 Razkropljeni	 učenci	 so	 se	 v	 gručah	 pridru-
ževali	 enajsterim.	 Vsi	 ti	 ljudje	 so	 v	 začetku	 zvesto	
hodili	za	njim,	potem	pa	so	se	nad	njim	pohujšali	v	
kafarnaumski	shodnici.

Kakih	petsto	jih	je	moralo	biti,	je	menil	Matej,	ki	je	
odložil	pero	in	prišel,	da	bi	še	enkrat	videl	Učenika.	
Med	njimi	so	bili	možje,	ki	so	se	takrat	težkega	srca	
ločili	od	Gospoda.	Sedaj	so	se	napol	verni,	napol	še	v	
dvomu,	vrnili.	Tu	je	bil	Barnaba,	mož,	ki	so	ga	zaradi	
njegovega	poštenega	govorjenja	imenovali	“Pravič-
ni”,	pa	Matija	Aristion,	ozdravljeni	hlapec	rimskega	
poveljnika	in	še	mnogi,	mnogi	drugi.

Dan	je	bil	izredno	lep.	Pod	hribom	je	modro	jezero	
valovilo	v	zlatih	žarkih.	Apostoli	so	skoraj	brez	diha	
čakali	na	Jezusov	prihod.

Bo	sedaj	razodel	svoje	veličastvo?	Je	končno	na-

»Pasi moje ovce!«
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počil	čas,	ko	bo	on,	ki	 je	premagal	smrt,	ustanovil	
svoje	kraljestvo?

Nenadoma	 je	 prek	 jezera	 zadonel	 navdušen	
vzklik.	Tu	je!	Nihče	ni	videl,	od	kod	je	prišel,	toda	tu	je,	
visoko	vzravnan,	ves	ožarjen	s	sijajem	notranje	luči.

Množica	 je	 kakor	 bi	 odrezal	 utihnila.	 Srca	 so	
burno	 utripala.	 Jezus	 pa	 je	 dvignil	 roko	 in	 glasno	
zaklical:

»Dana	 mi	 je	 vsa	 oblast	 v	 nebesih	 in	 na	 zemlji.	
Pojdite	torej	in	naredite	vse	narode	za	moje	učence.	
Krščujte	jih	v	imenu	Očeta	in	Sina	in	Svetega	Duha	in	
učite	jih	spolnjevati	vse,	karkoli	sem	vam	zapovedal!«

Pošilja	 jih	 torej,	 da	 zavzamejo	 svet,	 tako	 kakor	
kralj	pošilja	svoje	glasnike	k	vsem	ljudstvom,	da	jih	
pridobijo	zanj,	da	jih	bodo	učili,	krščevali	in	sodili.

»Vse	narode!«	bi	Aristion	najraje	na	glas	zakričal.	
»Prastare	pregraje	so	porušene.	Ne	samo	Izrael,	ves	
svet	je	sedaj	Božje	izvoljeno	ljudstvo,	ki	ga	Kristus	
kliče	pod	svoj	prapor.	Gospod,	tudi	jaz	hočem	biti	
tvoj	glasnik!«

Enajsterica	 je	 planila	 k	 Učeniku	 z	 glasnim	 vris-
kom.	Množica	učencev,	ki	je	po	vsem	tem	trdno	ve-
ro	vala,	se	je	zgrnila	okrog	njih.	Zadnji	dvomi	so	se	
raz	blinili	kakor	begajoča	megla	pred	sončnimi	žarki.

»Res	je!	Vstal	je!	Razglasil	je	svoje	kraljestvo!	Kra-
ljestvo,	ki	ne	pozna	meja!	Kraljestvo	v	dušah	ljudi,	
ki	 vanj	 verujejo	 in	 zaupajo,	 kraljestvo	 ljudi,	 ki	 jih	
Bog	ljubi!«

O,	samo	da	jih	ljubi!	Da	le	ne	bi	nikdar	več	odšel,	
da	jih	ne	bi	nikdar	več	zapustil!	Da	bi	spet	tako	ka-
kor	poprej	potoval	z	njimi!	Nikdar	več	ga	ne	bomo	
zapustili!

Gospod	 je	 še	 enkrat	 dvignil	 roko	 in	 tolažilno,	
osrečujoče	spregovoril:

»Vedite	 pa:	 jaz	 sem	 z	 vami	 vse	 dni	 do	 dovršitve	
sveta!«

Ko	je	to	izgovoril,	jim	je	izginil	izpred	oči.	Kaj	se	
godi?	Mar	ni	pravkar	obljubil,	da	ostane	z	njimi?	Saj	
preko	jezera	še	vedno	doni	velika	obljuba!	Pa	vendar,	
odšel	je!

Torej	mora	biti	čudežno	navzoč,	neviden,	a	vendar	
povsod	z	njimi?	Spremljal	bo	svoje	glasnike	na	vseh	
njihovih	potih.	Z	njimi	bo,	ko	bodo	učili	narode,	ko	
bodo	 dvigali	 roke	 v	 molitvi,	 trpeli	 preganjanje	 in	
stiske.	 V	 najtemnejših	 ječah	 ne	 bodo	 sami!	 Ko	 jih	
bodo	 bičali,	 bo	 stal	 z	 njimi	 pri	 sramotnem	 stebru,	
ko	 jih	 bodo	 vlekli	 na	 morišče,	 jih	 bo	 tolažil.	 Slišal	
bo	njihove	zadnje	zdihljaje	in	jih	pričakal	na	pragu	
večnosti!	Kakšna	sreča!	Kakšno	veselje!	Kako	silno	
razodetje!	Obrazi	so	jim	žareli,	ko	so	se	zatopljeni	v	
te	misli	spuščali	na	obrežje.

Matej	 je	evangeliju,	ki	ga	 je	napisal,	dodal	še	to	
veliko	obljubo	in	s	silnimi	besedami	zaključil	svoje	
poročilo.	Skozi	vsa	tisočletja	in	vsa	prostranstva	neba	
in	zemlje	bo	neprestano	odmevalo:

»Jaz	sem	z	vami	vse	dni	do	dovršitve	sveta!«

V	Stari	zavezi	se	golob	pojavlja	v	različnih	simbo-
ličnih	odtenkih.	Pri	preroku	Ozeju	se	Izrael	primerja	
preprostemu	golobu:	»Efrájim	je	kakor	golob,	zaletav	
in	brez	srca«	(Oz	7,11),	v	psalmu	pa	je	golob	s	sre-
brom	in	zlatom	pretkanimi	perutnicami	simbol	Izra-
ela:	»Če	boste	prebivali	med	ovčjimi	stajami,	bodo	
golobje	peruti	pretkane	s	srebrom,	njegovo	perje	z	
rumenim	zlatom«	(Ps	68,14).	Noetu	je	golob	prine-
sel	oljčno	vejico	in	mu	s	tem	pokazal,	da	je	konec	
vesoljnega	potopa	in	začetek	novega	razdobja	miru	
med	Bogom	in	človekom:	»Proti	večeru	se	je	golobica	

vrnila	in	glej,	v	kljunu	je	imela	zeleno	oljčno	vejico.	
Zdaj	je	Noe	vedel,	da	so	vode	na	zemlji	upadle«	(1	Mz	
8,11).	Na	splošno	je	bil	golob	kot	žival	mirne	narave	
simbol	krotkosti,	nedolžnosti	in	čistosti.	Podoba	go-
loba	z	oljčno	vejico	v	kljunu	je	postala	simbol	miru.

V	 Visoki	 pesmi	 (pravilen prevod hebrejskega 
imena te starozavezne knjige “Šir haširím” je “Pe-
sem pesmi”)	je	»moja	golobica«	prisrčen	naziv,	ki	ga	
zaljubljeni	pastir	daje	zaročenki:	»Ena	sama	je	moja	

P. Bernardin Sušnik

GOLOB KOT SIMBOL
Večina podatkov je posneta po spletni enciklopediji Wikipedia

Jezusov krst (Ravenna, krstilnica)

Nagrobnik v katakombah
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golobica,	 krasotica	
moja«	 (Vp	 6,9).	 Mile	
oči	dekleta	primerja	z	
golobom:	»Kako	lepa	
si,	 moja	 draga,	 kako	
lepa!	Tvoje	oči	so	go-
lobi	za	tvojo	tenčico«	
(Vp	4,1).

Tudi	 ime	 preroka	
Jona	je	vezano	na	go-
loba:	 hebrejski	 “Jo-
náh”,	pogosto	moško	
ime,	pomeni	“golob”.

V	evangelijih	se	go-
lob	spusti	nad	Jezusa	
ob	 njegovem	 krstu	 v	
Jordanu:	»	Po	krstu	je	
Jezus	 takoj	 stopil	 iz	
vode,	in	glej,	odprla	so	
se	mu	nebesa.	Videl	je	

Božjega	Duha,	ki	se	je	spuščal	kakor	golob	in	prihajal	
nadenj«	(Mt	3,16;	prim.	Mr	1,10;	Lk	3,22;	Jn	1,32).

Prvi	kristjani	v	Rimu	so	podobo	goloba,	ki	nosi	
oljčno	vejico,	uporabili	v	pogrebni	umetnosti.	Po-
gosto	ga	spremlja	beseda	“Mir”.	Na	prelomu	3.	v	4.	
stoletje	je	sv.	Avguštin	zapisal:	»Oljčna	vejica,	ki	jo	je	
golob	prinesel,	ko	se	je	vrnil	na	ladjo,	pomeni	večni	
mir.«

V	poslikanih	rokopisih	5.	 in	6.	stoletja	golob	ni	
več	 omejen	 samo	 na	 krst,	 ampak	 prevzame	 vlogo	
simbola	 Svetega	 Duha	 ob	 dogodkih,	 kakor	 je	 to	
Oznanjenje,	ali	pa	ob	upodobitvah	Svete	Trojice.

Kasneje	je	imel	golob	še	širši	pomen:	razločeval	je	
Božja	od	človeških	dejanj.	Kot	primer	je	sv.	Gregor	
iz	9.	stoletja,	ob	katerem	so	vedno	naslikali	goloba,	
da	bi	s	tem	označili	Božje	navdihnjenje,	ki	ga	je	spre-
mljalo.	Neka	miniatura	iz	15.	stol.	prikazuje	goloba	
celo	ob	Danielu	med	levi.

Podoba	 goloba	 je	 pogosto	 povezana	 s	 pojmom	
miru	in	mirovništva.	Dostikrat	se	pojavlja	na	poli-
tičnih	plakatih	in	na	znamenjih	raznih	dogodkov,	ki	
naj	bi	služili	miru	(na	primer	za	olimpijske	igre,	na	
raznih	protestih	proti	vojskam	in	nasilju	in	podob-
no),	pa	tudi	v	mirovniški	literaturi.	Mirovniško	oseb-
nost	včasih	označujejo	kot	goloba	(podobno	kot	v	
ameriški	politiki	tistega,	ki	zagovarja	vojaške	rešitve	
namesto	diplomatskih,	včasih	imenujejo	jastreba).	
Picassova	litografija	“La	colombe”	(Golobica),	tradi-
cionalna	in	realistična	podoba	goloba,	vendar	brez	
oljčne	 vejice,	 je	 bila	 izbrana	 za	 znak	 Svetovnega	
mirovnega	 kongresa	 v	 Parizu	 aprila	 1949.	 Seveda	
so	 se	 simbola	 goloba	 polastili	 tudi	 komunisti,	 češ	

da	je	mir	ideal	komunistične	partije.	Porabili	so	ga	
tudi	protikomunisti.	Posebno	znan	je	primer,	ko	je	
skupina	“Paix	et	Liberté”	delila	letake	poimenovane	
“Golob,	ki	dela	bum”,	ki	so	prikazovali	mirovnega	
goloba,	ki	se	preoblikuje	v	sovjetski	tank.

Picasso 1949

Golob — sovjetski tank

Po	dveh	letih	preizkušanja	je	Putin	podpisal	de-
kret,	 s	 katerim	 od	 septembra	 2011	 postaja	 verski	
pouk	obvezen	v	vseh	ruskih	šolah.	Učencem	osnov-
nih	in	srednjih	šol	sta	dani	na	izbiro	dve	možnosti:	
1)	študirati	zgodovino	enega	od	štirih	verstev,	ki	so	
označena	kot	“tradicionalna”:	pravoslavno	krščan-
stvo,	 islam,	 judovstvo	 in	 budizem;	 2)	 obiskovati	
sploš		ne	tečaje	o	“temeljih	verske	kulture”	ali	“teme-
ljih	javne	etike”.	Do	tega	dekreta	je	bil	ta	pouk	samo	
štiri	mesece	v	šolskem	letu,	pravoslavna	Cerkev	pa	je	
zahtevala,	da	se	leta	2012	raztegne	na	vse	šolsko	leto.

Verski	pouk	je	bil	 izgnan	iz	šol	v	času	sovjetske	
Rusije	in	se	je	vrnil	v	šolske	klopi	aprila	2010,	toda	
samo	v	devetnajstih	okrajih	in	to	na	ostro	zahtevo	
moskovskega	patriarhata	in	z	“blagoslovom”	Krem-
lja.	 Zamisel	 je	 od	 začetka	 dalje	 naletela	 na	 huda	
na	spro	tovanja,	saj	je	Rusija	doživela	sedemdeset	let	

RUSIJA
obvezen verski pouk v vseh osnovnih in srednjih šolah

državnega	 ateizma	 in	 to	 v	 deželi,	 kjer	 žive	 skupaj	
različne	narodnosti	in	verstva.	Nasprotniki	so	ugo-
varjali	uvajanju	verskega	pouka	zaradi	pomanjkanja	
kvalificiranih	učiteljev	in	veljavnih	učbenikov,	kar	je	
priznala	tudi	Elena	Romanova,	ki	je	na	ministrstvu	
za	šolstvo	odgovorna	za	verski	pouk.

Obveznosti	verskega	pouka	je	podpirala	tudi	mu-
slimanska	skupnost	v	Rusiji.	Mufti	Albir	Kurganov,	
ki	je	predsednik	duhovnega	odbora	muslimanov	v	
Čuvašiji	 (avtonomna	 ruska	 republika),	 je	 povedal,	
da	»je	novi	šolski	predmet	v	Čuvašiji	postal	zelo	pri-
ljubljen	tako	med	učenci	kot	med	starši.	Starši	pra-
vijo,	da	so	se	naučili	mnogo	o	svoji	veri,	odkar	otroci	
obi	skujejo	te	predmete.«

Februarja	2011	je	ministrstvo	za	šolstvo	na	Puti-
nov	ukaz	začelo	s	šolanjem	verskih	učiteljev.	Agencija 
AsiaNews.
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Bolj kot za šolske predmete
se je zanimal za druge reči
Anton	Korošec	je	bil	sin	Prlekije,	pokrajine	v	se-

verovzhodni	 Sloveniji,	 ki	 obsega	 vzhodni	 del	 Slo-
venskih	goric	in	Ptujsko	polje,	njena	“prestolnica”	je	
Ljutomer.	Iz	te	pokrajine	so	izšli	pomembni	možje,	ki	
so	zaznamovali	slovensko	zgodovino:	Fran	Miklošič,	
Božidar	Raič,	Stanko	Vraz,	Fran	Ksaver	Meško,	Edvard	
Kocbek,	Janez	Janžekovič.

Zibala	 ga	 je	 kmečka	 mati.	 Rodil	 se	 je	 12.	 maja	
1872	v	Biserjanah	v	župniji	Sv.	Jurij	ob	Ščavnici.	Na	
svoj	kmečki	rod	je	bil	nadvse	ponosen	in	očitno	je	na	
tem	temeljila	njegova	narodna	zavest.	Osnovno	šolo	
je	obiskoval	v	domači	fari,	zadnje	leto	pa	na	Ptuju,	
kjer	 je	 nadaljeval	 tudi	 gimnazijski	 študij,	 katerega	
je	 končal	 na	 mariborski	 klasični	 gimnaziji.	 Že	 kot	
gimnazijec	 se	 je	 začel	 zanimati	 za	 politična	 doga-
janja,	zato	njegove	šolske	ocene	sploh	ne	ustrezajo	
njegovi	nadarjenosti,	ki	se	je	pokazala	v	njegovem	
življenju.	Po	maturi	se	je	jeseni	1892	odločil	za	du-
hovniški	poklic.

Od	vsega	začetka	se	je	Korošec	zanimal	ne	le	za	
bogoslovni	 študij,	 temveč	 tudi	 za	 socialna	 vpraša-
nja,	ukvarjal	se	je	tudi	s	pisanjem	o	tem.	Po	tretjem	
letu	 bogoslovnega	 študija	 je	 Anton	 Korošec	 prejel	
mašniško	posvečenje	in	je	25.	julija	1895	imel	novo	
mašo	v	domači	fari.	Jeseni	se	je	vrnil	v	Maribor,	da	je	
dokončal	četrti	letnik	bogoslovnega	študija.	Potem	
je	bil	nekaj	mesecev	kaplan	na	Sladki	gori,	zatem	v	
Marenbergu	(Radljah	ob	Dravi),	od	tam	pa	je	šel	za	
študijskega	prefekta	v	mariborsko	semenišče.	Junija	
1902	si	je	zaradi	časnikarske	dejavnosti	vzel	nepla-
čan	 in	 časovno	 neomejen	 dopust.	 Nihče	 tedaj	 ni	
mogel	slutiti,	da	bo	ta	dopust	“dosmrten”	v	njegovem	
glavnem	poklicu	–	dušnopastirskem	delu.	Od	tega	
dne	se	je	Korošec	posvetil	politiki,	ki	ji	je	služil	naj-
prej	v	avstro-ogrski	monarhiji	in	potem	v	Jugoslaviji.	

Vodilni slovenski politik
pod Avstrijo in v stari Jugoslaviji
Politiki,	 kateri	 se	 je	 posvetil	 sredi	 leta	 1902,	 je	

Anton	Korošec	služil	sprva	kot	časnikar	in	urednik,	
pozneje	kot	narodni	poslanec	v	deželnem	in	držav-
nem	zboru,	po	razpadu	avstro-ogrske	monarhije	pa	
kot	večkratni	minister	in	nekaj	mesecev	(1928)	celo	
kot	ministrski	predsednik	v	Beogradu.

Za	 njegovo	 duhovno	 rast	 in	 politično	 zorenje	
je	 bilo	 odločilnega	 pomena	 srečanje	 z	 Janezom	
Evangelistom	 Krekom	 okoli	 leta	 1895.	 Sedem	 let	
mlajšega	Korošca	 je	prevzela	Krekova	osebnost	 in	
njegovi	 družbeni	 nazori.	 Sledil	 mu	 je	 z	 največjim	
spoštovanjem,	 čeprav	 sta	 se	 po	 značaju	 bistveno	
razlikovala.	Pozneje	je	zavladalo	med	njima	prisrčno	
prijateljstvo,	ko	sta	se	kot	državna	poslanca	skupno	
borila	v	dunajski	politični	areni.	Med	prvo	svetovno	
vojsko	sta	s	Krekom	tesno	sodelovala	pri	ustvarjanju	
jugoslovansko	usmerjenega	dela	Slovenske	ljudske	
stranke	(SLS).	Maja	1917	je	bil	Korošec	izvoljen	za	
pred	sednika	Jugoslovanskega	poslanskega	kluba	in	
v	njegovem	imenu	je	30.	maja	v	državnem	zboru	pre-
bral	znamenito	Majniško	deklaracijo,	ki	je	zahtevala	
zedinjenje	vseh	južnoslovanskih	dežel	monarhije	v	
samostojno	državno	telo	pod	habsburško	oblastjo.	
To	je	pri	nas	vzbudilo	živahno	deklaracijsko	gibanje	
v	podporo	slovenskim	politikom.	Po	nenadni	Kre-
kovi	smrti	(8.	oktobra	1917)	je	usmerjal	slovensko	
državniško	politiko	predvsem	Korošec.	16.	avgusta	
1918	je	v	Ljubljani	prevzel	predsedstvo	Narodnega	
sveta,	nove	slovenske	oblasti,	ki	je	29.	oktobra	1918	
oklical	samostojno	državo	Slovencev,	Hrvatov	in	Sr-
bov.	V	prvi	vladi	te	nove	države	je	bil	podpredsednik,	
kasneje	pa	je	vodil	razna	ministrstva,	nazadnje	je	bil	
predsednik	 senata	 in	 prosvetni	 minister.	 Njegova	
zasluga	 je	 tudi,	 da	 je	 Ljubljana	 dobila	 univerzo	 in	
Akademijo	znanosti	in	umetnosti.

naša kultura
Silvester Čuk

ANTON KOROŠEC
12. maj 1872 – 14. december 1940

»V moških letih je treba pisati programe, v starih letih pa spomine. Na 
stara leta se vračajo v spomin doživetja iz mladosti s posebno jasnostjo in 
raz ločnostjo… Kot najstarejši spomin nosim v svoji duši spomin na Telovo in 
na vse priprave na ta čudoviti praznik. Tu mi je Bog prvikrat pokazal kraso to 
svoje prirode, prvič sem videl cvetje na tratah, livadah in njivah, pr vič sem 
ga privijal k svojemu licu in svojim ustom, srkal njegovo vonjavo v svoje prsi 
ter stegal svoje prste po njem, da ga naberem za liturgično uporabo… Kadar 
mislim na sv. Frančiška, kako je v Božjem stvarstvu gledal samo sestre in brate, 
se spominjam na mlada leta, kako sem gledal naravo Božjo pred Telovim.« To 
je edini avtobiografski zapis Antona Korošca, duhovnika, narodnega delavca 
in politika. Objektivni zgodovinarji ga imajo za največjega slovenskega poli
tika: bil je voditelj Slovenije, ki se je po koncu avstrijske monarhije združila 
v državo Jugoslavijo, v kateri je uspešno opravljal važne naloge.

Pri vsem svojem “posvetnem” delu pa je ostal duhovnik.
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Tudi kot politik
je ostal dober duhovnik
Pri	svojem	političnem	delovanju	je	svoja	temeljna	

načela	–	ljubezen	do	naroda,	do	slovenskega	človeka,	
do	Cerkve	in	vere	–	dosledno	zastopal	tako	na	Du-
naju	kot	v	Beogradu.	Od	tam	je	14.	decembra	1940	
prišla	žalostna	vest,	da	so	68-letnega	Antona	Koroš-
ca,	 predsednika	 senata	 in	 prosvetnega	 ministra,	
našli	mrtvega.	V	Ljubljani	so	se	od	zaslužnega	moža	
poslovili	s	pogrebno	mašo	v	stolnici	in	z	veličastnim	
sprevodom	na	pokopališče	Navje.	Škof	Rožman	je	v	
svojem	nagovoru	pri	maši	poudaril,	kako	je	Korošec	
ostal	tudi	kot	politik	vseskozi	duhovnik	in	nesebičen	
delavec	za	druge.	

To	potrjuje	tudi	pričevanje	Jožka	Krošlja	(v	Slo-
venčevem	koledarju	1944),	ki	je	bil	zadnjih	dvanajst	
let	kot	osebni	tajnik	vsak	dan	tesno	povezan	z	Anto-

nom	Korošcem.	Tam	naslika	človeško	podobo	tega	
velikega	moža,	predstavi	pa	ga	tudi	kot	duhovnika.	
Med	 drugim	 piše:	 »Doktor	 Korošec	 je	 bil	 resnično	
zelo	 pobožen	 človek…	 Bilo	 ga	 je	 treba	 opazovati	
samo	 pri	 maševanju.	 K	 oltarju	 je	 pristopil	 vedno	
zbran	 in	 pobožen,	 vse	 molitve	 je	 opravljal	 s	 tako	
otroško	prisrčnostjo	 in	zbranostjo,	da	 je	dostikrat	
pozabil	na	petje…	Molitev	mu	je	bila	res	pogovor	z	
Bogom.	Z	njo	je	pričel	sleherno	delo.	V	stanovanju	
je	imel	precej	lepih	umetniških	slik,	Bog	je	med	nji-
mi	zavzemal	vedno	častno	mesto.	V	svoj	spalnici	je	
imel	nad	posteljo	obešen	samo	križ,	nad	zglavjem	
pa	lepo	Marijino	sliko,	gobelin,	ki	ga	je	dobil	v	darilo	
za	god	od	prijateljske	družine.	In	rožni	venec	ga	je	
spremljal	na	vseh	potih.	Na	potovanjih,	na	vsakdanji	
poti	v	ministrstva	ali	pa	na	dvor.	Prav	povsod.	Skrbno	
je	vedno	pazil,	da	mu	ga	je	strežnik	gotovo	spravil	v	
žep	obleke,	ki	jo	je	izbral	za	tisti	dan.«

Vse	se	je	začelo	s	tunizijskim	fantom	Mohamedom	
Buazizijem,	zdelanim	od	revščine	in	policijskih	poni-
ževanj,	ki	se	je	zažgal	15.	decembra	2010.	Iz	njegove	
žrtve	se	je	upor	kot	požar	v	suhi	travi	razširil	iz	ene	
dežele	v	drugo.	Zgodilo	se	je	zato,	ker	je	ves	arabski	
svet	 v	 velikih	 težavah.	 Ljudje	 so	 čutili	 bolečino	 in	
željo	po	spremembah,	manjkala	je	samo	iskra,	da	bi	
izbruhnil	požar.

Arabska	revolucija	ni	bila	enaka	v	vseh	deželah.	
Ponekod	 so	 bili	 bolj	 pripravljeni:	 v	 Tuniziji	 je	 bilo	
prebivalstvo	 močnejše	 in	 zrelejše,	 imeli	 pa	 so	 tudi	
režim,	 ki	 je	 dovoljeval	 protestiranje.	 Kjer	 je	 režim	
popolnoma	diktatorski,	je	bil	pa	potreben	poseg	od	
zunaj.	Primer	Sirije	je	še	bolj	zamotan	in	se	še	ne	ve,	
kako	bo	dokončno	rešen.

Nekatere	 države	 so	 ostale	 neprizadete,	 morda	
zato,	ker	položaj	ni	bil	tako	tragičen	kot	drugod,	na	
primer	Jordanija;	ali	pa,	ker	je	prebivalstvo	popol-
noma	nevedno.	Mislim	na	Savdsko	Arabijo,	kjer	gre	
ljudem	 dobro,	 imajo	 nafto,	 pa	 niti	 ne	 vedo,	 kaj	 so	
človekove	pravice,	svoboda	in	enakost.

Potrebe arabskega sveta
Vzroki	pretresov	arabskega	sveta	so	njegove	po-

trebe.	Kakšne	potrebe?	Temeljni	vzrok	je	revščina,	
pomanjkanje,	v	katerem	živi	del	prebivalcev.	Ti	ne	bi	
mogli	organizirati	revolucije:	preslabo	jim	gre	in	tudi	
niso	imeli	niti	prilike,	da	bi	nanjo	mislili.	Organizi-
rali	so	jo	drugi,	ti	so	se	jim	pa	pridružili,	kot	se	je	to	

zgodilo	v	Egiptu,	kjer	40%	prebivalstva	živi	v	revščini.	
Tudi	tunizijski	mladenič,	ki	se	je	sam	žrtvoval,	je	bil	
obupan	zaradi	revščine	in	brezposelnosti.

Drugi	motiv	je	malodušnost	zaradi	brezposelnosti	
mladih.	V	naši	kulturi	se	čuti	ponižanega,	kdor	ne	
more	začeti	odraslega	življenja.	Kdor	nima	dela,	si	
ne	more	ustanoviti	družine.	V	Evropi	ni	nič	drama-
tičnega,	 če	 si	 nekdo	 pri	 tridesetih	 letih	 ni	 ustvaril	
družine.	 V	 naših	 deželah	 pa	 začenjajo	 misliti	 na	
poroko	 pri	 dvajsetih	 letih,	 pri	 petindvajsetih	 pa	
je	 zadnji	 čas.	 Toda	 če	 nekdo	 nima	 dela,	 je	 poroka	
nemogoča.	V	naših	deželah	mora	biti	človek,	ki	se	
poroči,	sposoben	plačati	hišo;	ženska	mora	prinesti	
opremo.	Kdor	je	brezposeln	mora	čakati	s	poroko,	
kar	je	dodatno	ponižanje.

Tretji	motiv	je	etičen:	dostojansto,	svoboda	izrazi-
ti	svoje	mnenje,	neenakost.	Ta	potreba	je	ostra	pred-
vsem	med	razumniki,	pa	tudi	v	srednjem	družbenem	
razredu.	K	temu	je	treba	dodati	še	diskriminacije,	ki	
niso	nujno	verske…

Končno	 pa	 ljudje	 na	 televiziji	 vidijo,	 kako	 živi	
ostali	svet	in	se	čutijo	zaostale,	pa	se	vprašujejo,	zakaj	
smo	tako	zaostali.	Potem	slišijo,	da	so	predsednik,	
ministri	in	drugi	milijarderji:	vse	to	ustvari	občutek	
krivičnosti,	ali	pa	trpijo	krivico	na	lastni	koži.

Zmaga islamistov
Gibanje	se	je	začelo	samo	od	sebe	in	je	bilo	ljud-

sko.	To	pa	pomeni,	da	ni	bilo	resničnega	vodstva	in	

islam
P. Samir Khalil Samir

BLIŽNJI VZHOD
kristjani in muslimani po enem letu arabske pomladi

Arabski upor se je razširil kot požar suhe trave. Vse dežele so bile prizadete. Novosti so se nepriča
kovano srečale s tem, da so islamisti prevzeli oblast. Odtod strah kristjanov in potreba sodelovati 

tudi z islamom. Poseben primer so Sirija in sirski škofje. Zapad je preveč neodločen,
Obama diskvalificiran. Obračun lanskega leta v arabskem svetu.
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danes	vidimo	posledice	tega:	tisti,	ki	so	delali	revo-
lucijo,	niso	zmagali.	Dali	so	možnost	drugim,	bolje	
organiziranim,	da	so	pobrali	sadove	njihovega	dela.

To	je	strahoten	izziv,	tako	da	mnogi	pravijo,	da	»ni	
bilo	vredno«.	Jaz	pa	zaupam:	ta	korak	je	bil	potreben,	
saj	kaže	islamistom,	da	obstoja	močna	zahteva	po	
prednostih,	ki	niso	njihove,	čeprav	so	zmagali.	Nagib	
za	revolucijo	mladih	ni	bila	vera,	ampak	dostojan-
stvo,	delo,	svoboda,	enakost,	demokracija.

Res	 je:	 zdaj	 imajo	 oblast	 islamisti.	 Na	 ta	 način	
imajo	pa	priložnost,	da	preverijo,	koliko	drži	njihovo	
načelo,	ko	neprestano	ponavljajo,	da	je	»islam	rešitev	
za	vsako	stvar«.	To	je	njihovo	geslo:	Al-Islam	huwa	l-
hall!	Morali	bodo	dokazati,	da	je	muslimanski	sistem	
sposoben	rešiti	problem	brezposelnosti,	izobrazbe,	
enakosti,	demokracije,	financ	in	tako	dalje.

Od	časov	otomanskega	cesarstva	je	to	prvič,	da	
imajo	 na	 Bližnjem	 Vzhodu	 oni	 politično	 oblast	 v	
rokah.	To	je	važen	trenutek,	da	vidimo,	na	katerih	
področjih	dajejo	islamisti	stvarne	odgovore,	v	kate-
rih	pa	odpovedo.

To	je	tudi	važen	trenutek,	da	se	preveri,	kakšno	
obliko	šarije	hočejo	uresničiti:	tisto	iz	Savdske	Ara-
bije,	 kjer	 so	 nedavno	 obglavili	 žensko	 obtoženo	
čarovništva;	 ali	 tisto	 iz	 Irana,	 ki	 blokira	 razvoj	 vse	
dežele;	ali	pa	si	bodo	izmislili	kakšne	druge.	Sodili	
jih	bomo	po	sadovih.

Nekaj	je	pa	gotovo:	islamisti	in	še	posebej	salafiti	
so	izkoristili	“arabsko	pomlad”,	da	bi	poskusili	vsiliti	
svoje	 pojmovanje	 islama.	 To	 je	 razvidno	 v	 Tuniziji	
(kot	to	kaže	primer	Manoube,	najbolj	znane	tuni-
zijske	univerze,	kjer	salafiti	skušajo	vsiliti	“niqab”	–	
obrazno	zagrinjalo	za	ženske	–	in	v	univerzo	spraviti	
mošejo)	 in	 v	 Egiptu	 (kot	 to	 dokazujejo	 napadi	 na	
številne	cerkve	zaradi	uničevanja	križev,	ali	napadi	
vojakov	na	ženske,	kar	je	povzročilo	manifestacije	
20.	decembra	lani	in	še	mnoge	letos).

Vzgajati za demokracijo
Mislim	na	Egipt	in	na	močno	zmago	islamizma:	

60%	za	“Muslimanske	brate”	in	salafite!	Bomo	videli,	
če	so	res	zaslužili	to	zaupanje	volilnega	telesa.	Po	dru-
gi	strani	pa	se	temu	ni	bilo	mogoče	izogniti:	skoraj	
šestdeset	let	je,	kar	Egipt	živi	pod	vojaškim	režimom	
brez	demokracije.	Ljudje	so	pozabili,	kaj	je	to.	Toda	
pozitivno	je	dejstvo,	da	je	skoraj	50%	volivcev	šlo	na	
volitve.	 V	 preteklosti	 je	 bila	 udeležba	 5-7%:	 ljudje	
niso	šli	volit,	ker	so	vedeli,	da	bodo	rezultati	tako	ali	
tako	pogoljufani.	Pod	Naserjem	so	vedno	razglašali	
95%	zmage,	čeprav	je	šlo	volit	samo	5%	prebivalstva.

V	 Tuniziji	 se	 je	 volitev	 udeležilo	 80%	 volilnega	
te	lesa:	nekaj	izjemnega.	To	pomeni,	da	sta	zrasla	po-
li	tično	zanimanje	in	udeležba.

Za	 mlade	 je	 prišel	 čas,	 da	 začnejo	 misliti,	 kako	
organizirati	 gibanje.	 Ljudje	 in	 ves	 svet	 so	 arabsko	
revolucijo	vzeli	zelo	zares.	Toda	treba	je	uskladiti	in	
zediniti,	sicer	bo	vse	zgubljeno.	V	Egiptu	so	na	primer	
mladi	–	za	razliko	od	Tunizije	–	ustanovili	na	dese-
tine	strank.	To	je	pa	razdrobilo	rezultate	in	tako	so	
mladi	izgubili	vso	prednost,	ki	so	jo	imeli.

Stranka	po	imenu	“Egipčanski	blok”,	ki	jo	je	začel	
koptski	milijarder	Nagib	Sawiris	in	je	zelo	liberalna	

ter	 odprta	 kristjanom	 in	 muslimanom,	 je	 dosegla	
17%.	Ni	veliko,	nekaj	je	pa	le.

Predvsem	pa	to	kaže,	da	je	upanje	za	prihodnost:	
gibanje	mora	ustvariti	politično	občutljivost	dežele.	
Ena	izmed	bistvenih	točk,	ki	jo	je	treba	stalno	imeti	
pred	 očmi,	 je	 poleg	 gospodastva,	 ki	 razpada,	 prav	
izobrazba.	Egipt	je	v	tem	oziru	zelo	zadaj	v	primer-
javi	z	drugimi	arabskimi	državami.	Kar	40%	ljudi	je	
nepismenih	(predvsem	žensk),	pa	tudi	kvaliteta	iz-
obrazbe	je	revna.	Zaradi	tega	so	glasovali	bolj	glede	
na	versko	pripadnost,	kot	pa	na	politično	analizo.

Tudi	 solidarnost	 med	 kristjani	 in	 muslimani	 je	
ne	glede	na	napade	na	cerkve	rodila	občutljivost	in	
gibanje	za	enakost,	na	kar	prej	niti	pomisliti	ni	bilo.

Položaj v Siriji
Najbolj	jasen	primer	ozaveščenja	se	je	dogodil	v	

Siriji,	kjer	se	je	zdel	Asadov	režim	zelo	trden.	Je	pa	
tudi	zelo	dramatičen	in	težak	primer.	Treba	je	po-
vedati,	da	so	novice	iz	te	dežele	zelo	dvomljive.	Prav	
te	dni	mi	je	škof	iz	Aleppa	rekel,	naj	pazimo,	ker	so	
informacije,	 ki	 jih	 dobimo	 izven	 Sirije,	 drugačne	
kakor	so	v	državi	sami.

Tudi	tukaj	je	opaziti	nekaj	novih	dejstev:	prvič	je	
Arabska	zveza	izgubila	svoj	posebni	položaj:	izključi-
tev	Damaska,	sankcije	in	podobno.	Se	pa	srečujemo	z	
dvojnostjo:	Sirija	podpira	Iran,	Iran	je	močno	šiitski,	
Arabska	zveza	pa	je	popolnoma	sunitska.	Čisto	mo-
goče	je,	da	temelje	grožnje	Arabske	zveze	bolj	na	tem	
verskem	nasprotju	kot	pa	na	privrženosti	revoluciji.

V	vsakem	primeru	–	ki	pa	traja	že	devet	mesecev	
–	je	ljudstvo	v	Siriji	pripravljeno	dati	tudi	življenje,	
da	bi	se	spremenil	položaj;	to	je	pa	čisto	novo	dejstvo.

Sirija	ima	posebne	probleme;	tam	je	totalitarna	
oblast	 in	 ljudstvo	je	večinoma	brez	orožja.	Govori	
se	pa,	da	sosednje	arabske	dežele	financirajo	upor.	
Za	rešitev	vprašanja	bi	bil	potreben	sirski	ali	arabski	
posrednik,	sicer	bo	vse	propadlo.

Vidimo	 tudi,	 da	 je	 to	 pot	 prvič	 Turčija	 prevzela	
obrambo	sirskih	upornikov.	Morda	so	v	ozadju	moti-
vi	nadvladanja	ali	pa	kaki	dogovori	z	Zapadom,	ki	jih	
je	treba	spoštovati.	Predvsem	je	pa	tukaj	zamisel,	da	
se	mora	Turčija	pokazati	kot	zgled	umirjene	islamske	
dežele,	tudi	če	je	nepopolna	glede	človekovih	pravic.

Položaj v drugih deželah
Bodočnost	Libije	je	še	zelo	negotova.	Sicer	so	do-

lo	čeni	 poskusi	 islamizma,	 toda	 problem,	 ki	 ga	 jaz	
vidim,	je	predvsem,	kako	spraviti	med	seboj	vse	ro-
dove	in	jih	usmeriti	v	razvoj.	V	tej	deželi	je	industrija	
šele	na	začetku	in	ne	vemo,	če	jim	bo	uspelo	dvigniti	
življenjsko	raven.

V	Savdski	Arabiji	ni	bilo	arabske	pomladi	(ali	bo-
lje:	že	v	začetku	je	bila	zadušena	z	vojaško	silo).	Toda	
ljudje	zahtevajo	nekatere	spremembe.

V	deželah	kot	Jemen	in	Bahrain	je	revolucija	že	
dala	določene	uspehe:	nobena	od	njiju	ne	bo	mogla	
nadaljevati	tako,	kot	je	bilo	prej.

Premika	se	tudi	v	Maroku.	Revolucije	sicer	ni	bilo,	
toda	strah,	da	bi	se	začela,	je	povzročil	nove	družbene	
reforme.	Že	pred	časom	so	izvedli	pravno	reformo	o	
pravicah	družine,	kjer	so	ovrednotili	pravice	ženske…	
Skratka:	arabski	svet	povsod	išče	svojo	pot.
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Kaj se dogaja s kristjani
Na	splošno	se	kristjani	boje,	ker	je	skoraj	gotovo,	

da	bodo	sadove	te	revolucije	pograbili	islamisti.	Isla-
mistov,	posebno	salafitov	se	najbolj	bojimo.	V	resnici	
ta	nevarnost	je,	toda	ni	druge	možnosti	in	moramo	
sodelovati	z	njimi,	da	bi	iz	tega	stanja	pridobili	kar	
največ.	S	salafiti	je	gotovo	težko,	so	pa	tudi	islamisti,	
ki	imajo	nek	političen	načrt,	neko	željo	premagati	
zaostalost	svoje	dežele.	Paziti	moramo,	da	jih	bomo	
opozorili,	kje	gredo	preko	meja,	kje	kršijo	pravo	in	
tako	dalje.

Možen	je	koristen	dialog	o	socialnih	načrtih:	čas	
je,	da	eni	drugim	pomagamo	in	se	podpiramo,	da	se	
naučimo	solidarnosti	tudi	do	tistega,	ki	ni	kristjan.	
In	seveda	nasprotno	tudi.	Čas	je,	da	skupaj	ustvarimo	
družbene	načrte	proti	nepismenosti,	revščini,	bolez-
nim…	Na	izobraževalnem	in	bolniškem	področju	so	
kristjani	že	davno	pokazali	vso	svojo	radodarnost	in	
profesionalnost	do	vsakogar,	kristjana	in	muslimana.	
Zato	sodim,	da	je	mogoče	sodelovati	z	velikim	delom	
prebivalstva.

Istočasno	moramo	braniti	pravico,	svobodo	ve-
sti,	svobodo	živeti	svojo	vero,	izpovedovati	jo,	priti	
do	 načela	 enakosti.	 Muslimani	 v	 Egiptu	 tudi	 na	
prav	nem	 področju	 uporabljajo	 izraz	 “boljša	 vera”,	
kar	pomeni	“islam”.	Moramo	reči:	tako	izražanje	je	
nesprejemljivo.

So	 še	 druge	 oblike	 diskriminacije	 (moški/žen-
ska;	bogati/revni).	Treba	je	delovati	proti	vsem	tem	
oblikam	diskriminacije,	
ker	so	nasprotne	duhu	
evangelija.

Osebno	se	ne	bojim	
toliko	 muslimanskega	
režima,	ampak	možno-
sti	 nestrpnosti.	 Res	 je	
pa	 tudi,	 da	 so	 mnogi	
mu	slimani	nasprotni	liniji	salafitov,	ki	skušajo	vsiliti	
(predvsem	ženskam)	svojo	nestrpno	vizijo	islama.	
Vsekakor	se	kot	kristjani	ne	moremo	zapreti	v	nekak-
šen	geto,	ampak	moramo	skušati	sodelovati	z	vsemi,	
ki	se	bore	za	družbo,	ki	spoštuje	človekove	pravice.

Arabska pomlad
kot jo vidijo kristjani
Zaradi	strahu	pred	bodočnostjo	kristjani	dajejo	

prednost	oblasti,	ki	 jo	že	poznajo.	Te	oblasti	so	pa	
pogosto	diktatorske.	In	podpirati	diktatorski	režim	
je	greh.	Če	vlada	uganja	nasilje,	moramo	povedati,	
da	 smo	 proti	 vsakemu	 nasilju:	 nasprotnikov,	 ljudi	
ali	vojakov.	Moramo	povedati,	da	smo	za	svobodo,	
ampak	ne	za	zlorabo	svobode,	ki	vodi	k	propadu	kot	
na	Zapadu.	Moramo	povedati,	da	smo	za	enakost,	za	
pravičnost	 tako	 za	 kristjane	 kot	 za	 muslimane,	 za	
moške	in	ženske.	To	je	priložnost	za	kristjane,	da	se	
lotijo	kulturne	evangelizacije,	ki	je	daleč	od	vsakega	
prozelitizma.

Bojim	 se	 pa,	 da	 islamizem	 sili	 kristjane,	 naj	 se	
vežejo	na	preteklost.	Večina	misli,	da	je	dovolj	ne	se	
mešati	v	politiko,	pa	lahko	mirno	živijo.	Toda	moja	
pravica/dolžnost	 kristjana	 je	 zanimati	 se	 tudi	 za	
politiko.

To	razloži	stališče	sirskih	škofov,	ki	se	raje	opre-
delijo	za	tisto,	kar	že	poznajo,	namesto	za	neznano	
bodočnost.	Tukaj	ni	izbire	med	dobrim	in	zlim,	am-
pak	med	dvema	oblikama	zla.	Oceniti,	katero	zlo	je	
manjše,	je	pa	težko.	Toda	prava	pot	je	potrditi	tisto,	
kar	je	za	nas	važno.

Končno Zapad
Zapad	je	podpiral	diktatorje,	potem	se	je	odvrnil	

od	njih,	zdaj	pa	ne	ve,	kaj	bi.	V	arabski	deželah	zelo	
kritizirajo	Zapad,	ker	podpira	do	konca	dežele	kot	
je	 Savdska	 Arabija,	 ki	 je	 po	 sedanjem	 prepričanju	
posreden	 vir	 islamskega	 terorizma.	 Dežela	 kot	 so	
Združene	države,	ki	govori	o	svobodi	in	človekovih	
pravicah,	molči	o	vsem	tem,	kadar	se	sreča	s	Savdijci.

Glede	Libije	vsi	Arabci	mislijo,	da	Zapad	bolj	zani-
ma	libijska	nafta	kot	pa	svoboda.	In	v	resnici	se	je	
vmešal	samo	v	Libiji	(in	prej	v	Iraku	Sadama	Husei-
na).	S	Sirijo	so	pa	zelo	previdni,	ker	je	važna	njena	
vloga	v	svetovni	politiki…

Odnos	Zapada	ni	enoten	in	ne	temelji	na	jasnih	
načelih	in	vrednotah.

Nisem	idealist,	zato	mislim,	da	vsaka	dežela	teži	
predvsem	k	svojim	koristim.	Toda	ob	primeru,	kot	
je	arabski	svet,	bi	bilo	veliko	bolj	uspešno	podpreti	
neko	 idejo,	 kot	 pa	 podpirati	 (ali	 ne	 podpirati)	 ta	
gi	banja.

Politika	do	Izraela	–	ki	je	eden	od	bistvenih	vzro-
kov	bližnjevzhodne	krize	–	je	naslednje	vprašanje,	

ki	 pušča	 Arabce	 zme-
dene.	Barack	Obama	je	
v	 enem	 samem	 dnevu	
popolnoma	 spremenil	
odnos:	ko	je	prej	podpi-
ral	zamisel	o	dveh	ljud-
stvih	in	dveh	državah,	je	
ob	obisku	Netanyahuja	

spremenil	stališče.
Ne	govorimo	potem	o	njegovem	govoru	v	Kairu,	

kjer	je	pridobil	ves	arabski	svet.	Ko	pa	je	minilo	nekaj	
mesecev,	se	je	pokazalo,	da	je	njegova	politika	ista,	
kot	je	bila	Busheva.	Ne	verjamejo	mu	več.	Kdor	hoče	
biti	zgled	drugim,	si	mora	prizadevati	držati	načela.

Isto	 velja	 za	 Evropo,	 ki	 zgublja	 svojo	 versko	 in	
kulturno	istovetnost.	Nima	moči,	da	bi	kritično	pre-
gledala	svojo	kolonialno	preteklost,	ampak	jo	skriva	
v	nekakšno	slabo	vest,	namesto	da	bi	pokazali,	da	
je	imel	tudi	kolonializem	svojo	vrednost	v	dialogu	
s	kulturami.

V	 Evropi	 odklanjajo	 krajevno	 vero	 (v	 glavnem	
krščansko),	 to	 pa	 povzroča	 neodkritosrčen	 odnos	
Evropejcev	z	drugimi	verami	na	svetu.	Povrhu	kaže,	
da	 vlade	 včasih	 raje	 vidijo	 uvožene	 vere,	 medtem	
ko	dušijo	krajevno.	V	resnici	opažamo	shizofrenijo,	
ki	gre	od	odpravljanja	krščanskih	praznikov	k	uve-
ljavljanju	praznikov	drugih	ver	(razen	krščanskih).

Arabska	 revolucija	 bi	 morda	 mogla	 služiti,	 da	
bi	spametovala	mnoge	mlade	na	zapadu.	V	Egiptu	
in	v	Siriji	so	ljudje,	ki	tvegajo	življenje	za	nek	ideal,	
za	dostojno	življenje,	za	vse	ljudstvo.	Koliko	jih	je	v	
Evropi,	ki	so	sposobni	misliti	na	to?

V	Egiptu	in	v	Siriji	so	ljudje,	ki	tvegajo	življenje
za	nek	ideal,	za	dostojno	življenje,	za	vse	ljudstvo.

Koliko	jih	je	v	Evropi	(in	v	Ameriki),
	ki	so	sposobni	misliti	na	to?
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Krajevni	vladni	nameščenci	hočejo	z	grožnjami	
in	 zastraševanjem	 prisiliti	 skupine	 laoških	 kristja-
nov	k	odpadu	od	vere.	To	je	»očitna	kršitev	laoške	
ustave,	ki	jamči	versko	svobodo,«	ugotavlja	nevladna	
organizacija	“Human	Rights	Watch	for	Lao	Religious	
Freedom”.

Februarja	je	policija	izdala	odlok	za	izgon	desetih	
krščanskih	družin	(vsega	65	vernikov)	iz	vasi	Hue-
ygong	v	okraju	Pakoo	v	provinci	Luang	Prabang	(na	
severu	 Laosa).	 Če	 se	 ne	 odpovedo	 svoji	 veri,	 bodo	
izgnani	iz	vasi.		Ukaz	za	izgon	je	prišel,	ko	je	okraj-
no	vodstvo	v	Pakoo	odklonilo	priznati	navzočnost	
kristjanov	v	svojem	okraju,	čeprav	je	na	njegovem	
območju	 osem	 krščanskih	 cerkva.	 Vneti	 državni	
funkcionarji	trdijo,	da	je	za	izpovedovanje	krščanske	
vere	potrebna	odobritev	krajevnega	urada	za	verske	
zadeve.	Kot	povedo	viri	agencije	Fides	je	skušal	od-
govorni	v	uradu	za	verske	zadeve	v	provinci	Luang	
Prabang	posredovati,	da	bi	bil	odlok	umaknjen,	ker	
nima	 pravne	 osnove	 in	 z	 njim	 krajevni	 oblastniki	
zlorabljajo	oblast.	Taki	primeri	se	množe:	2.	marca	
so	nekateri	policijski	funkcionarji	v	okraju	Viengp-
huka	(provinca	Luang	Namtha)	poklicali	kristjana	
po	 imenu	 Khamla,	 ki	 se	 je	 nedavno	 spreobrnil	 h	
krščanstvu,	ko	je	ozdravel	od	bolezni.	Zasliševali	so	
ga	in	zaključili	z	ultimatumom:	»Zapusti	krščansko	

preganjanje kristjanov

LAOS
»Odpovejte se svoji veri!«

vero,	ali	pa	boš	izgnan	iz	vasi!«	Tak	ultimatum	seveda	
ne	temelji	na	nobenem	zakonu	ali	predpisu.

Drug	primer	se	je	zgodil	januarja	v	vasi	Hueysell	
(v	provinci	Luang	Prabang),	kjer	živi	14	krščanskih	
družin	(okrog	80	ljudi).	Krajevni	oblastniki	so	po-
klicali	dva	krščanska	voditelja	in	zgolj	ustno	ukazali	
kristjanom,	naj	se	odpovedo	svoji	veri	ter	jim	grozili	
s	kaznimi	ali	izgonom	iz	vasi.	Verniki	pritisku	niso	
popustili,	oblastniki	pa	do	zdaj	niso	izpolnili	grožnje	
z	izgonom.

Zgoraj	imenovana	“Human	Right	Watch”	pripo-
minja:	 »Laoška	 vlada	 kar	 naprej	 zatrjuje,	 da	 imajo	
laoški	 državljani	 svobodo	 izpovedovati	 tisto	 vero,	
ki	jo	sami	izberejo,	v	resnici	pa	kristjani	trpe	zasli-
ševanja,	nadlegovanja	in	grožnje	z	 izgonom,	ko	se	
poslužujejo	z	ustavo	zajamčene	pravice	izpovedovati	
krščansko	vero.«	Nevladna	organizacija	pritiska	na	
laoško	vlado,	naj	poskrbi,	da	bo	spoštovana	ustava	
in	mednarodna	konvencija	o	civilnih	in	političnih	
pravicah,	ki	jo	je	laoška	vlada	ratificirala.	Zahtevajo	
tudi,	da	morajo	biti	kaznovani	krajevni	oblastniki,	ki	
zlorabljajo	svojo	oblast	ko	izdajajo	odloke,	ki	kršijo	
pravico	in	svobodo	izpovedovati	katerokoli	vero	in	
se	je	držati	brez	omejitev.

Kristjanov	je	v	Laosu	okrog	200.000	od	6,4	mili-
jona	prebivalcev,	v	glavnem	budistov. Agencija Fides.

Ali	so	japonski	rezanci	okusni?	Brez	dvoma.	A	če	
jih	pridete	jest	v	Tokio,	bi	svetoval	staro	restavracijo.	
To	ne	pomeni,	da	so	rezanci	stari	in	da	zato	bolj	tek-
nejo. . .	Stara	restavracija	pomeni,	da	imajo	vsak	dan	
toliko	gostov,	da	jim	ni	treba	lokala	restavrirati,	da	bi	
privabili	več	gostov.	Vsak	dan	jih	je	dovolj.	In	danes	
sem	tudi	 jaz	eden	od	njih.	Pred	 jedjo	 in	po	njej	se	
prekrižam.	Zahvalim	se	za	Gospodov	križ,	ki	je	več	
vreden	kot	jed,	a	s	križem	tudi	izrečem	zahvalo.	In	
tiho	prošnjo,	da	bi	mi	bila	v	zdravje	in	moč.

Nasproti	mene	sedi	starejši	človek,	ki	je	že	zdavnaj	
končal	z	jedjo.	Od	časa	do	časa	dvigne	kozarec	mrzle	
vode	k	ustom	–	prilega	se	po	vročih	rezancih.	Nič	
posebnega	ni,	če	ljudje	še	nekaj	časa	po	jedi	posedijo,	
posebno,	če	je	restavracija	prostorna	in	jed	odlična.

Delo	me	čaka.	Vstanem.	Človek,	ki	je	sedel	meni	
nasproti,	tudi	vstane	in	me	nagovori:

»Oprostite!	Imate	zame	kakih	pet	minut	za	raz-
govor?	Poleg	restavracije	je	‘coffee	shop’	(po	naše	bi	
temu	rekli	‘mini	kavarna’)	–	ali	vas	smem	povabiti?«

Pokimam.	In	zdaj	vidim,	da	mu	vrat	pokriva	debel	
šal	ki	pa	je	–	najbrž	med	jedjo	–	zdrknil	na	stran	in	
izpostavil	do	grla	segajočo	brazgotino.	Sedeva	v	bolj	
temen	kot.

»Espresso?«	me	vpraša.	Pokimam.
»Dva	espresso!«	zakliče	natakarici.	Potem	pa	na-

daljuje	ne	preveč	glasno:
»Videl	sem	vas,	kako	ste	se	prekrižali.	Začutil	sem,	

da	ste	vredni	zaupanja.	Med	vojsko	so	me	mladega	
fanta	poslali	služit	vojaški	rok	na	Kitajsko	v	mesto	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja
z vonjavo po japonskih gobah

ČLOVEK S KOMAJ VIDNO BRAZGOTINO
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Nanking.	Bil	sem	navaden	kmečki	fant.	Na	deželi	so	
dan	za	dnem	z	zvočniki	oznanjevali	zmage	japonske	
vojske.	In	poudarjali,	da	je	biti	vojak	služba	cesarju,	ki	
je	predstavnik	nebeških	bogov.	Trpeti	in	umreti	zanj	
je	najvišja	čast,	 tako	za	vojaka	 in	njegovo	družino	
kot	za	celo	žlahto.«

Natakarica	prinese	kavo,	ki	že	od	daleč	zadehti.	
Na	sredo	mizice	položi	račun,	ki	ga	moj	sogovornik	
takoj	potegne	k	sebi.

»Prosim,«	me	povabi.	Po	dveh,	treh	srkljajih	na-
daljuje:

»Dodelili	so	me	oddelku	samih	neizkušenih	fan-
tov.	Dali	so	nam	puške	z	bajoneti.	In	rekli	so	nam,	
da	 je	 puška	 z	 bajonetom	 najbolj	 prikladno	 orožje	
v	boju	s	primitivnimi	Kitajci,	ki	da	nas	napadajo	po	
celi	deželi,	čeprav	jim	hočemo	dobro.	Rekli	so	nam,	
da	je	vsak	odgovoren	zase.	In	da	nam	olajšajo	odgo-
vornost,	nam	bodo	dali	žive	kitajske	zločince,	da	jih	z	
bajoneti	usmrtimo.	Ne	vem	več,	ali	jih	je	bilo	dvajset	
ali	trideset	skoraj	čisto	nagih	mladih	Kitajcev,	vsak	od	
njih	je	bil	privezan	na	kol,	okoli	nas	so	bile	planke,	
namenoma	z	nekaj	špranjami,	da	so	lahko	Kitajci	od	
zunaj	gledali	in	se	dali	ustrahovati.«

Še	dve	kavi	naroči,	si	obriše	s	čela	lahek	znoj	in	ko	
se	natakarica	odpravi	k	blagajni,	nadaljuje:

»Natančno	po	povelju	smo	morali	z	bajonetom	v	
roki	stati	vsak	pred	svojo	žrtvijo,	živim	mladim	Ki-
tajcem	nezavezanih	oči.	Bližali	smo	se	jim	po	deset	
korakov.	Zadnje	povelje	je	bilo:	‘Suni!’«

Moj	sogovorec	si	z	rokami	zakrije	oči.
»Zvečer	nisem	mogel	spati.	Iz	teme	me	je	gledal	

mladi	obraz	moje	žrtve.	Obraz	mladega,	neznanega	
človeka,	ki	vsaj	meni	ni	storil	nič	zlega.	Vroče	je	bilo	
v	sobi.	Ob	oknu	je	bil	še	prazen	prostor	in	tja	sem	se	
zleknil	po	polnoči.	Naenkrat	se	zbudim	in	kriknem,	
saj	me	je	silno	zabolelo.	Iz	vratu	mi	je	tekla	kri.	Nekdo	

se	je	bil	priplazil	skozi	okno	in	me	hotel	ubiti.	Najbrž	
da	se	maščuje.	Tovariš	ob	meni	je	bil	zaboden	v	srce.	
Pri	meni	ni	mogel	do	srca	–	najbrž	ga	je	zmotil	kak	
ropot	v	baraki.	Ali	kdo	na	dvorišču.«

Malce	odmakne	šal	in	mi	pokaže	brazgotino	v	vsej	
njeni	dolžini	v	smeri	pazduhe.	Izpije	zadnje	kapljice	
v	skodelici.

»Od	takrat	me	obraz	tiste	moje	žrtve	spremlja	noč	
in	dan.	Slišal	sem,	da	so	tisti,	ki	se	križajo,	kristjani.	
In	da	jim	njihov	Kristus	lahko	odvzame	tudi	kamen,	
tudi	skalo	s	srca.«

Pokimam:	»Prav	ste	slišali,	gospod.	Tukaj	vam	dam	
naslov	kristjana,	ki	vam	bo	vse	lepo	pojasnil.	A	Kri-
stus	ni	neke	vrste	avtomat	–	je	živa	oseba.	Navezati	
moraš	 z	 Njim	 neke	 vrste	 prijateljski	 odnos.	 Kako,	
vam	 bo	 zlahka	 razložil	 ta	 moj	 prijatelj,	 ki	 vam	 ga	
tukaj	priporočam.«

Oba	 vstaneva.	 Gleda	 ponujeno	 vizitko,	 gleda	
mene,	in	spet	vizitko:

»Koliko	bom	moral	plačati?«
»Nič!«
Priklonim	se	mu	in	jo	mahnem	proti	izhodu.	Na-

takarica	me	ustavi:
»Prosim,	plačajte	kavo!«
»Oprostite	–	jaz	plačam,«	jo	hiti	pomirit	moj	so-

govorec	za	mano.	Natakarica	se	mi	nasmehne.
Nočem,	da	bi	si	z	medsebojnimi	pokloni	zunaj	mi-

ni-kavarne	po	nepotrebnem	krajšala	čas.	Hitro	sto-
pim	ven	na	pločnik	–	in	butnem	v	človeka	z	velikim	
pladnjem	na	rami.	Njegov	»Sumimasén«	(japonski	
izraz	za	‘Oprostite’)	in	moj	angleški	»Sorry«	trčita	in	
zazvenita	v	istem	trenutku.	Toda	kaj	je	možakar	no-
sil	na	pladnju	in	kaj	je	padlo	na	moj	plašč	in	kako	je	
reagirala	ploščad	–	to	je	snov	z	naslednjega	listka,	ki	
ga	hrani	moj	zakrpani	cekar	(z	vonjavo	po	japonskih	
gobah).	Ne	bom	pozabil.

Ste že kdaj odprli kako staro škatlo, ki je zaprta ležala v kakem kotu kleti ali podstrešja, pa je iz nje ogabno zasmrdelo? Tako je v Sloveniji zasmrdelo 
iz “politične škatle”, s to razliko, da je dihur, ki se je v njej skrival, še živ in smrdi celo v slovenskem parlamentu.

Začelo se je zelo preprosto. Nekje so izbrskali, da naj bi sedanji poslanec stranke DeSUS Ivan Simčič ponaredil srednješolsko spričevalo in se z njim 
vpisal na Filozofsko fakulteto ljubljanske univerze, jo srečno dokončal in diplomiral. Zadeva se je nekaj časa guncala sem in tja. Neoporečnih dokazov 
o ponaredbi sicer ni, toda zaradi kričanja medijev je predsednik vladne stranke DeSUS zahteval, naj poslanec z junijem odstopi..

Zato je pa toliko bolj zasmrdelo, ko je – to pot brez vsakega dvoma – prišlo na dan, da je “legendarni” (!!) urednik Dela, vedno zvesti Kučanov 
oproda in sedaj poslanec Jankovićeve Pozitivne Slovenije, med leti 1971 in 1985, ko je delal na londonskem BBC istočasno deloval kot udbin ovaduh 
pod tajnim imenom Lingvist. Zapisal sem “brez vsakega dvoma”, ker je to tudi sam priznal.

Človek bi pričakoval, da se bo ob takem odkritju odpovedal službi poslanca in poniknil nekam v mišjo luknjo kot upokojenec, saj bi ga moralo 
biti sram pokazati se med ljudmi. Kje pa! Ne gre pozabiti, da za njim, kot tudi za Jankovićevo stranko, stoji Kučan, ki je bil nekoč kot najvišji slovenski 
partijski funkcionar tudi glavni šef udbe. In tako je avtor političnega smradu nonšalantno izjavil, da se ne misli odpovedati poslanskemu stolčku. Torej 
bo smrdel v parlamentu še snaprej. To je popisal v “Delu” Marko Crnkovič pod naslovom “Meršolova sramota ali kaj je bolj grešno od izvirnega greha”.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

S M R A D  P R E T E K LO S T I
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Diskrepanca med navzven bleščečo novinarsko kariero in nemoral-
nostjo špijoniranja za udbo je Meršolova človeška tragika. Ni pa to samo 
njegova stvar, nad katero bi lahko pomilovalno skomignili z rameni. To 
je v bistvu tudi nacionalna žalost.

Profesionalno, socialno in politično, skoraj estradno napredova-
nje sodelavca SDV (= udbe) v dopisnika iz New Yorka in Londona in 
odgovornega urednika Dela, dobrodušno blaziranega mentorja celih 
generacij mlajših novinarjev in urednikov, ni samo Meršolova osebna 
travma, temveč je skozi vrednostno razrvanost javnosti ob razkritju tudi 
simbolična frustracija družbe, ki nikoli ni hotela in znala sama s sabo 
obračunati in razčistiti in zaživeti pošteno, iskreno in moralno.

Zaradi Mitje Meršola sem jezen, žalosten in razočaran.
Najprej sem jezen, žalosten in razočaran kot novinar. Koliko nas je 

še takih, ki delamo v čast in slavo socialno in gospodarsko degradirane, 
osovražene, pavperizirane, prezirane, kulturno in tehnološko margina-
lizirane in smisla izpraznjene profesije? Bojim se, da zelo malo.

Težko sprejmem dejstvo, da je figura, ki je v očeh javnosti definirala 
lik in delo žurnalista, prav človek, za katerega se po koncu kariere, v 
kateri je dosegel skoraj vse – in po sicer že nenavadnem in oportunistič-
nem prestopu v politiko –, lepega dne izkaže, da je špijoniral za udbo!

To je morda dobra zgodba, vendar ni prijetna niti za vse druge, čiste 
in nedolžne, saj meče slabo luč na ves poklic – ki ima dovolj problemov 
že brez okostnjakov iz omar prominentnih kolegov.

Zanima me tudi, ali lahko pričakujemo še kakšno tako razkritje. Po 
eni strani si tega želim, po drugi pa se bojim. Komu še lahko verjamem, 
koga še lahko spoštujem?

Pa saj smo vajeni še česa hujšega, kot je bil ta teden Meršolov nepri-
čakovani untergang. Lahko se namreč tudi zgodi, da si požene kroglo v 
glavo človek s podobno bleščečo, četudi še bolj kontroverzno kariero, ko 
se po medijski samoukinitvi zaplete v mutne posle in ugotovi, da se je 
znašel v brezizhodnem položaju. Dopisnik iz Moskve, namestnik odgo-
vornega urednika Dela, pozneje predsednik taiste uprave, ustanovitelj in 
urednik še drugih medijev! Kakšna je to karma za novinarstvo nasploh in 
še posebej za Delo? Za vsakega posameznika v medijih, z mano vred? S 
tem nimamo nič (več) opraviti, pa vendar se ne moremo pretvarjati, da 
to ni naša stvar. Resno! Januarja Slivnik, marca Meršol! Who's next? Ali 
ljudje z visokih položajev v medijih ne morejo prestopiti drugam kakor 
v politiko, finančni underground ali že kar v onostranstvo? Simbola česa 
sta Slivnikov samomor in Meršolova sramota? Kaj to pove o medijih?

Tresem se od jeze, žalosti in razočaranja – pa tudi od sramu in 
negotovosti.

Jezen, žalosten in razočaran pa sem tudi osebno zaradi padanja 
moralnih standardov.

Ne verjamem, da je zaradi Meršolovega sodelovanja z SDV nastala 
kdo ve kakšna konkretna škoda. Morda celo sploh ni nastala, če res ni 
nikogar prizadel ali ogrozil, kot sam pravi. To možnost dopuščam. Škoda, 
ki jo je povzročil, je najverjetneje izključno moralna.

Toda to še ne pomeni, da bi jo smel odnesti brez sankcij. Odkod ta 
bolna ideja, da smejo biti kaznovani samo tisti, ki so kršili napisane, v 
Uradnem listu objavljene zakone, ne pa tudi tisti, ki so kršili moralne? 
Slabo mi je, ko poslušam argumente, da je bila SDV legalna organizacija 
nekdanjega režima in da sodelovanje z njo ni bilo sporno!

Poleg tega, da ju je težko nositi, imata krivda in greh tudi to nepri-
jetno lastnost, da se iz ranjene psihe nespokorjenih in nekaznovanih 
grešnikov začneta valiti v družbo kot snežena kepa in zadobita neslutene 
razsežnosti. Poglejte Meršola. Živel je s to prtljago, kot je pač vedel in 
znal. Ni mu bilo lahko – pretežko pa tudi ne, grem stavit –, a nekako je 
preživel desetletja in se vzpenjal vedno višje. Toda poglejte, še vedno mu 
ni dovolj! Ne, on hoče še! Še naprej hoče uživati sadove svojega družbeno 
požegnanega, na zamolčanem utemeljenega vzpona!

Podobno tudi tisti drugi poslanec s ponarejenim spričevalom. Ni 
mu dovolj, da je prišel tako daleč, da je končal recimo Filozofsko, čeprav 
je ne bi smel in mogel, in nazadnje celo prilezel v parlament. Ne, on 
hoče še! Človek, ki je bil tako skromen, da si je kupil spričevalo srednje 
gostinske v Sarajevu, je naenkrat tako lakomen, da si ne pusti vzeti niti 
ušivega poslanskega mandata! In le zakaj bi si ga? Strankarski šefi po 
novem prepuščajo moralne odločitve prav tistim, katerih morala je pod 
vprašajem in so za to najmanj poklicani – češ, on sam bo že najbolje 
vedel, jaz mu zaupam. Ko gre za etična vprašanja, vodilni slovenski 
politiki suspendirajo avtoriteto svoje funkcije in nemoralo delegirajo na 
nivo članstva, pod preprogo, in se s tem izognejo odgovornosti, zadregi, 
krivdi in napaki. Pa saj je logično: kjer ni morale, tudi ni avtoritete – in 
obratno. Le odkod bi se vzeli?

Ugovor, da je brskanje po arhivih v bistvu le odvračanje pozornosti 
od relevantnejših tém, je zgrešen. Osebno me bolj zanima, kdo vse od 
teh, ki so danes še na izpostavljenih položajih – ali ki delujejo iz zakulisja 
–, se je nekoč kompromitiral, kot pa recimo to, kateri lopov je poskušal 
podkupiti Pezdirja. Naj ga čopnejo in dajo mir. Pred nami je urgentnejša 
naloga: razčiščena preteklost.

Seveda si ne smemo zatiskati oči pred tem, kar je pred nosom. Toda 
preteklost je tako pomembna že zato, ker so v njej kalí današnje razpu-
ščenosti. Od vere v nekdanji režim in še tako benignega, benevolentnega 
sodelovanja z njim pa do današnje grabežljivosti in permisivnosti – 
vključno s stupidno nostalgijo prikrajšanih za polnimi lonci mesa – ni 
zelo daleč. Kar vse to povezuje, je skrivaštvo samozadovoljnega in 
ideološko pervertiranega življenja v iluziji. To je ta pošastna dediščina 
komunizma. Stvari tajimo sami sebi, soljudem, sodržavljanom in se pri 
tem prepričujemo, da stvari niso take, kakršne so videti.

Meršolovo epizodo z SDV se dá nekako razumeti: ubogljiv in upogljiv 
bonvivan se je iz ljubega miru in v strahu pred težavami pustil premamiti 
nizkotnim političnim sirenam. Morda si takrat niti ni obetal preužitka, 
toda na vsak način ga je dobil obilo. Da pa danes svojo odločitev razglaša 
za patriotizem in se dela, kot da to ni bilo nič takega, celo ne nemoral-
nega, je nedoumljivo – in še bolj grešno od samega izvirnega greha.

Namigovanje na Slivnikovo sodelovanje z udbo je brez podlage. To bo razvidno iz tega, kar sledi. Drugo pa drži. Kaj bi se čudili? Po komunistični 
logiki je pač častno to, kar je v normalnem svetu skrajna sramota. Nalašč sem napisal v “normalnem svetu”, kajti komunistični svet ni normalen, je 
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Vse od afere Golobič so nas s svojimi nedeli kratkočasili predvsem 
mali ljudje, ki jim je Bog ve, zakaj, ratalo priti v vrh politike. Goljufanje 
z izpiti in spričevali je seveda grdo in protizakonito, ampak sodi nekako 
v spekter malega človeka. Človek bi skoraj dejal, da pač v majhni državi 
niti lumpi niso na nivoju.

Potem pa smo ta teden dobili pravega prvokategornika. Mediji so 

namreč razkrili, da je dolgoletni dopisnik iz tujine, v zadnjih letih pa 
zvest Jankovićev svetnik in poslanec, Mitja Meršol, v sedemdesetih in 
osemdesetih delal za SDV. Novica je seveda odjeknila kot bomba in skoraj 
čez noč je vesoljna Slovenija pozabila na spričevalo poslanca Simčiča. 
Jasno, Mitja Meršol je bolj znan, pa še njegov greh je veliko bolj na nivoju.

In čeprav so mediji takoj začeli poročati, da Meršol razmišlja o 

Zanimivo oceno tega človeka je dal avtor bloga “Blitz” pod posmehljivim naslovom “Tajni agent 00”, ki namiguje na agenta Jamesa Bonda v romanih 
Iana Fleminga, ki je imel pri svojih nezakonitih postopkih vso državno podporo.

Zgodilo se je nekaj, kar se leta 2012 nikakor ne bi smelo zgoditi. 
Časopis Delo je v torek, 13. marca, v prilogi Književni listi na 17. strani na-
tisnil nekakšno “francosko balado” pesnika Borisa A. Novaka z naslovom 
“Raport o ščurku Boštjanu Marku Turku”. Urednik Književnih listov Peter 
Kolšek in odgovorna urednica Dela Romana Dobnikar Šeruga sta z objavo 
Novakove “pesnitve” naredila podobno zavržno in etično ter moralno 
nesprejemljivo dejanje, kot so to počeli v nacističnem propagandnem 
časopisu Völkischer Beobachter. Tam so Jude primerjali s podganami, v 
Delu pa so našega kolumnista dr. Boštjana M. Turka označili za »najbolj 
smrdljivega in nadarjenega ščurka«.

Objava zavržne pisarije Borisa A. Novaka v Delu se je zgodila na 
isti dan, kot je bil v oddaji 24ur na POP TV razkrit udbovski dosje Mitje 
Meršola, zdaj poslanca Jankovićeve Pozitivne Slovenije, sicer pa dolgo-
letnega novinarja, dopisnika in urednika časopisne hiše Delo. Tistega 
Meršola, ki je leta 1998 v reklamni kampanji za Delo “hodil po robu” 
črne vdove, dve desetletji pred tem pa pod krinko dopisnika v Londonu 
z vohunjenjem za emigranti in pisanjem ovaduških poročil za Udbo, 
tudi o njihovih najbolj intimnih stvareh, zakoračil globoko čez rob. V 
kulturni redakciji britanskega BBC je bil zaposlen, da širi demokracijo 
za železno zaveso, a je v resnici služil tajni službi totalitarnega režima. 
Sprevrženo, da bolj ne bi moglo biti.

Meršol, ki je bil zadnjih petnajst let nekakšna maskota Dela, je o svoji 
sramotni preteklosti vseskozi molčal. V letih, ko je bil odgovorni ure-
dnik, kako sprevrženo, pa so tudi v Delu kar naprej podtikali udbovstvo 
pokojnemu Danilu Slivniku. Nekdanji urednik Maga je svojo izkušnjo z 
SDV in njenim uslužbencem Koradom Komparičem podrobno opisal v 
knjigi Potnikovo poročilo, ki je izšla leta 1999.

Slivnik v nasprotju z “uglednim novinarjem z metuljčkom” nikoli 
ni bil sodelavec Udbe, kar je kasneje dokazoval tudi s pravnomočno 
obsodilno sodbo Matjaža Vizjaka, ki je trdil, da so nekdanjega dopisnika 
Dela v Moskvo poslali kot vodjo jugoslovanske obveščevalne službe. 
Toliko gorja, kot so mu povzročili njegovi nekdanji kolegi, jim Slivnik ni 
mogel vrniti v dveh letih (2006–2007), ko se je vrnil na Delo. Na koncu 
pa so mu “Delovi rablji” uničili še Mag in se nato po njegovi tragični 
smrti v začetku tega leta še enkrat spozabili s ponatisom sramotilnega 
teksta o Slivniku na njihovi spletni strani, ki ga je pred nekaj leti sestavil 
Peter Kolšek.

Pri Delu so vedno mojstrsko obvladali boljševistično metodo obrača-
nja tez. Tisti novinarji, ki so voljno sodelovali z SDV in vojaškim Kosom, 
so radi s prstom kazali na druge in jim podtikali udbovstvo. Čeprav so 
bili sami od ustanovitve naprej vseskozi politično instrumentalizirani: 
v bivšem režimu so kot glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
med tranzicijo pa v službi interesov Kučanovega klana pljuvali po tistih 
novinarjih, ki smo se temu uprli in nam sprevrženo očitali to, kar so sami 
bili – hlapci politike! Meršolovo uredniško politiko “upognjenih hrbtenic” 
sta nadaljevala Darijan Košir in Romana Dobnikar Šeruga.

Košir je bil za svoje početje na Delu že nagrajen s službo direktorja 
vladnega urada za komuniciranje v času vlade Boruta Pahorja, Dobnikar 
Šerugova pa je tako kot predsednik Delove uprave Jurij Giacomelli “ku-
hana in pečena” na sprejemih s sedanjim in nekdanjim predsednikom 
države – Danilom Türkom oziroma Milanom Kučanom. Vrhunec politične 
instrumentalizacije pa je Delo doseglo pred kratkim, ko je oddalo svoje 
poslovne prostore propadli stranki LDS, evropski poslanec Jelko Kacin 
pa si je ob tem za nameček prislužil še intervju.

Seveda Meršol najbrž ni edini novinar Dela, ki je vohunil za SDV 
ali KOS. Tega se v časopisni hiši zelo dobro zavedajo, zato zadnje čase 
podivjano napadajo Janševo vlado, ker si je drznila za Sovo in Arhiv 
Slovenije postaviti nova direktorja. Nekateri uslužbenci Sove, ki so v 
bivšem režimu zvesto služili SDV, danes z (dez)informacijami oskrbujejo 
novinarko Anuško Delić, pred leti pa so isti ljudje imeli na zvezi Dnev-
nikovega novinarja Roka Praprotnika. Udbovski arhivi so za Kučanovo 
nomenklaturo zaradi “kosmate” preteklosti njenih članov kot sveti gral. 
Zato takšni napori, da arhivski dokumenti, ki jim jih ni uspelo uničiti ob 
spremembi režima, ne bi prišli nikoli na plano.

Pivovarna Laško, lastnica Dela, je prejšnji teden napovedala nov 
razpis za prodajo “osrednjega slovenskega časopisa”. Pod Pahorjevo 
vlado ni bilo politične volje, da bi ta “propagandni stroj” prodali neki 
normalni tuji založniški hiši. Zaradi izgube kredibilnosti zadnja leta 
Delu strmo pada naklada, za časopis, ki v veliki meri živi na račun 
dobičkonosnih Slovenskih novic, pa ni bil pripravljen nihče plačati več 
kot piškavih 20 milijonov evrov.

S Kolškovimi “smrdljivimi ščurki” in udbovskimi dosjeji tipa Mitja 
Meršol bo Delo vredno še manj. Če ga bo sploh še kdo bil pripravljen 
kupiti.

sprevržen, je svet z negativnim predznakom, je svet zlobe in zločina, kristjani bi rekli, je hudičev svet. Saj se končno tudi tisti, ki so bili najbolj proti 
slovenski osamosvojitvi, danes ne sramujejo lagati vsem v obraz in se razglašajo za zaslužne za osamosvojitev – s Kučanom na čelu. Saj res: kamor 
pljuneš, se pojavi to ime. In iz te komunistične gnojnice je izšlo, kar je v “Reporterju” popisal Silvester Šurla pod naslovom “Med ščurki in podganami”.
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Če ob tem upoštevamo dvojna merila predsednika države Türka, ki je od Simčiča zahteval odstop zaradi (neoporečno nedokazanega) ponarejenega 
spričevala, vzel pa v bran dolgoletnega udbaškega ovaduha Meršola, se lahko vprašamo, kam gre Slovenija, če pa že pri glavi tako smrdi. In kaže, da 
bo še smrdela, saj se ta komunistični fosil, ki je po mentaliteti še vedno to, kar je bil, namreč hlapčič nekdanjih partijskih mogočnikov, spravlja v jeseni 
kandidirat za ponoven mandat predsednika republike. Ob vsem tem je spodbudno dvoje: upanje, da bo Janševa vlada tej bandi stopila na parklje, in pa 
propad razvpitega družinskega zakonika na referendumu 25. marca, saj to ni le udarec istospolnim nasilnikom, ki hočejo iste pravice (brez dolžnosti) 
kot tradicionalne družine, pač pa zveneča klofuta  vsej komunistični bandi, saj jim niti najbolj nasilna in protizakonita propagandna sredstva niso 
pripeljala drugam, kot v poraz. Upajmo, da ne v zadnji!

Reporter
novinar Nenad Glücks:
Njegovo veličanstvo predsednik Danilo Türk je kar v videonagovoru 

na spletni strani urada predsednika republike oznanil, da bo na letošnjih 
jesenskih predsedniških volitvah vnovič kandidiral za predsedniško 
funkcijo. S tem je zlorabil spletno stran urada predsednika republike, 
ki je narejena za potrebe institucije predsednika, ne pa za napoved 
posameznih predsedniških kandidatur. Kot v posmeh je dejal, da je 
nestrankarski predsednik in bo tak tudi za drugi predsedniški mandat. 
No, nekako to drži, saj Udba nikoli ni bila stranka. Türku je vseeno očitno 
zelo blizu, saj je nekdanjega šefa slovenske SDV Tomaža Ertla odlikoval, 
ovaduha te politične policije, Mitjo Meršola, pa je vzel v bran, ko so 
mediji razkrili njegovo ovaduško preteklost.

www.casnik.si
kolumnist L. Hammarskjöld:
V demokraciji je delo za tajno službo seveda (lahko) častno in 

domoljubno. A kakšna je bila tista država, za katero je Mitja Meršol 
in drugi delal dobro? Kaj je bilo dobrega pri tem? Katere nacionalne 
interese je s svojim sodelovanjem s SDV branil Mitja Meršol? Kaj so 

lahko legitimni nacionalni interesi nedemokratične države? To so tista 
vprašanja, za katera si bi morali – parafrazirajoč predsednika republike 
– vzeti nekaj več časa.

Reporter
novinar Igor Kršinar:
Tudi pri poslancih je predsednik Türk oporabil različna merila: Simči-

ča je takoj pozval k odstopu, Meršola pa zaščitil in okrcal raziskovalnega 
novinarja, ki se je dokopal do arhivskega gradiva.

Od nekdanjega Lingvista /tj. udbovskega ovaduha Mitje Meršola/ 
pa smo pričakovali nekaj drugega /kot odstop s poslanske funkcije/. 
Odločitev o tem, ali je po štiridesetih letih, pod katera je menda potegnil 
črto, še zmeraj vojak armade, ki ga je mobilizirala davnega leta 1971, 
ali pa je zmožen vsaj zdaj povedati, da je bila takratna armada (bolj kot 
on sam) v strahotni zmoti s svojimi mikrofoni in mikrofonarji. Samo to 
je bilo potrebno. In Meršol se je odločil, da ostaja Lingvist. Da ostaja 
vojak mikrofonske civilizacije.

Finance
teolog dr. Ivan Štuhec
Meršol je mala riba, njegovi nekdanji šefi pa mirno hodijo po 

Sloveniji.

Tole so mnenja nekaterih dokaj znanih osebnosti v Sloveniji.

odstopu s poslanske funkcije, nas dan kasneje ni razočaral. Zanimivo 
je namreč. da ob grehih majhnega človeka, kot sta denimo Simčič ali 
Marinič, mediji nikoli niso pisali, da razmišljata o odstopu, medtem ko 
večjim dasam, kot sta denimo Golobič in zdaj Meršol, takoj pripišejo 
razmišljanje o pokončnem ravnanju. Čeprav se to seveda ne zgodi. S 
to razliko, da se mali človek skrije v mišjo luknjo in ne reče nič, dase pa 
svojo nepripravljenost na odstop zavijejo v floskule o izbiri težje poti ali 
o tem, da je njihovo malopridno dejanje bilo v resnici delo za domovino. 
Tako, da na koncu skoraj nikoli nihče ne razočara. In tudi Meršol ni. S 
tem je seveda dal bianco menico vsem tistim, ki jih bomo v naslednjih 
letih ujeli s spuščenimi hlačami.

Mitja Meršol je človek, ki s svojo pojavo in pisanjem daje vtis, da 
se ima za nekoga boljšega, ne le od običajne raje, ampak tudi od po-
litičnih nasprotnikov tipa Grims ali Marinič. Skratka, tipičen pripadnik 
“bettersov”. Kot nekakšen wannabe Demeter Bitenc. In temu primerno 
arogantno je tudi nastopil na tiskovni konferenci ob boku Pozitivne Me-
lite. Videlo se je sicer, da mu je neskončno mučno, izpadel je diametralno 
drugače, kot smo vajeni iz njegovih dolčevitastih novinarskih zapisov. 
Deloval je zelo nesamozavestno, zato je tudi zgolj zdrdral vnaprej 
napiflan tekst in se izognil kakršnimkoli vprašanjem, saj bi ga najbrž 

sesuli. A kar je povedal, je bilo neskončno arogantno. Če je še začel 
v slogu, ki je nakazoval, da njegovo početje ni bilo ravno zveličavno, 
pa je zgodbo počasi napletel do tega, da je njegovo početje bilo tako 
rekoč domoljubno. Da je pravzaprav bil skoraj tajni agent, nekakšen 
jugoslovanski James Bond, ki se je skoraj izpostavljal za varnost svoje 
domovine. Skratka junak, ki je branil domovino pred zlobnimi agenti 
sovražnih nam držav. Car par excellence.

Resnica je seveda drugačna. Mitja Meršol ni bil nikakršen tajni 
agent, ampak je bil zgolj ovaduh. In ni branil domovine pred tajnimi 
službami sovraga, ampak je ovajal prijatelje, ki so ga iskreno vzeli za 
prijatelja in ga vabili v svoj dom. V njegovem početju ni ničesar pozitiv-
nega, ampak ena sama beda. Ni bil niti junak, ki brani domovino, niti big 
time lopov, ampak aparatčik brez hrbtenice, ki je za kos udobja ovajal 
lastne prijatelje. Samo upamo lahko, da smo tokrat dosegli poslansko 
dno. Ob Meršolovem grehu se namreč zdijo Mariniči, Simčiči, Kresalke, 
Kozinci, Ruparji in Golobiči fejst ljudje. Njim vsaj prijatelji lahko zaupajo.

Seveda Meršol ni bil edini, ki ni presenetil z odzivom. Tudi pred-
sednik države je ostal zvest svojim dvojnim merilom. Še dan pred 
Meršolovo afero je moraliziral o Simčičevi priložnosti, da izkaže svoj 
odnos do etike. Le dan kasneje pa mu je muca popapala jezik.
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Janko Mlakar (1874–1953)
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HIŠNI RED
nadaljevanje

Med	šolskim	letom	nisva	bila	mnogo	skupaj,	ker	
je	bil	v	Alojzijevišču.	Njegova	mati,	zelo	pobožna	go-
spa,	je	srčno	želela	svojega	ljubega	Nandeta	videti	v	
mašniški	obleki	pri	oltarju.	Da	bi	ga	obvarovala	zank,	
ki	 so	 jih	 nastavljale	 dijakom	 zastopnice	 ženskega	
spola,	ga	je	izročila	skrbnemu	varstvu	gospoda	Zu-
pana	in	dr.	Svetine.	Pa	vse	strogo	nadzorstvo	ni	nič	
pomagalo.	Revež	se	je	ujel	na	črne	oči	lepe	Alme,	ki	
je	zanko	dobro	zadrgnila.	Šel	je	v	semenišče,	a	ušel	
ji	ni.	Zasledovala	ga	je	na	skupnih	sprehodih	in	se	ni	
strašila	niti	svetosti	stolnice,	kamor	ga	je	hodila	ob	
nedeljah	in	praznikih	med	deseto	mašo	s	svojimi	le-
pimi	očmi,	o	katerih	je	tako	rad	sanjal,	motit	in	vabit.

In	res	ga	je	zvabila.	Nekega	dne	ga	je	kar	na	lepem	
zmanjkalo.	To	me	je	tako	pobilo,	da	se	mi	nekaj	dni	
niti	študirati	ni	ljubilo.	Semenišče	se	mi	je	zdelo	brez	
Nandeta	kar	pusto	in	prazno.	Bolelo	me	je	tudi,	da	mi	
je	tako	malo	zaupal,	kajti	o	naklepu,	ki	ga	gotovo	ni	
bil	čez	noč	naredil,	mi	niti	besedice	ni	črhnil.

Ko	je	Nandetova	mati	zvedela,	da	je	stopil	iz	bogo-
slovja,	je	od	same	žalosti	nevarno	zbolela.	Povedali	
so	Nandetu,	da	je	njeno	življenje	v	njegovih	rokah.	
Edino	on	jo	lahko	reši	ako	se	vrne	v	semenišče.	In	
fant	se	je	vdal.	Zmagala	je	ljubezen	do	matere.

In	čudno!	Ko	sem	zvedel,	da	se	je	vrnil,	nisem	bil	
vesel.	Spoznal	sem	namreč,	da	nima	poklica.	Duhov-
nik	brez	poklica,	to	je	pa	težka,	zelo	težka	zadeva.	
Tudi	Nande	je	tako	mislil	in	se	pozneje	zopet	vrnil	
v	svet,	to	pot	pa	za	vedno.	Storil	je	prav.	Bolje	pred	
posvečenjem	kakor	po	posvečenju.

Isti	dan,	ko	je	zapustil	znova	semenišče,	sem	vedel,	
da	sem	izgubil	tretjega	prijatelja.	Njegova	itak	hla-
dna	prijateljska	ljubezen	do	mene	je	kmalu	docela	
zamrznila.

Šli	so	od	mene	vsi	trije,	Fric,	Kermavner	in	Nande.	
Ne	vrnejo	se	nikdar	več,	kakor	tudi	mladost	ne…

»Kamen,	še	ta	kamen	v	vodi	se	obrne,
le	mladost	se	moja	več	nikdar	ne	vrne.. .«

(slovaška narodna)
Ostali	 so	 mi	 še	 spomini,	 lepi	 in	 prijetni,	 čeprav	

tudi	nekoliko	žalostni.
Zadnja	 leta	 se	 rad	 sprehajam	 po	 starem	 poko-

pališču	pri	Sv.	Krištofu,	zlasti	ob	mračnih	jesenskih	
dnevih.	Ko	ogledujem	zapuščene	grobove	in	prebi-
ram	obledele	napise,	mi	vstane	polagoma	vsa	stara	
Ljubljana	prejšnjega	stoletja	iz	pozabljenosti.	Vselej	
se	ozrem	tudi	skozi	okno	v	mrtvašnico,	ki	je	navadno	
prazna	in	zapuščena,	pa	zame	ne.	Jaz	vidim	v	nji	na	
mrzlem	kamnu	belo	krsto,	polno	cvetja,	med	njim	pa	
Frica	s	smrtno	rano	na	sencu.	Mimogrede	se	ozrem	
tudi	na	tisto	zeleno	rušo,	ki	pod	njo	počivajo	od	vsega	
sveta	pozabljeni	samomorilci.	Droben	bosopet	otrok	
leži	v	travi	in	se	krčevito	joka.	Tudi	to	vidim	samo	jaz	
in	vselej	mi	postane	tesno	pri	srcu.

Tivolski	gozd	mi	je	še	vedno	ljub	in	drag.	Včasih	
zapustim	belo	gozdno	pot	in	stopim	na	stezo.	Komaj	
se	potopim	v	goščo,	že	se	mi	pridruži	Kermavner.	V	
rokah	drživa	prače,	pripravljene	na	strel,	oči	pa	upira-
va	v	tla,	da	bi	zasledila	stopinje	sovražnih	Indijancev.

In	kadar	se	peljem	čez	Borovniški	most,	se	vselej	
ozrem	dol	v	globel,	da	vidim	streho	Nandetove	rojst-
ne	hiše,	kjer	sem	preživel	toliko	prijetnih	ur.

Zares	 lepo,	prav	 lepo	 je	bilo,	čeprav	včasih	tudi	
malo	hudo	ko	smo	hodili	dijaki	krog	mesta,	ko…

Toda,	kam	sem	zašel!	Saj	to	ne	spada	k	“hišnemu	
redu”!

Ker	 smo	 imeli	 ob	 dveh	 šolo,	 so	 morali	 dečki	 in	
obiski	do	takrat	zapustiti	semenišče.	Pouk	je	trajal	
zopet	dve	uri.	Nato	smo	šli	na	skupni	sprehod,	vsak	
letnik	 zase,	 pod	 nadzorstvom	 “duktorja”,	 ki	 je	 bil	
vedno	 četrtoletnik-prezbiter	 (bogoslovec, ki je že 
posvečen).	Iz	vseh	letnikov	se	je	sestavila	tudi	četa	
bolehnih,	ki	so	hodili	bolj	počasi,	kakor	se	spodobi	
bolnikom.	To	je	bil	zloglasni	“Krepirzug”	(četa takih, 
ki so zapisani smrti. Nemški izraz se ne more točno 
prevesti).	Priznam,	da	to	ime	ni	ne	lepo	ne	dostojno,	
vendar	pa	je	bistvo	stvari	precej	dobro	izražalo.	Od	
tistih,	ki	so	bili	v	mojem	času	stalno	prideljeni	bolni-
ški	četi,	ni	nikogar	več	na	svetu,	vsi	so	že	pomrli,	eden	
celo	v	semenišču.	Bil	je	zelo	pobožen	in	marljiv	fant,	
doma	iz	Bohinja,	pisal	se	je	pa	Preželj.	Ob	neki	priliki	
ga	je	profesor	Dolenec	celo	pokaral	zaradi	njegove	
pridnosti:	»Gospod,	jaz	vam	povem,	da	se	nikar	pre-
več	ne	učite.	Boljši	je	živ	osel	kakor	mrtev	doktor.«

Čeravno	 niso	 bile	 te	 besede	 meni	 namenjene,	
sem	si	jih	vendarle	dobro	zapomnil	in	se	tudi	po	njih	
ravnal,	Preželj	pa	ne.	Zato	smo	ga	nekega	mračnega	
popoldneva	spremili	na	pokopališče	k	Sv.	Krištofu.	
Obžalovali	ga	nismo.	Hrepenel	je	po	Resnici,	Dobroti	
in	Lepoti.	Vse	to	je	dosegel	po	kratki,	nekoliko	s	tr-
njem	posuti	poti	svojega	življenja.

V	 tretjem	 letniku	 sem	 tudi	 jaz	 hodil	 z	 bolniško	
četo	od	velike	noči	do	konca	šolskega	leta.	Ko	sem	
nekega	dne	hitel	v	učilnico,	sem	skočil	čez	pet	stop-
nic,	to	pa	tako	nerodno,	da	sem	padel	in	si	nategnil	
kito.	Zdravnik	mi	je	naročil,	naj	nogo	ovijam	in	va-
rujem.	Čeprav	sem	se	točno	ravnal	po	tem	naročilu,	
me	ni	nehala	boleti.	Ozdravile	so	me	počitnice.	Ko	
sem	šel	na	Stol,	sem	še	čutil	bolečine.	Tura	na	Triglav	
me	je	pa	popolnoma	ozdravila.

Cilj	obligatnega	sprehoda	smo	po	vrsti	določali.	
Najraje	smo	hodili	proti	Ježici	ali	pa	čez	Rožnik.	Bili	
pa	so	med	nami	nagajivci,	ki	so	nas	tja	vodili,	kamor	
nam	je	bilo	najmanj	všeč.	Nekoč	vem,	da	smo	se	pri	
taki	priliki	uprli	in	nas	je	nekaj	šlo	kar	na	svojo	roko.	
Iz	tega	bi	bila	kmalu	nastala	cela	“afera”,	ker	so	nas	
dolžili,	da	smo	jo	potegnili	v	gostilno.

Kulavic	je	skrbno	pazil,	da	smo	šli	vsi	na	sprehod,	
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V	semenišču	sem	se	že	prve	dni	čutil	popolnoma	
domačega,	zlasti	še,	ker	smo	vsi	bogoslovci	ne	glede	
na	letnik	med	seboj	neprisiljeno	občevali.	Tikali	smo	
se	takoj	z	vsemi,	tudi	s	tistimi	četrtoletniki,	ki	so	bili	
že	posvečeni	in	smo	jim	rekli	“présbiterji”.

Zelo	zabavno	se	mi	je	zdelo,	kako	so	nas	hodili	prvi	
dan	gledat.	Predstavljanje	se	je	vršilo	čisto	domače.

»Jaz	 sem	 France,	 kdo	 si	 pa	 ti?«	 je	 dejal	 “veteran	
rekrutu”	in	znanje	je	bilo	sklenjeno.

Včasih	se	je	tudi	kdo	zmotil	v	osebi,	kateri	je	po-
nudil	“tikanje”.	Tako	je	na	primer	tretjeletnik	Šolar	
ustavil	mladega,	čedno	oblečenega	fanta	na	hodniku,	
mu	segel	v	roko	in	dejal:	»Jaz	sem	Jože,	kdo	si	pa	ti?	
Veš,	tu	se	vsi	tikamo!«

»Jaz	sem	pa	Jaka,«	mu	je	odvrnil	semeniški	hlapec	
v	najčistejšem	ribniškem	narečju.	Svojo	zmoto	je	Šo-
lar	spoznal	šele	pri	večerji,	ko	je	njegov	“pobratim”	

postavil	skledo	predenj	in	se	mu	tako	široko	smejal,	
da	je	imel	usta	do	ušes	odprta.

Prvoletniki	so	stanovali	po	štirje	v	eni	sobi,	vsi	dru-
gi	pa	po	dva.	Ako	bi	bil	jaz	ravnatelj	in	bi	mi	finance	
dopuščale,	bi	dal	po	možnosti	večje	sobe	predeliti,	da	
bi	bila	v	vsaki	sobi	samo	dva.	Morda	je	za	srednješolce	
dobro,	da	imajo	skupne	spalnice	in	učilnice,	v	to	vpra-
šanje	se	ne	spuščam;	na	vsak	način	pa	za	odrasle	tako	
skupno	življenje	ni	prijetno.	Bogoslovec	potrebuje	
sobo,	v	kateri	se	čuti	domačega	in	je	v	nji	s	svojim	
tovarišem	nekak	gospodar.	Tako	si	jo	lahko	tudi	vsaj	
nekoliko	po	svoje	uredi.	Najidealneje	bi	bilo	seveda,	
če	 bi	 imel	 lastno	 sobo.	 V	 ljubljanskem	 semenišču	
ima	vsak	mizo,	pult,	klečalnik	z	omarico	in	posteljo.	
Omaro	z	obleko	ima	skupaj	s	tovarišem.	Ker	pa	pri-
nese	skoraj	vsak	bogoslovec	s	seboj	kaj	svojega,	čisto	
osebnega,	si	niti	dve	sobi	nista	popolnoma	enaki.

in	je	včasih	pregledal	vse	sobe,	če	ni	morda	kdo	ostal	
doma.	Samo	takrat	nas	ni	gonil	ven,	če	je	bilo	prav	
slabo	vreme.	Sploh	je	zelo	lepo	skrbel	za	naše	zdravje	
in	je	vsakega	bolnika	prijazno	sprejel	ter	mu	poma-
gal,	če	ne	z	zdravili,	pa	vsaj	z	dobrimi	sveti.	Jaz	vem	
to	iz	lastne	skušnje.

Mene	je	o	petkih	rada	zgaga	drla,	ker	je	bil	fižol	
na	zelju	z	maslom	zabeljen.	Ko	me	neko	veliko	noč	
ni	hotel	pustiti	na	počitnice,	sem	mu	v	maščevalnih	
željah	to	zgago	“v	obraz	vrgel”.	Tedaj	je	kar	naenkrat	
postal	prijazen.

»Torej	postna	jed	vam	povzroča	zgago?	Temu	se	
prav	lahko	odpomore.	O	petkih	nikar	nič	ne	jejete,	
pa	vas	bo	zgaga	pustila	v	miru.	Sv.	Miklavž	je	samo	
trikrat	na	teden	jedel,	pa	je	dosegel	visoko	starost.	
Pa	še	vi	tako	delajte”«

To	je	bilo	prvikrat	in	zadnjikrat,	da	sem	prosil	Ato	
za	“recept”.

Od	šestih	naprej	smo	imeli	studium	do	večerje,	ki	
je	bila	ob	osmih.	Ker	nismo	med	jedjo	brali,	je	bilo	v	
obednici	živahnejše	kakor	opoldne.	Po	večerji	je	bila	
“prosta	zabava”.	Nekateri	so	se	porazgubili	po	sobah,	
večina	 se	 jih	 je	 pa	 zbrala	 v	 “kapitljih”,	 kakor	 smo	
nazivali	sklepe	hodnikov	pod	svetilkami.	Kočevarji	
so	imeli	svojega	tam	na	koncu	Solzne	doline.	Bili	so	
veliki	“separatisti”,	čeprav	v	tistih	časih	še	nismo	ra-
bili	taga	izraza.	Kdor	ni	bil	iz	“Kočevske	vojvodine”,	
ni	imel	pristopa	v	njihovo	družbo.	Sicer	pa	tudi	ni	
nihče	od	nas	vanjo	sili,	ker	so	govorili	med	seboj	v	
kočevskem	narečju,	ki	ga	nismo	razumeli.

Najglasneje	je	bilo	v	kapitlju	pred	št.	15.	Tam	so	
pretresali	razna	važna	vprašanja,	pravili	so	dovtipe,	
dražili	se,	peli	in	kadili,	dasi	kadilci	niso	uživali	po-
sebnega	 slovesa	 pri	 “vladi”.	 Kulavic	 je	 bil	 posebno	
gorak	 nanje,	 to	 pa	 iz	 zdravstvenih	 in	 estetičnih	
ozirov.	Pa	res	ni	bilo	lepo,	da	so	večkrat	pustili	čike	
na	oknu	v	lončku,	kamor	so	jih	metali,	namesto	da	
bi	jih	vrgli	med	smeti	ali	pa	v	peč	in	tako	ravnatelju	
odvzeli	ta	ne	posebno	prijetno	dišeči	posel.

Neko	 nedeljo	 popoldne,	 kmalu	 potem	 ko	 smo	
prišli	v	semenišče,	pride	Ata	v	našo	sobo	(št.	15)	s	
polnim	lončkom,	iz	katerega	je	neznansko	smrdelo	
po	čikih.	V	sobi	smo	bili	štirje	stanovalci.	Mene	in	

Završnika	je	pustil	v	miru,	ker	je	vedel,	da	ne	kadiva.	
Lotil	 se	 je	 pa	 Klemena,	 ki	 je	 kot	 navdušen	 kadilec	
moral	vzeti	lonček	in	ga	izprazniti	v	smeti.	Fant	je	bil	
zaradi	tega	tako	užaljen,	da	je	za	nekaj	časa	opustil	
kajenje,	seveda	le	ob	času,	ko	je	bilo	dovoljeno.

Čez	 teden	 se	 zopet	 prikaže	 Ata	 s	 čiki	 in	 povabi	
vljudno	Klemena,	naj	jih	nese,	kamor	spadajo.	Ta	mu	
je	pa	takoj	z	nemim	škodoželjnim	veseljem	izjavil,	da	
se	je	odpovedal	nikotinu.	(Hinavec!	Vsak	dan	je	šel	
kadit	v	podstrešje,	pa	še	celo	med	študijem.)

Nato	se	obrne	Kulavic	k	našemu	četrtemu	tova-
rišu,	Janovskemu.

»Ali	vi	koužite?«	(kadite?)	skušal	se	mu	je	po	češko	
približati.

In	ker	je	fant	“koužil”,	je	moral	izprazniti	lonček,	
ki	ga	je	bil	lončar	naredil	za	lepo	dišeče	cvetke,	ne	
pa	za	smrdljive	čike.

Po	 prosti	 zabavi	 je	 bila	 okoli	 devetih	 večerna	
molitev.	Zanjo	je	zvonar	pozvonil,	kadar	je	šel	Erker	
v	kapelo.	Ker	je	bilo	v	Gosposki	ulici	bolj	temno,	je	
moral	dobro	paziti,	da	ga	ni	zgrešil	ali	pa	zamenjal	s	
kakim	bogoslovcem.	Kratkovidnemu	Vičeraju	se	je	
nekaj	takega	res	pripetilo.

S	tovarišem	Nemaničem	se	je	v	odmoru	po	večerji	
vadil	v	“atletiki”.	(Takrat	smo	imenovali	to	panogo	
športa	suvanje.)	Ko	jo	je	pozneje	mahnil	proti	kapeli,	
zagleda	 pred	 seboj	 precej	 širok	 talar.	 Ker	 je	 bilo	 v	
hodniku	temno,	je	bil	prepričan,	da	tiči	v	talarju	Ne-
manič,	kateremu	je	ostal	dolžan	nekaj	sunkov.	Zato	
porabi	takoj	to	priliko,	da	poravna	svoj	dolg.	Brez	
pomisleka	zagrabi	–	spirituala	za	rame	in	ga	jame	
suvati	s	kolenom	tja,	kamor	je	najlaže	dosegel.	Svojo	
zmoto	je	zapazil	šele	tik	pred	vrati,	ko	se	je	gospod	
ozrl	in	ga	vprašal,	če	je	že	dosti.	Revež	ni	mogel	od	
presenečenja	niti	besedice	spraviti	is	ust,	prav	tako	
kakor	takrat,	ko	se	je	vadil	v	prižiganju	in	je	nekaj	v	
spalni	suknji	in	nočni	čepici	nanj	pridivjalo.

Po	večerni	molitvi	nam	je	Erker	razložil	še	“pike”	
za	jutranje	premišljevanje,	nato	smo	pa	polagoma	
zapustili	kapelo	in	se	odpravili	k	počitku.	Kmalu	so	
po	sobah	ugasnile	luči	in	povsod	je	zavladal	strogo	
zapovedani	“silentium”	(molk.)	Držali	smo	ga	pa	le	
tisti,	ki	nismo	–	smrčali.

KLERIK



Za	človeka,	ki	je	vsaj	nekoliko	navajen	samostoj-
nosti,	 je	 tudi	 zelo	 neprijetno	 živeti	 nepretrgano	 v	
veliki	družbi	in	pod	vednim	nadzorstvom.	Zase	vem,	
da	bi	bil	težko	vztrajal	štiri	 leta	v	semenišču,	če	bi	
moral	spati	v	skupni	spalnici	 in	študirati	v	skupni	
učilnici.	Še	to	mi	je	bilo	nerodno,	da	smo	bili	v	pr-
vem	letniku	štirje	v	eni	sobi.	Završnik	in	Janovsky	
mi	sicer	nista	bila	napoti,	pač	pa	Klemen,	ki	 je	bil	
velik	muzikus	pred	Gospodom,	čeprav	ni	imel	prav	
nič	posluha.	Seveda,	za	svoje	“muziciranje”	ga	tudi	
ni	potreboval,	saj	ga	niti	slišal	ni.	Kot	godbenik	se	je	
namreč	udejstvoval	samo	ponoči,	ko	je	smrčal,	pa	
tako	učinkovito,	da	je	zalegel	za	tri	“godce”.

Ker	 pa	 zoper	 smrčanje	 nisem	 bil	 nikdar	 “treni-
ran”,	nisem	mogel	spati,	če	 je	kdo	“žagal”.	Tako	 je	
Klemen	noč	za	nočjo	lepo	spal	in	še	lepše	“pel”,	jaz	
pa	bedel.	Včasih	me	je	zgrabila	taka	 jeza,	da	bi	bil	
najrajši	zgrabil	čevelj	in	mu	ga	zagnal	v	glavo,	pa	sem	
se	še	o	pravem	času	spomnil	cerkvenega	prekletstva,	
ki	bi	si	ga	bil	s	tem	činom	nakopal.	V	nekem	prepiru	
me	je	namreč	brat	že	kot	prvoletnik	ostrašil	s	temle	
paragrafom	cerkvenega	zakonika:	»Si	quis	clericum	
suadente	diabolo	percusserit,	anathema	sit”	(Ako kdo 
klerika na nasvet hudega duha udari, naj bo preklet).	
Zato	sem	zaradi	večje	varnosti	vselej	počakal,	da	se	
mi	je	jeza	polegla,	potem	sem	pa	zgrabil,	kar	mi	je	pri-
šlo	v	roke	in	vrgel	tja,	od	koder	je	smrčanje	prihajalo.	
Včasih	je	pomagalo,	zlasti	kadar	sem	zadel,	včasih	pa	
tudi	ne.	Neko	noč	mu	je	priletel	–	Lohmann	prav	v	
godalo.	Seveda	sva	potem	takoj	po	maši	obračunala.	
Ker	je	bil	Klemen	zelo	močan,	si	je	izbral	pri	tem	delu	
tvorno	obliko,	meni	pa	prepustil	trpno.	Obračunava-
nje	se	pa	ni	izvršilo,	kakor	je	samo	ob	sebi	umevno,	
»suadente	diabolo«,	marveč	»in	caritate«	(v ljubezni).

Novinci	smo	hodili	še	ves	oktober	v	civilni	obleki.	
V	novembru	smo	pa	dobili	semeniško	“uniformo”:	
talar,	kolar,	plašč	z	vijoličastim	ovratnikom	in	cilin-
der.	Priznati	moram,	da	je	bila	ta	obleka	za	nas	zelo	
pripravna.	 Ker	 nam	 ni	 nihče	 videl	 pod	 talar,	 smo	
prihranili	veliko	obleke.	Ponosili	smo	celo	to,	kar	si	v	
gimnaziji	nismo	upali	več	obleči.	Za	hlače	smo	samo	
v	toliko	skrbeli,	da	so	bile	do	kolen	črne.	Kakšne	so	
bile	više	gor,	se	pa	ni	nihče	zmenil.	Ali	so	bili	sive	ali	
rjave,	cele	ali	raztrgane,	to	nam	ni	delalo	sivih	las.

Neko	 zimsko	 jutro	 sem	 nekoliko	 zaležal.	 Vsal	
sem	šele,	ko	je	že	drugič	pozvonilo.	Čeprav	sem	se	
urno	oblekel	in	dirkal	v	kapelo,	je	malo	manjkalo,	
da	nisem	zamudil	jutranje	molitve.	Če	se	dobro	spo-
minjam,	sem	bil	prav	zadnji.	Ko	sem	klečal	v	klopi,	
sem	začutil	krog	desne	noge	mraz,	ki	ga	nisem	mogel	
razložiti.	Spomnil	sem	se	tudi,	da	mi	 je	med	potjo	
nekaj	krog	desnih	meč	opletalo.	Vse	to	se	mi	je	zdelo	
nekam	čudno.	Ko	sem	si	pa	po	molitvi	v	sobi	ogledal	
zadevo,	sem	se	nehal	čuditi.	Imel	sem	namreč	samo	
polovico	hlačnice	oblečene.	Nad	kolenom	je	bila	pre-
cejšna	luknja,	pa	sem	v	naglici	z	nogo	kar	vanjo	sunil.

Pa	to	ni	bilo	nič	izrednega.	O	tovarišu	Oranču	so	
trdili,	 da	 je	 oblačil	 vsako	 hlačnico	 posebej,	 ker	 se	
nista	več	skupaj	držali.

Marsikdo	bo	videl	v	tem	graje	vredno	zanikrnost.	
Morda	smo	bili	v	tem	oziru	res	nekoliko	malomarni,	
toda	opravičevala	nas	je	ta	važna	okolnost,	da	sploh	
nismo	nikdar	videli	hlač,	kakšne	so.	Zjutraj	se	nam	
je	vedno	mudilo	v	kapelo,	da	 jih	nismo	imeli	časa	
ogledovati,	kje	so	raztrgane;	ko	smo	se	pa	spravljali	
spat,	 se	 s	 takimi	 posvetnimi	 skrbmi	 nismo	 smeli	
baviti,	ker	nam	je	Erker	naročil,	da	se	moramo	po	
večerni	molitvi	ogibati	vsake	raztresenosti.	Čez	dan	
pa	hlač	itak	nismo	videli.

Alojz	 Rebula	 je	 dobitnik	 letošnje	 ugledne	 itali-
janske	 nagrade	 Mario	 Rigoni	 Stern,	 Drago	 Jančar	
pa	je	prejel	nagrado	ACEL,	ki	jo	podeljuje	Osrednja	
evropska	zveza	za	književnost.	Za	nagrado	je	obema	
že	čestital	minister	za	izobraževanje,	znanost,	kultu-
ro	in	šport	Žiga	Turk.	

Alojz Rebula	je	prejel	prestižno	italijansko	lite-
rarno	nagrado	za	roman	“Nokturno	za	Primorsko”,	
ki	ga	je	v	italijanščino	pod	naslovom	“Notturno	sul-
l’Isonzo”	prevedla	Martina	Clerici.	Roman,	v	katerem	
je	glavni	protagonist	primorski	duhovnik	Filip	Ter-
čelj	(1892–1946),	je	bil	dobro	sprejet	v	italijanskih	
medijih.	 Med	 drugim	 je	 o	 romanu	 v	 vatikanskem	
dnevniku	 L’Osservatore	 Romano	 pisal	 kardinal	
Gianfranco	 Ravasi,	 predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	
kulturo	ter	papeških	komisij	za	cerkvene	kulturne	
dobrine	in	versko	arheologijo.	V	recenziji	je	Ravasi	
izpostavil	primere	odpora	duhovnikov	proti	fašizmu	
in	nacizmu,	pri	čemer	se	je	navezal	na	Rebulovo	delo	
in	na	esej	Boža	Rustje,	ki	je	dodan	romanu.	Kardinal	

je	opozoril	na	usodo	slovenskih	primorskih	duhov-
nikov	v	boju	proti	totalitarizmu.

Knjiga	je	prvi	sad	tro-
delnega	 projekta	 Knji-
žnice	Dušana	Černeta	iz	
Trsta,	ki	ga	 je	 finančno	
podprla	 Avtonomna	
de	žela	 Furlanija	 –	 Ju-
lijska	 krajina	 in	 založ-
ba	 Edizioni	 San	 Paolo	
iz	 Milana.	 Opus	 Alojza	
Rebule	 so	 predstavili	
še	z	izdajo	dveh	prevo-
dov:	 prevod	 teoloških	
meditacij	Smer – Nova 
zemlja	 (Destinazione	
Nuova	 Terra),	 ki	 ga	 je	
oskrbel	 rajni	 p.	 Franc	
Husu,	spremno	besedo	pa	napisal	prof.	Marino	Qua-
lizza,	je	že	izšel	februarja	letos	kot	tretja	knjiga	zbirke	
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V MAJU bodo ŠMARNICE vsako nedeljo ob	1:30	popoldne:	šmarnično	premišljevanje,	pete	litanije	Mate-
re	božje	in	blagoslov	z	Najsvetejšim.	Na	materinski dan,	13. maja	bodo	šmarnice	ob	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 – Slovenskoameriški dan	ob	praznikih	neodvisnosti	Slovenije	in	Združenih	držav	
Amerike.

	 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.

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

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

NEDELJA. 12. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškegakulturnega 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	
dobitkov	bo	ob	4:00	popoldne.

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

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

Morebitne spremembe bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2012

ZA SVETE MAŠE: $400:	B.	Pavlovcic;	$200:	J.	Jevnikar;	$60:	M.	Ho-
ljevac;	 $40:	 F.	 Piletic,	 K.	 Zajec,	 I.	 Glavac;	 $30:	 J.	 Zalar,	 I.	 Antolin;	
$10:	I.	Monahon,	R.	Likozar,	I.	Matic.

ZA CERKEV: $30:	J.	Zalar;	$20:	K.	Zajec,	R.	Likozar;	$10:	I.	Matic.

ZA SAMOSTAN: $20:	K.	Zajec,	R.	Likozar;

ZA MISIJONE: $25:	K.	Zajec;

DAR LISTU AM: $70:	V.	Vogrincic;	Can$	68:	K.	Kolenko;	$30:	J.	Za-

lar;	$25:	K.	Zajec;	$20:	T.	Lebar,	R.	Likozar;	Can$13:	M.	Komljanec;	
$10:	I.	Monahon;	$5:	I.	Glavac.

DAROVI

v	italijanščini	pisanih	Rebulovih	esejev,	predavanj,	
razmišljanj	idr.	Od Niceje do Trsta	(Da	Nicea	a	Trie-
ste)	s	spremno	besedo	Iva	Jevnikarja	je	izšla	aprila.	
Nagrado	Mario	Rigoni	Stern	avtonomne	pokrajine	
Trento	so	Rebuli	izročili	31.	marca.

Drago Jančar	 je	nagrado	ACEL	za	svoj	obsežni	
literarni	opus	prejel	v	sklopu	7.	evropskega	literarne-
ga	festivala	Prevajati	Evropo,	ki	se	je	začel	23.	marca	
v	 Strasbourgu.	 Ugledno	 nagrado	 podeljuje	 od	 leta	
2005	Osrednja	evropska	zveza	za	književnost	ACEL	
v	sodelovanju	z	mestom	Strasbourg.	Jančar	velja	za	
največkrat	prevajanega	slovenskega	pisatelja.	V	sklo-
pu	 sedme	 edicije	 festivala	 v	 alzaškem	 mestu	 bodo	
nagradili	 tudi	 Andrée	 Lück-Gaye,	 ki	 se	 podpisuje	

pod	 prevode	 nekate-
rih	Jančarjevih	esejev	v	
francoščino.	Prevajalka	
velja	 za	 ambasadorko	
slovenske	književnosti,	
saj	je	poleg	Jančarjevih	
del	 prevedla	 še	 nekaj	
romanov	Borisa	Pahor-
ja	in	drugih	slovenskih	
avtorjev.	 Festivala	 se	 je	
udeležil	 tudi	 Boris	 Pa-
hor,	 ki	 so	 mu	 podelili	
čast	no	 medaljo	 mesta	
Strasbourg.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
LOUISE KOLMAN, Pittsburgh,	PA


