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KOLEDAR
UREDNIK VAM – p. Bernardin Sušnik
GOVORICA SRCA – p. Anton Nadrah
TO SRCE POZNAM – p. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – p. Bernardin Sušnik
BARLI SMO – razni viri
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
TELOVO – Niko Kuret
sveta zgodovina: HIŠA – Henri Daniel-Rops
KAKOR – Berta Golob
angeli za danes: ANGEL VZTRAJNOSTI – p. Anzelm Grün
MOLITVENI NAMENI ZA JUNIJ
papežev verouk: MATEJ – BOŽJI DAR – Benedikt XVI.
MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE – Anton Strle
EVHARISTIJA – priredil p. Bernardin Sušnik
HRANA ZA VSAKDANJIK – Martin Gutl
JANEZ KRSTNIK – Antonio Borelli
SKRIVNOST TROEDINEGA BOGA – Andrea Gemma
HODITI V CERKEV NI SAMO ZUNANJOST – p. Raniero Cantalamessa
naša kultura: JOSIP LIČAN – Silvester Čuk
ALI SMO SPET POSTALI NEPISMENI
islam: INDONEZIJA–PAPUA, SAVDSKA ARABIJA
preganjanje kristjanov: KRŠENJA VERSKE SVOBODE V EVROPI
misijoni:
EN PTIČ, DVE MUCI, TRIJE LJUDJE – p. Vladimir Kos
RUSIJA – agencija Fides
ALŽIRIJA – L’Osservatore Romano
za narodov blagor: VSE ZA NAS, NIČ ZA DRUGE – p. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: ŠRI LANKA
stran platnic: ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2012
       
          SAJ NI RES! ... PA JE!
       
          DAROVI, RAJNI

SV. TROJICA V HALOZAH je župnija, ki ima svoj sedež v kraju Podlehnik in leži na obronkih, kjer se vinorodne
Haloze spuščajo v ravnino Dravskega polja. Cerkev so zgradili dominikanci leta 1645, leta 1671 je dobila baročni glavni
oltar. Cerkev ima tudi štiri stranske oltarje: sv. Ane s sv. Joahimom in sv. Družino, Rožnovenske kraljice s sv. Dominikom
in sv. Katarino Siensko, sv. Florijana in novejši oltar sv. Družine. Župnija je bila ustanovljena leta 1784 in ima podru
žnice Sv. Duha na Rodnem vrhu, Device Marije v Podlehniku in Žalostne Matere Božje v Stanošini. Župnijo upravljajo
minoriti. Iz naselja in okolice prihaja nekaj arheoloških najdb iz bakrene dobe, torej pred 3300 pr. Kr. Po dolini, kjer
leži Podlehnik, je v srednjem veku vodila pomembna trgovska pot iz Dravskega polja na Hrvaško, ki jo je čuval grad
Lehnik ali Liechtenegg nad Rogatnico, ki se prvič pojavi v zgodovini leta 1248, izrecno pa je omenjen šele leta 1334
kot Castrum Liechteneck, ko je družina von Liechtenegg leta 1330 izumrla. Dediči so ga prodali ptujskim gospodom.
Podlehnik se ponaša tudi s kar tremi uspešnimi zasebnimi družinskimi podjetji. Meso in mesni izdelki Žerak segajo v
leto 1928 v Žetale, SPC Toplak je leta 1981 ustanovljena zasebna mehanična delavnica za popravilo motornih vozil,
ki ima tudi koncesijo za prodajo in servisiranje avtov Peugeot, ter leta 1991 ustanovljeno družinsko podjetje KGM
Podlehnik, ki se ukvarja s proizvodnjo vinogradniške in sadjarske opreme ter razne kovinske galanterije.
JUNIJ je posvečen Srcu Jezusovemu, ki ga letos praznujemo 15. junija, takoj naslednji dan pa še spomin Marijinega
Brezmadežnega Srca. V začetku meseca imamo še nedeljo Presvete Trojice (3.) in praznik sv. Rešnjega telesa in krvi,
ki ga v Ameriki praznujemo na nedeljo 10. junija, v Sloveniji pa v četrtek 7. junija. Še nekaj junijskih godov: mučenec
Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII.
(vsi 3.); redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem
Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton
Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega
protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza
Krstnika – kres, »ko se dan obes’« (24.); koroška kneginja Ema Krška ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba
27.); cerkveni oče, lyonski škof in mučenec Irenej ki zaradi svojega spisa “Proti krivim veram” šteje med cerkvene očete
(28.); ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.) Na ta dan slovenski škofje po tradiciji že vse od konca druge svetovne
vojske posvečujejo novomašnike.

JUNIJ – ROŽNIK
  1 P
  2 S

PRVI PETEK; Justin, muč.; Pamfilij, muč.; .;
PRVA SOBOTA; Evgenij I., pap.;

  3 N

SVETA TROJICA; Karel Lwanga in tov.
ugandski muč.; Janez XXIII., pap.;
Frančišek Caracciolo, red. ust.;
Bonifacij, šk., muč.; Igor, veliki knez in red.;
Norbert Magdeburški, šk., red. ust.;
Robert Newminsterski, op.; Bogumil, op.;
Medard, šk.; Viljem, šk.; Severin, šk.;
Efrem Sirski, diakon., c. uč.; Primož in
Felicijan, muč.; Liborij, šk., Kolumban, op.;
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SV. REŠNJE TELO IN KRI; Bogumil, šk.;
Barnaba, sodelavec apostolov; Feliks, muč.;
Janez Fakundski, red.; Adelhajda, dev.;
Anton Padovanski, red., c. uč.; Trifil, šk.;
Elizej, prerok; Valerij in Rufin, muč.;
PRESVETO SRCE JEZUSOVO; Vid, muč.;
BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO; Gvido
Kortonski, red.; Frančišek Regis, duh.;

17 N
18 P
19 T
20 S

11. NAVADNA NEDELJA; Adolf, šk.;
Marko in Marcelijan, muč.; Amand, šk.;
Romuald, op.; Gervazij in Protazij, muč.;
Mihelina Malatesta, spok.; Silverij I., pap.,
muč.; Florentina, dev.; Adalbert, šk.;
Alojzij Gonzaga, red.; Evzebij, šk., muč.;
Janez Fisher in Tomaž More, muč.;
Pavlin iz Nole, šk.; Ahacij, muč.;
Jožef Cafasso, duh.; Agripina, dev., muč.;

21 Č
22 P
23 S
24 N
25 P
26 T
27 S
28 Č
29 P
30 S

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA; Niketa, šk.;
Favst, muč.; kres;
Eleonora, kraljica.; DAN SLOVENSKE
DRŽAVNOSTI
Pelagij, muč.; Janez in Pavel, muč.;
Ciril Aleksandrijski, šk., c. uč.; Hema (Ema)
Krška, kneginja.; Ladislav Ogrski, kralj.;
Irenej, šk., muč.; Potamijena, muč.;
PETER IN PAVEL, ap.; Marcel, muč.;
Prvi rimski mučenci; Emilijana, muč.

Kakor se Medarda zdani (8.),
vreme še štirideset dni trpi.
Če Anton (13.) seje proso,
gre Vid (15.) tretji dan pogledat,
če z njim kaj bo.
Pred kresom (24.) prosi, naj deži,
potem prositi treba ni.
Če na kresni dan (24.) dežuje,
orehom slabo prerokuje.

UREDNIK VAM
Pogled na koledar nam razodene, da je letošnji
junij poln različnih pomembnih dni. Poleg praznika
presv. Rešnjega telesa in krvi, ki smo ju vajeni slovesno
praznovati z evharistično procesijo, sta tu še praznika
Jezusovega in Marijinega Srca, na zadnjo nedeljo v
juniju letos pade kresni dan, ki je obenem praznik
rojstva Janeza Krstnika in izpodrine nedeljsko bo
goslužje, saj je v liturgiji do neke mere izenačen celo
z Marijo: poleg nje ima edino on pred svojim godom
v bogoslužju tudi vigilijo. Ob koncu meseca je pa še
praznik sv. Petra in Pavla (29.), ki je po tradiciji dan,
ko slovenski škofje posvečujejo novomašnike. Ko
pišem tole, imena letošnjih novomašnikov še niso
znana, tudi ne njihovo število. Vsekakor imamo slo
venski frančiškani letos enega novomašnika. To je Jan
Cvetek, doma iz Broda v župnijii Bohinjska Bistrica.
Kot sem obvestil že v majski številki, sem bil večino
meseca maja zdoma na svojem običajnem obisku
Slovenije. Že iz rubrike “za narodov blagor” lahko
razvidite, da položaj ni nič kaj rožnat. Kot je bilo
pričakovati, vsi tisti politični igralci, ki so tako ali
drugače pod vplivom komunističnih botrov iz ozadja
(Kučanovo ime se v tem svojstvu zdaj v medijih že
kar odkrito pojavlja), nagajajo vladi pri reševanju
gospodarske krize kolikor le morejo. Kljub vsemu
ocvetličenemu besedičenju jasno kažejo, da jim za
Slovenijo in Slovence sploh ni mar, ampak jim gre
samo za njihove privilegije. Posebno se je v tem “iz
kazal” predsednik sindikata SVIZ Branimir Štrukelj,
Kučanov zet (nekateri mediji pravijo “bivši zet” – če
se je Kučanova hčerka od njega ločila, se ji prav nič
ne čudim, dovolj ga je pogledati). To je človek, ki za
delavce ni še nikoli nič naredil, pač pa na njihov ra
čun vleče že desetletja mastno plačo. Pri vsem tem se
mora človek zaskrbljeno vprašati, kdaj bo Slovenija
prišla v položaj Grčije, o kateri pravijo poročila, da so
ropanja vsaj v Atenah na dnevnem redu, da je vsaka
dva dni kak umor, da se je s številom samomorov
zaradi brezizhodnega gospodarskega položaja pov
zpela na vrh Evrope, da policijsko nasilje ne pozna
več meja… Prejšnja komunistična vlada je Slovenijo
spravila na najboljšo pot slediti Grčiji. Ko človek gleda
današnje brezvestno ravnanje slovenskih komuni
stov, oziroma njihovih ostankov, potem razume, da
kak napredek v smislu demokracije ni mogoč, dokler
ne bo tudi zadnjega od njih pokrila zemlja, kar je
iskrena želja vseh poštenih Slovencev.
Rojstni dan praznujeta v juniju p. Bernardin
Sušnik (19. junija 1935) in p. Blaž Chemazar (23.
junija 1928).
Umrla sta v juniju: p. Benedikt Hoge (17. junija
1983) in p. Alfonz Ferenc (23. junija 1954). Gospod
naj jima da večni mir!
p. Bernardin

Pravi razloček med resnično krščansko ljubeznijo do svojega naroda
in med poganskim nacionalizmom je ta, da vsaka resnična ljubezen isto čustvo
tudi pri drugih narodih dopušča, jih spoštuje in časti.
bl. Anton Martin Slomšek
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GOVORICA SRCA
p. Anton Nadrah

Zakaj se je Jezus sv. Marjeti Alacoque leta 1674 prikazal
prav s srcem? Zakaj se je sv. Katarini Labouré leta 1830 pri
kazala Brezmadežna in ji naročila, naj bosta na čudodelni
svetinji upodobljeni Jezusovo in Marijino srce? Katarina je
videla obe strani čudodelne svetinje; zadnja stran je bila
takšna: v sredini črka M (Marijin monogram) s križem na
vrhu, pod njo pa s trnovo krono obdano Jezusovo srce in z
mečem prebodeno Marijino srce. Ti dve srci sta zdaj upodob
ljeni na čudodelni svetinji. Zakaj se je Devica Marija leta 1917
v Fatimi trem pastirčkom prikazala z izrazitim srcem in se je
tudi imenovala »brezmadežno Srce«? Kaj hoče podoba srca
poudariti prav za naš čas?
Srce je znamenje ljubezni. Ljudje veliko govorijo o lju
bezni, a mnogi jo pojmujejo zelo sebično. Jezus in njegova
Mati nas hočeta pripeljati k pravi ljubezni. Ker nas ljubita,
hočeta človeštvo, ki se je od ljubezni do Boga in bližnjega
oddaljilo, rešiti. Treba je verovati v njuno ljubezen in jima
zaupati. Treba se jima je z ljubeznijo popolnoma izročiti.
Prenovila bosta naša srca, da bomo začeli misliti, govoriti,
delati in ljubiti kakor onadva.
Srce na Jezusovi podobi gori v plamenih ljubezni; vanj je

P. Vladimir Kos SJ — Tokio

TO SRCE POZNAM
S pesmijo Njegovega Srca je križ:
kadarkoli se dotaknem bližnjega
z dobrim, z zlim
(in kar je vmesnih barv in viž,)
On se v Srcu čuti prizadetega...
Toda to ni pesem ene kitice!
To Srce,
kot zarja tokijske ravní,
bor in most čez reko, hišice,
vsako stvar objema, Luč, na drug način.
To Srce poznam,
kot se pozna zaklad:
bolj iz njega črpam, bolj odpira se.
V tem je melodija: kdor ima Ga rad,
ve za njene note, v dušo pisane.

zasajen križ kot znamenje odrešenja; obdano
je trnovo krono, ki poudarja njegovo prestano
trpljenje.
Iz srca na Marijini podobi plapolajo ognjeni pla
meni, ki pomenijo Marijino gorečo ljubezen do Boga
in ljudi. Na nekaterih podobah je Marijino srce pre
bodeno z mečem, kar spominja na Marijino trpljenje
za nas in na izpolnitev Simeonove prerokbe, da bo
Marijino dušo prebodel meč bolečin. Imamo tudi
podobe, na katerih Marijino srce ovija venec belih
rož, ki ponazarjajo Marijino brezmadežno čistost in
druge kreposti. Na podobi fatimske Marije je srce
ovito s trni, ki pomenijo naše grehe.
Prav je, da visita podobi presvetega Srca Je
zusovega in brezmadežnega Srca Marijinega v
našem stanovanju, v kotičku, ki ga imamo priprav
ljenega za srečevanje z Bogom, za redno molitev.
Poglejmo pogosto na ti dve podobi, ki tako zgo
vorno razodevata Jezusovo in Marijino ljubezen
do nas.
Jezus je sv. Marjeti Alacoque obljubil: Blago
slovil bom domove, kjer bodo imeli na častnem
mestu sliko mojega Srca in ga z ljubeznijo častili.
Na ta način bom vnovič združil ločene družine in
družinam v stiski pomagal v vseh potrebah.
162
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NEDELJSKE MISLI
3. junij
Sveta Trojica
GOSPOD JE EDINI BOG
5 Mz 4,32-34.39-40
Odlomek iz 5. Mojzesove knjige (njeno medna
rodno ime je “Devteronomij”, kar pomeni “drugi”
ali “ponovljeni zakon”) na praznik Svete Trojice je
del širšega besedila, ki zajema povzetek zgodovine
od časa neposredno pred zavzetjem Kanaana pa tja
do konca babilonskega izgnanstva (nekako med leti
1260 – 539 pr. Kr.). To besedilo je razlagalna obdelava
tistega dela knjige, ki razkriva usmiljenega Boga, ki ni
pozabil obljube, ko je nekoč prisegel očetom, da jim
bo dal v last deželo, in ki zdaj dopušča, da ga Izrael
najde, če ga išče z vsem srcem. Izraelcem skuša ob
koncu izgnanstva dopovedati, da je Bog svoje odre
šilno delovanje raztegnil skozi vsa zgodovinska raz
dobja, čeprav se včasih zdi, da je nasprotno sinajski
zavezi. Ena izmed vodilnih misli te Mojzesove knjige
(ki je seveda veliko poznejša in samo nosi Mojzesovo
ime) je, ustvariti duhovno podobo Boga. Stara zave
za gleda Boga v njegovi zakonodaji in v podeljeni
milosti. Sčasoma je podoba Boga zakonodajalca
prevladala in so v njem videli predvsem strogega in
neizprosnega Boga, ki se ga je treba bati, saj preži na
vsako človekovo napako, da jo potem nemudoma
kaznuje. V bistvu pa je zakonodaja sama milost, ker
daje možnost živeti na temelju Božjega blagoslova in
tako v stari kot v novi zavezi najti Boga, ki je ljubezen.
10. junij
sveto Rešnje telo in kri
KRI ZAVEZE, KI JO JE BOG SKLENIL
2 Mz 24,3-8
Na telovski praznik je starozavezno berilo iz
konca opisa dogodkov na Sinaju. Vzeto je iz 2. Moj
zesove knjige (njeno mednarodno ime je “Exodus”,
kar pomeni “Izhod”. Tudi ta je “Mojzesova” samo po
imenu, saj je nastala veliko pozneje). V širši okvir
spada prihod na Sinaj, razodetje deseterih zapovedi
in sklenitev zaveze. Praznično berilo je neke vrste
formula, obrazec, ki so ga uporabljali pri obnovi
zaveze ali pa pri spominskem bogoslužju. Vsekakor
je bil ta obrazec sestavljen tam nekje v prvi polovici
8. stoletja pr. Kr. Hudo bi se motil, kdor bi mislil, da
sinajski dogodki nimajo nič povedati naši Cerkvi, češ
da je zahtevnega Boga nadomestil usmiljeni Bog in
da je zakone nadomestil evangelij. Enako bi se hudo
motil, kdor bi mislil, da je greh odpravljen in da zara
di Božjega usmiljenja nimamo nobene odgovornosti
pred Bogom več, kar si jih je kar dosti vteplo v glavo
v našem času. Na Sinaju namreč jasno izstopa misel
na povračilo in na kazen, to dvoje pa je v novi zavezi
prav tako prisotno kot v stari. Imata pa obe zavezi
še druge skupne poteze: obe sta pričevanje o Božji
ljubezni, obe sta sklenjeni z daritveno krvjo in obe
imata kot posledico zedinjenje človeka z Bogom in
ljudi med seboj. V tem smislu je razlivanje krvi ob
2012 – AM – JUNIJ

sinajski zavezi predpodoba Krvi, ki je bila prelita v
novozavezni daritvi na križu.

17. junij
11. navadna nedelja
IZ MAJHNIH ZAČETKOV VELIKO LJUDSTVO
Ezk 17,22-24
Judovo kraljestvo je zgubilo svojo samostojnost,
kralja Jojakima so odpeljali v ujetništvo. Drevo, sim
bol ljudstva, je zgubilo svoj vrh. Okrog leta 589 pr. Kr.
je prerok Ezekiel objokoval to obglavljenje drevesa.
Petdeset let pozneje (539) je perzijski kralj Kir osvojil
Babilonijo in tako je ta asirski poraz zamajal Nebu
kanezarjevo zmago in Ezekiel prvi pesmi o obglavlje
nem drevesu dodaja prerokbo polno upanja – in prav
to je naš odlomek. Pod cedro, ki jo bo Bog zasadil na
Izraelov gorski vrh, bodo prebivale vsakovrstne ptice,
vse krilate živali bodo prebivale v senci njenih vej.
Tudi tukaj Ezekiel prehiteva pojmovanje svojega časa
in namiguje na vesoljnost Božjega kraljestva, ki mu
je cedra simbol Kar je veljalo za starozavezno drevo,
velja tudi za novozavezno, ki je Cerkev. Kolikokrat
v zgodovini je bilo to drevo že obglavljeno, pa se je
vedno znova obraslo in uspevalo še bolj mogočno
kot poprej. Krivulja zgodovine Cerkve včasih sicer
pade, pa le zato, da bi se pozneje še bolj dvignila.
Seveda pa bi bilo neodgovorno, če bi posamezniki
samo čakali, kaj nam bo zgodovina prinesla, saj jo
prav posamezniki oblikujemo. In to ne tisti, ki imajo
v rokah politično moč, pač pa tisti, ki imajo  rokah
orodje molitve in ljubezni. To ima pa prav vsakdo,
da ga le hoče uporabljati.
24. junij
rojstvo Janeza Krstnika
POSTAVIL SEM TE ZA LUČ NARODOM
Iz 49,1-6
Nedeljski odlomek je iz drugega dela Izaijeve knji
ge, ki se imenuje “Knjiga tolažbe” in je bil napisan
v času babilonskega izgnanstva, skoraj dve stoletji
po preroku Izaiju. V njej so med drugim tudi štirje
spevi o Božjem služabniku; naš odlomek je iz dru
gega. Je neke vrste avtobiografija pisca, ki opisuje,
kako je bil že v materinem telesu poklican v službo
preroka. Prerok čuti, kakor da bi bil brezuspešen, saj
pravi: »Zaman sem se trudil, v votlo in prazno sem
potratil svojo moč,« vendar mu daje pogum beseda
Boga: »Premalo je, da kot moj služabnik vzpostaviš le
Jakobove rodove in privedeš nazaj Izraelove rešence.
Zato sem te postavil za luč narodom, da boš moje
odrešenje do konca zemlje.« Apostolska Cerkev je
v tem preroku gledala Kristusa, vendar ima mnogo
sorodnih potez tudi s Kristusovim predhodnikom
Janezom Krstnikom, ki goduje na to nedeljo. Tudi
on je bil že v telesu svoje matere izbran za preroka,
celo največjega med vsemi, saj je Jezus rekel o njem:
»Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza
Krstnika« (Mt 11,11). Tudi njegovo oznanjevanje na
prvi pogled ni imelo kakih večjih uspehov. In tudi
končal je pod rabljevim mečem, kar je – kot križ pri
Kristusu – na zunaj bilo znamenje popolnega neu
speha. Šele zgodovina je pokazala njegovo veličino,
kar se izraža tudi v bogoslužju.
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BRALI SMO...
BERLIN/RIM — Predsednik Nemške škofovske
konference nadškof Robert Zollitsch je ob evrop
skem dnevu prizadevanj za dela prosto nedeljo
odgovorne v Nemčiji pozval, naj ne težijo k »celo
dnevni proizvodnji in porabi«, saj se tam, kjer pri
manjkuje možnosti za počitek, »zastrašujoče pove
čujejo duševna obolenja«. V več italijanskih mestih
pa so protestirali zoper nedeljsko delo.
BOGOTA — Predsednik Mednarodne Caritas kar
dinal Oscar Rodriguez Maradiaga poziva k teme
ljiti reformi svetovnega gospodarskega sistema.
Kapitalizem je pokazal, da nima rešitev za izhod iz
siromaštva; to, kar zagovarja, se ne sklada s člove
kovim dostojanstvom in verskimi načeli. Zadolže
vanje Evrope bo ta celina naprtila novim rodovom.
Da bomo premagali krizo, moramo znova odkriti
vrednote vere, resnice, etike in kulture.
LONDON — Angleški in valižanski katoliški škofje
so v skupnem pastirskem pismu protestirali proti
širitvi pojma zakona na istospolne partnerske zve
ze. Sedanja pravna določila ne zapostavljajo isto
spolnih zvez, priznavajo in varujejo pa “posebno
naravo zakona”. Sprememba pojma zakona bi ime
la posledice tudi za družbene in kulturne vrednote.
TOKIO — Letošnjo mednarodno mirovno nagrado
japonske ustanove Nivano je žirija, v kateri so bili
predstavniki raznih ver, prisodila gvatemalski borki
za pravice prvotnih prebivalcev Latinske Amerike
Rosalini Tuyuc Velasquez, ki si prizadeva za spošto
vanje pravic žensk, boljšo prihodnost Gvatemal
čanov indijanskega porekla ter kulturo miru med
njimi in drugimi prebivalci Gvatemale. Nagrado v
višini 180.000 evrov so ji izročili 10. maja.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je Koptski pravo
slavni cerkvi v Egiptu izrazil sožalje ob smrti njiho
vega duhovnega voditelja patriarha Šenude III., ki
je umrl 17. marca, star 88 let. Zagotovil jim je, da
bo vsem ostalo v spominu nepozabno patriarhovo
ekumensko srečanje s papežem Janezom Pavlom II.
leta 2000, ki je bilo velik ekumenski dogodek.
BRATISLAVA — Slovaška škofovska konferenca je
objavila, da sprejema »izide parlamentarnih volitev
10. marca iz spoštovanja do državljanov slovaške
republike« in da hoče »nadaljevati dejavno zbliže
vanje v okviru dialoga s predstavniki države«. Zma
govita levičarska stranka Smer je obljubila, da bo
pustila do besede tudi »šolstvo in Cerkev«.
VATIKAN — Papeža Benedikta XVI. je na obisku od
26. do 28. marca na Kubi “spremljal” tudi nenava
den “potnik” — kubanski krokodilček, ki so mu ga
ob 100-letnici rimskega živalskega vrta v januarju
poklonili predstavniki te ustanove. Takrat je bil ve
lik 30 centrimetrov, odrasel pa bo meril do 3,5 me
tra. Ker so ti krokodili zelo ogroženi, kubanski na
ravovarsteniki menijo, da bo z vrnitvijo v matično
domovino bolje zaščiten.
MÜNCHEN — Nemški teolog, zgodovinar in publi
cist Ulrich Nersinger je v prispevku za würzburški
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katoliški list Die Tagespost ob 75. obletnici izida
okrožnice papeža Pija XI. “Mit brennender Sorge”  
poudaril, da je omenjeni papež hotel s tem doku
mentom preprečiti nacistične nakane v Nemčiji po
nacionalistično usmerjeni Cerkvi v tej državi, ka
kor tudi »avtoritarne in totalitaristične napade na
Cerkev in krščanstvo«.
VATIKAN — Papež Benedikt XVI. je pristojnim na
ročil preiskavo o odtekanju zaupnih dokumentov
iz Vatikana, predvsem pa posredovanju le-teh jav
nim občilom. Preiskavo vodi vatikanski generalni
državni tožilec Nicola Picardi.
BERLIN — Berlinski nadškof Rainer Maria Woelki
je, zvest obljubi ob imenovanju za kardinala 18. fe
bruarja, priredil obed za sto brezdomcev in drugih
siromašnih ljudi iz Berlina in na ta način zelo zgo
vorno pokazal, da svojo poklicanost v najvišji pape
žev svetovalni odbor razume kot »počastitev vseh
Berlinčanov«. Kardinal je s povabljenci obedoval
13. marca v berlinski centrali Suverenega malte
škega viteškega reda. Pri pripravi je sodelovala tudi
Karitas v Berlinu, saj je kardinal Woelki voditelj ko
misije za Karitas pri Nemški škofovski konferenci.
VATIKAN — Diplomatski predstavnik Svetega se
deža pri ZN v Ženevi, nadškof Silvano Tomasi, je v
pogovoru za Radio Vatikan dejal, da v Vatikanu na
čelno odklanjajo zapostavljanje katere koli osebe,
tudi takšne z istospolnimi nagnjenji. Dodal pa je,
da ne zagovarjajo uživanja posebnih pravic določe
nih družbenih skupin, ker bi bila potem vprašljiva
splošna veljavnost človekovih pravic.
MINSK — Novi apostolski nuncij v Belorusiji, nad
škof Claudio Gugerotti, je v pogovoru na beloruski
državni televiziji izjavil, da si Sveti sedež prizadeva
skleniti pogodbo o sodelovanju z Belorusijo. Osnu
tek te pogodbe je že predal ministrstvu za zunanje
zadeve v Minsku. Kritično je ocenil tuje sankcije zo
per Belorusijo. Če je le mogoče, se je treba izogibati
kazenskim ukrepom in raje seči po dialogu.
KAIRO — Egiptovski minister za kulturne dobrine
je objavil načrt za podvodni muzej v Aleksandriji,
ki naj bi služil podvodni arheologiji pri obnavljanju
potopljenih kulturnih zanimivosti, ki leže potop
ljene na dnu morja v bližini pravljičnega aleksan
drijskega svetilnika, kjer je danes trdnjava Qaitbay.
V ta namen naj bi imel tudi potapljaško šolo.
VATIKAN — Letošnja premišljevanja za križev pot
na veliki petek v Koloseju sta pripravila italijanska
zakonca Danilo in Anna Maria Zanzucchi, člana Gi
banja fokolarov, pri katerem vodita skupnost Nove
družine. Premišljevanja sta namenila družini.
DUNAJ — Iraški kaldejski opat Gabrijel, predstoj
nik Marijinega samostana v kraju Alqosh, je ob obi
sku v Avstriji izjavil, da kristjani v Iraku brez pomoči
iz tujine nimajo možnosti za prihodnost.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža p.
Federico Lombardi je 19. marca za Radio Vatikan
povedal, da Sveti sedež napad na judovsko šolo v
južnofrancoskem mestu Toulouse obsoja kot »gro
zljivo in nagnusno dejanje« ter izraža globoko so
žalje sorodnikom ubitih, obenem pa zaskrbljenost
zaradi nestrpnosti do Judov v Franciji.
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FELDKIRCH — Missio je ob svetovnem dnevu boja
zoper tuberkulozo (24. marcu) opozorila, da vsak
dan za to boleznijo umre okrog 5.000 ljudi, zlasti v
državah v razvoju. Leta 2010 jih je zbolelo 8,8 mili
jona, umrlo pa 1.450.000. Zlasti hudo so prizadeti
otroci, ki so zaradi tega izgubili enega ali oba starša.
HAMBURG — Sodelujoči na kongresu o Cerkvi in
turizmu so opozorili, naj verske skupnosti bolje iz
koristijo možnosti, ki jim jih ponuja turizem. Prav
posebej še zelo povečan obisk mestnih znameni
tosti, med katere spadajo tudi cerkve. V Hambur
gu se je število obikovalcev v zadnjih desetih letih
podvojilo; letos jih bo to nemško pristaniško mesto
predvidoma obiskalo deset milijonov. Za turiste je
najprej treba pripraviti dobre turistične vodnike,
nato pa se jim ob obiskih cerkva tudi posvetiti.
BAR — Apostolski nuncij nadškof Alessandro
D’Errico, pristojen za Črno goro, je pri maši v Baru
povedal, da so pogajanja o konkordatu med Svetim
sedežem in Črno goro očitno pri koncu; potrebna
so le še manjša dopolnila in spremembe na željo
predsednika črnogorske vlade Igorja Lukšića. V
maju ali juniju bo odšel v Vatikan črnogorski pred
sednik Filip Vujanović in podpisal meddržavno po
godbo, ki bo zamenjala tisto iz leta 1886.
MONTEVIDEO — V Urugvaju so ljudje še vedno
prestrašeni zaradi grozljivega odkritja, da je sku
pina bolniškega osebja v več bolnišnicah izvajala
evtanazijo brez vsakega nadzorstva. Krščanska mo
rala evtanazijo obsoja kot nameren umor človeka.
BEJRUT — Generalni tajnik Svetovnega sveta cerk
va, Olav Fykse Tveit, je na posvetu o krščanski nav
zočnosti in pričevanju v arabskem svetu na sedežu
armenskega apostolskega katolikosa Cilicije Ama
ra I. v Anteliasu pri Bejrutu poudaril prizadevanje
krščanskih cerkva za pravičnost in mir na Bližnjem
vzhodu ter pomen sožitja kristjanov in muslima
nov v vsem arabskem svetu. Prav posebej, ker »ima
naša vera korenine na tem območju, se hrani iz ne
prekinjenega pričevanja krajevnih cerkva tega pro
stora, ki sega v apostolske čase«.
BONN — Predsednik Nemške škofovske konfe
rence nadškof Robert Zollitsch je izjavil, da kljub
spodleteli resoluciji ZN o prekinitvi nasilja v Siriji,
ne smemo »brezbrižno gledati, kako tam stotine
ljudi umira zaradi okrutnega nasilja. Kar se dogaja
v tej državi, je grozljivo zaničevanje temeljnih člo
vekovih pravic«, ki ga je treba ustaviti ter zagotoviti
trdne pravne državne in svobodne strukture, med
katerimi je tudi krščanska manjšina.
BERN — Bazelski škof Felix Gmür je v pogovoru za
švicarski list Der Sonntag obsodil govorjenje zoper
tujce v Švici, ki prehaja v navado. Takšno početje je
nevarno, saj bi človek lahko iz tistega, kar je mogo
če prebrati na medmrežju, dobil vtis, kakor da so
begunci, ki so se zatekli v Švico, »afriški prestopni
ki« in ne ljudje v stiski, potrebni pomoči, zatočišča.
DUBLIN — Nadškof Diarmuid Martin je izjavil, da
naj bi se papežev obisk na Irskem pokrival s preno
vo Cerkve na Irskem. Zato je pomembno, da pride
papež na Irsko, ko bo za to pravi čas. Tega se zaveda
tudi papež, je dejal nadškof Diarmuid Martin.
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DUNAJ — Župan avstrijske prestolnice Michael
Häupl je kardinalu Christophu Schönbornu pode
lil najvišje odlikovanje mesta Dunaj v znamenju
»hvaležnosti mesta za njegov dragocen prispevek
katoliški Cerkvi«. Župan je ob vročitvi odlikovanja
poudaril, da je kardinal »mož dialoga« pa tudi »reše
valec kriz«. Mesto in Cerkev dobro sodelujeta.
INNSBRUCK — Predsednik Papeškega sveta za edi
nost kristjanov, kardinal Kurt Koch, je na mednaro
dnem ekumenskem srečanju udeležence iz krščan
skih Cerkva povabil, naj bodo enotni glede etičnih
vprašanj (raziskovanja matičnih celic, splava, evta
nazije ...) in naj o tem glasno spregovorijo. Poudaril
je, da se te Cerkve načelno zavzemajo za zavarova
nje človekovega življenja od rojstva do smrti.
BERLIN — Prihajajo novice, da so tudi oblasti v
Mjanmaru začele dovoljevati, da humanitarne or
ganizacije pomagajo najbolj prizadetim ljudem. To
jim je uspelo, ker so tudi “v težkih letih” ohranili sti
ke z vlado. Še posebej veliko jim je do tega, da bi jim
oblasti dovolile pomagati v doslej zaprtem jugo
vzhodnem delu države. Pomoči so potrebni pred
vsem oboleli za aidsom, tuberkulozo, malarijo.
KIJEV — Grkokatoliški Inštitut za zgodovino Cer
kve v Ukrajini se je pridružil mednarodnemu razis
kovalnemu projektu Spomin narodov. Leta 2008
so na Češkem ustanovili spletni portal za zbiranje
pričevanj tistih, ki so preživeli nacistične in komu
nistične grozote in preganjanja. Zelo je trpela tudi
grkokatoliška Cerkev v zahodni Ukrajini, ki je bila
na ukaz Stalina leta 1946 na skrivni sinodi (brez
udeležbe škofov) razpuščena in na silo pridružena
Ruski pravoslavni cerkvi; iz “katakomb” je vstala in
svobodno zadihala šele leta 1989 po predhodnih
pogovorih na Dunaju.
ANNABA — Škof alžirske škofije Constantine, Paul
Desfarges, je za Radio Vatikan povedal, da je papež
Benedikt XVI. podprl obnovo cerkve sv. Avguština
v Annabi. Zgradili so jo blizu razvalin nekdanjega
antičnega mesta Hipon, v katerem je bil škof sv. Av
guštin (354–430). Pri obnovi cerkve bosta denarno
pomagali tudi Francija in sama Alžirija. Cerkev bo
»močno znamenje miroljubnega sožitja z muslima
ni, za človeško in duhovno bratstvo«.
LONDON — Nekdanji canterburyjski nadškof Ge
orge Carey je posvaril pred propadanjem krščan
skih vrednot v zahodni družbi. To se dogaja tudi v
Veliki Britaniji, kjer skušajo kristjane vse bolj od
riniti na družbeni rob ter na novo opredeliti vlogo
vere v javnosti. To se je pokazalo ob odločitvi vr
hovnega sodišča, ki je mestnemu svetu v Bidefordu
prepovedal začenjati seje z običajno molitvijo. Po
dobna prepoved lahko doleti vse mestne svete.
DUBLIN — Irski škofje so oblasti posvarili pred mo
rebitnimi nemiri in nasiljem, če ne bodo poskrbele
za tiste, ki jih je najbolj prizadela gospodarska kriza
in zadolženost države.
SAN SALVADOR — Salvadorski minister za zuna
nje zadeve, Hugo Martinez, je za dnevnik “La Pagi
na” izjavil, da bi bilo prav, da bi papež obiskal tudi
srednjeameriške države. Zaenkrat tega ne načrtuje,
vendar bi ga lahko k temu spodbudili.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
KNOBLEHARJEVO POTOVANJE V EVROPO
V Kairu so morali ostati mnogo dalj, kakor so
nameravali. Konzul Huber je bil prišel iz Aleksan
drije s svojim uradnikom Batičem že dva dni pred
njimi, da egiptovskemu podkralju Abas paši osebno
priporoči njihove zadeve. Peljal mu je predstavit
Knobleharja. Ta je podkralju izročil ferman (odlok)
carigrajskega sultana, cel meter visok in 65 cm širok,
ki v njem sultan zagotavlja misijonarjem popolno
varnost in daje Abas paši naročila, kako naj jim
pomaga. Podkralj se je čudil, da Knoblehar tako
gladko arabsko govori. Ustno mu je obljubil varstvo
in pomoč, kolikor bo v njegovi moči. Ministrom je
zapovedal, da pošljejo sudanskim oblastnikom dva
ukaza v tem smislu. Ostalo je pa po vzhodni navadi
samo pri lepih besedah, zlasti ker je bil podkralj sprt
s carigrajskim sultanom. Ni izvršil sultanovih ukazov
in Knobleharju na noben način ni hotel vrniti sulta
novega fermana. »Že prej sem okusil, kako zvijačna
in prekanjena je mohamedanska prevzetnost. Zdaj
sem bil prepričan, da se brez sultanovega fermana
lahko izjalovi vse moje delo. Zato
sem spet in spet šel ponj,« je Knoble
har pisal 20. septembra Marijinemu
društvu. Konzul Huber ga je pri tem
zelo odločno podpiral, doker ga niso
opravki poklicali nazaj v Aleksandri
jo. Potem je pa Knoblehar uporabil
zadnje sredstvo: zagrozil je, da bo
pisal v Carigrad po nov ferman, a da
bo tudi popisal, kako delajo z njim.
To je pa zaleglo. Egiptovska vlada mu
je izročila uradno potrjen prepis sul
tanovega fermana. Abas paša je odredil, da prtljage
misijonarjev ne sme preiskovati nobena mitnica in
da jim morajo vse hitro in poceni prevažati.
Egiptovske oblasti so poslej z misijonarji lepo
ravnale. Tudi v Kartumu in na drugih misijonskih
postojankah jim niso delali težav. Vse to je bila v prvi
vrsti Knobleharjeva zasluga, ki je poprej vse dobro
poizvedel in premislil, potem se je pa vljudno, toda
odločno postavil.
Za začasno stanovanje misijonarjev in za blago, ki
ga je bilo treba za potovanje preko puščave preložiti
v trdnejše in pripravnejše zaboje, je Knoblehar najel
v kairskem predmestju Bulak prostorno hišo prav ob
Nilu. Tisto poletje je Nil nenavadno visoko segal in
jim je delal velike preglavice; vse so morali znositi v
prvo nadstropje. Pa so kljub vsem neprilikam ostali
dobre volje. Dva sta pa zbolela za egiptovsko očesno
boleznijo. – Ob prvem prostem času so se vadili v
arabščini in v jahanju na kamelah. Maševali so pri
redovnicah Dobrega pastirja ali pa v eni od obeh
frančiškanskih cerkva.
Pri prekladanju blaga je pomagal tudi Knoblehar,
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če ga niso zadrževali obiski. Obiskat ga je prišel pod
kraljev osebni zdravnik dr. Griesinger, Nemec, in mu
dal mnogo zdravil za na pot. Na obisk sta prišla tudi
katoliški koptski in katoliški grški škof.
V Kairu je Knoblehar dobil iz Pariza odgovor
vodstva redovnic presv. Srca. Obljubile so mu po
slati nekaj sester. Prosile pa so, da bi vstopale kot
misijonarke v red tudi dekleta iz avstrijskih dežel
in se v njihovem samostanu v Rimu pripravljale za
afriški misijon.
Knoblehar je vedel, da mora misijon na vsak na
čin imeti lastno ladjo za po Nilu. Že na tej vožnji
proti Kartumu bi jim silno prav hodila, saj jih je bilo
s Knavsom deset oseb in so imeli mnogo blaga. – Od
ladij, ki so mu jih ponujali na prodaj, se jim je zdela
najbolj pripravna precej velika, nedavno zgrajena
arabska dahabija, to je ozka, z železom obita in s
krovom pokrita ladja na jadra. Na zadnjem delu je
imela kajuto (ladijsko sobico). Oborožena je bila z
dvema majhnima topoma. Bila je last Heir el Din
paše, poveljnika kairskega pristani
šča ob Nilu. Knoblehar jo je dobil za
polovico zahtevane cene, za 6.000
piastrov ali približno toliko goldi
narjev. Polovico denarja je dal na
roko, polovico bo plačal po treh me
secih. Preuredba dahabije ga je stala
1.136 goldinarjev. Dne 15. oktobra
so jo slovesno blagoslovili in ji dali
ime in napis “Stella matutina”, to je
“Jutranja zvezda”. Poročilo Mariji
nega društva za leto 1852/1853 je
prineslo dve njeni sliki. – Zadnje tri predele kajute
so predelali v kapelico. Spredaj so na ladjo pritrdili
zvezdo s sedmimi žarki, 4 metre dolgo. Naredil jo
je Knavs. Dahabija je bila za misijon neprecenljive
vrednosti Knoblehar je najel 14 temnopoltih mo
hamedanskih berberskih ladjarjev, ki so bili stalno
v njeni službi; mnogo so stali, a so bili neobhodno
potrebni.
Ko je bila ladja blagoslovljena, so začeli vanjo nositi
blago. Zvečer 18. oktobra so razpeli jadra; severni veter
se je uprl vanja. Zapeli so latinsko pesem “Ave maris
Stella”, “Zdrava morska Zvezda” in odpluli. V večernem
somraku so že gledali ogromne faraonske piramide pri
mestecu Gizeh. Nil je še vedno visoko stal.
Na vožnji so se držali dnevnega reda, ki jim ga je
sestavil Knoblehar in ki jim je določal čas za verske
vaje, za učenje arabščine in za odmor.
To svoje drugo potovanje proti Kartumu je Knob
lehar pozneje precej obširno popisal odboru Mariji
nega društva. V uvodu se je zahvalil vsem dobrotni
kom, ki so njemu in njegovim misijonskim tovarišem
omogočili potovanje.
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Niko Kuret

TELOVO
Telovske procesije so se razvile v dve smeri: v mest
ne in v podeželske. V mestih je bila – in je še, kjer
je – telovska procesija manifestacija, ki ima svoje
gledalce. Na deželi je telovska procesija pobožnost,
ki gledalcev pravzaprav nima. Če le more, se je vsak
faran udeleži, v njej sodeluje. Bogoslužni obred je
seveda povsod isti.
Novi časi so prinesli tudi na našem podeželju ve
like spremembe, zato je le malokje ohranjen stari
sijaj telovskih procesij. Naši opisi podajajo v glavnem
podobo, ki je veljala do druge svetovne vojske.
Skoraj povsod na Slovenskem so za telovsko pro
cesijo zasajali ob cestah mlaje in slavoloke, oltarje pa
so postavljali v ute iz zelenja. Le-te so bile iz mladih
brez ali iz velikih lipovih, tudi bukovih in celo aka
cijevih vej. Ob poti so zasajali prav tako brezove, li
pove, gabrove in celo jelševe veje, ponekod so jih kar
naslanjali na hišne stene. Marsikje so za blagoslove
med procesijo uporabljali zidane vaške kapelice
(Savinjska dolina).

Posamezne hiše, ki je mimo njih šla procesija,
so tudi še posebno ozaljšali. Na vsako stran vrat so
zasadili po eno brezo. Spodnje veje so jima oklestili,
deblo pa ovili z vencem iz bršljana ali ciprese, ob
koncu venca na vrhu breze pa so privezali še šopek
cvetja. V okna so postavljali svete podobe ali kipe,
vaze s cvetjem in svečnike s svečami, ki so jih prižgali,
ko je procesija šla mimo.
Posamezne vasi so tekmovale, katera bo oskrbela
lepši oltar. Naj je stal v uti iz zelenja ali pa so porabili
zanj kapelico ob poti, vselej je bil bogato okrašen.
Dekleta so v ta namen s svojih oken “posodila Bogu”
svoje najlepše rože.
Zlasti v mestih je bila navada, da so belo oblečeni
otroci potresali pred oltar živobravne cvetne liste,
ki so jih nosili s seboj v košaricah in celo v majhnih
nahrbtnih koških.
Na Štajerskem (Fram) so od vsake hiše namenili
vsaj eno dekle, majhno ali veliko, da je šla v procesijo
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za “svaterco”. V belo je
bila oblečena in lase je
imela nakodrane. Mati ji
je namreč že nekaj dni
prej s sladkorno vodo “po
cukrala” lase, jih spletla v
čim več drobnih kitic in
jih zvila v “polžke”. De
kletca in dekline so zato
nekaj dni pred procesijo
hodile s povezano glavo.
Vsaka svaterca je nosila
v rokah šopek, ki ga je
v cerkvi posadila v škaf
vode poleg oltarja. S temi
cvetlicami je krasil cer
kovnik tabernakelj skozi
vso osmino. Svaterce so
stopale ob nebu z gorečimi
svečami, z njimi svetilci s posebnimi svetilkami. V
prejšnjih časih so prihajali farani k procesiji v starih
nošah. Pozneje so se vsaj žene pokrivale z belimi svi
lenimi rutami, ki so rabile samo za procesijo.
Manjša mesteca so se zgledovala po velikih. Tako
nam poroča novičar l. 1853, kako so tedaj obhajali
telovsko procesijo v Ormožu: »Na sveti dan božjega
tela je bila letos tu procesia s tako slovesnostjo ob
hajana, kakoršne morebiti pri tukajšnji fari še nikdar
ni bilo... Kardelo tukaj vkvartiranih ulanov, banda
z lepo muziko in grom možnarjev je povekševalo
cerkveno svečanost... Po dokončani procesiji je bila
velika maša, ktero so peli gosp. tehant Peter Danjko.«
Koroško “pranganje” je na moč slovesno. V Do
brli vesi so nekoč prinesli k procesiji bandera iz
podružnic. Nosila so jih paroma razvrščena dekleta
z venčki na glavah. Sledila so jim banderca kon
gregacij, vsako med
dvema gorečima pla
menicama ali sve
čama, v spremstvu
dvanajstih mož z
gorečimi plameni
cami v rokah. Pred
vsako hišo posta
vijo še dan es dva
mlajčka, ki ju lepo
okrasijo, v okna pa
zataknejo brezove
ali trepetlikove, tudi
lipove veje. V Rožu
spreml jajo “nebo”
belo oblečene “de
vice” s “stavnicami”
(svečami) v rokah;
sveče si same kupijo
in jih po končani
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procesiji neso okoli oltarja
ter darujejo cerkvi. V večjih
krajih odda častna straža
pri vsakem oltarju ob bla
goslovu častno salvo.
V Ziljski dolini postavijo
mizo pred vsako hišo, ko
der se pomika procesija. Na
mizo polože hleb kruha,
da bi ga Bog v zakramentu
blagoslovil in bi blagoslov ostal vse leto na živežu v
shrambah.
Na nekdanje procesijske prizore, seveda v kmečki
obleki, spominja šega pri Št. Petru in Št. Jerneju v
Kačji dolini. Tam nosijo štirje kmetje v procesiji lesen
volovski jarem s plugom. Spremljata ju dva fantiča,
od katerih eden je oblečen v angela in vodi vprego,
medtem ko je drugi napravljen v kmeta in drvari.
Ziljani so pri pranganju prepevali posebne stare
pesmi. Matija Majar nam je l. 1875 zapisal in otel
pozabi dve, peli so ju v Gorjanah pri Ziljski Bistrici.
Ena se glasi:
Devojka zgodaj vstájua,
Bog nam pomagaj
in sveto rešnje teuó!
V frišnej vodici umivaua,
Bog nam pomagaj...
V belej plenici brisaua,
Bog nam pomagaj...
Z Gorenjskega imamo za
drugo polovico 19. stoletja
Gašperja Križnika opis telov
ske procesije v Motniku. Pri
hišah, mimo katerih je šla
procesija, so postavili dve z
vencem oviti, na vrhu z rde
čim, včasih še z modrim bandercem ozaljšani smre
čici. V vrsto so zasadili pred hišo brezove, nagnojeve,
lipove in gabrove mlaje. V vseh treh koncih trga so
postavili fantje po en dvajset ali trideset metrov visok
smrekov mlaj, »en verh z belo, rdečo in plavo fano,
ker ta je ta prava farba.« Dekleta so jim ga okrasila s
svežim cvetjem, v venec pa so vpletla rdeče, modre
in rumene trakove iz svilenega papirja.
Iz štirih smrečic in šestih brezovih vrhov so nare
dili “vengéle” (oltarje). Po mlajih so pripeli bel prt in
gor obesili lepe table. Noter so postavili in pogrnili
mizo, da je duhovnik ob procesiji nanjo postavil sv.
Rešnje Telo.
Koder je šla procesija, sta po oknih goreli po dve
sveči. Pred več leti, pravi poročevalec, so po oknih
pregrinjali svilene in vezane rute. Ker pa je bilo ne
varno, da sapa prevrne svečo in se ruta vžge, strehe
pa so bile vse slamnate, so to navado na župnikovo
priporočilo opustili.
V Železnikih so šli fantje pred praznikom “božjega
telesa” ali “svetega Telesa” v “boršt” in tam posekali
nekaj mlajev. Biti so morali vsaj 15 do 18 klafter
(30–36 m) dolgi. Medtem so dekleta napletla ven
ce. Ko so mlaje pripeljali iz gozda, so jih zasadili ob
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cesti, po sedem na vsako stran. Najvišja dva sta stala
na koncu in med njima je bil določen prostor za
oltar. Od mlaja na koncu so naredili tudi slavoloke
in navesili zastave. Tudi za streljanje so poskrbeli. Na
praznik zjutraj, posebno pa med procesijo, so pokali
možnarji, da je ljudi kar vzdigovalo.
Včasih je imela na Gorenjskem za Telovo vsaka
vas svoj mlaj, ki je moral biti čim višji. Večkrat so
visoko, vitko, gladko obeljeno smreko privezali na
visoko drevo, najrajši na jablano, da je bil mlaj še
višji. Imeti je moral tudi dve zastavi, večjo in manjšo.
Stal je navadno do kresa. V Četeni ravni v Poljanski
dolini so postavili en sam velik mlaj, ki so ga fantje
potem o kresu podrli in “zapili”.
Procesije so se s svojimi banderi udeležile tudi
podružnice. Bandero so nesli trije fantje, navadno
taki, ki so šli tisto leto na nabor. Za banderi so stopali
verniki tiste soseske. Pri podružnicah je medtem ves
čas slovesno zvonilo. Že takrat, ko se še zvito bandero
nesli iz podružnice, ga je pospremil cerkovnik z zvo
nom, prav tako ga je pozdravil z zvonjenjem, ko so ga
prinesli nazaj. Tudi
v ljubljanski okolici
(Dobrunje) so prišle
k telovski procesiji
podružnice s svojimi
zastavami.
“Nebo” so tudi na
Gorenjskem sprem
ljali “svečarji” in ime
nitniki. V Tržiču so ga
nosili najveljavnejši
in paradno opravlje
ni obrtniki, svetili pa
so ob Najsvetejšem
ugledni meščani v
dolgih črnih suknjah
z debelimi svečami,
zataknjenimi v posebne ročaje. Duhovniku je držalo
pluvial na robeh več fantičkov, ki so bili belo oble
čeni, ogrnjeni s haljicami iz tila, in so nosili venček
na glavi, rekli so jim “angelčki”. To častno opravilo
so zaupali le najbolj pridnim.
V Komendi, poroča in z risbo predočuje Valvasor,
so imeli telovsko procesijo na konjih. Prva v procesiji
sta jezdila dva kmeta z banderoma v rokah, za njima
je jezdil duhovnik z Najsvetejšim, sledilo mu je paro
ma več sto kmetov na konjih. Objahali so vse polje, se
ustavljali pri štirih evangelijih, kakor je navada, in se
nato vrnili k Sv. Petru. Znamenja za te evangelije so
bila zelo visoka, zidana pač za konjenike. “Konjsko
procesijo” so opustili menda okoli l. 1747. Hoteli so
jo l. 1818 spet oživiti, pa sta se temu ustavljala du
hovščina in deželna gosposka. Dogajale so se menda
nerodnosti posebno ob evangelijih, ko so se jezdeci
naglo zgrnili okoli oltarja in so po blagoslovu spet
naglo prhnili narazen, tako da je marsikateri prema
lo vajen jezdec padel s konja.
Ostanek nekdanjega sijaja se je ohranil v Ratečah.
Domačinke se tu na Telovo, pravzaprav na nedeljo
po Telovem, napravijo v svojo staro nošo. To je edini
dan v letu, ko si jo še oblečejo po zahtevi izročila.
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
II. del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
VI. poglavje
ŽIVLJENJE IN MIZA
HIŠA
nadaljevanje in konec

Iz kakšnega materiala so bila vsa ta bodisi draga,
bodisi poceni bivališča? Hiše malih ljudi, revnih kme
tov, so bile iz ilovnate zemlje pomešanje s trstičjem,
ali, v najboljšem primeru, iz glinastih zidakov, z no
gami steptanih, pomešanih s slamo in slabo žganih
v peči. Na vsak način je bilo tatovom prav lahko
vdreti skozi take stene. Ko je Jezus na to namignil,
so ga morali vsi razumeti (prim. Mt 6,19; 24,43). Hiše
bogatih so bile iz kamna: palestinski apnenec je bil
odličen; pridobivali so ga tako, da so v razpoke zabili
zagozde, ki so jih potem namakali, da se je les napel.
Zidovi so bili zelo debeli in trdni. “Vogalni kamen”,
o katerem govori Jezus, ko navaja Sveto pismo (Mt
21,42) je moral biti izklesan; morebiti so ga celo bla
goslovili. V času, ko so bili tam Rimljani, so pa začeli
postavljati zidove na njihov način. Med dve tanki
steni iz opus reticulatum, torej iz majhnih kamnov
in opek, so nabutali glino in grob pesek. Tako je bilo
zgrajenih nekaj palač v Jerihi. Zelo so pazili na teme
lje. Prizadevali so si »zidati na skalo«, kot lepo pove
evangelij, iz strahu, da ne bi prišla vihar in deževje in
hišo odnesla (Mt 7,24; Lk 6,47). Za vezavo kamnov
so uporabljali malto iz zmehčane gline, pomešane z

Pobeljeni grobovi

zdrobljenimi školjkami in črepinjami. Apno je bilo
znano že dolgo – Izaija namiguje nanj v 27,9 – in so
ga uporabljali kot omet in belilo. O tej rabi govori
Jezus, ko farizeje označi kot »pobeljene grobove«
(Mt, 23,27) in sveti Pavel, ko velikega duhovnika ime
nuje »pobeljeni zid« (Apd 23,3). Pod je bil pri revnih
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»...so...odkrili streho...«

iz steptane zemlje, pri bogatejših iz plošč iz žgane
gline ali proda, parket iz cedrovega ali cipresovega
lesa pa je bil samo v razkošnih bivališčih princev.
Zdi se, da rimski način oblaganja poda z mozaičnimi
ploščami v Jezusovem času še ni prodrl v Palestino.
Obokov sploh niso uporabljali razen v trdnjavah, pa
še tam so bili štorasto narejeni iz ploščatih kamnov,
položenih na nosilne konzole. Ostrešja so slonela
samo na tramovju. Te strehe,
ali bolje, terase, so bile redko
iz navadne ali strešne opeke.
Večinoma so bile iz polože
nih kolov, pokritih s teptano
zemljo in jih je bilo treba kr
pati vsako leto pred sezono
slabega vremena. Bile so tako
tanke, da je bilo mogoče mi
mogrede odpreti tako veliko
luknjo, da so skozi njo spu
stili hromega, o čemer govori
evangelij (Mr 2,4; Lk 5,19),
ali, kot pripoveduje Talmud,
truplo rabina Hona, ki ga niso
mogli spraviti skozi vrata.
Vrata so bila pogosto tako
ozka, da Jezusova spodbuda
»Vstopite skozi ozka vrata«
Ozka vrata
(Mt, 7,13; Lk 13,24) ni no
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bena metafora. Pa niso
do šole, kjer je poučeval, ustavil nič manj kot štiri
bila samo ozka, ampak
indvajsetkrat na skrivnih krajih, ki jih je bil odkril.
pogosto tudi nizka, tako
Kurjava v Palestini ni bila velik problem: v večini
da so namesto »iskati raz
krajev sploh ni bila potrebna. Večina hiš sploh ni
dejanje« rekli »poviševati
imela kaminov. Če je bilo premraz, so prižgali žer
vrata« (prim. Prg 17,19).
javnice na lesno oglje, kot je bila tista, pri
Širša in višja so bila samo
kateri so se zadrževali služabniki velikega
glavna vrata v hišo, kate
duhovnika v noči na veliki petek in kamor
rih podboji so bili okra
se je prišel gret sveti Peter (Mr 14,67); eno so
šeni z mezuzo, v kateri so
našli tudi pri izkopavanju. Za kuhanje jim je
bile Božje zapovedi. Po
navadno zadoščal ogenj na prostem: izkopali so
znali so tečaje, saj Knjiga
luknjo in postavili ob njo dva kamna. Hebrejska
pregovorov pravi posme
beseda za peč ima isto koren kot za izkopati.
hljivo: »Vrata se vrtijo na
Uporabljali so tudi majhne prenosne kuhalnike
Ključ
svojem tečaju, lenuh na
z dvema vdolbinama, v katerih je gorela slama
svoji postelji« (26,14). Spodnji tečaj je bil navadno
ali suho rastlinje, kakor zvemo iz spisa Šabat.
vstavljen v izvotljen kamen. Ključ so poznali že zelo
Bogate hiše so imele svojo peč, ki so jo kurili z
dolgo, že v času sodnikov je govora o njem. Seveda
drvmi ali s šoto, vsaka vas je pa tudi imela vsaj
je to moral biti zelo enostaven ključ, tak, da je lahko
eno, ki je bila dostopna vsem.
dvignil zatič – nekaj podobnega temu, kar še danes
Razsvetljava ni bila posebno obilna, pa
uporabljajo kot univerzalen ključ v
tudi ne komplicirana. Psalm 119 poje:
samostanih. Grki so iznašli naš mo
»Gospod, ti si svetilka mojim nogam, luč
derni ključ, ko so na ključ pritrdili za
moji stezi« (119,105). So se torej za
tiče različnih dolžin, ki so se prilegali
dovoljevali z Božjo lučjo? Sploh ne!
v zareze zapaha. Rimljani so ta sistem
Judovske hiše so bile zelo potrebne
izpopolnili tako, da so naredili kovinske
razsvetljave. Prilika o izgubljeni drahmi
ključe. Seveda so bili precej zajetni. Kot v
nam to dokazuje: da bi našli izgubljeni
včerajšnji Turčiji so jih radi nosili na prsih
novec, je bilo treba prižgati svetilko
tako, da so bili vidni: to je bilo znamenje
(Lk 15,8). Ta svetilka je bila kot vse,
veljavnosti. Ko je Jezus rekel Simonu Petru:
ki jih je poznal ves antični Vzhod in
»Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva«
katere oblika je poznana, saj so jih
(Mt 16,19), so vsi navzoči razumeli, da ga
izkopavanje spravila na dan lepo števi
Svetilka
je postavil za poglavarja in voditelja svojih
lo. Majhna ovalna ali okrogla posodica iz
učencev, zakaj imeti ključe bogatega lastnika je za
žgane gline, dokaj nizka z dvema luknjama: ena za
oskrbnika pomenilo, da je človek zaupanja.
stenj iz platna ali konoplje, druga pa za polnjenje.
Lahko bi se vprašali, ali je bilo življenje v teh hi
To je bilo podaljšano v nekako ročaj, za katerega so
šah udobno. Ob tem je treba najprej povedati, da je
svetilko lahko držali. V glino je bil pogosto vtisnjen
sam pomen udobja zelo spremenljiv glede na čase
kak okrasni motiv. Zelo bogate svetilke so imele več
in kraje. Palestinsko podnebje ne zahteva tega, kar
lukenj, nekatere do sedem v posnemanje sedmero
zahteva norveško. Veliko
ramnega svečnika menore. Bogataši so uporabljali
so živeli na prostem. Udo
bronaste svetilke in tisti, ki so živeli na poganski
bij, na katera so navajeni
način so si privoščili fino izrezljane ročaje v podobi
zapadnjaki 20. stoletja, se
kake živali, na primer antilope v galopu. Ne glede
veda niso poznali. Razen v
na njihovo obliko so pa te svetilke širile v prostorih
zelo razkošnih bivališčih,
sladkoben vonj bolj ali manj žaltavega olivnega olja.
v hišah niso imeli vode,
To je bil značilen vonj antične hiše, kot je vonj žalta
ki je tako važna. Ko jim je
vega masla značilen za Tibet. Ker je bilo olje drago,
vodni čuvaj dal znamenje,
so imele skromne družine eno samo svetilko:  Jezus
so navadni ljudje hodili
nikoli ne govori drugače kot o eni svetilki, ki je stala v
k studencu ali pa k vod
zidni vdolbini, ali pa, kot evangelij jasno pove, na ko
njaku ali potoku ponjo z
vinskem ali glinastem podstavku, neke vrste svečni
mehovi in vrči raznih vrst.
ku (prim. Mt 5,15;
Skrinja
V mestih je bila posebna
Mr 4,21; Lk 11,33).
Žerjavnica
napeljava, ki jo je razdelje
Pustili so jo goreti
vala. Obstojal je tudi sistem kanalizacije, posebno v
noč in dan, da so
Jeruzalemu v tempeljski četrti, odkrili so jo pa tudi
imeli stalno ogenj.
v Cezareji, kjer je odpadno vodo odvajala v morje.
Vse to zgleda
Stranišča, na katera namiguje Jezus, ko pravi, da ni
precej primitivno,
»nečiste« hrane, ki omadežuje človeka, so bila sploš
pa so Palestinci pred
no v rabi. Talmud celo zatrjuje, »da si podaljšuje
stopetdesetimi leti živeli kaj
življenje, kdor se tam dalj časa zadržuje« in navaja
bistveno drugače? Vse pohištvo je
kar z občudovanjem nekega rabina, ki se je od doma
bilo skrajno preprosto. Skrinja je bila
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obsodbe – kjer je bil leseni del neka
glavni kos pohištva: skrinja za obleko,
skrinja za hrano. Tudi pri bogatih je
vrsta zelo spačenega živalskega para,
bila zelo v rabi. Zelo revni so jedli na
kjer so bile izrezbarjene živalske glave
skrinji ali na merniku, na glavo po
pri posteljnih nogah. Številne blazine
stavljeni meri za žito. Toda družine
in odeje so jo delale udobno in, če naj
srednjega sloja so imele mize, ki so
verjamemo Knjigi pregovorov, so jo
pogosto omenjene v evangelijih, tiste
ženske, ki so sprejemale prehodne go
»mize bogatinov«, s katerih so padale
ste, obilno odišavile (prim. Prg 7,17).
drobtine, ki naj bi zadovoljile male
Poleti so si na njih privoščili siesto
(prim. Mt 15,27;Mr 7,28; Lk 16,21). Sta
(kratko popoldansko spanje; op. ur.)
ra nomadska navada sesti na zemljo
s tilnikom naslonjenim na vdolbino
k jedi ali za klepet se je brez dvoma
alabastrnega podzglavnika. Revni so
ohranila pri mnogih, poznali pa so
se pa zadovoljili z rogoznicami, ki so
tudi sedeže, pručke, stole in naslonja
jih eno na drugo naložili na tla sku
če, ki so bili navadno narejeni iz lesa,
pnega prostora ali na terasno streho. V
pokritega s slamo ali z blagom, pa tudi
mrzlem letnem času so se zavili v svoj
posteljam podobne divane, ki so služili
Nosilec za svetilko
plašč ali v odejo, če so jo imeli, glavo
za bolj slovesne pojedine. Razen pri mizi
pa
naslonili
na
kos lesa ali celo na kamen. Prav na
so poznali tudi uradne sedeže, kot sedež velikega
to
navado
se
je
skliceval
Jezus, ko je potožil, da Sin
duhovnika in visoke katedre, na katerih so sedeli
človekov
nima,
kamor
bi
glavo naslonil (prim. Mt
doktorji Postave kadar so učili.
8,20;
Lk
9,58).
Toda
tako
odeje
bogatih iz fine volne
Končno je bilo nočno pohištvo, vsaj pri nekoliko
kot
odeje
revnih
iz
grobe
kamelje
dlake so samo
bolje stoječih slojih, bolj udobno kot dnevno. Spanju
začasne. Spanje je majhna smrt, so zatrjevali rabini,
so pripisovali velik pomen. Rabini so zapovedovali
»šesti del smrti«. In strašni Izaija pravi o babilonskem
spati ponoči in so nespečnost imeli celo za kazen.
kralju: »V podzemlje se je pogreznilo tvoje veličastvo
Postelje, kakršno poznamo mi, ki stoji na nogah, ni
in brnenje tvojih harf. Pod seboj imaš postlano s črvi,
bilo drugje kot pri bogatih, toda rimski vpliv jo je po
tvoja odeja so gliste« (Iz 14,11). Večna lekcija…
splošil. Videti je bilo tudi take – bile so deležne hude
Berta Golob

KAKOR...
Ljubite se, kakor sem vas jaz ljubil, nam naroča
Jezus. Se kdaj posebej vprašamo, kakšna je bila ta
njegova ljubezen? Seveda, izražala se je v čudežih in
drugih plemenitih dejanjih. Recimo do otrok. Če jih
mi v svojem samoljubju kakor koli zavračamo, Jezus
jih tudi danes ne bi. Do koga vse je bil Odrešenik
še pozoren in ljubeč? Do bolnih, do žalostnih, do
prestrašenih. Do grešnikov in do sovražnikov. Do
matere in do prijateljev. Do svojih učen
cev. Med njimi je bil Janez in tega je imel
še posebno rad. Podobe ga prikazujejo
naslonjenega na Jezusovo ramo, pa tudi
evangelij poroča prav o tem. Očitno je
bila Učeniku draga njegova bližina. Mar ga
znamo v tem posnemati? Bi dovolili, da se
nam kdorkoli nasloni na ramo? Si drznemo
to storiti sami?
V Jezusovem naročilu je zelo pomenljiva beseda
“kakor”. Izraža primero, s tem pa poseben pomen. V
njegovi ljubezni do ljudi – to je razvidno iz evangeli
ja – ni bilo slepomišenja. Ni bilo narejenosti. Ni bilo
polaščevalnosti. Ni bilo zavajanja. Ni bilo laskavega
dobrikanja. To je bila ljubezen z obrazom dobro
hotnosti, sprejemanja in razumevanja. Še več. Ta
ljubezen je znala odpuščati celo nezvestobo. Izklju
čevala je zamero in srd. Da, nekoč je poočitala: Mar
niste mogli eno uro čuti z menoj? Toda, ali smemo z
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gotovostjo reči, da je bil to res očitek? Lahko da smo
v vprašanje sami vnesli očitajoč pomen. Saj je mož
no, da je Jezus izrekel vprašanje skrajno ljubeznivo,
češ, vem preutrujeni ste bili. Tudi njegove pobude
Spite zdaj in počivajte nismo slišali na svoja ušesa,
zato ne vemo, kako je bila izgovorjena: prizadeto ali
spodbujajoče.
Naročila »Ljubite se, kakor sem vas jaz ljubil« naj
bi se zavedali v vseh okoliščinah. Ta kakor
ne more pomeniti nič drugega kot kar
najbolj tesno približevanje tisti ljubezni,
ki jo z drugo besedo imenujemo pomoč,
solidarnost, karitas in je izražena v pre
prostem in razumljivem nasvetu Drug
drugega bremena nosite. Me kaj potare so
sedova bolečina? Trpljenje tolikih ljudi? Naj
dem čas za znanca, prijatelja, sodelavca? Se mi
zdi vredno nagovoriti slučajnega sopotnika? Kako
se odzovem na zahvalo, kako na plaho prošnjo? Ali
je zelo težko iz majhnega zaklada komu kaj malega
podariti ali je še teže izpustiti iz rok nekaj od svojega
preobilja? Spet je Odrešenik tisti, ki nam naroča, naj
nikomur ne storimo ničesar takega, česar sami ne bi
radi doživeli. Pa smo nemara že marsikomu povzro
čili bolečino iz gole brezbrižnosti.
Danes imamo še možnost storiti kaj dobrega in
lepega za sočloveka. Jutri mogoče nič več.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL VZTRAJNOSTI
Mnogi se ob začetku leta ali na začetku tedna ali
dneva namenijo, da bodo nekaj storili. Navdušeni so
nad kakšno knjigo, ki so jo prebrali. Takoj zatem ho
čejo spremeniti svoje življenje. Ali pa so na kakšnem
predavanju slišali, kako lahko bolje ravnajo s svojim
časom, kako lahko odpravijo svoje napake. Takoj se
z velikim zagonom lotijo dela. A že čez nekaj časa
njihova vnema splahni. Postane
jim pretežko in odstopijo od svo
jega namena. Nenadoma jih nič
več ne veseli, da bi delali na sebi,
da bi se spremenili. Predvsem ne
vidijo nobenega uspeha. Saj je
vendar vse brez smisla. Saj vem, da
ne bom nikoli napredoval. Vendar
pa se s tem, ko opustite nek tr
den sklep, odrečete delu samega
sebe. Ne zaupate si več. Obupate.
In tako se v človeka postopoma
prikrade občutek nesmiselnosti.
Saj vendar vse skupaj nima no
benega smisla. Saj vendar ostane
vedno pri starem. Ne morem se
spremeniti. Puščavski oče Poimen
je rekel mlademu menihu, ki je bil
poln takih resigniranih misli: »Kaj
ti koristi, če se lotiš kake obrti, pa
se je ne naučiš?« Nauči se obrti svojega učlovečenja,
da boš mogel postati človek, in nehaj tarnati.
Angel vztrajnosti bi te rad navadil, da bi ostal pri
tem, kar si si zadal. Znani pregovor se glasi: »Pot v
pekel je tlakovana z dobrimi sklepi.« Če si vedno
znova nekaj zadaš, pa tega ne izvršiš, si že tukaj sam
pripraviš pekel. Tvoje življenje postane ogenj samoo
čitkov in samoobtožb, ki te bo uničil. Brez vztrajnosti
tvoje življenje ne bo trdno. Če se brez vztrajnosti
lotiš nekega dela, nikoli ne stojiš trdno na tleh. Letaš
povsod naokrog, posrkaš vsakega nekaj. Vendar nič
ne more rasti. Trajno je lahko le to, kar se zakorenini.
Jezus sam primerja takšne ljudi, ki nimajo vztrajno

sti, s kamnitimi tlemi, kamor pade Božja beseda. »...
v sebi nimajo korenine, ampak so nestanovitni,... ko
nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujšajo«
(Mr 4,17). Kakor hitro postane težavno, čim čutijo
odpor ali nasprotovanje, že dvignejo roke. To jih
privede tako daleč, da se ne upajo lotiti ničesar več.
Razmisli, kje bi v kratkem potreboval angela
vztrajnosti. Morda je to tvoje de
lovno mesto, kjer ne teče vse tako,
kot bi želel. Če boš vztrajal, če ne
boš takoj vrgel puške v koruzo,
če si ne boš nenehno dopovedo
val, da se preprosto ne da nič sto
riti, boš uvidel, da se položaj na
tvojem delovnem mestu lahko
spremeni. Ali pa se trudiš, da bi
odpravil neko svojo slaobst. Mi
sliš si, tolikokrat sem že sklenil,
da bom bolje obvladoval svojo
vzkipljivost ali da bom bolj kos
svojim težavam s hrano, pa vse
skupaj ni nič pomagalo. Najprej si
postavi stvarne cilje in se ne pehaj
za nekakšnimi iluzijami. Uvideti
moraš, kaj zares lahko spremeniš
in kaj je tvoj značaj, s katerim se
pač moraš sprijazniti. Ko pa si za
daš, kar hočeš pri sebi spremeniti, moraš pri tem tudi
ostati. Če se ti ne posreči, se vprašaj, ali si si zastavil
napačen cilja ali pa si si zadal preveč. Nato si zaenkrat
postavi skromnejše cilje. Vendar vztrajaj. Videl boš,
da bo vztrajnost nagrajena. Angel vztrajnosti ti bo dal
občutek: v meni se lahko nekaj spremeni. V veselje
mi je, če vztrajam pri določeni stvari. Nisem kar na
milost in nemnilost izročen dejstvom. Nekaj se da
narediti. In zaupaj, da nisi sam. Če bi rad odnehal,
se ozri okrog sebe! Tedaj boš ob sebi zagledal angela
vztrajnosti. Ne bo se odmaknil od tebe, dokler tvoje
življenje ne dobi trdne podlage, dokler v njem ne bo
trdnosti in vztrajnosti.

Vztrajnost je tista človeška lastnost, ki nam vliva upanje in daje tolažbo.
Charles Dickens

MOLITVENI NAMENI ZA JUNIJ
Splošni: Da bi verniki v Evharistiji znali spoznati navzočnost živega Vstalega, ki jih spremlja v vsakdanjem življenju.
Misijonski: Da bi kristjani v Evropi odkrili svojo lastno istovetnost in se z navdušnjem udeleževali
oznanjevanja evangelija.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

MATEJ – BOŽJI DAR
Skoraj nemogoče je dokončno orisati podobo
svetega Mateja, ker je podatkov o njem le malo, in
še tisti so samo delni. Lahko pa namesto njegovega
življenjepisa ogledamo podobo, ki jo o njem sporoča
evangelij.
Vedno ga najdemo med apostoli, ki jih je izbral
Jezus (prim. Mt 10,3; Mr 3,18; Lk 6,15; Apd 1,13).
Njegovo hebrejsko ime pomeni “Božji dar”. Prvi ka
nonični evangelij, ki je znan pod njegovim imenom,
ga predstavi v seznamu Dvanajsterih z zelo natančno
oznako: “cestninar” (Mt 10,3). To je človek, ki je sedel
pri mitnici in ga je Jezus poklical v svoje spremstvo:
»Hôdi za menoj!« »In ta je vstal in šel za njim« (Mt
9,9). Tudi Marko (prim. 2,1317) in Luka (prim. 5,27-30)
pripovedujeta, kako je bil
poklican človek, ki je sedel
pri mitnici, imenujeta ga
pa “Levi”. Iz evangelijev iz
haja še ena življenjepisna
podrobnost: v odlomku,
ki je tik pred pripovedjo o
poklicanju, je poročilo o ču
dežu, ki ga je Jezus storil v
Kafarnaumu (prim. Mt 9,1-8;
Mr 2,1-12) in je omenjena
bližina Galilejskega morja,
torej Genezareškega jezera
(prim. Mr 2,13-14). Lahko
torej sklepamo, da je Matej
opravljal poklic davčnega
izterjevalca v Kafarnaumu,
ki »leži ob jezeru« (Mt 4,13),
kjer je bil Jezus stalen gost v
Petrovi hiši.
Na temelju teh prepro
stih poročil, ki izhajajo iz
evangelijev, lahko izobliku
jemo nekatere ugotovitve. Prva je, da Jezus sprejme
v skupino svojih najbližjih človeka, ki je bil po tedaj
veljavnih pojmih v Izraelu, javni grešnik. Matej v
resnici ni imel samo opravka z denarjem, ki je veljal
za nečistega, ampak je tudi sodeloval s tujo, osovra
ženo, pogoltno oblastjo, katere pravica do davkov
je bila lahko označena tudi kot dvomljiva. Prav iz
teh razlogov evngeliji več kot enkrat govore v isti
sapi o »cestninarjih in grešnikih« (Mt 9,10; Lk 15,1),
o »cestninarjih in vlačugah« (Mt 21,31). Poleg tega v
njih vidijo zgled ozkosrčnosti (prim. Mt 5,46: ljubi
jo samo tiste, ki njih ljubijo) in omenjajo enega od
njih, Zaheja, ki je bil »višji cestninar in bogat človek«
(Lk 19,2), medtem ko jih je ljudsko mnenje enačilo
z »grabežljivci, krivičniki, prešuštniki« (Lk 18,11).
Tako nam pade v oči prvi poudarek: Jezus od svojega
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prijateljstva ne izključuje nikogar. Nasprotno, ravno
medtem, ki je pri mizi v hiši Mateja-Levija, odgovarja
nekomu, ki se je pohujševal, češ da obiskuje sumljive
družbe, z naslednjo izjavo: »Ne potrebujejo zdravnika
zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih,
ampak grešnike« (Mr 2,17).
Veselo oznanilo evangelija je prav v tem: v Božji
ponudbi grešniku! Na drugem mestu, v znani priliki
o farizeju in cestninarju, ki sta šla v tempelj molit,
Jezus predstavi celo nekega cestninarja kot hvale
vreden zgled zaupanja v Božje usmiljenje: medtem
ko se farizej baha s svojo moralno popolnostjo,
»cestninar… še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, am
pak se je tolkel po prsih in
govoril: ‘Bog, bodi milostljiv
meni grešniku!’« In Jezus je
komentiral: »Povem vam, ta
je šel opravičen domov, oni
pa ne; kajti vsak, kdor se po
višuje, bo ponižan, in kdor
se ponižuje, bo povišan«
(Lk 18,13-14). V Matejevi
osebnosti torej evangeliji
postavljajo pred oči zares
navidezni nesmisel: kdor
je na videz dlje od svetosti,
lahko postane celo zgled
sprejemanja Božjega usmi
ljenja in na sebi pokaže
njeg ove čudovite učinke.
Ob tem je zapisal sveti Ja
nez Krizostom pomembno
pripombo: opozarja, da je
samo pri nekaterih klicih
omenjeno delo, ki so ga po
klicani opravljali. Peter, An
drej, Jakob in Janez so bili
poklicani medtem, ko so
ribarili, Matej pa ravno, ko je izterjeval davek. Gre za
nič kaj pomembne poklice – komentira Krizostom
– »saj ni nič bolj prezira vrednega kot mitničar in nič
bolj splošnega kot ribarjenje.« Jezusov klic dosega
torej tudi ljudi nizkega družbenega stanu medtem
ko opravljajo redno delo.
Druga ugotovitev, ki izhaja iz evangeljske pripo
vedi, je ta, da Matej v trenutku odgovori na Jezusov
klic: »in ta je vstal in šel za njim« (Mt 9,9). Odsekani
stavek jasno poudarja Matejevo pripravljenost od
govoriti na klic. Za njega je to pomenilo zapustiti
vse, predvsem tisto, kar mu je jamčilo vir gotovega
dohodka, čeprav je bil pogosto krivičen in sramo
ten. Vsekakor je Matej razumel, da mu domačnost
z Jezusom ne dovoljuje, da bi vztrajal v dejavnosti,
ki jo Bog obsoja. To je lahko naobrniti na sedanji
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čas: tudi danes ni dopustna navezanost na stvari, ki
so neskladne s hojo za Kristusom, kot je to primer
krivičnega bogastva. Nekoč je On sam rekel brez
okolišenja: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar
imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih.
Nato pridi in hôdi za menoj!« (Mt 19,21). Prav to
je storil Matej: vstal je in šel za njim! V tem “vstal
je” imamo pravico brati odmik od stanja greha in
istočasno zavestno sprejemanje novega, pravilnega
načina bivanja v združenju z Jezusom.
Na koncu naj spomnimo, da je izročilo prvotne
Cerkve složno v tem, da Mateju pripisuje avtorstvo
prvega evangelija. To izhaja že iz Papija, škofa v Ge
rapolisu v Frigiji okrog leta 130. Takole piše: »Matej
je zbral besede (Gospodove) v hebrejščini in je vsako

razložil, kakor je mogel« (besede so navedene v Hi
storia Ecclesiastica Evzebija iz Cezareje). Zgodovinar
Evzebij dodaja: »Ko se je Matej, ki je najprej oznanjal
med Hebrejci, odločil iti tudi med druga ljudstva, je
napisal v svojem maternem jeziku evangelij, ki ga je
oznanjal; tako je s pisano besedo skušal nadomestiti
pri tistih, od katerih se je ločeval, kar so izgubili z
njegovim odhodom.« Nimamo več evangelija, ki ga
je Matej napisal v hebrejščini ali aramejščini, toda v
grškem evangeliju, ki ga imamo, še naprej poslušamo
na nek način prepričljivi glas cestninarja Mateja, ki
še naprej oznanja odrešilno usmiljenje Boga potem
ko je postal apostol, in poslušamo to sporočilo sve
tega Mateja, ga vedno znova premišljujemo, da bi se
naučili tudi mi dvigniti in odločno slediti Kristusu.

Anton Strle

MARIJINO BREZMADEŽNO SRCE
svetopisemski temelji za češčenje
V drugem poglavju Lukovega evangelija beremo,
kako so ob Jezusovem rojstvu betlehemski pastirji
prihiteli na kraj njegovega rojstva,  »našli Marijo, Jo
žefa in dete, v jasli položeno,« in nato povsod pripo
vedovali, »kar jim je bilo o tem detetu rečeno.« Evan
gelist značilno pristavlja: »Marija pa je vse te besede
hranila in jih premišljevala v svojem srcu« (Lk 2.19).
Ob koncu pripovedovanja o Odrešenikovi mladosti,
pa je nazadnje ob Jezusovem zaostanku v templju
– kakor refren ob sklepu speva – še enkrat rečeno:
Jezusova »mati je vse to shranila v svojem srcu«
(2,51). Tako nam je sv. Luka nekoliko odgrnil zaveso
iznad globokega Marijinega molka: opozoril je na
skrito življenje in misli njenega srca, ki so
bile vse posvečene Kristusu in skrivnosti
odrešenja. Sv. Janez Eudes (+ 1680), ki
mu dajejo naziv “oče liturgičnega če
ščenja Jezusovega in Marijinega Srca”,
je zato sv. Luka imenoval evangelista
Marijinega srca. Marijino srce je pri
Luku označeno kot središče njenega
dušnega in duhovnega življenja.
Če je Marija hranila v svojem srcu vse,
kar se je nanašalo na Jezusovo detinstvo
in deško dobo, je razvidno, da je v svoje srca
najpreje sprejela spomine, vtise, opažanja, de
janja. Zato smemo reči, da sta po Lukovem gledanju
tudi odgovor na angelovo oznanilo Mariji in zato
tudi njen spev “Moja duša poveličuje” (“Magnificat”)
prihajala iz Marijinega “srca”, iz tistega skrivnostne
ga jedra Marijinega bitja, odkoder izvirajo najgloblje
in temeljne človekove življenjske odločitve. Sv. Janez
Eudes pravi, da je “Magnificat” »spev Marijinega srca«.
Torej je Marijino srce izvir njene vere, globoke in
čiste, ponižnosti in ljubezni, ki se je pokazala v teh
okoliščinah.
Mnogi razlagavci obračajo na Marijino srce tudi
Simeonovo napoved: »In tvojo lastno dušo bo presu
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nil meč – da se razodenejo misli iz mnogih src« (Lk
2,35). Res je tukaj govor o duši, vendar se ne oddalji
mo od resničnega pomena, če mislimo na Marijino
srce. Že Origen (+ 253 ali 254) pravi, da tukaj obstoji
naravnost istost “duše” in “srca”.
Po gledanju sv. Luka je torej Marijino srce središče
Marijinega notranjega življenja in njenih kreposti;
obenem je to srce imelo prvenstveno vlogo pri
učlovečenju, ob Kristusovem trpljenju pa je bilo
pridruženo odrešilni kalvarijski daritvi.
Marijino vedenje pod križem je nadaljevanje ob
angelovem oznanjenju izrečenega »Zgodi se« ne le
v tem smislu, da se je Marija zavedala, kako zdaj
nastopajo posledice njene prve privolitve
v učlovečenje, marveč tudi v tem, da je
globoka notranja usmerjenost njenega
srca ostala ista kakor nekdaj, še več,
da je dozorela do zadnje in najgloblje
dovršenosti.
Globoka usmerjenost in razpolo
ženje Marijinega srca se razodeva tudi
v njenem govorjenju, o katerem Sveto
pismo sedemkrat poroča (dvakrat spre
govori Marija z angelom, dvakrat z Eliza
beto, dvakrat z Jezusom, enkrat s strežniki
v Kani Galilejski). Sv. Bernardin Sienski (+1444)
pravi z ozirom na to, da je Marijino srce ognjišče
božje ljubezni, od koder prihaja sedem plamenov
ljubezni, izraženih v Marijinih sedmih besedah. In
zadnje Marijine besede, kolikor Sveto pismo o njih
poroča, so kakor testament Marijinega srca nam
vsem: »Karkoli vam (Jezus) poreče, storite!« (Jn 2,5).
Če spravimo v zvezo s tem Jezusovo besedo: »Bla
gor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali« (Mt 5,8),
potem moramo reči: Marijino srce je zaradi svoje
edinstvene, brezmadežne čistosti zaslužilo (seveda
na temelju božje milosti) celo to, da je smelo nuditi
svojo lastno kri božjemu Sinu.
2012 – AM – JUNIJ

priredil p. Bernardin Sušnik

EVHARISTIJA
starozavezni temelji
Evharistija (kar pomeni tudi zahvala, slavljenje
tudi tisto, kar mu je najdražje.
Boga, daritev, sveto dejanje…) ima svoj temelj v Stari
Tretji, zelo važen vidik pa je duhovnost daritve in
zavezi.
ne njena materialnost: čeprav Abrahamova daritev ni
Abel je pasel drobnico, Kajn pa je obdeloval zemljo.
bila izvršena, je bil Abraham zaslužen, ker Bog gleda
Ko je preteklo nekaj časa,
na voljo, na notranjo pripravljenost izvršiti daritev
je Kajn daroval Gospodu
in se ne ozira na zunanji izgled.
daritev od sadov zemlje.
Pomniti moramo, da Bog gleda na naš namen,
Tudi Abel je daroval od
na daritev, ki mu jo darujemo, da bi mu bili zvesti
prvencev svoje drobnice
in (sreča za nas) ne gleda na naše uspehe, saj pri
in njihove tolšče. (1 Mz
mašnem obredu molimo: »Ne glej, Gospod, na naše
4,2-4)
grehe, ampak na vero svoje Cerkve…«
Beseda “daritev”, ki jo
Brezpogojna vera, ki jo je Abraham izkazal ob
pri mašni evharistični mo
darovanju Izaka je “zgled”, to je predpodoba ali
litvi večkrat slišimo in se
preroška podoba Kristusove daritve. Pavel pravi:
uporablja tudi za Kristuso
»On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za
vo smrt na križu, odgovarja
nas vse« (Rim 8,32), v evangeliju pa beremo: »Bog je
naravni religioznosti vsa
namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinoro
kega naroda. Njen izvor se
jenega Sina« (Jn 3,16). Žrtev se v latinščini imenuje
izgublja v temi preteklosti.
“hostia”, to je pa izraz, ki ga tudi mi uporabljamo za
Latinska beseda “sacri
evharistični kruh.
ficium” lahko pomeni  
Sodobna razlaga Svetega pisma sodi, da Bog ni na
Abraham daruje Izaka
“opraviti neko sveto deja
ravnost skušal Abrahama. V Kanaanu so bile takrat v
nje”, vendar danes prevla
navadi človeške daritve, zato
duje pomen “Bogu danega
je Bog dovolil, da je očak po
daru”. Dejanje, za katero se
mučnem in dolgotrajnem
zdi, da dar uniči (sežganje)
razmišljanju prišel do tega,
ima v resnici namen prenesti
da njegova brezpogojna pri
lastništvo daru Bogu. Pozna
vrženost Bogu zahteva tako
li so pa tudi jedilne daritve
daritev, pri čemer ga je pa
kot izraz skupnega veselja.
Bog zaustavil.
Med krvavimi daritvami
Za boljše razumevanje
najdemo žgalno daritev,
besedila, ki ga obravnavamo,
“holokavst”, ki je grška be
je treba imeti pred očmi,
seda in pomeni “popolnoma
da je Abraham živel okrog
sežgano”. Zdi se, da je to bila
1800 pred Kr., torej skoraj
Judovska velikonočna večerja
značilnost izraelskega kulta.
pred 4.000 leti in da so bile
Hebrejska beseda je “‘olá” in pomeni nekaj, kar se
v tistem času človeške žrtve utrjena praksa.
dviguje v višave. Verjetno se to nanaša na dim: žrtev
Kraj, na katerem so opravljali daritve, je bil oltar,
se je spremenila v pepel, kar je bilo pa od nje dobrega,
kjer so smeli samo duhovniki zbirati kri in jo spra
se je dvignilo navzgor v obliki dima.
Tako razumemo izrazno in simbolično vrednost
obreda: tisti, ki daruje daritev se ne samo odpove eni
svojih živali v korist Boga, ampak mu daritev na nek
način omogoči priti do lastništva Boga, saj ga dar
prenese v območje nevidnega.
Žgalna daritev bi morala postati Abrahamova
daritev sina Izaka. Tudi če se ni zgodila, ostane zgled
vsake daritve, ki mu je treba slediti zaradi Abraha
move pripravljenosti in volje, saj je živel v popolni
privrženosti Bogu in brezpogojni veri.
Prav to, da je Bog ustavil Abrahamovo roko,
ko je hotel darovati Izaka, nas uči, da Bog ne mara
človeških žrtev. Tisti, ki hoče iskreno častiti Boga z
daritvijo, mora biti notranje pripravljen darovati mu
Kristusova zadnja večerja
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vljati v stik z oltarjem, polagati meso na oltar in ga
zažigati. Tako nastane dvojni vidik mesa in krvi, ki ga
najdemo tudi v evharističnem govoru v Janezovem
evangeliju: » Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima
večno življenje…« (6,54), kjer je jasno sklicevanje na
daritvene obede.

To bi moralo zadoščati, da razumemo, kako je
obhajanje evharistije pri novozavezni skupnosti
nadomestilo daritve, ki so jih opravljali od pradav
nih časov kot najvišje versko dejanje v odnosu do
nadnaravnega bitja Boga.
Pri Jezusu je sicer zunanji vidik daritve bolj ali
manj podoben zunanjemu vidiko starih obredov,
podobnost pa je predvsem v tem, da je tako kot ne
katere stare daritve, tudi Kristusova daritev na križu
zadoščevanje (očiščevanje). To nam bo pomagalo
razumeti zelo važen vidik evharistije: zadoščevanje,
očiščevanje.
V starem Izraelu so bile daritve pogosto ob let
nih romanjih k svetiščem, kjer so ohranjali verske
in narodne tradicije. To je bila prilika za družinska
praznovanja ter vesele pojedine z mesom žrtev, ki so
bile predmet daritev.
To navado potrjuje 5. Mojzesova knjiga in dolo
ča, da je v vsem Izraelu edino svetišče, kjer je treba
opravljati vse daritve, v Jeruzalemu. Tja spadajo tudi
pojedine, ki so povezane z večino daritev.
5. Mojzesova knjiga dobro razločuje žgalne dari

tve (holokavst), od katerih ni bilo nič namenjeno za
jed, ker je bila sežgana vsa žival, od drugih daritev, ki
so bile povezane s pojedino. Strogo pa je bilo prepo
vedano uživati kri, ki jo je bilo treba izliti na oltar in
njegove stranice.
3. Mojzesova knjiga natančno določa, da se take
daritve imenujejo jedilne, včasih pa tudi “daritve
skupnosti” ali “daritve zahvale”.
Simbolika daritvene pojedine je deležnost pri
istih dobrinah, kakor se to dogaja pri odnosih gosto
ljubnosti: Gospod je na oltarju dobil del, ki mu gre in
mu je bil všeč, saj se je dim daritve dvignil proti nebu,
zdaj pa darovalec z družino in skupaj z revežem (ki
je moral biti povabljen na praznovanje) pojé ostalo
z občutki hvaležnosti in prijateljstva z Bogom. Tako
so se imeli udeleženci, ki so jedli blizu svetega kraja
meso Bogu darovane žrtve, za povabljence k Božji
mizi.
Vse to je podobno
temu, kar se dogaja
pri praznovanju ev
haristije, ki obnavlja
Jezusovo zadnjo ve
čerjo, in je pojedina,
ki ima videz daritve
ne pojedine.
Pavel postavlja v
isto vrsto daritvene
obede Izraelcev, ki so
imeli namen vstopiti
v skupnost z oltarjem,
torej z Bogom, in ev
haristijo, ki omogo
či vstop v skupnost
s Kristusovo krvjo,
torej z njegovo darit
vijo.
Iz tega je jasno, da je evharistija skupen obed in
po svoji naravi vesel, čeprav je na odličnem mestu
Kristusova smrt. Pavel pravi: »Kolikorkrat jeste ta
kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt,
dokler ne pride« (1 Kor 11,26), torej ne gre za neko
pogrebno pojedino, ker je Kristus umrl, da bi vstal
in je živ in navzoč, sicer nevidno, vendar mogočno
dejavno med svojimi povabljenci.

Martin Gutl

HRANA ZA VSAKDANJIK
Imamo nedeljsko hrano:
evharistijo, pesmi, obhajilo.
Toda med ponedeljskom in soboto
so številni spopadi,
kjer se obrabimo!
Priznamo. Potrebujemo moč.
Hitro nam zmanjka potrpežljivosti.
Napravili smo dobre sklepe.
Toda vse je ostalo po starem.
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Daj nam naš vsakdanji kruh!
Kruh imamo, manjka pa ljubezen.
Daj nam vsak dan upanje,
polet za vsakdanjik.
Daj nam pogled, po katerem
bo vsakovrstnost doživetje.
Daj nam pogovor, ki nam pomaga naprej.
Daj, da pridejo k nam ljudje,
ki nam bodo dali moč.
In pošlji nas k ljudem,
ki potrebujejo našo moč.
2012 – AM – JUNIJ

Antonio Borelli

JANEZ KRSTNIK
Janez Krstnik je v umetnosti skozi vsa stoletja
kadilo v templju, se mu je prikazal nadangel Gabriel
največkrat upodobljen svetnik. Če že ni na oltarju,
in mu rekel: »Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je
je pa gotovo na sliki
tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina.
skupine svetnikov
Daj mu ime Janez. V veselje in radost ti bo in mnogi
samih ali pa okrog
se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred
Marijinega prestola.
Gospodom« (Lk 1,13-15) in nadaljuje z opisovanjem
Običajno je oblečen
njegovih sposobnosti, to je, da bo poln Svetega Duha,
v živalsko kožo, v ro
da bo spreobračal Izraelce, da bo hodil pred Gospo
ki ima pa palico, ki se
dom v duhu in moči preroka Elija.
končuje s križem. Pri
Po tem videnju je Elizabeta v začudenje sorod
tem pa niso všteta
nikov in znancev spočela, v šestem mesecu njene
tol ika dela največ
nosečnosti pa je bil “nebeški odposlanec” nadangel
jih umetnikov, kot
Gabriel od Boga poslan v Nazaret nazanit Mariji
so Rafael, Leonardo
Kristusovo materinstvo: »Sveti Duh bo prišel nadte
da Vinci in drugi, ki
in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi
so ga upodobili kot
Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi
otroka, ki se igra z
tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in
malim Jezusom, pa
to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno«
vedno oblečen v ovč
(Lk 1,35-36).
jo kožo kot pravi “Ja
Marija se je nato odpravila na obisk k sorodnici
Zaharija v templju
nezek”.
Elizabeti in je ob njenem pozdravu izrekla prelepo
To pričuje o velikem zanimanju, ki ga je v vseh
pesem “Moja duša poveličuje Gospoda” o vseh čude
časih zbujal ta strogi prerok, tako visoko v časteh
žih, ki jih je Bog delal za odrešenje človeštva. Medtem
pri Kristusu samem, ki je rekel, da »med rojenimi
ko jo je Elizabeta veselo pozdravljala, se je od veselja
od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika« (Mt
zganilo tudi dete v njenem telesu.
11,11; Lk 7,28).
Ko se je Janez rodil, je Zaharija zadobil nazaj svoje
Janez je zadnji prerok stare zaveze in prvi Jezusov
govorne sposobnosti, ki jih je izgubil zaradi svoje
apostol, ker je pričeval o njem še za življenja. Cerkev
nevere. Janez se je rodil v Ain Karemu, kakih sedem
mu daje tolikšno čast, da je poleg Marije edini, ki se
kilometrov zapadno od Jeruzalema. Mestece se po
ga spominja v bogoslužju ne le na dan smrti (29. av
stavlja s to tradicijo, ki izhaja iz 6. stoletja in dvema
gusta), ampak tudi na dan zemeljskega rojstva
cerkvama, posvečenima Marijinemu obisku in
(24. junija). Ta zadnji datum je najbolj v rabi
Janezovemu rojstvu.
za njegovo čaščenje v neštetih cerkvah,
O Janezovem otroštvu in odraščanju
škofijah, mestih in deželah vsega sveta,
ne vemo nič, ko je pa dosegel pravo sta
ki ga imajo za svojega zavetnika.
rost, se je v zavesti svojega poslanstva
Poleg raznih oblik moških imen
umaknil in začel živeti trdo življenje
so v rabi tudi ženske oblike njego
spokornika v puščavi. Obleko je imel
vega imena (Ivana, Ivanka, Janka…).
iz kamelje dlake z usnjenim pasom,
Verjetno je to ime, prevedeno v razne
njegova hrana pa so bile kobilice in
jezike, najbolj razširjeno in mnogi
divji med.
svetniki, blaženi in božji služabniki
V štirinajstem letu Tiberijevega
so nosili to ime, med drugimi tudi
vladanja (28-29 po Kr.) je začel ob
njegov skoraj sodobnik Janez Evan
reki Jordanu svoje poslanstvo z oz
gelist, saj je bilo to ime znano že v
nan ilom o bližnjem prihodu me
njegovem času in njegova hebrejska
sijanskega kraljestva, spodbujal k
oblika Jehóhanan pomeni “Bog je
spreobrnjenju in spodbujal k pokori.
milostljiv”.
Iz vse Judeje, iz Jeruzalema in
V Lukovem evangeliju preberemo
vseh krajev ob Jordanu so ga hitele
(1,5), da je bil rojen v duhovniški
poslušat množice, ki so ga imele za
družini. Njegov oče Zaharija je bil
preroka, Janez pa je, v znamenje
duhovnik iz Abijeve vrste, mati Eliza
očiščenja od grehov in rojstva v novo
beta pa je bila iz Aronovega rodu. Oba
življenje, potapljal v Jordanove vode
sta izpolnjevala Gospodovo postavo,
tiste, ki so sprejemali njegovo ozna
otrok pa nista imela, ker je bila Eliza
nilo. Podeljeval je torej krst pokore
beta nerodovitna in že stara.
za odpuščanje grehov, od tod ime
Ko je Zaharija nekega dne daroval
Krstnik, ki mu je bilo dano.
Marija obišče Elizabeto
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stolov in učencev in velika množica mu
Tudi vojaki kralja Heroda Antipa so
je sledila. Janez je pridigal prav zato,
prihajali k njemu in spraševali, kaj
da je pripravil ljudstvo, vred
lahko narede v svojem osovra
no sprejeti Jezusa in njegovo
ženem poklicu, ki so ga ljudje
oznanilo odrešenja.
tako grdo gledali, on pa jim
Deloval je ne da bi se
je odgovoril: »Ne bodite do
umikal pred čemer koli,
nikogar nasilni in niko
niti pred kraljem Izraela
gar ne trpinčite, ampak
Herodom Antipo (+ 40 po
bodite zadovoljni s svojo
Kr.), ki si je vzel za ženo
plačo« (Lk 3,13).
lepo Herodiado, ločeno
Mnogi so začeli misliti,
ženo svojega brata. To pa
da je on tako pričakovani
ni bilo mogoče po judov
Mesija, toda Janez jim je
ski postavi, ker je bil prvi
zatrdil, da je samo nje
zakon veljaven in rodovi
gov predhodnik: »Jaz vas
ten, saj je bila iz njega ro
krščujem v vodi, pride pa
Janez Krstnik pridiga
jena hčerka Saloma.
močnejši od mene, ka
Zaradi tega se je pravoveren in strog Jud, kakor
teremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih
je bil Janez, čutil dolžnega protestirati proti kralju
sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju«
zaradi njegovega obnašanja. Jezna Herodiada je ku
(Lk 3,16).
hala zamero, pa ni bila edina. Krst, ki ga je podeljeval
Uradnemu odposlanstvu, ki so ga poslali veliki
Janez, je služil v odpuščanje grehov in s tem naredil
duhovniki, je rekel, da on ni Mesija, ki je že sredi
odvečne zadostilne daritve, ki so jih v tistem času
darovali v templju. To pa seveda ni bilo po volji ju
dovskim duhovnikom.
Herod je dal Janeza zapreti na podpihovanje
Herodiade, ki bi ga rada dala umoriti, toda Herod
Antipa se je Janeza bal, ker ga je imel za pravičnega
in svetega moža. Raje ga je ščitil in ga je rad poslušal,
čeprav je bil v veliki zadregi (prim. Mr 6,14-20).
Za Herodiado pa je prišel primeren dan, ko je He
rod pripravil pojedino za svoj rojstni dan in povabil
ves svoj dvor in galilejske imenitnike. Praznovanja se
je z vznemirljivim plesom udeležila tudi Herodiadina
hči Saloma, torej Herodova nečakinja. Njen ples je
bil tako všeč kralju in povabljencem, da ji je Herod
rekel: »Prôsi me, kar hočeš, in ti bom dal.« Saloma je
šla po nasvet k materi, Herodiada pa je izkoristila
priliko in ji rekla, naj zahteva glavo Janeza Krstnika.
Kralj se je zaradi te zahteve, izrečene pred vsemi,
užalostil, toda zaradi javno izrečene prisege ni hotel
Obglavljenje Janeza Krstnika
odkloniti in je ukazal straži, naj mu prinesejo glavo
Janeza Krstnika, ki je bil zaprt v kraljevi palači.
med njimi, pa ga ne poznajo. Dodal je: »Jaz sem glas
Krstnika so obglavili in njegovo glavo so prinesli
vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor
na krožniku ter jo dali dekletu, ta pa jo je dala materi.
je rekel prerok Izaija« (Jn 1,23).
Tudi Jezus je prišel k Jordanu, da bi se dal Janezu
krstiti. Ko ga je ta videl, je rekel: »Glejte, Božje Jagnje,
ki odvzema greh sveta« (Jn 1,29). Jezusu pa je rekel:
»Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni,«
Jezus pa: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako
izpolniva vso pravičnost« (Mt 3,15-15).
Tedaj je Janez pristal na to, da ga krsti. »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. In glej, glas iz nebes je rekel:
‘Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje’«
(Mt 3,16-17). Od tega trenutka dalje je Janez zaupno
povedal svojim učencem: »To moje veselje je torej
zdaj dopolnjeno. On mora rasti, jaz pa se manjšati«
(Jn 3,29-30).
Njegovo poslanstvo je bilo dopolnjeno, saj je Jezus
začel s svojim pridiganjem, oblikoval je skupino apo
Lateranska bazilika v Rimu posvečena Janezu Krstniku
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Ko so Janezovi učenci zvedeli za njegovo mučeni
štvo, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga pokopali. Ta
umor je povzročil zgražanje, ugled Janeza Krstnika
pa je zrasel.
Mnogi apokrifni spisi, pa tudi muslimanske knji
ge, med njimi Koran, govore o njem. Od njegovih
učencev sta se ločila Andrej in Janez in sledila Jezusu.
Čaščenje Janeza Krstnika se je začelo in se razširilo
iz Palestine po vsem takrat znanem svetu, tako na
Vzhodu kot na Zahodu in sezidane so bile mno
ge njemu posvečene cerkve in krstilnice. Praznik
Janeza Krstnika se praznuje od časa sv. Avguština
dalje (354-430) 24. junija. Na tej podlagi se je začelo
praznovanje Jezusovega rojstva 25. decembra, saj je
moralo Janezovo rojstvo biti šest mesecev poprej,

kot razberemo iz oznanila nadangela Gabriela Mariji.
Pripomba urednika:
Tekom stoletij se je izkazalo, da je po svetu na kupe
relikvij sv. Janeza Krstnika, za katere pa niti od daleč
ni mogoče dokazati njihove pristnosti. Nastale so pač
iz želje, da bi imeli za vsako ceno relikvijo vélikega
preroka, kar kaže veliko spoštovanje njegove osebnosti, ki je združevala v sebi poleg osebne svetosti tudi
sorodstvo z Jezusom, bil pa je njegov predhodnik,
zadnji velikih izraelskih prerokov, prvi apostol-pričevalec Jezusov, Kristusov krščevalec, puščavnik, ljudski
voditelj in še mučenec za obrambo judovske postave.
Človeška lahkomiselnost glede relikvij in včasih celo
zloraba tej izjemni svetopisemski osebnosti pač ne
more odvzeti njene veličine.

Andrea Gemma

SKRIVNOST TROEDINEGA BOGA...
S praznikom Presvete Trojice (letos 3. junija) za
ključujemo krog premišljevanj, ki smo jih v adventu
začeli s Kristusovim rojstvom in se preko njegovega
oznanjevanje, trpljenja, smrti, vstajenja, vnebohoda
in prihoda Svetega Duha vračamo k viru vse te naše
veličine in k zadnjemu vzroku vsega našega bivanja
in delovanja.
Na to véliko skrivnost je opozarjal Jezus Kristus.
On je prišel, da bi pokazal Očeta, govoril o Očetu,
oznanil ljubezen Očeta: »Vse mi je izročil moj Oče
in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne
pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin
razodeti« (Mt 11,27); »Izšel sem od Očeta in prišel na
svet, spet zapuščam svet in grem k Očetu« (Jn 16,28);
»Kdor je videl mene, je videl Očeta« (Jn 14,9); »Če
me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga
bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem«
(Jn 14,34); »Razodel sem vam vse, kar sem slišal od
svojega Očeta« (Jn 15,15); »Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni« (Jn 14,6). Jezus je obljubil in
nam je poslal svojega Duha, da bi ostal v nas in nas
vodil z »vso resnico« (Jn 16,13) in udejanjil v nas
odrešenje tako, da nam daje novo življenje s krstno

vodo: »Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more
priti v Božje kraljestvo« (Jn 3,5).
Vsa ta skrivnost ljubečega povišanja, ki ga nam je
Bog izkazal, in naše notranje in nadnaravne veličine
je izražena v besedah, s katerimi Kristus spremlja po
slanstvo svojih apostolov: »Pojdite torej in naredite
vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta
in Sina in Svetega Duha« (Mt 28,19). Naš stik s Pre
sveto Trojico, začetek našega neizrekljivega odnosa
s tremi Božjimi osebami se je zgodil ob našem krstu.
V tistem trenutku, »ko sta se pojavili dobrota in člo
vekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil...
s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.
Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno
izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, po
stali dediči večnega življenja« (Tit 3,4-7).
Tako torej vse tri Božje osebe delujejo za naše od
rešenje, tako je vsa trojica na začetku naše resnične in
neminljive veličine. »O globočina Božjega bogastva in
modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi
sklepi in neizsledljiva njegova pota!« (Rim 11,33).
Ne moremo se pa zadovoljiti z občudovanjem in
zahvaljevanjem, treba je delati!

… ZAHTEVA NAŠO VERO
Vemo, da je katoliška teologija, ki jo vodi učitelj
stvo, napisala kupe strani globokega razmišljanja. Na
misel prihajajo pisatelji in cerkveni očetje: Tertulijan,
Hilarij, Avguštin, Atanazij… tja do velikega Toma
ža Akvinskega. V ponižnosti in veri so raziskovali
skrivnost in so jo skušali razsvetliti z drobnimi žarki
našega razuma. Iz tega so izšli spisi vredni občudo
vanja zaradi trdnosti, globine, natančnosti, pa tudi
liričnosti… Danes je težko dati v javnost rezultate
teh poglabljanj, saj smo v času, ko načelno zavračajo
vsako metafiziko, posebno še, če ta uporablja besedi
šče, ki je samo zato, ker je staro, po krivici označeno
kot zastarelo. V resnici pa se zdi, da smo vsi okuženi
2012 – AM – JUNIJ

z razumsko lenobo in radi ostajamo na površju.
Edino, kar šteje, je, da temu, kar je razodeto osta
nemo zvesti po veri, ki pa je je predvsem spričo skriv
nosti Presvete Trojice treba vedno obnavljati.
Morda je treba mnogim modernim ponoviti, kar
je zapisal pobožni pisec Hoje za Kristusom: »Kaj ti
pomaga učeno razpravljati o Presveti Trojici, ako
pa nimaš ponižnosti, brez katere ne moreš ugajati
Presveti Trojici?« (I 1,3).
Potrudimo se torej priti do tiste ponižnosti, do
tiste ljubeče skrbi videti naše odnose s Presveto
Trojico in obveznosti, ki za vsakdanje življenje iz
njih izhajajo.
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P. Raniero Cantalamessa

HODITI V CERKEV NI SAMO ZUNANJOST
TO JE HIŠA BOŽJA!
Jezusov nauk je, da je Božji tempelj najprej srce
človeka, ki sprejme njegovo besedo. Ko govori o sebi
in o Očetu, pravi: »Prišla bova k njemu in prebivala
pri njem,« (Jn 14,23) in Pavel piše kristjanom: »Mar
ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva
v vas?« (1 Kor 3,16). Novi Božji tempelj je torej tisti,
ki veruje. Toda kraj Božje in Kristusove navzočnosti
je tudi tam, »kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem
imenu,« (Mt 18,20). II. vatikanski koncil je krščansko
družino imenoval “domača cerkev”, to je majhen
Božji tempelj, prav zaradi zakramenta zakona. Dru
žina je v najodličnejšem pomenu besede kraj, kjer sta
dva ali so trije zbrani v njegovem imenu.
Iz kakšnega razloga torej mi, kristjani, polagamo
tako važnost na cerkev, če vsakdo izmed nas lahko
moli Očeta v duhu in res
nici v svojem lastnem srcu
ali v svojem domu? Zakaj
ta dolžnost iti v cerkev
vsako nedeljo? Odgovor
je, da nas Jezus Kristus
ne odrešuje ločeno ene
od drugih. Prišel je izobli
kovat ljudstvo, skupnost
oseb v združenju z njim
in med seboj.
To, kar je dom, lastno
bivališče za družino, je
cerkev za Božjo družino.
Ni družine brez doma.
Eden od neorealističnih
filmov, ki se ga še spomi
njam, je “Streha”, ki ga je
napisal Cesare Zavattini in ga je posnel znani režiser
Vittorio De Sica. Dva mlada, revna pa zaljubljena,
se poročita, nimata pa svojega doma. V predmestju
povojnega Rima pogruntata sistem, kako priti do
doma v časovni stiski in proti zakonu (če gradnja
nima strehe do večera, bo porušena). Ko je končno
streha narejena in sta gotova, da imata dom in lastno
zavetje, se srečna objameta: zdaj sta družina.
Videl sem, kako se je ta zgodba ponavljala v tolikih
mestnih četrtih, vaseh in naseljih, ki niso imela svoje
cerkve in so si jo morala zgraditi. Sloga, navdušenje,
veselje delati skupaj z duhovnikom da bi dali skup
nosti kraj za svetišče in srečanje so zgodbe, od kate
rih bi bila vsaka vredna filma, kakor je bil De Sicov…
Moramo se pa spomniti bolečega pojava: množič
nega opuščanja obiskovanja cerkve, torej nedeljske
maše. Statistike o verski praksi so take, da bi se razjo
kal. Seveda ne pomeni, da je tisti, ki ne hodi v cerkev,
tudi izgubil vero; ne, tak samo zamenja vero, ki jo je
utemeljil Kristus s tako imenovano vero “naredi si
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sam” – v Ameriki pravijo “pick and choose – vzemi
in izberi”. Tako kot v samopostrežni trgovini. Lahko
rečemo: vsak tak si naredi svojo podobo Boga in
svojo podobo molitve in se z njo počuti mirnega.
Pri takem načinu ljudje pozabljajo, da se je Bog
razodel v Kristusu, da je Kristus pridigal nek evan
gelij, da je ustanovil neko “ekklesíjo”, to je skupnost
poklicanih, da je postavil zakramente kot znamenja
in posredovanje svoje navzočnosti in odrešenja.
Ne se meniti za te reči zato, da bi gojil neko svojo
podobo Boga, pomeni najhujši subjektivizem. Ne
sooči se več z nikomer drugim razen s samim seboj.
V tem primeru se uresničuje, kar je povedal filozof
Feuerbach: Bog se omeji na izražanje lastnih potreb
in želja. Ni več Bog, ki ustvarja človeka po svoji po
dobi, ampak človek, ki si
ustvarja neko božanstvo
po svoji podobi. Ampak
to je bog, ki ne odrešuje!
Brez dvoma vernost,
ki se omejuje samo na zu
nanje znake, ne služi ni
čemur. Jezus se bori z njo
skozi vse svoje oznanje
vanje. Ni pa nobenega
nasprotja med vero zna
menj in zakramentov in
notranjo, osebno vero;
med obredom in duhom.
Geniji vernosti (pomisli
mo na Avguština, Pascala,
Kierkegaarda…) so bili lju
dje globoke in kar se da
osebne notranjosti, v istem času pa so bili vraščeni v
skupnost, obiskovali so svojo cerkev, “prakticirali” so.
V Izpovedih (VIII,2) sv. Avguštin pripoveduje,
kako se je zgodilo spreobrnjenje vélikega rimskega
govornika in filozofa Viktorina iz poganstva. Ko je
bil enkrat prepričan o resničnosti krščanstva, je rekel
duhovniku Simplicijanu: »Vedi, da sem zdaj kristjan.«
Simplicijan mu je odgovoril: »Ne verjamem, dokler
te ne bom videl v Kristusovi cerkvi.« Ta mu odgovori:
»Torej stene narede kristjana?« Tako sta se natezala
sem in tja nekaj časa. Nekega dne pa je Viktorin pre
bral v evangeliju Kristusovo besedo: »Kdor se sramuje
mene ali mojih besed, se ga bo sramoval Sin človekov,
ko bo prišel v svojem veličastvu in veličastvu Očeta
in svetih angelov.« Doumel je, da je bil človeški ozir,
strah, kaj bodo rekli njegovi učeni tovariši, tisti, ki ga
je zadrževal, da ni šel v cerkev. Šel je k Simplicijanu in
mu rekel: »Pojdiva v cerkev, hočem postati kristjan.«
Mislim, da ima ta zgodba kaj povedati tudi danes
več kot enemu kulturnemu človeku.
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naša kultura
Silvester Čuk

JOSIP LIČAN
31. julij 1874 – 8. junij 1929
Velik del Primorske je po prvi svetovni vojski prišel pod Italijo, ki je že pred nastopom fašizma
(1922) tam začela izvajati raznarodovalno politiko, vendar je še pustila slovenske šole in
slovensko tiskano besedo. Fašistični oblastniki pa so si zadali nalogo, da “osvobojene” kraje
popolnoma poitalijančijo, zato so napovedali smrtni boj slovenski besedi, ki se ni več smela sli
šati v javnosti. Ohranjali so jo duhovniki, pa ne samo pri bogoslužju v cerkvah, kjer se je molilo
in pelo v materinem jeziku. Poskrbeli so tudi za to, da slovenskim ljudem pride v roke pisana
beseda. Zato so jeseni leta 1923 ustanovili Goriško Mohorjevo družbo, hčerko Slomškove
Mohorjeve iz leta 1851, prve slovenske knjižne založbe. Pri tem je pomembno vlogo odigral Josip
Ličan. Bil je predsednik pripravljalnega odbora in mlado knjižno ustanovo, ki je primorskim
ljudem prinašala vero v življenje in upanje na boljše dni, varno vodil mimo vseh čeri štiri leta.

Mahničev učenec in Krekov prijatelj
Najbrž je le malo Slovencev, ki so kdaj slišali za Jo
sipa Ličana. Celo Primorci, katerim je posvetil svoje
darove in moči, ga slabo poznajo. «Bil je tih, skromen
mož, ki pa je vedno neumorno delal, priden kakor
čebelica,« beremo v spominskem zapisu po njegovi
smrti. Po rodu je bil Notranjec, vse njegovo življenje
in delovanje pa je bilo povezano z goriškimi Slovenci.
Rodil se je 31. julija 1874 v Ilirski Bistrici. Po osnovni
šoli v rojstnem kraju je odšel v Gori
co, kjer je z odliko končal gimnazijo.
Po maturi je vstopil v bogoslovno
semenišče in študij z odličnim uspe
hom končal leta 1897, ko je prejel
mašniško posvečenje.
Mladi duhovnik je bil dve leti
kaplan v Šempetru pri Gorici, nato
pa eno leto na Placuti v Gorici. Te
danji goriški nadškof Jakob Missia,
prvi slovenski kardinal, si ga je iz
bral za svojega tajnika. To službo je
opravljal še pri njegovih nasledni
kih do leta 1911. V letih, ko je bil
kaplan in tajnik je pridno študiral in
leta 1908 svoj študij kronal z dokto
ratom bogoslovja. Že naslednje leto
je postal redni profesor v goriškem
bogoslovnem semenišču.
Bil je zvest Mahničev učenec in
prijatelj socialnega delavca Janeza
Evangelista Kreka. Razvil se je v odličnega znan
stvenika, bistroumnega politika in vsestranskega
kulturnega delavca. Kot močna in izrazita osebnost
je v obdobju 1909-1929 odločilno vplival na goriško
javno življenje . Bil je med voditelji “mlade struje”, ki
je hotela med goriškimi Slovenci uresničiti krščan
sko demokracijo in je sprožila živahno prosvetno,
socialno in zadružno gibanje. V letih pred prvo
svetovno vojsko je bil med ustanovitelji Slovenske
krščanske socialne zveze, po vojski pa je sodeloval
pri Prosvetni zvezi. Obe sta si postavili nalogo, da
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med ljudstsvom širita na krščanskih načelih slonečo
prosveto.

Prvi krmar
Goriške Mohorjeve družbe
Josip Ličan si je veliko prizadeval za katoliški tisk.
Leta 1908 je bil z Josipom Srebrničem, poznejšim
škofom na Krku, in župnikom Ivanom Rejcem sou
stanovitelj Katoliškega tiskovnega društva v Gorici,
ki je začelo izdajati ljudski tednik Novi čas, po prvi
svetovni vojski pa list Goriška straža (1918-1928). Bil je med glavnimi
ustanovitelji Goriške Mohorjeve
družbe, katere zamisel se je poro
dila na občnem zboru Katoliškega
tiskovnega društva aprila 1921.
Treba je bilo razčistiti odnose z ma
tično Celovško Mohorjevo družbo,
ki je bila po prvi svetovni vojski
pregnana na Prevalje (pred vojsko
je imela na Goriškem in Tržaškem
skoraj 15.000 članov!). Josip Ličan
je na tem občnem zboru poročal, da
se je »Prevaljska« Mohorjeva odloči
la, da bo med ljudstvom podpirala
državno vzgojo v jugoslovanskem
duhu, takih knjig pa italijanske ob
lasti ne bodo pustile uvažati. Tedaj
se je oglasil Virgil Šček in sprožil
misel, naj se Primorci osamosvojijo
in si ustanovijo lastno Mohorjevo družbo. Predlog je
padel na rodovitna tla in leta 1923 je bil imenovan
pripravljalni odbor, katerega predsednik je bil Josip
Ličan. On je sestavil pravilnik, tako da je nadškof
Frančišek Sedej lahko 17. novembra 1923 podpisal
ustanovno listino, s katero je nova družba uradno
zaživela in sicer kot cerkvena bratovščina, da je bila
zavarovana pred fašističnim preganjanjem. Ličan je
štiri leta varno vodil njen “čolnič” mimo vseh čeri.
Prvi knjižni dar – Koledar in tri knjige – so dobili leta
1925 mohorjani, ki jih je bilo 13.000 (kasneje se je
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njih število dvignilo na 20.000). Goriška Mohorjeva
družba je zamejske Slovence povezala v veliko dru
žino in jih hranila z zdravim verskim in narodnim
duhom.

Vzgojitelj mladega rodu
v Alojzijevišču
Po zgledu svojih učiteljev Mahniča in Kreka se je
Josip Ličen trudil, da kot duhovnik gre med ljudstvo,
iz katerega je izšel, da dela zanj in usmerja njegovo
miselnost in dejavnost po krščanskih načelih. Za to
si je prizadeval zlasti kot vzgojitelj mladega rodu v
Dijaškem zavodu Alojzijevišče v Gorici, ki je bil usta
novljen leta 1891 po zaslugi Antona Mahniča. Vanj
so sprejemali nadarjene dečke, tudi iz revnih družin,
ki so obiskovali goriško vadnico, da so mogli potem
uspešno opraviti sprejemni izpit za gimnazijo, ki je
bila takrat v nemškem jeziku. Zgodovino tega zavoda
je razgrnil v Koledarju Goriške Mohorjeve družbe za
leto 1925. Tam zvemo, da mu je Mahnič leta 1893 kot
sedmošolcu ponudil mesto prefekta v Alojzijevišču.

»Določen dan sem nastopil službo. Prvi me je v za
vodu pozdravil svetolucijski župnik Fabjan. Pripeljal
je prav čvrstega fantiča v zavod, Ivana Preglja, seda
njega profesorja in pisatelja. Poleg dr. Mahniča mi je
dajal navodila blagopokojni dr. Josip Pavlica. Z njim
sem nadzoroval dijake, ponavljal, hodil na sprehod
in k sveti maši v cerkev sv. Antona.« Med gojenci za
voda je bilo veliko primorskih izobražencev, pa tudi
precej narodno zavednih in delavnih duhovnikov.
Prva svetovna vojska je zavodu zadala hude rane.
Po vojski je vodstvo Alojzijevišča prevzel Josip Ličan
in ga modro vodil do leta 1926, ko je zaradi bolezni
to mesto prepustil Jožku Bratužu.
Božja dekla smrt, ki ga je obiskala 8. junija 1929,
ga je obvarovala, da ni dočakal žalostnega konca
zavoda, ki so ga fašistične oblasti 28. oktobra 1930
nasilno poitalijančile in praktično zatrle. Gojencem
so prepovedali pri bogoslužju peti ali moliti po slo
vensko. V zavod so sprejemali pretežno italijanske
dečke, dokler ni leta 1938 nehal delovati.

ALI SMO SPET POSTALI NEPISMENI?
Služiti obvezno vojaščino v zdaj propadli Jugoslaviji tam v zgodnjih petdesetih letih res ni bilo
kako posebno razveseljivo doživetje. Eno pa je treba priznati: kmalu po prihodu novih vojakov so
zbrali skupaj vse nepismene (Slovenca med njimi ni bilo nobenega, južnjakov pa kar dosti) in jih
nagnali na obvezne tečaje v vojašnici. Kdor se v tistem letu in pol balkanskega drila po sovjetskem
zgledu ni vsaj za silo naučil brati in pisati, je moral biti res ali skrajno zabit ali pa skrajno len
(največkrat pa oboje). Po dobrih štiridesetih letih si mora človek spet zastaviti vprašanje, ki ga
vidite v naslovu za tiste, ki znajo prebrati samo še televizijski program.
Nad tristo trideset tisoč (330.000) knjig, več kot
devet tisoč razstavljalcev iz več kot sto dežel – to je
vsakoletni knjižni sejem v Frankfurtu v golih števil
kah. Ni čudno, če se človeku v glavi zavrti. Če začnemo
brskati po aktualnih statistikah, nam številke jasno
pričajo, da se število bralcev vedno manjša. Le komu,
tako se ob njih sprašujemo, je poplava tiskane besede
namenjena? Ob nenehnem in nadvse vsiljivem prodi
ranju avdio-vizualnih medijev so strokovnjaki povrhu
še pogruntali, da je predvsem med mladino
vedno večje število tistih, ki si ne znajo več
zapomniti vsebine prebranega, ki je zajeto v
daljši pripovedi. Očitno smo prišli do točke,
na kateri se sodobni analfabetizem ne da
več zajeziti.
Kaj nam pomaga tarnanje, da šola mla
dega človeka ne usposobi več za branje. Da
bi bila za ta razvoj kriva edinole šola, o tem lah
ko močno podvomimo celo na potovanjih po najtišjih
grapah. Skoraj ni več niti najrevnejše bajte, na kateri
se ne bi pavu podobno šopirila satelitska antena, ki
menda prinaša cel svet v najskromnejšo izbo.
Svet, ki ga živimo, je postal svet slik, svet bežnih,
mimoletečih optičnih vtisov, ki človeku ne dovolijo
več, da bi se ob tej ali oni vesti zamislil, zase presodil,
koliko opravka ima ta vedno hitreje se vrteči vrtiljak
z njim osebno.
Kdor trezno gleda na te pojave, bo brez težav prišel
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do spoznanja, da so vsa ta oguljena gesla o vedno večji
zasebni svobodi, o vedno večji povezanosti z drugimi
in s svetom, o svobodni izbiri lastne eksistence ali
celo usode, le brezvsebinski klišeji vedno bolj spret
nih zapeljivcev, ki izkoristijo domala vsako sekundo
za prazne fraze, ki so svojčas bile prihranjene le za
zloglasne nedeljske govore.
Kdor se upira komunikacijskemu terorju, temu
grozijo, da bo osamel, da bo postal čudaški, da bo iz
padel iz družbene igre, ki mu narekuje čisto
natančno vlogo v teatru anonimnih režiser
jev, ki se skrivajo za masko razsvetljenstva
in napredka.
Kako lažnivi so vsi ti preroki, na to
opozarja dejstvo, da zamira pristen po
govor, ki ga krčevito skušamo oživljati
v terapevtskih seminarjih, ker je pot do
bližnjega zaplankana s kričečimi navodili
za edino zveličavno pot v smer, ki pa je le še zmontiran
ponaredek.
Svet knjige – to je svojčas bilo geslo, v katerem se je
zrcalil ponos humanistov, ponos tistih, ki so verjeli v
pravilo, da bo človek postal boljši in z njim vred boljši
tudi svet. Če gledamo stvarno, brez vsakih iluzij, mo
ramo žal ugotoviti, da so se hudo zmotili. Tudi tristo
trideset tisoč knjig, ki je razkazujejo na knjižnem sej
mu, ne bo ničesar spremenilo, saj – glej zgoraj – branje
ni le iz mode, temveč je kulturna tehnika, ki izumira.
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islam
Mathias Hariyadi

INDONEZIJA – PAPUA
muslimani spreobračajo kristjane v islam s hrano in cigaretami
Indonezijska vzhodna provinca Papua, ki je bila
svoj čas večinsko krščanska in katoliška, beleži ve
dno večje število spreobrnjenj v islam. Novica vzbuja
začudenje in osuplost med verniki, ne preseneča pa
duhovnikov, ki dobro poznajo področje, krajevno
prebivalstvo in probleme s katerimi se morajo soo
čati vsak dan. Najtežji problem je predvsem način,
kako je oskrbovan misijon: skupnosti so pogosto za
puščene, duhovnikom jih uspe obiskati le nekajkrat
na leto, včasih le za veliko noč in božič. Muslimanski
trgovci so pa organizirali na tem področju stalno
navzočnost in nudijo osnovne dobrine, cement in
tobak in jim s kupčijo uspeva tudi spodkopati vero
in spreobrniti domorodce v islam.
Zadnji zabeležen primer se je zgodil v mošeji v
Darussalamu a Jatibening v Vzhodni Džakarti. Do
morodec po imenu Sinentius Kayimter, po rodu iz
škofije Timika v Zapadni Papui, je sprejel islam in se
“prekrstil” v Umbarja Abdullaha Kayimterja. Skupaj z
njim so se spreobrnili tudi žena in 12-letni sin Salim
Abdullah Siwir. Primer je dokumentiran v filoislam
skem dnevniku v Džakarti Republika Daily. Pretekle
mesece je eden od muslimanskih voditeljev v Papui,
identificiran kot Fadzlan Garamathan, poročal o
spreobrnjenju nekaterih domačinov v Manokwariju,
glavnem mestu province Zahodna Papua. Kot pravi
časnik naj bi bila v bistvu dva motiva: “obnovitev”
krajevne kulture po zaslugi islama in večja “iskre
nost” do domorodcev.
Duhovnik, ki je dolga leta živel v škofiji Timika

potrjuje naraščanje primerov spreobrnjenj med
domorodci v Papui, ki jih pritegnejo Mohamedovi
verniki. Veliko število muslimanskih preseljencev iz
Jave in južnega Sulavesija prihaja v Papuo in “si tam
ustvarijo novo življenje”. Neuradni podatki povedo,
da je danes 60% prebivalcev Papue “tujcev” in ne do
morodcev. Ostalih 40% je po rodu iz tega področja in
so kristjani ali celo katoličani. Duhovnik komentira:
»Zaradi tega ni mogoče trditi, da je Papua krščansko
področje.«
Provinco Papuo označuje razširjena revščina in
zaostalost, čeprav so tam ležišča naravnega plina,
zlata in drugih kovin. Domorodske skupnosti žive
na oddaljenih področjih, ki jih je težko doseči in ki
jih misijonarji uspejo obiskati le nekajkrat na leto s
pomočjo ultralahkih letal. Muslimani pa so trgovci,
ki se naselijo na teh področjih in odpro kioske s
hrano, cementom ali s tobakom za cigarete. To je pač
način za pridobivanje naklonjenosti domačinov, ki
so vedno bolj odvisni od njihove dobave osnovnih
dobrin. V spominu na Papuance duhovnik grenko
komentira: »Nikdar ne pozabite prinesti tobak,« in
dodaja: »Brez cigarete ni aleluje!«
Katoliška škofija Timika na Papui ima 25 župnij
in najmanj 85.000 vernikov, raztresenih v njenih pet
“teritorijih”. V njej deluje “samo” 24 duhovnikov,
4 bogoslovci in 35 redovnic. Pokriva 24% celotne
province Papua. Za potovanje do raznih skupnosti
duhovniki uporabljajo male avione, ki jih daje na
razpolago Associated Mission Aviation.

SAVDSKA ARABIJA

poletne počitnice so bolj “dolgočasne” kot šola
Študentje so nezadovoljni s počitnicami: ni početi
kaj “zabavnega”. Tista dva meseca daleč od šolskih
klopi – vključno z Ramadanom – se spremenita v
“dolgočasje” tako zelo, da se jim toži po šoli, pouku,
spraševanju in izpitih. Tako je vsaj brati v časopisu
Arab News, ki riše sliko savdske mladine, njeno za
nimanje in željo po večji svobodi.
Vsakdanje življenje je “rutina”, ki ne nudi mladim
nič privlačnega. Eden od fantov razlaga, »da konec
šole zavlada veselje,« čez malo dni pa se pokaže dru
gačna resničnost: »V razredu smo imeli početi kaj, kar
nas je zaposlovalo. Med počitnicami se pa dolgočasi
mo.« Kdor nima dovolj denarja, da bi si privoščil hišo
na obali, ali svoje stanovanje, kamor bi vabil prijatelje,
nima druge možnosti kot klatiti se po mestnih cestah
in se izogibati kontrolam verske policije.
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Abdullah Madani, študent višje šole, pove, da se ne
zabava samo z videoigricami in vožnjo s kolesom za
hišo. Rad bi bolj “moške” dejavnosti skupaj s prijatelji
(fanti seveda, zaradi stroge ločitve spolov, ki velja v
deželi). Toda ljudje ne odobravajo tega, česar se loti
sam in njegova druščina, čeprav je čisto “nedolžno”.
Mlajšim in tudi ne ravno mlajšim moškim je pre
povedan celo vstop v trgovska središča, ker jih imajo
za družinske kraje.
Če si mladi nočejo nakopati jeze družine in poli
cije, jim poleti ostanejo samo športne dejavnosti. Pa
tudi tukaj postrani gledajo žogo, predvsem pa tek v
javnosti. Eden od psihiatrov, ki je tudi direktor centra
za duševne bolezni, spodbuja družine, naj investirajo
v poletna taborišča in seminarje za svoje sinove, da
ne bodo mislili samo na zabavo.
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preganjanje kristjanov

KRŠENJA VERSKE SVOBODE V EVROPI
Pojem verske svobode je treba razumeti tako, da vključuje tudi pravico vzgajati otroke v lastni
veri, biti v miru deležen svoje vere z drugimi, objavljati versko literaturo brez cenzure, spremeniti
vero (svobodno, ne po prisili), ali vere sploh ne prakticirati. Skupnostna razsežnost vere vključuje spoštovanje javnih oblasti za verske ustanove ob spoštovanju vodstvene neodvisnosti Cerkva.
Naraščajoče nespoštovanje skupne svobode ver je vodilo do nedovoljenega pritiska in vmešavanja
v cerkvene zadeve. V skrajnem primeru to lahko vodi v kriminalizacijo in preganjanje cerkvene
dejavnosti. V drugih primerih lahko zakonodaja posredno sili verske ustanove, da spremene ali
celo ukinejo svojo dejavnost.
Kristjani postanejo posredno tarča diskriminacije kadar jim zanikajo svobodo vzgajati otroke
v skladu s svojim filozofskim in verskim gledanjem. To se dogaja z neposrednim ali posrednim
vmešavanjem javnih oblast v verske šole, kot tudi v versko vzgojo v javnih šolah. Vmešavanje lahko
povzroči tudi prepoved svobodnega izstopa iz razredov, ki nasprotujejo verskemu in moralnemu
prepričanju staršev.
Verska pripadnost neke osebe ne sme biti vzrok za diskriminacijo na področju zaposlitve. Lahko
pa zakon neposredno ali posredno vpliva na zaposlitev kristjanov; tako lahko na primer ozka razlaga pravice ugovora vesti povzroči diskriminacijo proti kristjanom. Enako lahko prestroga ločitev
dela in osebne vere prisili kristjana, da “pusti svojo vero pred vrati”.
ŠPANIJA: Ukinitev katoliškega bogoslužja na
univerzi v Barceloni.
Januarja 2011: Na univerzi v Barceloni protestira
skupina ateističnih študentov proti katoliški službi
božji na univerzi tudi s prekinjanjem bogoslužja,
kar je vodilo k ukinitvi maše ob sredah, dokler ne
bo univerza sposobna jamčiti za varnost študentov,
ki se je udeležujejo.
MEDNARODNO: Grožnje islamistov koptskim
Cerkvam v Evropi.
Januarja 2011: Krščanski Kopti v Evropi, pred
vsem v Franciji, Nemčiji, Nizozemski in Italiji so
morali obhajati svoj božič 6. januarja pod posebno
policijsko zaščito.
VELIKA BRITANIJA: Lastniki gostišča kaznovani,
ker so sprejemali pare samo, če so ti bili poročeni in
so to lahko dokazali z neoporečno listino.
Januarja 2011: Krščanski lastnik gostišča, ki je
omejil izdajanje dvoposteljnih sob samo poročenim
parom, je moral plačati £ 3.600 kot odškodnino
odklonjenemu homoseksualnemu paru.
ŠPANIJA: Veroučitelj primoran sneti križ in sliko
Januar 2011: Katoliški veroučitelj je bil prisiljen
umakniti križ in podobo s stene skupnega urada v
šoli v Zújarju v Španiki, ker sta dva učitelja trdila, da
ju to “žali”.
TURČIJA: Razlaščen eden najstarejših samosta
nov na svetu.
Januarja 2011: Turško vrhovno sodišče je raz
lastilo posestvo sirsko-pravoslavnega samostana
Mor Gabriel blizu Midyat na jugovzhodu Turčije. Po
razsodbi ima turško finančno ministrstvo pravico
zahtevati zemljo zase.
ŠPANIJA: Univerza v Valladolidu zagradila dostop
do kapele.
Februarja 2011: Pred kapelo univerze v Valladoli
du so postavili stekleno ploščo onemogočili dostop v
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kapelo “iz varnostnih razlogov”. Krščanski študentje
so protestirali pri rektorju. Edini odgovor, ki so ga
dobili, je bil: »Bog je povsod. Pojdite molit na polje.«
MEDNARODNO: Umaknjena aplikacija za iPho
ne in iPad.
Decembra 2010: Apple je na zahtevo istospolnih
skupin umaknil aplikacijo “Manhattan Declaration”,
ki so jo podpisali voditelji krščanskih Cerkva in v njej
razložili krščanske poglede na družinsko življenje in
nasprotovali istospolnim porokam ter splavu.
NEMČIJA: Mati v zaporu, ker je odklonila vladno
spolno vzgojo
Marca 2011: Irena Wiens, mati dvanajstih otrok,
je bila obsojena na 43 dni zapora, ker ni hotela vpi
sati svojih otrok v tečaj spolne vzgoje. Z možem nista
hotela pouka zaradi preveč permisivnega obravna
vanja spolnosti. Vložila sta pritožbo na Evropsko
sodišče za človekove pravice.
ŠPANIJA: Sodišče se vmešava v pravice Cerkve
glede zaposlovanja.
Aprila 2011: Špansko ustavno sodišče je odločilo,
da je bila katehistinja Resurrección Galera Navarro
protizakonito odpuščena, ker njena delovna po
godba ni bila obnovljena potem, ko se je poročila
z ločencem in delodajalca o tem ni obvestila. Delo
dajalec Ferrer Guardia Catholic School v Almeriji je
obsojen na plačilo odškodnine.
NEMČIJA: Sodrga je ovirala procesijo.
Aprila 2011: Kričeča sodrga, ki je hotela protesti
rati proti zakonu, ki prepoveduje ples na določene
praznike, je prekinila procesijo velikega petka hrva
ške katoliške skupnosti v Frankfurtu.
MEDNARODNO: Protipapeška kampanja toži
papeža n Mednarodnem sodišču.
Maja 2011: Kampanja “Poklicati papeža na obra
čun” je tožila papeža Benedikta XVI. na Mednarodnem
sodišču v Haagu za zločine proti človeštvu. Obtožba
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navaja: »...ohranjanje in vodstvo svetovnega totali
tarnega režima prisile, ki pokori člane z grozljivimi
in zdravju škodljivi pretnjami; vztrajanje na usodnem
prepovedovanju kondomov tudi kadar je prisotna ne
varnost HIV-AIDs okužbe; vzpostavljanje in vzdrževa
nje svetovnega sistema prikrivanja spolnih zločinov.«
Kampanjo so spremljali plakati in knjiga.
VELIKA BRITANIJA: Zdravnik disciplinsko ukor
jen, ker je z bolnikom govoril o krščanstvu.
Maja 2011: Zdravnik Richard Scott z 28-letno
brezmadežno prakso je dobil disciplinski ukor, ker
se je o svoji veri pogovarjal s pacientom, ki je poprej
pristal na to.
ITALIJA: Aktivisti ovirali službo božjo.
Junija 2011: V župniji Sv. Jožefa Kalasancija v Mi
lanu so aktivisti hoteli nadlegovati duhovnika zaradi
njegovega prepričanja o homoseksualnosti. V cerkev
so med mašo vdrli z zastavami ter vpili in se prerivali.
ITALIJA: V Novari je krajevna oblast odpravila
tradicionalni piknik na veliki šmaren.
Avgusta 2011: V prvem letu po zmagi levosre
dincev na krajevnih volitvah so krajevni politiki
prepovedali tradicionalni velikošmarenski piknik
s Crostini in Salamellami (posebne italijanske klo
basice). Vzrok: da na bi užalili muslimanov, ker je
bil veliki šmaren za časa muslimanskega ramadana.
VELIKA BRITANIJA: Prepovedati cerkvene po
roke, če Cerkve ne bodo poročale istospolnih parov.
Septembra 2011: Član Cameronove vlade Mike
Weatherley zahteva prepoved državno priznanih
porok v krščanskih Cerkvah, če bodo te odklanjale
poročati tudi istospolne pare.

MEDNARODNO: Muslimani oznanjajo “Jihad
krščanskim skrajnežem”.
Septembra 2011: Skupina muslimanov je 11.
septembra korakala skozi London kot protest proti
Združenim državam in Veliki Britaniji. Nosili so tran
sparent z napisom “Jihad krščanskim skrajnežem”.
IRSKA: Predlog zakona grozi verski svobodi, ker
se hoče vtikati v spovedno molčečnost.
Septembra 2011: Irska vlada hoče uzakoniti pred
pis, ki bi zahteval od duhovnikov prelomiti pečat
spovedne molčečnosti, če bi pri spovedi slišali za
zlorabo otrok.
RUSIJA: Mesto ovira gradnjo katoliške cerkve z
“zakonitim” nagajanjem.
Oktobra 2011: Moskovski nadškof msgr. Paolo
Pezzi je kritiziral mesto Pskov (severozapadna Rusi
ja), ki diskriminira katoliško Cerkev z odklanjanjem
gradbenega dovoljenja.
ŠPANIJA: Napadalna kampanja za izgon teološke
fakultete iz univerze.
Novembra 2011: “Združenje za obrambo javnosti
in laičnosti na univerzah” je zahtevalo od rektorja
univerze v Granadi, naj ukine teološko fakulteto. V
pismu pravijo: »Ustanovitev teološke fakultete je na
silje nad načelom nevtralnosti in laičnosti, ki ju zah
teva španska ustava. To je tudi napad na univerzo, ker
spodkopava neodvisnost in natančnost razumskega
in kritičnega razmišljanja, ker postavlja teologijo na
isto raven kot znanost, čeprav nima drugega temelja
kot vero. Z ustanovitvijo teološke fakultete univerza
rine naprej katolicizem, s tem pa gre nazaj v srednje
veške čase in diktatorstvo nacionalnega socializma.«

misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega, zmeraj starejšega misijonskega cekarja

EN PTIČ, DVE MUCI, TRIJE LJUDJE
Najprej moram omeniti, da je bilo po japonskem
novem letu, in to iz čisto preprostega razloga: tja do
srede januarja so hoteli s tradicionalno japonsko
vročo kopeljo dvakrat tako dragi kot normalno. Bil
sem – in sem še – ravnodušen do teh cen. Nimam
navade da bi ob kateremkoli letnem času povabil
sebe v kak hotel; povabijo me japonski prijatelji.
Tudi tokrat. Nižina ni pokrita s snegom; čim višje se
povzpenjamo z avtom in – za zadnji košček poti – z
gorsko železnico, tem bolj je vse belo. Sneg se odlično
prilega kitajsko zavitim streham budističnih svetišč
in še zmeraj zelenim bambusom, ki čakajo pomlad.
Na hotelskem dvorišču izstopimo iz taksija, ki je
previdno premagal razdaljo od zadnje železniške
postaje do hotela. Moja torba je lahka. Ob vhodu je
grmičevje rahlo belo; na voglu na tleh pod grmom
opazim nekaj majhnega, črnega. Ali je kdo izgubil
denarnico? Če jo vrnem policijski stražnici, me v naj
boljšem primeru – trdno povezanem s človekovim
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srcem, se razume, da ne z mojim – čaka 10% najdene
vrednosti...
Ne, to ni denarnica. Moji trije prijatelji – kot po
vabljenec se ne čutim del naslova – me čakajo pri
vratih; pač japonska vljudnost. Sklonim se nad črno
stvar in vidim, da je – ptič. Mrtev? Previdno ga vza
mem v roko: negiben je. Ob ušesu čutim, se mi zdi,
od časa do časa nekja kakor čisto rahel sunek srca.
Ozrem se za hip na streho hotela: nad njim se dviga
ogromna smreka ali vsaj nekaj smreki podobnega.
Od tam je padel ptič v sneg na strehi hotela in od
tam je zdrknil v sneg na tleh. Držim ga v roki in se
ga hočem dotakniti s svojo toplo sapo. Mojo torbo
prevzamejo prijatelji, jaz pa se obrnem k najbolj
prijaznemu obrazu hotelskih nastavljenk:
»Prosim, pomagajte mi oživiti ptička!«
»Imaš še dovolj časa do večerje,« mi reče eden od
prijateljev.
Ves čas diham v črno kepo. Na poti v kuhinjo mi
185

➧

reče gospodična nastavljenka (pozneje sem zvedel,
da je gospa in da je žena lastnika hotela):
»Upam, da imamo še kletko; že dolgo nismo imeli
ptiča v njej.«
In po majhnem odmoru med hojo:
»Pri zadnjem nismo dovolj skrbno zaprli kletke
in drugo jutro smo našli le napol odprta vratca in
cel kup perja pred kletko.«
In spet čez nekaj časa:
»Muce imamo radi; kar dve se potikata okoli hiše.«
Zdaj začutim prvič malce močnejši utrip srca. V
kuhinji se globoko priklonim z besedami: »Joróšiku
onegái itašimas« (po naše pisano za pravo izgovor
javo), na mizo pri vhodu položim žepni robček in
nanj otrplo trupelce, a takoj mi pomagajo z mehko
brisačo in mi namignejo k enemu izmed kotlov, iz
katerega uhaja topla para. In lepo je dišalo po jedi,
čeprav ne bi vedel imena za to kuharsko kemijo.
Približam se pari in glej, nekaj komaj za spoznanje
trzne v drobnem telescu. V ozadju kuhinje se odpro
vrata, zasliši se mijavk in takoj utihnem ker mlada
kuharica s kletko v roki vrata hitro zapre. Preden mi
kletko izroči, jo opere. Dno kletke pokrije z mehko
tkanino, vdolbinico v kletki napolni z vodo, po tleh
pa potrese zelišča.
V mojo roko se počasi, počasi vrača življenje. Oči
se še ne odpro. Nadaljujem z dihanjem v ptičkov
kljun. Dekle, ki je prineslo kletko, mi reče:
»Položite ptiča v kletko. Pod topel strop jo bom
obesila; muca tja ne more. Ali ga hočete vzeti s seboj?«
Odkimam: »Le eno bi prosil: naj ga muca ne najde.«
Tradicionalna vroča kopalnica je bila razkošno
zgrajena. En del je bil bazen, dovolj velik za plavanje,
a manj kot en meter globok; iz bazena so vrata vodila
v drugi del kopalnice, ki se imenuje “roténburo” in
je pod milim nebom, ne tako velik kot prvi bazen, a
vroč, recimo do 45 Celzijevih stopinj, in tako zgra
jen z gladkimi skalami, da lahko na njih sedimo,
ker tvorijo obrobek. Okrog celotnega mini-bazena
so postavljene palisade, tako da vstop od zunaj ni
mogoč. Posebna stena loči v višini palisad kopel za
moške od kopeli za ženske. Isto velja za prvi bazen,
ki je zgrajen tako, da sestoji takorekoč iz dveh stavb.
Moje gostitelje “sestavljajo” mož in žena in mo
ževa starejša sestra. Smo v eni sami veliki, elegantni

sobi; obe gospe odideta v kopel za ženske, midva,
mož in jaz, pa jo mahneva v okrog 42 stopinj vročo
kopel. Ta velja med japonskimi moškimi tudi za
presojo poguma. Jasno, da se ji kot misijonar ne
morem izogniti. In moj prijatelj je ponosen, da kot
ne-Japonec hladnokrvno stopim v kopel. Zdi se mi,
da v najbolj enostavni meri posnemam japonske
mučence, ki so jih ubijali v kopelih z nad 70 stopinj
Celzija; med bralci in menoj rečeno: zmeraj moram
skrivaj stisniti zobe... Z gostiteljem-prijateljem sva
tokrat sama v kopeli. Nekaj minut “uživava” v vroči
vodi, nakar reče:
»Veste, moja žena prihaja iz goratih krajev južne
Japonske in tam so prepričani, da je najti mrtvega
ptiča znamenje nesreče, ki bo doletela družino.
Okrog hotela se podita dve muci...«
»Jaz sem našel ptiča,« ga prekinem, »a ne mrtvega.
Družine nimam. Ni še sigurno, ali sem našel ptiča
mrtvega.«
Neke vrste nasmešek šine čez prijateljev obraz:
»Jasno, vi ste ga našli in vi nimate družine.«
Od veselja zdrkne v kopel. Naenkrat se oglasi
zvočnik nad vrati v ozadju: kličejo ga k telefonu.
Obraz se mu spremeni. Odhiti. Jaz ostanem v kopeli.
Ker je prijateljevo ime merodajno za vso skupino,
kličejo njega, tudi če stvar zadeva koga drugega v
skupini. Ozrem se v odprto nebo nad bazenom. Na
smehnem se; tako izrazim svojo absolutno predanost
zmeraj velikodušni Božji Previdnosti. Čez nekaj mi
nut – vem, da jih ni minilo deset – se prijatelj vrne.
Zdrkne v kopel in reče:
»Ptič je živ in gospa, žena lastnika hotela, ga hoče
vzeti v svoje stanovanje. Seveda nimamo nič proti,
sem rekel, še hvaležni smo.«
In čez nekaj sekund, ko zleze na skalo poleg mene
in se prepriča, da ni nikogar poleg naju, odpre pest:
bankovec za 10.000 (deset tisoč) jenov se mi na
smehne. On pa:
»V telefonski celici sem ga našel na tleh.«
Spogledala sva se, se razume, smehljaje.
»Je moker?« vprašam.
»Stisnjen v brisačo bo kmalu suh.«
Kaj vse verujejo ljudje, ki živijo v gorah in nimajo
prave izobrazbe in so še danes sužnji neutemeljenih
verovanj.

RUSIJA
Moskva: prepovedano
nuditi hrano lačnim

skih družb, predvsem pa sedež občinske uprave. Vse
kaže, da županu Sergeju Sobjaninu ni bila všeč vrsta
brezdomcev pred župnijo, pa je ukazal zapreti to
središče. Kot pravi župnik Borisov so bili tudi pritiski
nekaterih lastnikov stanovanj nasproti cerkve, ki so
se že nekaj časa pritoževali zaradi navzočnosti brez
domcev. »So ljudje,« pravi župnik, »ki se imajo za ver
ne, se udeležujejo patriarhovih slovesnosti, potem
pa delajo samo za uničevanje in nikoli za gradnjo.«
Cerkev sv. Kozma in Damijana je bila deležna podpo
re moskovskega patriarhata, ki je pisal administra
ciji Sobjanina, naj se potrudi za odprtje kake druge
ustanove, ki bo prevzela karitativno delo namesto
župnije. Župnik poudarja, da je prav tako socialno
delo področje, kjer bi lahko Cerkev sodelovala z dr

Skozi 15 let je rusko-pravoslavna župnija sv. Koz
ma in Damijana v Šubinu v Moskvi dvakrat na teden
nudila hrano in pomoč brezdomcem. Skozi 15 let je
vedelo 300 do 600 klošarjev, da bodo vsako sredo in
petek dobili celo kosilo, zdravila, obleko in se bodo
pogreli, kar je v dolgi ruski zimi enako važno kot
vsakdanji kruh. Tako je šlo 15 let, dokler ni maja 2011
uprava občine Moskva ukazala župniku Aleksandru
Borisovu, da mora s tem prenehati iz higienskih ra
zlogov. Župnija je na znani Tverski cesti, ki je polna
luksuznih trgovin, bank in predstavništev inozem
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žavo. Država naj poskrbi za prostore, župnija pa bi
poskrbela za prostovoljce, ki bodo tam delali. Treba
je upoštevati, da vsako zimo samo v Moskvi od mraza
umre več kot 200 brezdomcev. Kot v drugih velikih
mestih so brezdomci že leta in leta problem, ki ga še
povečuje nezanimanje in predsodki prebivalcev, češ
da naj oblasti poskrbe, da se jih ne bodo na javnih
mestih dotikali in jih okuževali brezdomci. Policija
organizira vsak dan neke vrste obhode, v katerih po
uradnih podatkih zberejo kakih 200 brezdomcev in
ji odvedejo v sprejemne centre, kjer jih skopajo in
poskrbe zanje, potem pa jih pošljejo nazaj na ceste.
V preteklosti so bili mestni in državni poskusi, da
bi v kazenski zakonik spet uvedli kaznivo dejanje
‘postopaštva’, vendar niso uspeli. Po uradnih cenit
vah je samo v Moskvi okrog 100.000 brezdomcev, od
katerih je vsaj polovica končala višjo šolo. Prav zaradi
teh izvedenci menijo, da bi bilo mogoče ustvariti
načrt za njihovo vključitev v družbo, čeprav kaže,
da gre volja politikov v drugo smer. Agencija Fides.

ALŽIRIJA
en sam kristjan med muslimani
marsikaj spremeni
Kristjanov je v Alžiriji malo, vendar je njihov vpliv
znaten posebno zaradi zgleda. V Thibirini (80 km
jugovzhodno od Alžira), kjer so teroristi leta 1996
ugrabili in umorili sedem trapistov, je samostan od
takrat prazen in ga uporabljajo samo za duhovne vaje
in kaka srečanja. Toda alžirski nadškof pripoveduje,
da ga tamkajšnji prebivalci stalno sprašujejo, kdaj se
bodo menihi vrnili. Kratkomalo jih pogrešajo. Zaradi
prejšnjih spreobrnjenj muslimanov zdaj državni za
kon predpisuje kazen za vsako obliko evangelizacije,
kar vključuje tudi širjenje verskega besedila in vsake
dejavnosti, ki »bi mogla oslabiti vero kakega musli
mana«. Prepovedane so vse verske manifestacije v
javnosti, omejeni so darovi iz inozemstva. Cerkev
v Alžiriji pogreša tudi duhovnike, redovnike in re
dovnice za pastoralno delo. L’Osservatore Romano.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

VSE ZA NAS, NIČ ZA DRUGE!
To je načelo, ki so se ga držali komunisti vedno in povsod. In v Sloveniji so mu ostali zvesti tudi po osamosvojitvi. Ropati in krasti – to znajo! Pa še
obrekovati. Tisti, ki so pričakovali, da bo z nastopom Janševe vlade komunistična klika, ki je bila nesposobna spraviti skupaj vladno koalicijo potem,
ko je morala zaradi nesposobnosti odstopiti z vlade, naenkrat utihnila in se od sramu skrila v mišjo luknjo, so se grdo zmotili. Stanje je namreč veliko
bolj zaskrbljujoče, kot pa se na videz zdi. Kakšna je trpka resnica je popisal zgodovinar dr. Stane Granda v “Naši Luči” pod naslovom “Slovenski post”.
Nova vlada je že krepko posegla v delo. Državljani ob tem nismo
najbolj srečni. Namesto da bi vladala, da bi pospravila z vodilnimi
nesposobneži prejšnje vlade, po vseh blagajnah, omarah in drugih
luknjah išče denar. Kaže se namreč, da je bila prejšnja vlada bistveno
manj uspešna, kot so domnevali njeni največji nasprotniki. Prejšnja
komunistična vlada je dnevno pojasnjevala, da so razmere izjemno
težke zaradi svetovne gospodarske krize. Vse bolj postaja jasno, da je
bilo izgovarjanje na krizo, ki je nihče ne zanika, pogosto zgolj izgovor
za lastno nesposobnost.
Žal niso imeli težav samo z njo, ampak so bili v veliki meri tudi žrtev
lastnih slabih namenov, po katerih je treba čim bolj temeljito razdeliti
tisto, kar so ustvarili drugi. Pri tem je bil najpogostejši očitek prejšnji
Janševi vladi (2004-2008), da je v boljših letih premalo pripravila za
njihovo grabljenje. Zato se je letno zadolžila za okoli dve milijardi
evrov in Slovenijo iz praktično nezadolžene države spravila v nevarno
bližino grške.
Po nekaj tednih vladanja je nova vladna ekipa ugotovila, da bo
treba predvideni proračun za približno petino zmanjšati. Komu vzeti?
Težko vprašanje in še težji odgovor, saj gre pri mnogih uporabnikih
proračunskega denarja večina vsote, tudi do 80%, za plače. Kje je
potem denar za vzdrževanje inštitucij, da o napredku niti ne govorimo!
Denar za nujno potrebne investicije lahko zagotovijo le tujci ali pa nam
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ga podari Evropa. Težava je toliko večja, ker so prejšnje vlade številne
dobronamerne tuje investitorje odgnale, ker jih ne bi mogle obvladovati
in od njih vleči posebnih in neobičajnih ugodnosti. Zaradi napovedi o
nadaljnjem poslabševanju državnih razmer, vendar z napovedjo, da
bo potem boljše, kar od prejšnje vlade nismo slišali, so ljudje dokaj
prestrašeni. Slovenija ima že tako rekordno nezaposlenost in okoli
300.000 ljudi živi pod pragom revščine,
Seveda pa vlada nima težav samo zaradi gospodarstva, amapak
predvsem zaradi televizije in drugih medijev, ki jih skoraj v celoti
obvladujejo komunistični oblasti privrženi novinarji. Namesto da
bi ljudi seznanili s pravimi razmerami, slabe novice le napihujejo in
strah tako narašča. To bodo seveda nasprotniki sedanje vlade izrabili
in si pripravljali teren za nove volitve. To ne bi bilo nič slabega, če bi v
Sloveniji obstajala alternativa med dvema demokratičnima skupinama,
ampak je izbira samo med tako ali drugače imenovanimi komunisti in
demokrati. Eni ustvarjajo, drugi /med svoje/ delijo. Tako država ne more
naravno napredovati, saj deluje kot avto, ki bi imel stalno zategnjeno
ročno zavoro.
Kaj pa volivci? Ali ti ne znajo razpoznati razmer? Resnici na ljubo
moramo priznati, da ne. Preveč so še vedno navajeni komunizma, ki jih
je prepričeval, da njihova oblast zanje misli in dela in ustvarjeno tudi
deli. Njihova edina naloga je, da ji sledijo in ubogajo. Zato ljudje zelo
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radi govorijo, naj država da, nikoli pa se ne vprašajo, kje naj vzame. Še
vedno mislijo, da ima, kot nekoč tiskarno dinarjev, sedaj tiskarno evrov
in jih po potrebi lahko tiska in deli, kot ji je drago. Ta duševna otopelost
je nekaj neverjetnega. Ni toliko rezultat neumnosti in neznanja, kot pa
miselne lenobe, pomanjkanja želje in volje, da bi sami odločali o svoji
sedanjosti in prihodnosti. Takšno razmišljanje postaja vse neznosnejše
breme komunizma in to Slovence v večji meri ločuje od normalnih
zahodnih držav kot pa vsa dediščina komunizma. Samo da se pojavi
nek politik, ki je lep in ima modre oči ter obljublja gradove v oblakih,

volivke in volivci derejo za njim kot koze za soljo. Neverjetno, kako so
naivni in kako niso sposobni ločiti zrna od plev.
Letošnji postni čas je trajal toliko časa kot vsak dosedanji. Kot vse
kaže, pa bodo imeli Slovenci v Sloveniji precej daljšega, vsaj leto ali dve.
Po lastni krivdi in lastni neumnosti, ker so leta 2008 volili kot so. Vsak
je svoje sreče kovač, Slovenci pa še posebno nesreče. Enostavno nočejo
spregledati dejstva, da še nobena komunistična oblast v nobeni državi
ni bila gospodarsko uspešna. Kako malo se ljudje naučijo iz zgodovine!
Celo lastnim izkušnjam ne verjamejo!

V normalni državi imata lahko pozicija, ki je na vladi, in opozicija zelo različne poglede na vladanje, vendar je skupna točka v tem, da so načrti ene
in druge usmerjeni v prizadevanje delovati v dobro državljanov in države. Opozicija je nekakšen varuh, ki gleda poziciji na prste, da ne bi prišlo do kakih
zlorab, kar je seveda vedno mogoče. In če se na volitvah zamenjata, prevzame to nalogo varuha bivša pozicija, ki je zdaj opozicija. Drug drugega pa
spoštujejo, ker vedo, da se vsi trudijo za isti cilj, čeprav na različne načine. Težava je v tem, da Slovenija ni normalna država. Prejšnjo pozicijo, ki je zdaj
opozicija, v skladu s komunističnimi načeli sploh ne zanima ne država, ne državljani kot taki, ampak samo “naši”. To pa pomeni, da delujejo samo sebi
in svojim v korist, za splošni blagor jim pa ni mar. Prejšnja komunistična vlada (Pahorjeva SD, Golobičeva Zares in Kresalkina LDS) je to jasno pokazala
z brezglavim zadolževanjem, od katerega so imeli korist samo oni in njihovi pristaši, vsem drugim z državnim gospodarstvom vred pa je šlo vedno
slabše. Seveda so vse dirigirali “strici iz ozadja”, ki bi jih jaz rajši imenoval “mafijske botre”, za katere vztrajno trdijo, da jih sploh ni. Pa so. Njihova imena
s Kučanom na čelu so znana. Za njih in vse tiste, ki ravnajo po njihovih ukazih pa velja, da so vsi drugi, ki niso njihovi (“naši”) razredni sovražniki in so
v borbi z njimi dovoljena vsa sredstva, po načelu, da je legitimno vse, kar partiji koristi. Zato se ne obotavljajo uporabiti najbolj umazanih in zavrženih
sredstev, da bi sedanjo vlado očrnili in ji onemogočili uspeh pri delu. Tak je bil na primer napad na ministra, ki ga je v “Reporterju” opisala Biserka
Karneža Cerjak pod naslovom “Napad Kučanove ‘pokvarjene’ poslanke na ministra Gorenaka”.
Le dan kasneje, ko je minister za notranje zadeve Vinko Gorenak
opozoril, da odstop Karla Erjavca z mesta predsednika stranke Desus
zahtevajo “strici iz ozadja”, je sledil napad poslanke Pozitivne Slovenije
Barbare Žgajner-Tavš.
Tavševa, ki jo je celo kolumnist Dnevnika Vlado Miheljak (po svojih
komentarjih znan kot komunistični lakaj; op. ur.) označil za »nestrpno,
lažnivo in do obisti pokvarjeno bivšo poslanko SNS,« je ministru
Gorenaku očitala, da se norčuje iz državljanov, ker je na svojem blogu
zapisal, da so pokojnine privilegij. Tokratna neutemeljena podtikanja
Barbare Žgajner-Tavš povsem spominjajo na njena neresnična namigovanja v letu 2006, ko je kot tedanja poslanka SNS tedanji vladi zastavila
pisno poslansko vprašanje, kako državni organi preverjajo primernost
kandidatov za vodilne položaje. Zmotilo jo je imenovanje Matjaža Hanžka za varuha človekovih pravic, saj naj bi od ljudi, ki so »v neposrednih
stikih s Hanžkovo družino« izvedela, da ima Hanžek prepoved stika
s svojimi otroki zaradi neprimernega vedenja in odnosa do družine.
Ob odločitvi Pahorjeve vlade, ki je leta 2010 Žgajner-Tavševo imenovala za vršilko dolžnosti zagovornice načela enakosti, je na njena
pritlehna poslanska vprašanja spomnil Vlado Miheljak. V svoji kolumni
časnika Dnevnik je med drugim zapisal, da je »bil pretresen, ampak
resnično pretresen, ko je Žgajner-Tavševo pred volitvami javno podprl
bivši predsednik Kučan. Ampak pretresen sem bil še bolj, ko je pred dnevi
vlada to isto nestrpno, lažnivo in do obisti pokvarjeno bivšo poslanko
SNS pooblastila za opravljanje nalog zagovornice načela enakosti,« je
zapisal Miheljak. Ker je Žgajner-Tavševa ocenila, da je Miheljak s takšnim
zapisom zagrešil kaznivo dejanje razžalitve, je zoper njega vložila tožbo.
»Nestrpna, lažniva in do obisti pokvarjena bivša poslanka SNS,«
kot je o Tavševi zapisal Miheljak, ki je zdaj poslanka Pozitivne Slovenije,
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ocenjuje, da vlada z napovedanimi varčevalnimi ukrepi ruši socialno državo, obenem pa tudi ponižuje davkoplačevalce. Pokojnine, porodniška
nadomestila, nadomestila za socialno varnost so za Tavševo pravica in
ne privilegij in posamezniku pripadajo na podlagi vplačanih prispevkov:
»Vlada vanje nedopustno posega s predlaganimi varčevalnimi ukrepi.
Slednji gredo zgolj v smeri kratenja socialnih pravic in bodo prizadeli
vse sloje prebivalstva.«
Da življenjski standard upokojencev že danes ni rožnat po zatrjevanju Tavševe potrjujejo statistični podatki. Tako je v letu 2010 kar
32.000 (5,7 odstotka) upokojencev v Sloveniji prejemalo manj kot 100
evrov mesečne pokojnine: »Med 300 in 400 evri mesečne (starostne)
pokojnine prejema 15.880 (4,9 odstotka) upokojencev, s starostno
pokojnino med 400 in 500 evri mesečno pa se mora zadovoljiti kar
66.433 (20,4 odstotka) slovenskih upokojencev. Skratka, z manj kot
800 evri mesečne pokojnine mora že danes preživeti tri četrtine vseh
slovenskih upokojencev! Zaradi gospodarske in finančne krize, prisilnega
in prostovoljnega upokojevanja ter neugodne demografske strukture
slovenskega prebivalstva bo v prihodnje le še slabše.«
Prav zato Tavševa v imenu Pozitivne Slovenije Gorenaku predlaga,
da se kot minister za notranje zadeve raje ukvarja s svojim resorjem,
saj mu je področje socialne politike očitno tuje. To naj bi potrdil s svojo
cinično izjavo,da je pokojnina privilegij, ki jo je kot Kučanova varovanka
povsem izvzela iz konteksta in ga izkrivljeno predstavila javnosti, seveda
z namenom, da bi čim bolj očrnila notranjega ministra Gorenaka in
obenem vlado. Notranji minister Gorenak je namreč v svojem blogu
želel le opozoriti, kdo vse se v resnici skriva za pritiski na stranko upokojencev Desus ter za zahtevo po odstopu predsednika stranke Desus
Karla Erjavca.
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Tako je med drugim zapisal, da je želja stricev iz ozadja, ki se
nahajajo med WTC centrom za Bežigradom in Murglami, oslabiti in
uničiti Karla Erjavca ter Desus, s tem pa je konec tudi sedanje vlade:
»Ta s svojimi ukrepi posega tudi po njihovih privilegijih. Strici iz ozadja

ščitijo torej predvsem sebe in svoje privilegije. Privilegijev jim ni dal in
jim jih ne more odvzeti niti Desus, niti Karl Erjavec, privilegije v obliki
visokih pokojnin in drugih ugodnosti so si dodelili v času, ko so bili na
oblasti, sedanja vlada pa jim jih lahko odvzame.«

Da se komunisti ne ustrašijo najbolj ogabnih podtikanj, ki jasno kažejo na popolno odsotnost vsake morale in etike tako pri njih kot pri njihovih
novinarjih, dokazuje zapis na spletnem “Politikisu” z naslovom “Noro: Z Wagnerjevo Valkiro nad Janševe varčevalne ukrepe”.
Na Politikisu smo že nekajkrat opozorili na novinarko iz medijskega
klana Šetinc, tja priženjeno Mojco Pašek Šetinc. Ta se je lani proslavila
predvsem z dvema “monumentalnima” stvaritvama: z izredno pristranskim dokumentarcem o Milanu Kučanu ter s predvolilno usklajeno akcijo
s svojim možem Miletom Šetincem, ko sta brezsramno zlorabila nacionalno televizijo za diskreditacijo Janeza Janše.
No, danes pa je na prvem nacionalkinem programu MPŠ znova
udarila po Janezu Janši in varčevalne ukrepe Janševe vlade prestavila
kot nekaj skrajno groznega, nehumanega in nepotrebnega. “Podlago”za
to so ji med drugimi dajali glavni slovenski sindikalisti (Semolič, Posedi,

Štrukelj) s svojimi klasičnimi nabijaškimi grožnjami in zgrožene mlade
mamice (intervjuvali so celo take, ki bodo rodile že čez 14 dni (!)), vsa ta
“socialna bol” pa se je plasirala pod zvočno kuliso Wagnerjeve opere Valkira oz. njenega najbolj pompoznega in dramatičnega dela Ježa Valkirij.
Verjetno je spet krivo samo “veliko naključje”, da si je Šetinčeva
izbrala za podlago svojega precej enostranskega prispevka (govorili
so več ali manj samo histerični nasprotniki sicer nujnih varčevalnih
ukrepov) eno izmed Hitlerjevih najljubših oper, a v tako neposredno
primerjavo Janše s Hitlerjem kot je pred časom to storil njen kolega z
nacionalnega radia Matej Šurc, očitno vseeno ni upala iti…

Kot je v svojem članku zapisal dr. Granda, komunisti obvladujejo večino časopisov, pa radio in televizijo in večina novinarjev jim pokorno prikimava
ter po njihovih navodilih svinjari v večini medijev. To potrjuje dejstvo, da so spravili na RTV razvpito bivšo ministrico za kulturi Majdo Širca. Komentar
o tem je v “Reporterju” objavil odgovorni urednik Silvester Šurla z naslovom “Tista Majda Širca, ki se vrača v ‘kupleraj’”.
Popolnoma nenavadno je, da se tako rekoč samo-genialna bivša mini
strica za kulturo in trden člen in ud propadle stranke Zares Majda Širca vrača
na RTV. V tisto hišo, ki jo je kot ministrica “kulturno” razglašala za javno
hišo in v tisto hišo, ki ji je nezakonito zapravila kar pet milijonov evrov.
»Se je že vrnila te dni. Dela v dokumentarnem programu v kulturnoumetniškem programu TVS, kjer bo pripravljala dokumentarce,« se hvali
sedanji direktor TVS Janez Lombergar.
Že to bi moral biti zadosten razlog, da bi se ji sedanje – in upajmo
trenutno – vodstvo RTV iz krivdnih razlogov zahvalilo za sodelovanje
in bi ji vnaprej odreklo pravico do zaposlitve, ki jo je ženska zamrznila,
ko se je šla politiko. Politiko Zaresa, stranke, ki je šarila po državi kot
zasebnem vrtičku in ki se je ponašala s predsednikom Lažnivim Kljukcem
Gregorjem Golobičem.
To je tista ministrica, ki je iz kulture delala sveto kravo, da je lahko
ustregla željam tudi posameznih kulturno-elitističnih krogov, in da bi
se lahko hvalila, da je imela rekorden kulturni proračun. In to v letih
2009 in 2010, ko je njena vlada KGB državo hitro in zanesljivo vodila
na pot grškega scenarija.
To je tudi tista ministrica, ki je po funkciji dvakrat pogorela, pa ji ni
bilo nič nerodno. Najprej je na referendumu padel njen zakon o RTV,
potem pa so celo poslanci njene koalicije v državnem zboru zavrnili
sprejemanje njenih sprememb zakona o medijih. To bi v normalni državi zadostovalo, da predsednik vlade takšnega ministra oz. ministrico
odpokliče, če že o samokritičnosti in politični etiki, ki bi Širci prišepnila,
da mora odstopiti, ne govorimo.
Sicer pa je z obema zakonoma tako manipulirala, da so se jima na
koncu odrekli celo vsi tisti, ki jih je zaradi varovanja lastnega političnega
hrbta imenovala kot eksperte.
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Ta ženska se tako v davkoplačevalsko hišo elektro priključka vrača
po več kot desetih letih svojega udinjanja v različnih političnih opcijah
– najprej je bila najbolj zavedna članica LDS, potem je bila pa najbolj
zavedna članica stranke Zares. Ko je bil Jožef Školč minister za kulturo,
je bila njegova državna sekretarka. Vseskozi teh dolgih več kot deset
let je bila političarka – sicer slaba in vprašljiva – in tako dolgo jo je
čakalo delovno mesto v hiši, iz katere se je v tem času norčevala kot iz
kupleraja, ogovarjala svoje bivše sodelavce in kolege in z zarotniškimi
akcijami skušala politično razrešiti tudi prejšnje vodstvo RTV-ja.
Ta ženska bo zdaj na udobni davkoplačevalski plači elektro priključka
delala dokumentarce, čeprav bi jo – če bi bila pravica – ne smeli zaposliti
niti v arhivu, kamor je Marko Filli, sedanji generalni direktor še preden
je to postal, na primer pošiljal Vinka Vasleta in kamor so pospravili dr.
Valentina Areha, na njegovo uredniško mesto pa imenovali honorarca
brez izobrazbe.
Vse to govori o izraziti nedostojnosti zaposlitve Majde Širce na
RTV in seveda o nadaljevanju političnih navez med sedanjo vodstveno
strukturo, zlasti pa familijarnostjo Lombergarja, ki v svojih krogih
pojasnjuje, da mora tudi tako utrjevati svoj položaj. Malo ga je menda
utrdil že z nekaterimi koprodukcijskimi pogodbami s posamezniki, ki
se sklicujejo na bližnje stike z Janezom Janšo. Ena od teh pogodb naj bi
bila vredna kar 900 tisoč evrov. Potem bo pa kdo kdaj rekel, da je Janez
Janša neznanega dne na neznani lokaciji tipu dal obljubo, da bo dobil
Lombergarjevo pogodbo.
V zvezi z zaposlitvijo Majde Širca je treba povedati še kakšno malenkost! Doslej je veljalo pravilo, da se kar tako v programske dele RTV tisti,
ki so se “okužili” v politiki, ne morejo vrniti. Znan je primer Ljerke Bizilj, ki
se je po mandatu poslanke vrnila na RTV in je menda dolgih sedem let
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sedela v kadrovski službi. Ali pa primer novinarja Janka Šoparja, ki zato,
ker je kandidiral – potem pa odstopil od kandidature – na Jelinčičevi
listi, nekaj let ni smel delati v programu. O tem govori tudi zadnji primer
Mirjane Muženič, ki je kandidirala za evropsko poslanko in se potem ni
mogla kar tako vrniti v program, čeprav je tožila in obtoževala.

A Majda Širca je ženska, za katero ne veljajo nobeni kriteriji, razen
kriterija, ki ga pozna samo sedanje vodstvo RTV – še posebej direktor
televizije Janez Lombergar in generalni direktor RTV Filli.
Očitno tudi s tem RTV res postaja javna hiša, o kateri je govorila
Širca kot ministrica za kulturo.

Ali se je čuditi, da je vsemu temu komunističnemu moralnemu in političnemu smradu pristavil svoj lonček še zaradi nesposobnosti komuniciranja
nesojeni predsednik vlade in ponovni ljubljanski župan Zoran Janković, ki so mu vzdeli kar nekaj takih izrazov, ki se v literaturi imenujejo “epitetón
ornans”, kar bi prevedli “okrasni pridevek”. Med njimi je “Opankar” še najbolj nedolžen, jih je pa še nekaj, ki nekako aludirajo na tiste, ki živijo v glavnem na drevju in jih je Darwin razglasil za naše prednike. Žolčno junačenje propadlega premierja je popisal v “Reporterju” Vinko Vasle v svoji kolumni
“Vasletova pisma s fronte” in sicer z naslovom “Jankovićeva strahovlada v Sloveniji”.
To, da v Sloveniji zaradi predlaganih ukrepov vlada strahovlada,
govori človek, ki se diči s svojimi ljubljanskimi na pol uspehi na račun
hudega zadolževanja davkoplačevalcev. In vsi ti nam več kot simbolično,
nekako mimo znane ideološke in politične razdvojenosti državljanov,
zdaj vsiljujejo še simbolično razdvajanje, ki smrdi po militantnem
hujskaštvu proti vsem, ki jih imajo sami za sovražnike.
Če šefica upokojenske zveze Mateja Kožuh Novakova pravi, da je
treba Karla Erjavca tako rekoč s topovi, armbrusti in podobnimi demokratičnimi sredstvi zrušiti z Desusove oblasti, potem je v državi hudo.
Še posebej, ker Kožuh Novakova trdi, da je Erjavčev naglavni greh, ker
se je spentljal z Janezom Janšo. To nam pripoveduje ženska, ki se je tako
ponižala, da je po kolenih in v procesiji šla prosit Zorana Jankovića, naj
naredi stranko in postane predsednik vlade. Namesto, da bi ženska zdaj
levite brala prav svojemu izvoljencu, ki je namesto predsednika vlade
zaradi političnih neumnosti in samozaverovanosti postal nazaj župan,
se loteva svojega “stanovskega upokojenca” Erjavca. Iz lastne družinske
zgodovine se ni prav nič naučila, kar pa je tragično.
Njena akcija in akcija posameznikov v Desusovih pokrajinskih obratih
spominja na naša najboljša revolucionarna leta. Ali pa vsaj na čas, ko so
po bivši Jugoslaviji partijski komiteji, zveze borcev, oficirski štabi, udbovci, upokojenska društva, kmetijski kombinati, pionirske organizacije
(Cicibani takrat še ne!) in drugi sprejemali odločna stališča proti piscem
57. Številke Nove revije. In terjali njihovo procesiranje. Vsi ti nam zdaj pripovedujejo, da je treba Erjavca eliminirati iz dveh razlogov: ker je sklenil
koalicijsko zavezo s Janezom Janšo in ker brani svojega poslanca Simšiča.
V zvezi s prvim je treba povedati, da nenačelna rdeča koalicija kaviar
komunistov, kot jim popularno rečemo, skuša z rušenjem sedanje vlade
v prvi vrsti zavarovati svoje še iz socializma izvirajoče privilegije. Recimo
privilegirane pokojnine, ki so v nekaterih primerih tudi desetkrat višje od
povprečno nizke pokojnine. Vsemu temu se privilegiranci niso pripravljeni odreči, čeprav zdaj ob napovedi vladnih varčevalnih ukrepov kričijo,
kako ta vlada in ta koalicija tolčeta po najšibkejših socialnih slojih. Oni
za te sloje ne bi prispevali nič, niti enemu evru se ne bi odpovedali. In
zdaj kot glasniki pravičnosti hodijo od vasi do vasi in strašijo ljudi z Janšo
in napovedanimi vladnimi ukrepi. Mimogrede: Simšič je nepomemben

v primerjavi z Jankovićevim poslancem Meršolom!!
Vse to je seveda načrtno vnašanje črne psihoze – iz njihovih medijev na teren, med preproste ljudi, ki že tako ne živijo na veliki nogi.
Ampak, zamislite si, da med vas pride Kožuh Novakova in rohni, kaj vse
se nam bo zgodilo in dogajalo (bomo jedli travo in lubje, kot je rekla
solzno dolinska Sonja Lokar, ko smo se hoteli osamosvojiti) in da bodo
penzionisti z njeno pomočjo to preprečili – kaj naj ljudje? Pač verjamejo,
če jim to vsak dan preko vseh državnih in nedržavnih medijev vbijaš v
glavo. Propaganda naredi svoje.
Bila bi tudi utvara, da lastnik Foruma 21 Milan Kučan s svojim naj
ožjim, tako imenovanim murgelskim, štabom miruje. Tale akcija proti
Erjavcu je dobro skoordinirana in načrtovana, pri čemer se zlorabljajo
tudi takšne organizacije kot je Zveza borcev. Kdo je dal na primer Stanovniku in najožjemu vodstvu pravico, da razglašajo, kdo bo najboljši
predsednik države (Turka propagirajo kot pralni prašek)? So naredili
interne borčevske volitve? Kaj niso v ožjem vodstvu ZB tisti, ki imajo
največ privilegijev, v prvi vrsti je to sam tovariš Stanovnik?
To je tisti gromovnik, ki je murgelsko, takrat državno, vilo kupil za
50 tisoč mark, prodaja pa jo za pol milijona evrov. Čemu se bodo on
in njegovi odpovedali, da bo siromašnejšim in šibkejšim kaj bolje? Ne,
oni bodo delali svojo proslavo 27. aprila, če država zdaj misli tudi pri
proslavah varčevati. In to bo priložnost za gromovništvo tipa Stanovnik
proti vladi, koaliciji in nujnim ukrepom. Njih ne zanima, kaj bo “dan
potem”, kot to ne zanima znamenitih sindikalistov Semoliča, pa Štruklja,
Ščernjaviča in Posedija. Zanje ni pomembno reševati države, edini cilj je
rušenje sedanje vlade. Po rušenju nimajo rezervnega načrta.
In v tem stilu zdaj govoriči tudi novi stari ljubljanski župan Janković:
da v Sloveniji zaradi predlaganih ukrepov vlada strahovlada. To govori
človek, ki se diči s svojimi ljubljanskimi na pol uspehi na račun hudega
zadolževanja davkoplačevalcev. In vsi ti nam več kot simbolično, nekako
mimo znane ideološke in politične razdvojenosti državljanov, zdaj vsiljujejo še simbolično razdvajanje, ki smrdi po militantnem hujskaštvu
proti vsem, ki jih imajo sami za sovražnike.
To pa je ponavljanje kulturnega boja v najčistejši obliki. Radi bi nas
zataknili v preteklosti.

Za sklep pa tale spodbuda: Boga prosimo, da bi Slovenci začeli misliti z lastno glavo, sicer bodo po naslednjih volitvah komunisti spet pokradli
vse, kar bo do takrat še dosegljivega. Edina tolažba je, da so mafijski botri že v tistih letih, ko jim “stara s koso” že stoji za hrbtom. Ta je njihov resnični
razredni sovražnik, proti kateremu ni nobene obrambe.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
KLERIK
nadaljevanje

Tudi plašč je bil praktičen. Dežnika nisem skoraj
kar žal, da niso bile daljše. Zdi se mi, da niso nobene
nikdar potreboval. Zavil sem se v plašč, potem je pa
tako name vplivale kakor te. Morda zato, ker so bile
lahko deževalo ali snežilo, kakor je hotelo. Od cilin
prve. Imel jih je neki jezuit iz Kalksburga, silno do
dra je včasih kar curljalo, pa saj je bil moče navajen,
ber in ljudomil gospod. Ohranil sem ga v najlepšem
ker se je večkrat kopal. Kadar je bil namreč že preveč
spominu.
mršav, sem ga opral kar pod vodovodom, potem
Na novega leta dan smo šli v škofijo, kjer nam je
pa tako zlikal, da se je svetil kakor tisti črni polž, ki
takratni ljubljanski škof Missia podelil tonzuro.
nima hiše. Pozimi je moral še vse kaj drugega prestati.
V starih časih so nosili vsi svobodni in plemeniti
Kadar smo prišli iz mesta bolj v samoto, smo odlo
dolge lase. Ostriženi so bili samo sužnji. Zato je Cer
žili plašče in se veselo kepali. Merili smo pa vedno v
kev določila, da se morajo tisti, ki se hočejo posvetiti
cilindre, ker je tako imenitno pokalo. Seveda je
Bogu, v znamenje odpvedi ostriči in nositi kratke
marsikatero izmed teh častitih pokrival postalo
lase. S striženjem – tonzuro – so bili odbrani iz
kmalu nesposobno za svojo službo, pa saj je bil
med ljudi v duhovski stan in dobili ime “klerik”
cilinder stvar, ki se je v semenišču najlaže dobila.
(Beseda klerik pride od grške besede kleros, to je
Ker so četrtletniki, ki so odšli v službo, puščali
delež, ker si kleriki izberejo Boga za svoj delež).
cilindre v semenišču, jih je bilo vedno dosti na
Dandanes, ko nosimo vsi, celo nežni spol, kratke
razpolago. V naši sobi smo porabili cilinder
lase, deli škof tonzuro na ta način, da odstri
celo za koš, kamor smo metali papir. Za lepo
že novincu nekaj las v podobi križa. Med
vreme in pa za “parado” smo imeli seveda
striženjem govori besede: »Dominus pars
lepe “nedeljske“cilindre.
hereditatis meae et calicis mei: tu es qui re
Čeprav je bila semeniška uniforma
stitues hereditatem meam mihi« (Gospod
vseskozi praktična, se vendar dolgo ni
je del moje dediščine in mojega keliha: ti
sem mogel privaditi talarju. Še danes ga
si tisti, ki mi bo povrnil mojo dediščino).
nimam rad na sebi, ker se čutim v njem
Te besede pomenijo, da se klerik odpove
nekako vezanega in oviranega. Zato sem
tistemu, kar imenuje Salomon »vanitas
se vedno bal, da bi me ne poklicali v Va
vanitatum” (nečimrnost čez nečimrnost).
tikan za kakšnega dostojanstvenika, kjer
Jaz sem takrat o takih nečimrnostih, ki
bi moral vedno nositi take “plave gvan
jih je najmodrejši izraelski kralj užival,
te”, o katerih je pripovedoval profesor
še prav malo vedel.
Wester, da jih je nosil Tomo Zupan, kadar
Od vsega obreda se spominjam še naj
je šel kot monsinjor ves plav za procesijo.
bolje tega, da smo klečali najmanj dve uri
Pravico do duhovske obleke, talarja
in to celo med škofovim precej dolgim
in kolarja, smo dobili pravzaprav šele
govorom. Missia je sedel, asistenca je
s tonzuro, ki smo jo prejeli na novega
stala, mi pa klečali. Ker pa klečeča pozi
leta dan.
cija ni posebno pripravna za poslušanje,
Tisto leto, ko sem bil jaz s tem svetim
nam nihče ni mogel zameriti, če smo na
obredom sprejet med klerike, je izbruh
posled že nestrpno čakali, kdaj se bo vsa
nila v semenišču prav pred božičnimi
zadeva nehala. Dvema je med govorom
Bogoslovec Mlakar
prazniki influenca. V nekaj dneh je bila
prišlo celo slabo, da sta morala iz kape
skoraj polovica bogoslovcev bolnih. Da se je bolezen
le. Še danes ne morem razumeti, da se nista ne škof
tako razpasla, ni bil nihče drug kriv kakor Kulavic.
ne spiritual spomnila, da bi nam ukazala vstati. Saj
Odredil je namreč, da morajo bolniki dobivati bolj
vendar tudi učenci niso klečali okrog Jezusa, kadar
šo hrano. Na sv. Tomaža dan je pa začelo ravnatelja
jih je na kakem griču učil, marveč lepo zložno sedeli.
skrbeti, kdo bo na sveto noč pel jutranjice in stregel
Pravo tonzuro, ki se nosi na temenu, smo dobili
pri slovesnosti, če se bo bolezen še dalje tako širila.
šele doma v semenišču. Meni jo je naredil Žavbi v
Zato je izdal za bolnike drug recept, po katerem
podobi tolarja. Da se nam ni preveč zarasla, je bud
niso drugega dobili kakor čisto juho. To zdravilo je
no skrbel Erker. Še sedaj ga imam pred očmi, kako
z epidemijo kar naenkrat pometlo. Na sveti večer je
je pred kakim praznikom šel počasi iz kapele, da je
bilo samo še kakih pet ali šest trdovratno bolnih, vse
laže pregledal naše glave, in rekel z milim glasom:
drugo je bilo že zdravo.
»Tonsura renovanda!« (Tonzura naj se obnovi!).
Na praznik sv. Štefana smo začeli duhovne vaje,
Tonzura še ni “ordo” (red), ampak samo obred, ki
ki so trajale do novega leta. Zame je bilo to nekaj po
ne nalaga nikakih dolžnosti, pač pa daje precejšne
polnoma novega. Ugajale so mi pa tako, da mi je bilo
pravice. Slavni pianist Liszt jo je samo zato prejel, da
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je smel nositi talar in kolar. Z njo smo tudi dobili pra
vice do nižjih in višjih redov, da, celo do kanonikata.
Do takrat sem mislil, da so kanoniki visoko vzvi
šeni nad kaplani in tudi nad župniki. Tisti dan pa, ko
sem postal klerik, so izgubili v mojih očeh veliko v
svoji veljavi. Zvedel sem namreč, da s samo tonzuro
postanem pač lahko kanonik, kaplan pa ne.
Sploh so bili v semenišču s podeljevanjem raznih
pravic zelo radodarni. Isti dan, ko smo prvoletniki
zapustili svetni stan, so prejeli drugoletniki nižje
redove. Z njimi so dobili poleg drugih pravic tudi
to, da so smeli pri bogočastnih opravilih v stolnici
nositi tako imenovani kapiteljski križ in svečnike. Ta
privilegij so pa takoj nam, novopečenim klerikom,
“velikodušno” odstopili. Kar se mene tiče, bi bil rad
nanj še čakal, čeprav štiri leta.
Tistemu, ki je nosil križ, smo rekli “crucifer”. Nje
gova služba je bila lahk. Ko je prinesel križ k oltarju,
ga je vtaknil v kamen, ki je bil za to pripravljen, po
tem je bil pa do konca opravila prost.
Vse drugače je bilo pa s svečniki. Mene je jezilo,
da smo morali svečnike nositi bogoslovci. Gospod
Tomaž, ki je bil zame v tem oziru avtoriteta, mi je nam
reč povedal, da so ob njegovih časih nosili svečnike
strežniki in da nam jih je naprtil Erker. Rad priznam,
da ni bilo to, zlasti pri navadnih, tako imenovanih
korarskih mašah, nič posebno hudega. Toda jaz sem
principielno zoper vsako novost, ki človeka brez po
trebe obremenjuje. V tem pogledu sem istega mnenja
kakor papež Štefan I., ki je izrekel znamenite besede:
»Nil innovetur, nisi quod traditum est« (Prosto prevedeno: Novotarije naj se nikar ne vpeljujejo).
Navzlic temu bi se bil še nekako sprijaznil s svečni
ki, če bi bili “elektrificirani”. Ker so pa na njih gorele
navadno precej velike sveče, se mi je takoj razlil vosek
na glavo, ako sem le količkaj nerodno nosil. Tudi talar
sem večkrat pokapal, pa ta se je dal vsaj zlikati, glava
pa ne. Včasih sem imel res veliko opraviti, da sem
spravil vosek iz las. Zato sem bil prav zadovoljen, da
nisem prišel na vrsto pri procesiji na praznik presv.
Rešnjega Telesa, ko je bilo treba nositi svečnik dve
uri po ulicah.
Ko sem bil v semenišču, je krožila tale historija o
dveh nosilcih sveč.
Prvoletnika Jaklič in Jerkič sta bila precej različne
narave. Dočim je bil Jerkič nedolžen in pobožen fant,
je Jaklič rad zabavljal proti naredbam višjih in bil tudi
nekoliko na “hudiča” navajen, to pa še iz gimnazij
skih let. Rabil ga je za vse mogoče predmete in v vseh
sklonih. S tem je slovenščino zelo poenostavil, da
bi jo bil tudi olepšal, pa ne morem trditi. Ker je sam
spoznal, da v takem jeziku ne bo smel ne pridigovati
ne učiti, je v drugem letu izstopil. V prvem je pa nosil
še s tovarišem Jerkičem svečo za procesijo.
Ko prideta na frančiškanski most, se Jaklič oglasi
in pravi:
»Jaz že ne bom s tem hudičem (šesti sklon!) hodil
po mestu!«
»Tiho!« ga opomni polglasno Jerkič. »Saj veš, da
nam je gospod spiritual naročil, da moramo hoditi
‘in silentio et demissis oculis’ (tiho in povešenih oči).«
»Kaj me to briga” Kar v vodo bom treščil tega hu
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diča!« (Četrti sklon!)
»Lepo te prosim, nikar! Pomisli vendar, kakšno
zgledovanje bo nastalo!«
»Ne boj se! Prav nobenega hudiča (drugi sklon!)
ne bo, če vržem svečnik v Ljubljanico. Pa še ti vrzi
svojega, potem bova hodila lepo ‘in silentio demissis
oculis et junctis manibus’ (tiho in povešenih oči ter s
sklenjenimi rokami) prav po Erkerjevo.«
»Prosim te, ne stori tega. Prepustim ti svoj ma
seljc!« (O velikih praznikih smo imeli “duplex”, to
je dvojno mero vina.)
Ta Jerkičeva z vinom podprta prošnja je Jakliča
ganila in tako je svečnik ušel grozeči usodi.
Ko pride procesija na šentjakobski most, se spom
ni Jaklič, da bi lahko zaslužil še en maseljc. Zato
začne zopet godrnjati:
»Ves sem že po glavi pokapan, sedaj ga pa res vr
žem v vodo!«
»Za božjo voljo, nikar! Le pomisli na pohujšanje!«
ga začne zopet prositi Jerkič v strahu, da bi utegnil
res kaj takega storiti.
»Noben hudič (prvi sklon!) se ne bo pohujšal.
Meni bodo še roke odpadle, tako me že bole. Dosti
imam tega!«
Ko sta prišla srečno čez most, je imel Jaklič tudi
drugi maseljc obljubljen. Tako je moral dobri Jerkič
piti vodo, medtem ko se je njegov robati tovariš po
prestanem naporu krepčal s svojim in njegovim
vinom.
Veliko smeha je povzročil vsako leto tudi kamen,
ki se vanj vtika kapiteljski križ. Vedno se najde kak
lahkoveren fant, ki mu natvezejo, da bo moral nositi
kamen za procesijo. Ko sem bil jaz v prvem letniku, je
bil taka žrtev Smukavec, ki je imel v drugi gimnaziji
“Rokovnjače” za pohujšljivo čtivo.
»Kako ga bom pa nosil?« je vprašal.
»Na jermenih, nekako tako, kakor nosijo bandera.
Le pojdi k Ati, pa ti jih bo dal!«
In fant je res šel k ravnatelju po jermene. Drugi
smo čakali pred vrati, kako bo opravil.
»Vi pa tudi vse verjamete, kar vam kdo natveze,«
mu je rekel Ata in ga nagnal.
Prišla sta skupaj iz sobe in sprejeli smo ju z glas
nim smehom.
»Ali res nimate drugega dela, da si take neumnosti
izmišljujete?« se je jezil gospod, pa bi se bil najraje
smejal.
V drugem letniku smo prejeli štiri nižje redove ter
izročili svoj posel prvoletnikom »sine ira et studio«
(brez jeze in strasti). Poslej sem pri slovesnih opravi
lih nosil čolniček ali pa vihtel kadilnico. Ker nisem
bil tako neroden, da bi se stresal žerjavico na glavo
kakor v prvem letu vosek, sem glavnik spravil in se
začel zopet česati s petimi prsti.
Ako hočem biti odkrit, in v teh “Spominih” sem,
moram priznati, da nisem rad asistiral, pa ne iz kake
prevzetnosti ali nemarnosti, marveč zato, ker so
nekateri tovariši očitali vsako najmanjšo napako.
Jaz sem se tolažil z mislijo, da Bog gotovo ne meri in
ne šteje raznih poklonov, ki so jih rubricisti (avtorji
raznih predpisov in določil pri obredih) tako številno
predpisali. Ko sem se ob neki priliki pogovarjal o tem
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s kanonikom Sušnikom, mi je rekel: »Zapomnite si,
Janko, da je treba pri aststenci samo na eno paziti,
da namreč koga ne pohodite.«
Jaz še nisem nikogar pohodil, pač pa je mene
prevrnil pri proštovi maši tisti Bukovec, ki je bil
tako velik, da niti “demissis oculis” ni videl na tla. Ko
sem s knjigo pokleknil, je mimogrede stopil name
in položila sva se oba na tla, knjiga in jaz. Pri kritiki
po maši pa ni bil Bukovec neroden, dasi ni poznal
najvažnejšega pravila (da ne sme nikogar pohoditi),
ampak jaz, ki sem bil pohojen.
V četrtem letu sem bil pri neki škofovi maši celo
javno “ožigosan”. Tovariši do me izvolili za “cau
diferja”, ki se “uradno” imenuje “syrmifer”, in sem
moral zato pri slovesnih mašah nositi škofu “syrmo”
(vlečko) ali, kakor smo navadno rekli, rep (cauda).
Nesel sem ga pa samo enkrat.
Šli smo v slovesnem sprevodu iz škofijske palače
v stolnico. Ker sem pa imel nove podplate, mi je pri
velikih vratih na opolzlih tleh spodrsnilo. Ujel sem
se pa na srečo za rep. Ako bi bil tudi Missia imel nove
podplate, bi bila gotovo oba padla. To bi bilo zgledo
vanje, še večje, kakor če bi bil Jaklič “hudiča” vrgel
čez most. Tako se je pa le malo pomajal in obdržal
sebe in mene na nogah.
Razen mene in škofa je to opazil menda samo še
tajnik Šiška, kar pa ni mogel zase obdržati. Pogledal

me je po strani in precej naglas zagodrnjal: »Neroda!«
Da ne bi spravljal škofa več v nevarnost, sem se odpo
vedal svoji častni službi in rajši stregel pri slovesnih
mašah kanonikom, ki so večinoma kar sami poiskali
pravo molitev, kadar sem jim pokazal napačno.
Pomagat smo hodili tudi v druge ljubljanske
cerkve, kamor sem pa rad hodil, ker je bilo bolj “po
domače”. Pri Sv. Jakobu je bilo včasih (parce mihi,
Domine! prizanesi mi, Gospod!) celo zabavno. Tam
je bil navadno za subdiakona sivolasi upokojeni voja
ški duhovnik Žagar. Ker je težko stal, je vselej komaj
čakal, da je šel pri slavi sedet. Nekoč je pa pozabil,
da nima njegov stol naslonjala, in se je “naslonil”.
Seveda je revež takoj izginil z stolom. Videli smo
samo še dva škornja, ki sta zasedla izpraznjeni sedež
in migala izpod talarja. Dobro, da ni nihče opazil,
kako nas je smeh lomil, ko smo ga vlekli izza stola.
Mislim, da nam Bog ni zameril. Saj je znano, da na
smeh prav takrat najbolj sili, kadar si prizadevamo,
da bi se ne smejali.
Iz tega, kar sem napisal o asistenci, ni treba skle
pati, da nisem rad stregel pri bogočastnih opravilih,
saj sem se že v otroških letih najrajši igral “mašo”.
Pri večjih cerkvenih slovesnostih sem se pa vselej
tako dolgo rinil, dokler nisem stal v prvi vrsti, da sem
vse dobro videl. Le okapan, “ožigosan” in pohojen
nisem bil rad.

ŠRI LANKA
reševanje mošeje in obramba verskih manjšin
Kot poroča vatikanska agencija Fides se združu
jejo organizacije, posamezni državljani in verniki
vseh ver, da bi varovali verske manjšine in branili
mošejo v Drambulli, mestu sredi otoka Šri Lanke.
Na vlado so naslovili zahtevo, naj jamči za pravice,
svobodo vere in dostojanstvo vseh državljanov in
vseh vernikov, posebno tistih, ki pripadajo ver
skim manjšinam. Civilna druž
ba, ki vključuje člane vseh ver,
je objavila “Izjavo proti verski
nestrpnosti” in v njej še posebej
obsodila nedavni napad neke
skupine budistov in budističnih
menihov na mošejo v Drambulli.
Tudi od hindujske skupnosti so
zahtevali, naj umaknejo tempelj,
ki je nastal v bližini mošeje. Mo
šeja v Drambulli je bila zgrajena
pred 60. leti in upravitelji mošeje
imajo dokumente o lastništvu
zemljišča in zgradbe. Letos 20. aprila je neka dele
gacija budističnih menihov in aktivistov zahtevala
porušenje mošeje, češ da »sta mošeja in tempelj se
zidana na sveti budistični zemlji.« Po javni razpravi
je vlada izjavila, da ima muslimanska skupnost tri
mesece časa, da najde drugo zemljišče in premesti
mošejo, vse to pa ne da bi povprašali muslimansko
skupnosti in ji pustili izraziti njeno mnenje, zaradi
česar izjava odločitev obsoja kot krivično in zahteva

soglasno rešitev vprašanja. Preko trideset organiza
cij, med njimi tudi katoliške skupine, je podpisalo
izjavo, kjer poudarjajo, da »muslimani žive že 60 let
skupaj z drugimi verniki v duhu prijateljstva.«
Primer Drambulle ni osamljen. Pred letom dni je
bilo razrušeno muslimansko svetišče v kraju Anurad
hapura. V Ašraf Nagarju je vojska zaplenila zemljišče,
ki je pripadalo 69 musliman
skim družinam. V Illangaithurai
Muhathuwaramu je bil na kraju
hindujskega svetišča postavljen
budistični kip. Februarja letos je
bila v Ambalangodu napadena
neka krščanska cerkev, v Ka
luthari pa so napadli pastorja,
češ, da je “spreobračal”. V istem
kraju je lani skupina budističnih
menihov napadla še ena krščan
sko cerkev, policija pa je zaprla
cerkev, češ, da so “kršili mir”.
»Šri Lanka je država raznih narodov in ver, v kateri
je pluralizem in varstvo verskih in kulturnih pravic,
kakor tudi verske svobode, osnovno načelo ustave in
jamstvo za vse državljanje,« pribija izjava in zahteva
od predsednika države, naj nastopi za jamstvo pra
vic verskih manjšin in dela za narodno soglasje ter
miroljubno sožitje. Šri Lanka je večinsko budistična,
kjer so se že v preteklosti dogajale verske nestrpnosti,
ki so jih izvajale skupine integralističnih budistov.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2012
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 – Slovensko-ameriški 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 katoliškega-kulturnega centra v
Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 26. AVGUSTA – samostanski,”Medeni piknik’’: Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Pikniško kosilo bo na hribu. Žrebanje
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.

SAJ NI RES! … PA JE!
NA OTOKU POSLEJ TUDI
HOTEL ZA KOKOŠI

TRETJINA RUSOV MISLI,
DA SONCE KROŽI OKOLI ZEMLJE

Britanec David Roberts se je domislil neobičajne ide
je in na svoji farmi v Boskenwynu blizu kraja Helston
odprl hotel za kokoši. Kot je pojasnil, je njegov hotel
namenjen lastnikom kokoši, ki se želijo odpraviti
na počitnice. »Ko smo začeli s tem projektom, so
ljudje mislili, da gre za šalo, a za božične praznike je
bil hotel razprodan. Upam, da bo tako tudi vnaprej.

Skoraj tretjina Rusov, 32%, je prepričanih, da Sonce
kroži okoli Zemlje, kaže javnomnenjska raziskava.
20% pa jih sicer ve, da Zemlja kroži okoli Sonca, a
mislijo, da za to pot potrebuje en mesec in ne eno
leto. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 1600 ljudi iz 46
ruskih regij, je 29% vprašanih tudi odgovorilo, da so
dinozavri in ljudje nekaj časa skupaj bivali na Zemlji.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $90: S. Levstik; $80: A. Janicijevich; $60: F. Vasle;
$50: M. Holjevac, M. Lacijan; CA$ 44: F. Kobe; $40: V. Pfeifer, M.
Kosir; CA$40: S. Grm; $30: druž. Kolman; $20: O. Kambic; $10: V.
Oblak.
V spomin + Jannie Hudina $30: M. Celestina.
ZA CERKEV: $50: M. Simcic; $20: A. Janicijevich; $10: F. Vasle,
CA$10: S. Grm.
ZA SAMOSTAN: $200: B. Magajne; $40: V. Oblak.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: TDC-Argonne Nat. Lab.
ZA LUČKE: $10: M. Kosir; CA$2: F. Kobe.
DAR LISTU AM: $460: R. Kolaric; $100: N. N.; $40: V. Pfeifer,  

CA$22: F. Kobe; $20: A. Janicijevich, M. Kores; CA$18: S. Grm; $10:
S. Levstik, F. Vasle.
Ob 90-letnici Silvije Intihar $100: S. Vidmar.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
FRANK HREN, Concord, OH

