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OKONINA ni župnija, pač pa podružnica župnije Radmirje ali – izvirni naziv – Sv. Frančišek Ksaverij na Stražah, 
spada pa pod občino Ljubno v Savinjski dolini. Leži ob glavni cesti, ki vodi od Orle vasi, kjer je odcep od avtoceste 
Ljubljana – Maribor, preko Malih Braslovč in Letuša v Mozirje ter skozi Nazarje in mimo Rečice proti Ljubnemu in še 
naprej prav do Solčave in Logarske doline. Podružnična cerkev je posvečena sv. Jakobu starejšemu, apostolu. Cerkev 
je prvič omenjena leta 1426 in je bila večkrat spremenjena. Sedanjo obliko s tremi stranskimi zvonički, ki nekoliko 
spominjajo na pravoslavno cerkveno arhitekturo s kupolami, je dobila po obnovitvi v 80. letih 19. stoletja. V razpolož
ljivi literaturi nisem mogel ugotoviti, pod kakšnim vplivom in s kakšnim namenom je nastala ta za Slovenijo povsem 
nenavadna arhitektura. Po Okonini se imenuje tudi kamen oligocenski konglomerat, ki so ga uporabljali predvsem 
za mlinske kamne. V Okonini je živel in deloval pesnik Valentin Orožen (18081875).

JULIJ je v Sloveniji mesec novih maš. 5. julija godujeta slovanska apostola sv. Ciril in Metod, ki smo ju izven Slovenije 
praznovali 14. februarja. Poleg tega praznujejo v Sloveniji na prvo nedeljo v juliju (1.) izseljensko nedeljo, ki zbere koli
kor je mogoče izseljencev, ki so takrat na obisku v stari domovini. Nedelja po sv. Krištofu (24.) je Krištofova nedelja, ki 
pade letos na 29. julij. Sv. Krištof je zavetnik šoferjev in se mu je treba priporočati za varno vožnjo v cestnem prometu. 
Znano je, da strožje in višje kazni praktično nič ne zaležejo in da je žrtev prometa vsako leto več. Ko prebiram poročila, 
ugotavljam, da je sorazmerno največ žrtev med motoristi. Mnogi mislijo, da je krivda v glavnem na njih samih zaradi 
neodgovorne vožnje. Ne bomo sodili, če to drži, vsekakor pa je treba moliti za zdravo pamet. Naštejmo še nekaj godov: 
apostol Tomaž (3.); mladinska svetnica in mučenka za čistost 20. stoletja Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva 
Benedikt (11.), katerega redovno vodilo ni samo osnova pravil benediktincev, ampak tudi cistercijanov, trapistov in 
še nekaterih manj razširjenih meniških redov; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske 
nadškofije, pa tudi najstarejša slovenska založniška hiša, Mohorjeva družba, se imenuje po sv. Mohorju; frančiškan, 
redovni generalni predstojnik, škof, kardinal in cerkveni učitelj Bonaventura (15.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc 
Brindiški (21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Ja-
kob Starejši (25.); Marijina starša Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); 
škof in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Poleg tega imamo v juliju dva 
Marijina spomina: ptujskogorska Mati Božja (2.) in karmelska Mati Božja (16.).
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V svojem stanu zvesto služiti se pravi, vse dolžnosti natančno izpolniti.
Zato pa je treba svoja dela prav znati in opravila svojega stanu čisto izgotavljati,

v malem kakor velikem, ne le navidez, temveč na vest.
bl. Anton Martin Slomšek

Če mravlje preko navade
mravljišča znašajo,

zgodnjo in hudo zimo oznanjajo.
Če je tega meseca presuho,
ostane grozdje prav drobno.

Mrzel in moker mali srpán
trtnemu sadu močno je v bran.

Ako je vreme še tako deseti dan,
tako bo za malim še veliki srpán.

JULIJ – MALI SRPAN
			1	 N	 13. NAVADNA NEDELJA;	Simeon	Salos,	

pušč.;	Estera,	svetopisemska	žena.;
			2	 P	 Ptujskogorska	Mati	Božja;
			3	 T	 Tomaž,	ap.;	Leon	II.,	pap.;	Heliodor,	šk.;
			4	 S	 Elizabeta	Portugalska,	kraljica.;	Urh
	 	 	 Augsburški,	šk.;	Ozej	in	Agej,	preroka;
			5	 Č	 Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola
	 	 	 (v Sloveniji);	Anton	Marija	Zaccaria,	duh.;
			6	 P	 PRVI	PETEK;	Marija	Goretti,	dev.,	muč.;
			7	 S	 PRVA	SOBOTA;	Izaija,	prerok.;

			8	 N	 14. NAVADNA NEDELJA;	Prokop,	muč.;
			9	 P	 Nikolaj	Pick,	Wilhad	in	tov.,	muč.;
	10	 T	 Veronika	Giuliani,	red.;	Anton	Pečerski,	red.;	
	11	 S	 Benedikt,	op.,	oče	zahodnega	meništva;
	12	 Č	 Mohor	in	Fortunat,	muč.;	
	13	 P	 Henrik	II.,	cesar;	Evgen,	šk.,	muč.;	Joel	in	

Ezdra,	preroka.;
	14	 S	 Kamil	de	Lellis,	red.	ust.;	Frančišek	Solan,	

red.;	Kateri	Tekakwitha,	dev.;

	15	N	 15. NAVADNA NEDELJA;	Bonaventura,	šk.,	
c.	uč.;	Vladimir	Kijevski,	knez.;

	16	 P	 Karmelska	Mati	božja;	Evstahij,	muč.;
	17	 T	 Aleš,	spok.;	Leon	IV.,	pap.;
	18	 S	 Simon	iz	Lipnice,	red.;	Marina,	muč.;
	19	 Č	 Ambrozij	Aupért,	op.;	Arsenij	Vel.,	pušč.;
	20	 P	 Marjeta	Antiohijska,	dev.,	muč.;	
	21	 S	 Lovrenc	Brindiški,	red.,	c.	uč.;

	22	N	 16. NAVADNA NEDELJA;	Marija	Magdalena	
(Majda),	svetopisemska	žena;

	23	 P	 Brigita	Švedska,	red.;	Apolinarij,	šk.,	muč.;
	24	 T	 Krištof,	muč;	Kristina	iz	Bolsene,	muč.;	
	25	 S	 Jakob	st.,	ap.;	Valentina	in	tov.,	muč.;
	26	 Č	 Joahim	in	Ana,	starši	Device	Marije;
	27	 P	 Kliment	Ohridski,	Naum,	Gorazd	in	tov.;
	28	 S	 Inocenc	I,	pap.;	Viktor	I.,	pap.;

	29	N	 17. NAVADNA NEDELJA;	Urban	II.,	pap.;
	30	 P	 Peter	Krizolog,	šk.,	c.	uč.;	Julita,	muč.;
	31	 T	 Ignacij	Loyolski,	red.	ust.;	Justin	de	Jacobis,	

duh.;	Helena	Fabij,	muč.

UREDNIK VAM
Med	pismi,	ki	prihajajo	na	uredništvo,	lahko	člo-

vek	pričakuje	vse	sorte.	Včasih	se	zgodi,	da	je	končni	
seštevek	napačen,	zgodi	se	celo,	da	je	list	prazen,	brez	
sporočila,	za	kaj	je	denar	namenjen.	Ampak	česa	po-
dobnega	pripombi,	ki	sem	jo	dobil,	 tik	preden	sem	
zaključil	redakcije	tele	številke,	pa	še	nisem	izkusil.	Na	
listu	je	bilo	namreč	napisano:	Zakaj je A. M. barvana? 
Je strašen duh.	Kaj	naj	bi	človek	na	to	odgovoril?	Bi	
mislil,	da	je	prehod	iz	črno-belega	tiska	na	barvne	sli-
ke	(in	včasih	tudi	besedilo)	le	nekakšen	napredek,	in	
niti	ne	nepomemben.	To	misel	so	mi	potrdila	neredka	
sporočila	 naročnikov,	 ko	 smo	 prešli	 na	 barvni	 tisk.	
Zdi	se	mi,	da	spada	to	vprašanje	v	isto	kategorijo	kot	
na	primer:	Zakaj je danes dež?	Ali	pa:	Zakaj je danes 
polna luna?	 Še	bolj	zanimiva	 je	druga	pripomba:	 Je 
strašen duh.	Ali	AM	smrdi?	Šel	sem	jo	vohat	od	blizu	
in	daleč,	pa	nisem	zavohal	nič	posebnega.	Niti	duha	
po	tiskarski	barvi,	ki	sicer	nekaterim	smrdi,	drugim	
pa	prav	prijetno	diši.	In	črna	tiskarska	barva	nima	nič	
drugačnega	duha,	kot	ostale	tri,	iz	katerih	v	tiskarni	
nastane	barvni	tisk.	Je	morda	kdo	od	vas	zavohal	kak	
“strašen	 duh”,	 ki	 veje	 iz	 našega	 mesečnika?	 Ampak	
beseda	 “duh”	 ima	 še	 drug	 pomen:	 duhovno	 bitje.	
Angeli	so	duhovi,	pa	hudiči	tudi.	Za	angela	bi	pač	ne	
mogli	reči,	da	je	“strašen	duh”,	za	hudiča	pa	že.	Se	je	
mar	v	kak	izvod	AM	skril	kateri	izmed	njih	in	potem	
pokukal	na	dan?	Sama	vprašanja,	pa	nobenega	pamet-
nega	odgovora.

Dovolj	je	šale.	Prepričan	sem,	da	je	osebi,	ki	je	to	
napisala,	 smrdelo	 pod	 nos	 nekaj	 drugega,	 pa	 je	 to	
pripisala	AM.	Eno	je	pa	gotovo:	nazaj	na	črno-beli	tisk	
ne	bomo	šli.	Vsaj	toliko	časa	ne,	dokler	bom	jaz	imel	
kaj	 besede	 pri	 tem.	 In	 prepričan	 sem,	 da	 se	 večina	
naročnikov	strinja,	manjšina	se	bo	pa	morala	s	tem	
spoprijazniti.

Ko	to	pišem,	smo	sredi	lepega	vremena	že	kar	nekaj	
časa.	To	se	pozna	tudi	na	travi,	ki	je	že	kar	grdo	rjava.	
Kakih	nalivov	in	podobnih	vremenskih	zoprnosti	si	
pač	ne	želimo,	že	zato	ne,	da	bi	se	julijska	in	avgusto-
va	 romanja	 veselila	 lepega	 vremena.	 Kak	 pohleven	
dežek,	 ki	 bi	 čez	 noč	 lepo	 namočil	 žejno	 zemljo,	 bi	
pa	kar	prav	prišel.	Danes	smo	postali	tako	ošabni,	da	
mislimo,	da	vse	znamo.	Vsaj	vreme	naj	nas	spominja,	
da	je	nekdo	drug,	ki	drži	v	rokah	vajeti	tega	sveta	in	
smo	od	njega	na	vsakem	koraku	odvisni.

Godujeta	meseca	julija:	p. Metod Ogorevc	v	Lemon-
tu	 (5.	 julija)	 in	 p. Krizolog Cimerman	 v	 New	 Yorku	
(30.	julija).

Umrli	 so	 meseca	 julija:	 p. Vendelin Špendov	 (1.	
julija	 2009);	 br. Bonifacij Dimnik	 (9.	 julija	 1967);	 p. 
Klavdij Okorn	 (11.	 julija	 1979);	 p. Edvard Gabrenja	
(18.	julija	1972)	in	p. Bazilij Valentin	v	Avstralji	(26.	
julija	1997).	Naj	v	miru	počivajo!

p. Bernardin
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Srečanje s Kristusom korenito spremeni človekovo življe
nje; priganja ga h globokemu spreobrnjenju misli in srca 
ter vzpostavlja edinost življenja, ki se uresničuje v hoji za 
Kristusom. V evangeliju je Kristusov učenec tisti, ki hodi s 
Kristusom ter sledi njegovim stopinjam. Lik učenca se obli
kuje na razne načine. Nekateri, na primer množica, mu sledijo 
nekam na splošno in dostikrat površno. Drugače mu sledijo 
grešniki. Večkrat se omenjajo žene, ki Jezusovo poslanstvo 
podpirajo s svojim služenjem. Nekatere Kristus kliče prav po
sebej: med temi imajo posebno mesto dvanajsteri apostoli. 
Tipologija poklicanih je torej zelo različna: ribiči in cestninarji, 
poštenjaki in grešniki, poročeni in samski, revni in bogati 
kot Jožef iz Arimateje, moški in ženske. Med njimi je celo 
gorečnik Simon, se pravi privrženec protirimske revolucio
narne opozicije. So tudi taki, ki zavrnejo povabilo, kot bogati 
mladenič, ki se spričo Kristusovih zahtevnih besed užalosti 
in odide ves žalosten, »ker je imel veliko premoženje«.

Pogojev za hojo za Kristusom ni veliko, a so temeljenga 
pomena. V evangeliju je rečeno, da je treba zapustiti prete
klost, odločno pretrgati z vsem; potrebna je spreobrnitev 
v najglobljem smislu tega izraza: spremenitev misli in srca. 
Pot, ki jo predlaga Kristus, je ozka ter zahteva odpoved in 
popolno podaritev samega sebe: »Če hoče kdo hoditi za 
menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ in hodi za menoj.« To je pot, posejana s trnjem preizkušenj in 
preganjanja: »Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas.« Je pot, ki človeka napravi misijonarja in pri
čevalca Kristusove besede, toda od apostolov zahteva, naj ne jemljejo na pot ničesar: ne kruha ne popotne 
torbe ne denarja v pasu.

Hoja za Kristusom ni lagodno potovanje po ravni poti. Pridejo trenutki obupanosti. Mnogi njegovi učenci 
so odšli in niso več hodili z njim, tako da je moral dvanajsterim zastaviti odločilno vprašanje: »Ali hočete tudi 
vi oditi?« Ob neki drugi priložnosti je ostro pograjal Petra, ko se je ta uprl perspektivi križa. Nevarnost, da 
se izneveri Kristusu, grozi Petru do zadnjega, ko bo sledil svojemu Učeniku in Gospodu v najvelikodušnejši 
ljubezni. Na obali Genezareškega jezera bo namreč izpovedal svojo ljubezen: »Gospod, ti vse veš; ti veš, da 
te imam rad!« Jezus pa mu bo napovedal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga in mu dvakrat naročil: »Hodi 

za menoj!« Hoja za Kristusom 
pride do posebnega izraza 
v učencu, ki ga je Jezus imel 
rad: ta pronikne v njegovo 
intimnost, od njega prejme v 
dar Mater in ga prepozna ob 
vstajenju. Zadnji cilj hoje za 
Kristusom je nebeška slava. 
Križ, ki je znamenje ljubezni in 
celostnega darovanja samega 
sebe, je tudi značilno simbo
lično znamenje učenca, ki je 
poklican, da postane podoben 
Kristusu v slavi.

HOJA ZA KRISTUSOM NI LAGODNO POČETJE
bl. Janez Pavel II.

P. Vladimir Kos – Tokio

NE BOM SE BAL
Na harfo srčnih strun bom danes brenkal
o Tebi, ljubi, sveti Zakrament!
Že dolgo se je orgel zadnji žvenk
smehljaje vrnil k okna ornamentom

IN TAM ZASPAL.

Z ljubeznijo izbiram strun akorde
in Ti, Ljubezen, boš to prav umél,
in tudi častitljiv nebeški dvor –
saj kjer si Ti, nebeško se veselje

DOTIKA TAL.

In hvala Ti, da tu med nami bivaš
in zmeraj, zmeraj sprejmeš vsakogar.
In da si, kot v Nebesih, Ti in živ,
a včasih, kot nekoč, zaspiš na barki...

NE BOM SE BAL!
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NEDELJSKE MISLI
1. julij
13. navadna nedelja
BOG NI POVZROČIL SMRTI
Mdr 1,13-15; 2,23-24

Tujstvo,	 drugotnost	 in	 nesmisel	 smrti	 v	 člove-
škem	življenju	je	tista	slutnja,	ki	 je	ne	pozna	ne	le	
religiozni,	amapak	tudi	nereligiozni	človek.	Še	tako	
popolna	racionalizacija	vprašanja	smrti	in	vključitev	
v	naravni	tek	stvari	ne	zabriše	v	človeku	prvotnega	in	
osnovnega	občutja,	da	je	vsaka	smrt	umor.	Kakor	vse	
svetopisemsko	izročilo	tudi	pisatelj	Knjige	modrosti	
povezuje	smrt	z	vdorom	greha	v	človeški	rod.	Jedro	
greha	je	sebičnosti	in	ta	prinaša	človeku	umiranje.	
Če	človek	ostaja	zaprt	sam	vase,	vidi	in	pozna	samo	
sebe	in	se	boji	odzvati	klicu	življenja.	Če	se	boji	tve-
ganja	 ter	 preseganja	 vsakdanjosti,	 potem	 življenje	
v	njem	zamira.	Biti	kristjan	ne	le	po	imenu	je	vedno	
tveganje,	saj	današnja	družba	ne	mara,	da	bi	ji	kdo	
spraševal	vest,	pa	četudi	samo	z	zgledom.	Kristus	pa	
je	uspel	uresničiti	v	sebi	tisto	polno	nesebičnost,	po	
kateri	je	vstal	in	živi.	To	nam	odpre	ušesa	za	posluša-
nje	njegove	besede:	»Kdor	življenje	zaradi	življenja	
izgubi,	ga	je	našel.«

8. julij
14. navadna nedelja
UPORNIKOM BOG POŠILJA PREROKE
Ezk 2,2-5

Odlomek	o	trmastih	Izraelcih,	h	katerim	Bog	po-
šilja	Ezekiela,	je	samo	del	daljšega	besedila,	ki	govori	
o	poklicu	preroka	in	obsega	najprej	klic	sam,	nato	
njegovo	poslanstvo	–	to	je	naš	odlomek	–	nato	po-
vabilo,	naj	se	ne	boji	in	končno	posvetitev	preroka.	
Ezekiel	je	bil	poklican	za	preroka	v	Babilonu	leta	593	
pr.	Kr.,	saj	je	bil	med	prvimi	izgnanci,	ki	jih	je	leta	597	
pr.Kr.	Nebukadnezar	odpeljal	v	Babilon.	Ozadje	Eze-
kielovega	delovanja	je	položaj	Izraelcev,	ki	so	začeli	
obupavati	nad	svojo	usodo	izgnancev	in	s	tem	seveda	
tudi	zgubljali	zaupanje	v	Boga.	Zaradi	svoje	tolažbe	se	
Ezekiel	imenuje	“glasnik	ob	Kebárju”,	babilonski	reki.	
Njegova	naloga	je	pridiganje,	čeprav	je	malo	upanja,	
da	bo	kaj	zaleglo.	Toda	Božje	navodilo	je	jasno:	»Naj	
poslušajo	ali	ne	–	kajti	uporna	hiša	so	–	vendar	naj	
spoznajo,	da	je	bil	prerok	med	njimi.«	Pridiga	zavra-
ča	ugovor:	»Tega	nismo	vedeli,«		ki	je	neprestano	na	
jeziku	tistih,	ki	so	prepričani,	da	imajo	vedno	prav	in	
za	vsako	svojo	napako	in	greh	iščejo	krivca	drugje,	
čeprav	bi	ga	najlaže	našli,	če	bi	se	pogledali	v	ogledalo.

15. julij
15. navadna nedelja
AMOS POKLICAN ZA PREROKA
Am 7,12-15

V	času	preroka	Amosa	(približno	med	760	in	750	
pr.	Kr.)	je	vladalo	v	severnem	kraljestvu	vedno	večje	
blagostanje.	Asirci	so	bili	preveč	zaposleni	na	svojem	
severu,	Egipčani	pa	na	afriških	mejah.	Posledica	tega	
“ekonomskega	 čudeža”	 pa	 je	 bil	 moralni	 in	 verski	

propad	–	Izrael	je	začel	živeti	po	navadah	Kanaan-
cev.	 Pravico	 so	 prezirali,	 revne	 so	 izkoriščali	 in	 z	
njimi	ravnali	kot	s	sužnji,	sodniki	so	bili	podkupljivi.	
Amos	je	brez	dlake	na	jeziku	očital	vsem,	ki	jim	je	šlo:	
bogatim	in	celo	kralju.	Duhovnik	Amacjá	v	Betelu	
se	ga	hoče	iznebiti,	zato	mu	nujno	svetuje,	naj	gre	v	
južno	kraljestvo	(Jeruzalem)	in	tam	opravlja	svojo	
preroško	službo.	Amos	pa	čisto	jasno	pove,	da	ga	je	
Bog	poklical	v	to	službo	in	mu	tudi	določil,	kje	naj	jo	
opravlja.	To	je	opomin	Cerkvi:	kakor	je	oznanjevalna	
služba	 zahtevna	 in	 včasih	 celo	 težka,	 se	 Cerkev	 in	
njeni	člani	ne	morejo	umikati	in	se	skrivati	za	neke	
tradicije,	češ	da	je	bilo	vedno	tako.	Evangelij	je	treba	
oznanjati	vedno	in	povsod	za	vsako	ceno.
22. julij
16. navadna nedelja
BOG POŠILJA PRAVE PASTIRJE
Jer 23,1-6

Nedeljski	odlomek	je	iz	opominov	kraljevi	hiši	Je-
remijeve	knjige.	Namenjen	je	Sedekiju,	nečaku	kralja	
Jojakina,	ki	je	bil	odveden	v	babilonsko	izgnanstvo.	
Sedekija	je	Nebukadnezar	postavil	za	kralja,	vendar	
so	ga	imeli	bolj	za	regenta,	saj	je	bil	popolnoma	pod	
vplivom	 ministrov	 in	 dvornih	 odličnikov.	 Silili	 so	
ga,	naj	bi	se	uprl	Babiloniji,	kar	je	bilo	v	Jeremijevih	
očeh	ne	samo	politična	neumnost,	ampak	tudi	proti	
Božji	volji.	Odlomek	se	začenja	najprej	s	podobo	sla-
bih	pastirjev,	s	katero	se	Bog	pritožuje	nad	voditelji	
ljudstva,	nato	je	grožnja	tem	pastirjem,	sledi	oblju-
ba	idealnega	kralja,	ki	bo	nekoč	prišel	iz	Davidove	
rodovine,	konča	se	pa	z	omembo	novega	razdobja	
odrešenja.	Podobo	pastirja,	ki	ne	zapusti	svoje	čre-
de,	 lahko	razumemo	kot	Boga,	ki	ne	zapusti	svoje	
Cerkve.	On	sam	jo	je	ustanovil,	ji	postavil	voditelje,	
pastirje	(apostole)	in	jo	vodi	z	varno	roko	(učitelj-
stvo)	na	dobre	pašnike	(zakramenti).	Težave,	ki	so	
vedno	nastopale,	bodo	tudi	v	bodočnosti,	služijo	pa	
njenemu	očiščenju.
29. julij
17. navadna nedelja
GOSPOD POMNOŽI JED
2 Kr 4,42-44

Kratka	čudežna	zgodba	o	pomnožitvi	kruha	pod	
prerokom	 Elizejem	 je	 bila	 seveda	 izbrana	 zaradi	
evangeljskega	poročila	o	Jezusovi	pomnožitvi	kru-
ha,	nič	nam	pa	ne	pove	o	močni	Elizejevi	osebnosti	
in	njegovem	delovanju.	Skozi	vso	legendarnost	Eli-
zejevih	zgodb	sije	njegova	vloga	tistega,	ki	govori	v	
imenu	Boga.	Spodbujal	je	svoje	ljudstvo	k	borbi,	pri	
tem	pa	se	je	posluževal	tudi	svoje	sposobnosti	za	iz-
redna	dejanja.	V	Novi	zavezi	pa	so	ga	upoštevali,	ker	
je	bil	učenec	Elija,	znanilca	odrešenja	ob	njegovem	
ponovnem	prihodu.	Ječmenov	kruh	in	klasje,	ki	ga	
neznan	 mož	 prinese	 preroku	 Elizeju,	 je	 obvezna	
daritev	sadov	žetve,	ječmen	pa	je	bil	hrana	ubogih.	
Ta	majhna	količina	hrane	zadošča	za	nasičenje	sto	
mož.	 Vzporednica	 s	 Kristusovo	 pomnožitvijo	 kru-
ha	je	jasna,	čeprav	so	sorazmerja	različna.	Važno	je	
tole:	čudežni	kruh	postane	za	Elizejeve	in	Kristusove	
učence	znamenje	Božje	skrbi	in	velikodušnosti,	kar	
zahteva	odgovor	hvaležnosti.
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BRALI SMO...
VATIKAN — Za	papežev	85	rojstni	dan	je	simfonič-
ni	orkester	Gewandhaus	iz	Leipziga	z	dvema	nem-
škima	zboroma	in	tremi	solisti	izvedel	Mendelssoh-
novo	2.	simfonijo,	imenovano	Hvalnica.	Dirigiral	je	
Riccardo	Chailly,	med	solisti	pa	je	bila	tudi	sloven-
ska	mezzosopranistka	Bernarda	Fink.
DAMASK	—	Tajnik	Cor	Unum,	Giampietro	Dal	To-
so,	se	 je	31.	marca	v	Damasku	srečal	z	melkitskim	
pa	tri	arhom	Gregoriosom	III.	Lahamom	in	drugimi	
predstavniki	ter	jim	izročil	100.000	evrov	–	papeže-
vo	darilo	za	dobrodelne	namene.	Še	posebej	prav	bo	
prišlo	prebivalcem	na	območjih	Homsa	in	Aleppa.
LÜBECK	—	Hamburški	nadškof	Werner	Thissen	je	
v	lübeški	Marijini	cerkvi	31.	marca	pozval	kristjane	
v	Nemčiji,	naj	se	javno	zavzemajo	za	svoje	politično	
prepričanje.	Poudaril	je:	»Krščanske	vere	in	politič-
nega	 zavzemanja	 za	 mir	 in	 pravičnost	 ni	 mogoče	
ločiti.«	Za	zgled	naj	jim	bodo	štirje	lübeški	mučenci,	
ki	so	jih	leta	1943	umorili	nacisti,	ki	so	zaradi	Kri-
stusa	odklonili	rasizem	in	napadalno	vojsko.
RIM	—	Papež	Benedikt	XVI.	 je	v	petek,	30.	marca,	
namenil	 poseben	 pozdrav	 in	 duhovno	 spodbudo	
zapornikom	 rimskega	 zapora	 Rebibbia,	 ki	 jih	 je	
obiskal	18.	decembra	lani.	Križev	pot	z	glavno	mi-
slijo	Še danes boš z menoj v raju	je	tega	dne	v	zaporu	
vodil	kardinal	vikar	za	Rim	Agostino	Vallini,	udele-
žilo	pa	se	ga	je	tristo	zapornikov.
VATIKAN	—	Voditelj	koordinacijskega	urada	Pape-
ške	akademije	za	življenje,	Scott	Borgman,	je	pove-
dal,	 da	 so	 iz	 denarnih	 in	 organizacijskih	 razlogov	
preložili	 kongres	 omenjene	 ustanove	 o	 raziskova-
nju	odraslih	matičnih	celic.	Cerkev	bo	kljub	temu	
ostala	v	stiku	z	raziskovalci.
KUALA LUMPUR	—	Dnevnik	Straits	Times	je	obja-
vil	novico,	da	je	ministrstvo	za	izobraževanje	male-
zijske	zvezne	države	Johor	poslalo	na	poseben	tečaj	
več	kot	sto	muslimanskih	verskih	učiteljev.	Pouču-
jejo	jih,	kako	se	postaviti	po	robu	krščanskim	misi-
jonarjem,	pobudnik	tečaja	pa	je	pristojni	mufti.
BEJRUT — Maronitski	 patriarh	 Bechara	 Boutros	
Rai	je	iz	pastoralnih	razlogov	obiskal	Turčijo,	kjer	se	
je	pogovarjal	z	ministrom	za	zunanje	zadeve	Ahme-
tom	 Davutoglujem.	 Govorila	 sta	 tudi	 o	 težavah	 ti-
stih	maronitov,	ki	si	želijo	vrnitve	v	turški	del	Cipra,	
kjer	 so	 njihove	 korenine,	 vendar	 se	 je	 za	 to	 doslej	
odločilo	le	malo.
TRIER — V	petek	po	veliki	noči	se	je	s	slovesno	ma-
šo	 papeževega	 odposlanca,	 prefekta	 Kongregacije	
za	škofe,	kardinala	Marca	Ouelleta,	začelo	prvo	ro-
manje	k	svetemu	plašču	–	Jezusovi	tuniki	–	v	Trier	
v	tem	stoletju.	Relikvijo	hranijo	pod	glavnim	oltar-
jem,	prvič	pa	so	jo	javno	pokazali	maja	1512.
DUBLIN	—	Na	Irskem	se	je	od	leta	2006	povečalo	
tako	število	katoličanov	kot	ateistov.	Prvih	je	84%	
prebivalcev,	njihovo	število	pa	se	je	povečalo	za	5%,	
v	 glavnem	 zaradi	 priseljencev	 iz	 Vzhodne	 Evrope,	
drugih	pa	s	183.500	na	269.800.	Ateizem	je	najbolj	
porastel	pri	osebah,	starih	od	25	do	29	let.

VARŠAVA	 —	 Poljski	 škofje	 so	 v	 izjavi	 z	 naslovom	
V skrbi za človeka in javno blaginjo posvarili	 pred	
izgubo	vrednot	v	poljski	družbi.	Ta	se	 je	kljub	šte-
vilnim	uspehom	znašla	v	resni	krizi	vrednot,	ki	so	
stoletja	 združevale	 Poljake.	 Če	 se	 Poljaki	 ne	 bodo	
ravnali	po	njih,	bo	ogrožen	njihov	obstoj.
BERLIN	 —	 Egiptovski	 Nobelov	 nagrajenec	 El-Ba-
radej	 je	 v	 pogovoru	 za	 berlinski	 Welt	 am	 Sonntag	
povabil	izseljene	kristjane,	naj	se	vrnejo	v	domovi-
no,	 kar	 le-ta	 potrebuje	 njihovo	 znanje	 in	 izkušnje	
in	ker	Egipt	ne	bo	napredoval	brez	verske	strpnosti.
PALERMO	—	Predsednik	Papeškega	sveta	za	kultu-
ro,	kardinal	Gianfranco	Ravasi,	 je	na	zasedanju,	ki	
so	se	ga	udeležili	predstavniki	Svetega	sedeža,	kato-
liške	Cerkve	in	neverujočih,	izjavil,	da	sta	evangelij	
in	mafija	nezdružljiva.	Slednjo,	ki	 je	v	raznih	obli-
kah	 še	 posebej	 razširjena	 na	 italijanskem	 jugu,	 je	
ocenil	kot	“protikrščansko	subkulturo”.
RIM — Zaradi	 tehnične	 napake	 je	 bilo	 na	 kliniki	
Filip	 Neri	 uničenih	 94	 zarodkov.	 Prizadetih	 je	 34	
parov,	ki	so	upali,	da	se	 jim	bo	s	pomočjo	umetne	
oploditve	uresničila	želja	po	otroku.
PARIZ	—	Med	velikonočno	mašo	v	Stainsu	severno	
od	Pariza	so	pod	težo	vernikov	v	drugem	nadstrop-
ju	stavbe,	v	kateri	je	bila	maša,	popustila	tla.	Umrla	
je	 šestletna	 deklica,	 še	 ena	 deklica	 in	 žena	 sta	 bili	
hudo	 poškodovani,	 laže	 pa	 več	 kot	 30	 od	 100	 do	
150	vernikov,	kolikor	jih	je	bilo	pri	maši.
CARIGRAD	 —	 V	 velikem	 tednu	 so	 štirje	 neznanci	
žalili	in	tudi	telesno	napadli	prezbiterijanskega	du-
hovnika	 Semirja	 Serkeka.	 Grozili	 so	 mu:	 »Tukaj	 je	
muslimanski	predel,	tukaj	nima	cerkev	kaj	 iskati.«	
Silili	 so	 ga,	 da	 bi	 molil	 muslimansko	 veroizpoved.	
Ker	 ni	 hotel,	 ga	 je	 eden	 izmed	 njih	 s	 pestjo	 udaril	
v	obraz,	da	je	padel	po	stopnicah	in	se	poškodoval.
RIM	—	Društva	italijanske	Karitas	in	človekoljubne	
organizacije	so	pozvale	italijansko	vlado,	naj	okrog	
25.000	 pribežnikom	 iz	 Somalije,	 Nigerije,	 Malija,	
Pakistana	in	od	drugod,	ki	so	se	v	Italijo	zatekli	prek	
Libije,	dovoli	začasno	ostati	v	Italiji.	Med	prvimi	za-
govorniki	tega	je	nadškof	v	Trentu	Luigi	Bressan.
DUNAJ — Na	 dunajski	 univerzi	 je	 bilo	 23.	 aprila	
zasedanje	o	drugem	vatikanskem	cerkvenem	zbo-
ru	in	njegovem	vplivu	na	ekumenizem.	Glavni	go-
vornik	je	bil	predsednik	Papeškega	sveta	za	edinost	
med	kristjani	kardinal	Kurt	Koch.
PARIZ	—	V	sredo,	11.	aprila,	je	minilo	leto	dni,	od-
kar	 je	 začela	 v	 Franciji	 veljati	 prepoved	 o	 nošnji	
muslimanskega	 pokrivala	 za	 ženske.	 Zaradi	 njene	
kršitve	 sta	 bili	 kaznovani	 le	 dve	 osebi.	 Ženska,	 ki	
krši	prepoved,	 je	 lahko	kaznovana	s	150	evri,	mo-
ški,	 ki	 žensko	 k	 temu	 sili,	 pa	 celo	 z	 največ	 15.000	
evri	in	največ	letom	dni	zapora.
WASHINGTON	—	Ameriška	škofovska	konferenca	
je	v	letnem	poročilu	objavila,	da	so	škofije	in	redo-
vi	 lani	 dobili	 594	 verodostojnih	 obdolžitev	 zlora-
be	mladostnikov;	večina	je	iz	časa	od	leta	1960	do	
1984.	V	zadnjih	dveh	letih	naj	bi	bilo	21	zlorab.
MINSK	 —	 Beloruski	 predsednik	 Aleksander	 Luka-
šenko	 je	 apostolskemu	 nunciju	 v	 Belorusiji,	 nad-
škofu	Claudiju	Gugerottiju,	izrazil	željo,	da	bi	papež	
obiskal	tudi	Belorusijo.
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VATIKAN	 —	 Prefekt	 Vatikanske	 knjižnice,	 Cesare	
Pasini,	je	za	Osservatore	Romano	povedal,	da	bodo	
v	prihodnjih	petih	letih	digitalizirali	okrog	milijon	
strani	 rokopisov	 in	 inkunabul.	 Zahtevni	 projekt	
bosta	denarno	podprli	londonska	fundacija	Polon-
sky	in	knjižnica	Bodleian	iz	Oxforda.
BERLIN	 —	 Nemška	 škofovska	 konferenca	 je	 ob-
javila,	 da	 je	 lani	 dobila	 iz	 cerkvenega	 davka	 4,918	
milijarde	evrov,	to	je	od	združitve	obeh	Nemčij	naj-
več	po	letu	2008,	ko	je	od	tega	davka	dobila	5,066	
milijarde	evrov.	Sredstva	iz	cerkvenega	davka	so	se	
povečala	tudi	Evangeličanski	cerkvi.
LONDON — V	 Veliki	 Britaniji	 je	 o	 veliki	 noči	 pre-
stopilo	 iz	 anglikanske	 Cerkve	 v	 katoliško	 220	 an-
glikancev,	med	njimi	20	duhovnikov.	Njihov	oseb-
ni	ordinariat	zdaj	šteje	1.300	članov,	80	od	njih	 je	
duhovnikov.	 V	 Croydonu	 na	 jugu	 Londona	 je	 pre-
stopila	v	katoliško	Cerkev	skoraj	polovica	vernikov	
anglikanske	župnije	skupaj	s	svojim	župnikom	za-
radi	posvečevanju	žensk	v	duhovnice	in	škofinje.
PRAGA — 14.	aprila	je	bila	v	kapeli	praške	katedrale	
sv.	Vida	maša	ob	560.	obletnici	smrti	ogrske,	nem-
ške	in	češke	kraljice	Barbare	Celjske.	V	navzočnosti	
praškega	nadškofa	kardinala	Dominika	Duke	jo	je	
daroval	celjski	škof	dr.	Stanislav	Lipovšek.	Študent-
je	 Akademije	 za	 glasbo	 so	 pod	 vodstvom	 prof.	 To-
neta	Potočnika	prepevali	koral,	skupine	iz	Češke	in	
Slovenije 	pa	so	uprizorile	sprevod	od	mestne	hiše	
do	 Hradčanov.	 Kraljica	 Barbara	 je	 v	 prvi	 polovici	
15.	 stoletja	 močno	 vplivala	 na	 gospodarski,	 druž-
beni	in	kulturni	razvoj	osrednje	Evrope.
VATIKAN	 —	 Tiskovni	 predstavnik	 Svetega	 sedeža	
p.	Federico	Lombardi	 je	pri	srečanju	z	avstrijskimi	
škofi	opozoril,	naj	budno	spremljajo,	kaj	se	dogaja	
po	župnijah	in	kakšne	pastoralne	pobude	nastajajo	
v	njih,	ali	se	pojavljajo	zahteve	po	cerkveni	reformi.	
Pri	 tem	 je	 imel	 še	 posebej	 v	 mislih	 duhovnike,	 od	
katerih	prihajajo	sporne	pobude,	kot	je	tista	o	po-
sve	čevanju	žensk	v	duhovnice	in	o	odpravi	celibata,	
o	čemer	je	spregovoril	tudi	papež	Benedikt	XVI.	pri	
krizmeni	maši	na	veliki	četrtek.
SAN SALVADOR	—	Veterani	državljanske	vojne,	ki	
so	 zaradi	 nespoštovanja	 njihovih	 pravic	 in	 zahtev	
protestno	zasedli	stolnico	v	glavnem	mestu	Salva-
dorja,	so	 jo	po	96	dneh	zapustili.	Njihov	predstav-
nik	 Daniel	 Hernandez	 jo	 je	 simbolično	 “predal”	
pomožnemu	škofu	Rosi	Chavezu.	Ob	tem	je	izrazil	
upanje,	da	jih	Cerkev	in	komisija	za	človekove	pra-
vice	ne	bosta	pustili	na	cedilu.
HONGKONG — Agencija	Asia	News	poroča,	da	je	v	
bilo	v	Hongkongu	o	veliki	noči	krščenih	rekordno	
število	odraslih	–	3.500.	Domači	nadškof	kardinal	
John	 Tong	 Hon	 se	 je	 pisno	 zahvalil	 več	 kot	 1.500	
katehistom,	 ki	 so	 jih	 pripravljali	 na	 prejem	 zakra-
menta	sv.	krsta.
VATIKAN	 —	 Predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	 kul-
turo	 kardinal	 Gianfranco	 Ravasi	 je	 povedal,	 da	 bo	
Sveti	sedež	nadaljeval	približevanje	neverujočim	in	
tistim,	ki	si	želijo	stikov	s	katoliško	Cerkvijo	in	kr-
ščanstvom	 na	 nemškem	 območju.	 V	 načrtu	 imajo	
že	tovrstna	srečanja	v	Berlinu	in	v	Avstriji,	kjer	pa	še	
iščejo	soorganizatorja	in	primerno	mesto.

CELOVEC — Vrhbosenski	 nadškof	 kardinal	 Vinko	
Puljić	se	je	po	obisku	v	“pobrateni”	krški	škofiji	za-
hvalil	gostiteljem	za	gostoljubje	ter	prijateljske	od-
nose	med	škofijama,	saj	ti	pomagajo	k	»počasnemu	
celjenju	ran	vojne	v	BIH«,	obenem	pa	k	»nadaljnji	
gradnji	mostov	med	krško	in	sarajevsko	škofijo«.
VATIKAN	—	Tiskovni	predstavnik	Svetega	sedeža	p.	
Federico	Lombardi	je	kot	preuranjena	ocenil	ugiba-
nja	o	obisku	papeža	Benedikta	XVI.	prihodnje	leto	
v	 Srbiji,	 povezanega	 s	 1700-letnico	 spreobrnjenja	
rimskega	cesarja	Konstantina,	rojenega	v	Nišu.	Pa-
peža	 bi	 radi	 videli	 na	 predvideni	 veliki	 slovesnosti	
v	tem	mestu,	prav	tako	pa	tudi	na	svetovnem	dnevu	
mladih	v	Riu	de	Janeiru.	Za	leto	2013	še	ni	trdno	do-
ločeno	nobeno	papeževo	potovanje	na	tuje.
VATIKAN — Kongregacija	za	nauk	vere	–	prefekt	je	
ameriški	 kardinal	 William	 Levada	 –	 je	 pri	 ženskih	
redovih	v	Ameriki	odkrila	“resne	teološke	pomanj-
kljivosti“	 glede	 njihovega	 stališča	 do	 splava	 in	 za-
varovanja	 življenja,	 posvečevanja	 žensk	 v	 duhov-
nice,	radikalnega	feminizma	in	homoseksualnosti.	
Za	 nadzor	 nad	 izvajanjem	 reformnih	 ukrepov	 so	
pri	Kongregaciji	za	nauk	vere	določili	seattleskega	
nadškofa	 Petra	 Sartaina,	 kot	 pomočnika	 pa	 škofa	
Thomasa	J.	Praprockega	in	Leonarda	Blaira.	V	po-
ročilu	je	tudi	veliko	pohvalnih	ocen	glede	dela	re-
dovnic	v	katoliških	bolnišnicah,	šolah	. . .
VATIKAN — Vatikanski	tajni	arhiv,	ki	ga	leta	1612	
ga	je	ustanovil	papež	Pavel	V.,	je	ob	400-letnici	pred-
stavil	svoje	strokovno	delo.	Gradivo,	ki	ga	arhiv	hra-
ni,	se	je	s	tedanjih	200	regalnih	metrov	povečalo	na	
84	 kilometrov	 oziroma	 za	 štiristokrat.	 Predstavili	
so	 tudi	 delo	 medvojnega	 informacijskega	 urada	 o	
vojnih	 ujetnikih	 in	 vatikanske	 komisije	 za	 pomoč	
zaprtim	 v	 internacijskih	 taboriščih.	 Zgodovinar	
Ludwig	Schmugge	je	predstavil	tudi	dokumente	iz	
obdobja	habsburške	dinastije.
BERLIN	 —	 Berlinski	 nadškof	 Rainer	 Maria	 Woel-
ki	 je	v	televizijski	oddaji	“Thadeusz”	ob	razpravi	o	
ravnanju	nemškega	predsednika	Christiana	Wulffa	
izjavil,	da	od	cerkvenih	in	državnih	nosilcev	služb	
pričakuje	 poštenost	 in	 verodostojnost.	 Ne	 čuti	 se	
pristojnega,	 da	 bi	 presojal	 predsednika	 Wulffa;	 to	
naj	naredi	predsednik	sam	po	svoji	vesti.	
PARIZ	 —	 Francoska	 škofovska	 konferenca	 in	 zve-
za	redovnih	predstojnikov	napovedujeta,	da	bosta	
vse	leto	skušali	z	raznimi	srečanji	spodbuditi	mlade	
k	 odločitvi	 za	 vstop	 v	 enega	 izmed	 redov.	 Pri	 tem	
bosta	uporabili	tudi	medmrežje.	Pobudo	sta	začeli	
z	 narodnim	 srečanjem	 mladih	 redovnikov	 zadnji	
teden	v	januarju.	
DUNAJ	—	Cerkev	v	Avstriji	si	prizadeva	povrniti	za-
upanje	ljudi	tako,	da	jim	bo	blizu	v	njihovih	življenj-
skih	 težavah	 in	 stiskah.	 Na	 ta	 način	 skuša	 ustaviti	
izstope	iz	Cerkve.	Tiste,	ki	so	že	izstopili,	prepričuje,	
naj	 se	 vrnejo.	 Tiskovni	 predstavnik	 dunajske	 nad-
škofije,	 Michael	 Prüller,	 je	 povedal,	 da	 je	 izstopov	
med	družinami	z	majhnimi	otroki	zelo	malo.
RIM	—	Tajnik	Kongregacije	za	evangelizacijo	naro-
dov,	nadškof	Savio	Hon	Tai-Fai,	je	od	kitajskih	obla-
sti	zahteval,	naj	izpustijo	zaprte	škofe	in	duhovni-
ke;	saj	to	škoduje	tudi	ugledu	Kitajske	v	svetu.	
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
POTOVANJE PROTI KARTUMU

Po	 dveh	 dnevih	 so	 pripluli	 v	 Minje.	 Prišel	 jih	 je	
pozdravit	 krajevni	 predstojnik	 in	 jim	 dal	 prinesti	
živega	 janca,	 kruh	 in	 zelenjavo.	 Tudi	 nekaj	 tam	
živečih	 Evropejcev	 je	 prišlo	 na	 ladjo.	 Bila	 je	 jasna	
noč.	Nebo	se	je	pa	kmalu	zelo	stemnilo,	začel	se	je	
usipati	 drobán	 pesek.	 Veter	 je	 naraščal.	 Prešel	 je	 v	
silen	vihar	in	ladjo	premetaval	po	valovih;	bati	se	je	
bilo,	da	se	nagne	in	pogrezne,	ali	vsaj	da	se	prelomijo	
jambor	in	drogova	za	jadra.	V	tej	stiski	je	Knoblehar	
premišljeval,	kaj	bo	z	misijonom,	če	se	ladja	potopi.	
Predstavljal	si	je,	kako	porazno	bi	ta	novica	vplivala	
na	dobrotnike	v	Evropi.	Toda	Marijina	zvezda	ga	je	
brž	spomnila	na	Marijino	varstvo,	ki	ga	je	bil	že	toli-
kokrat	deležen.	Spomnil	se	je,	koliko	oseb	spremlja	
njega	in	njegove	tovariše	z	molitvijo:	v	Sloveniji,	na	
Dunaju,	na	Tirolskem	in	po	drugih	krajih	Avstrije,	pa	
tudi	v	Münchnu	in	Rimu.	Pomiril	se	je.	Nekaj	ladjar-
jev	se	je	zaman	trudilo	zategniti	obe	jadri.	Nato	je	
on	sam	prevzel	povelje;	poslal	je	vse	ladjarje	snemat	
jadra,	misijonarji	pa	so	prevzeli	njihovo	delo.	Vihar	
je	še	naprej	metal	ladjo,	zato	je	Knoblehar	velel	ob-
stati	na	varnem	mestu.	Ko	so	srečno	pristali,	so	šli	
v	ladijsko	kapelico,	prižgali	pred	Marijino	podobo	
sveče	in	molili	zahvalo.	Ladja	se	je	še	vso	noč	zibala;	
šele	proti	jutru	se	je	vihar	izdivjal.	–	Potem	nekaj	dni	
ni	bilo	severnega	vetra;	berbersko	moštvo	je	moralo	
ladjo	z	velikim	trudom	velči	na	vrveh	proti	toku	reke.

22.	oktobra	so	bili	v	Asiutu,	ki	je	za	Kairom	najbolj	
znamenito	mesto	ob	Nilu	in	središče	večje	pokrajine.	
V	njem	se	ustavljajo	karavane;	v	njem	je	tudi	veliko	
tržišče	za	platno.	Ustavili	so	se	v	frančiškanskem	sa-
mostanu.	Frančiškani	so	pastirovali	zedinjene	Kopte.	
Razkolnih	Koptov	so	prav	malo	pripeljali	v	katoliško	
Cerkev,	zlasti	ker	niso	imeli	lastnih	šol,	v	katerih	bi	
mogli	vplivati	na	mladino;	še	od	zedinjenih	jih	je	več	
odpadlo	v	razkol	ali	celó	v	islam.

Zadnjega	oktobra	so	prišli	do	kraja,	kjer	so	nekoč	

stale	 slavne	 Tebe,	 prestolnica	 Gornjega	 Egipta.	 Ko	
je	 večino	 Evrope	 še	 pokrivala	 divjina,	 so	 tu	 cvele	
znanosti	 in	 umetnosti.	 Razvaline,	 ki	 so	 deloma	 že	
zakopane	 pod	 žoltim	 puščavskim	 peskom,	 še	 zdaj	
pričajo	 o	 velikem	 obsegu	 mesta.	 V	 podrtijah	 zdaj	
stanujejo	leni,	umazani	Arabci.	Kjer	so	bili	nekoč	lepi	
vrtovi	in	zelena	polja,	se	sedaj	košatita	trnje	in	plevel.	
Pogorje	okoli	Teb	je	bilo	v	prvih	krščanskih	stoletjih	
na	gosto	poseljeno	z	menihi.	Zdaj	je	pa	vse	drugače;	
le	jasno	nebo,	vitke	palme	in	široki	in	globoki	Nil	so	
še	kakor	nekdaj.

Na	 praznik	 vseh	 svetnikov	 so	 se	 peljali	 mimo	
ostankov	templja	v	Edfu.	Drugi	dan,	na	vernih	duš	
dan,	je	vsak	mislil	na	svoje	rajne.	Bili	so	pri	mašah,	
zato	niso	tako	občutili	oddaljenosti	od	doma.	Jutra-
nja	zvezda	jim	je	že	zato	dobro	služila,	ker	so	na	njej	
mogli	imeti	redno	službo	božjo.

Spotoma	so	nabrali	nekaj	staroegiptovskih	drob-
narij.	Nekaj	jih	je	pozneje	Trabant	poslal	v	Ljubljano.

Ob	ugodnem	vetru	so	se	po	mirnem	Nilu	pripe-
ljali	do	meje	med	Egiptom	in	Dolenjo	Nubijo.	Med	
granitnimi	čermi	so	se	vozili	mimo	otoka	Elefantine,	
kjer	je	nekoč	stal	mogočen	poganski	tempelj.	Doma-
čini	so	z	visoke	skalnate	obale	ogledovali	dahabijo.	
Pozdravit	jih	je	prišel	krajevni	predstojnik,	ki	ga	je	
Knoblehar	 že	 iz	 prvega	 potovanja	 poznal	 kot	 pri-
jaznega,	uslužnega	moža.	Ko	je	prebral	podkraljev	
ferman,	jim	je	tudi	on	obljubil	pomoč.	zlasti	skozi	
šelalsko	brzico.	Predstavit	se	jim	je	prišel	tudi	mladi,	
uslužni	nadzornik	plovbe;	povedal	jim	je,	da	bo	skozi	
brzico	sam	vodil	Jutranjo	zvezdo.

Brzica	 se	 je	 že	 iz	 daljave	 oglašala	 z	 motnim	 šu-
mom.	Kmalu	so	bili	pod	njo,	kjer	se	ustavlja	v	majh-
nem	jezeru.	Del	naših	potnikov	je	šel	ob	njej	peš	in	
spremljal	 kamele,	 na	 katere	 so	 morali	 z	 dahabije	
preložiti	vse	blago.

Nil pri Minji

Horusov tempelj v Edfu
Horus je bil bog neba, vojske in varnosti

Prvi tempelj na tem kraju je stal že ok. 2400 pr. Kr.
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Prvi	kruh	leta,	ječmen,	se	ponuja	
na	 prisojnih	 krajih	 po	 večini	 Slo-
venskega	marsikje	že	o	kresu.	Težko	
ga	čakajo	po	revnih	družinah,	a	tudi	
premožnejši	so	ta	čas	že	željni	novi-
ne.	V	Prekmurju	se	začne	žetev	pet	
tednov	po	tem,	ko	je	zacvetel	kokalj	
(enoletni žitni plevel z rožnatimi ali 
vijoličnimi cvetovi).	Pšenici	pa	pravi	
sonce	o	sv.	Jakobu	(25.	julija):	Zori	
ali	 pa	 zgori!	 Sicer	 pa	 –	 po	 nekem	
pregovoru	 –	 sv. Jakob žito zori, 
čeprav se sonce kuja. V	laški	okolici	
pravijo,	da	na	Anino	(26.	julija)	ne	
smeš	žeti,	a	tudi	po	večni	luči	ne.

V	še	ne	preveč	daljni	preteklosti	
je	bila	žetev	na	večjih	kmečkih	(in	
graščinskih)	 posestvih	 slovesno	
opravilo,	ki	so	ga	obhajali	bolj	kot	
praznik	kakor	pa	kot	delo.	Žanjice	so	bile	in	so	de-
loma	še	danes	skoraj	praznično	oblečene.	Vsaka	je	
imela	vsaj	pražnji	predpasnik	in	živobarvno	ruto	na	
glavi.	V	Savinjski	dolini	in	okolici	Celja	je	bila	žetev	
občestveno	opravilo	za	vso	vas.	Vsi	gospodarji	so	želi	
na	isti	dan.	Ko	so	žanjice	končale	pri	enem,	so	šle	
k	sosedu.	Ko	je	bilo	delo	opravljeno,	so	šli	vsakteri	
ženjci	k	svojemu	gospodarju	k	večerji,	na	“likof”.

Vzajemno	delo	je	bila	
nekoč	tudi	žetev	rži	na	
“novini”		v	Podjunu:	pod	
Peco	in	na	Koprivni.	Na	
novem,	iztrebljenem	in	
požganem	kosu	zemlje	
v	strmini	so	nasejali	rž.	
Dozorela	 je	 v	 avgustu	
in	 so	 jo	 poželi	 v	 enem	
dnevu.	 Snopje	 je	 zna-
šal	 “govedar”,	 pastir,	
ki	 je	 pasel	 jalovino,	 in	
sicer	 na	 posebni	 leseni	

pripravi,	 “podjemavki”.	 Podjemavke	 so	 bile	 leseni	
drogovi	z	luknjo	na	spodnjem	koncu,	skozi	katero	
so	potegnili	vrv.	Snopje	so	skladali	“volarji”	na	štore.	
Na	 en	 štor	 so	 naložili	 po	 24	 snopov;	 tako	 nastala	
kopa	je	bil	“pueb”.	“Puebi”	so	se	sušili	kakih	14	dni,	
potem	pa	jih	je	bilo	treba	znositi	na	primeren	kraj,	
“pradelj”,	 kamor	 je	 bilo	 mogoče	 priti	 z	 navadnim	
ali	 z	 dvokolesnim	 vozom	 (“garami”).	 Treba	 je	 bilo	
kar	 nekaj	 krepkih	 mož	 za	 to	 težko	 delo,	 ki	 so	 ga	
imenovali	 “nosačijo”.	 Prišli	 so	 že	 o	 prvem	 svitu	 in	
vsak	je	prinesel	s	seboj	v	culi	staro	hodno	srajco,	star	
pomečkan	 klobuk	 (“klamuzo”)	 in	 trpežne	 hlače.	
Vsak	si	je	vzel	s	seboj	tudi	podjemavke.	Ko	so	prišli	
na	mesto,	so	se	preoblekli.	Z	usnjenimi	rokavicami	
na	rokah	so	naložili	po	enega	“pueba”,	24	snopov,	na	
podjemavke,	zadrgnili	vrv	in	si	naložili	težko	breme	

na	glavo.	Tako	so	nosili	puebe	vkre-
ber	k	sosedom,	ki	so	čakali	više	gori,	
da	so	jih	odnesli	naprej.	Skupina	za	
skupino	je	tako	prevzemala	snopje	
in	ga	spravila	nazadnje	na	pradelj.	
Od	ondod	so	zvozili	snope	v	dolino.	
Vmes	so	južinali.	Ko	so	pojužinali,	
jih	je	rog	spet	poklical	k	delu.	Tež-
kega	 spravila	 sam	 gospodar	 ne	 bi	
zmogel.	Zato	so	si	sosedje	pomagali	
zmerom	vzajemno.	To	silno	napor-
no	pridelovanje	žita	v	podjunskih	
hribih	so	danes	že	opustili.	Praznič-
nosti	 ravninske	 žetve	 pri	 njem	 ni	
bilo	dosti.

Na	splošno	je	mesec	žetve	julij,	
“srpan”.	 Po	 vrsti	 si	 slede:	 ječmen,	
rž,	 pšenica,	 nekaj	 pozneje	 oves.	
Šele	 septembra,	 o	 Mihelovem,	 je	

na	vrsti	ajda.
Ječmena	je	bilo	v	srednjem	veku	na	Gorenjskem	

malo,	zato	ga	je	bilo	tem	več	na	Notranjskem	in	po	
goratih	krajih	na	Goriškem.

Prave	rži,	ki	jo	v	Prlekiji	in	na	Murskem	polju	ime-
nujejo	žito,	v	18.	stoletju	med	Ljubljano	in	Kranjem	
ni	 bilo	 dosti	 videti,	 pač	 pa	 so	 jo	 sejali	 više	 gori	 na	
Gorenjskem.	Rž	dobro	uspeva	na	visokih	legah,	lepa	
je	tudi	na	Notranjskem	Krasu;	na	Dravskem	polju	je	
bila	celo	na	prvem	mestu	med	ozimnimi	žiti.

Pšenica	 se	 pri	 nas	 v	 zgodovinskih	 virih	 omenja	
zelo	zgodaj.	Obilo	so	je	sejali	povsod,	posebno	je	slo-
vela	v	19.	stoletju	kraška	
pšenica.	Prvotno	so	vse	
žito	imenovali	rž.

Oves	je	bil	konec	po-
znega	 srednjega	 veka	
najbolj	razširjena	žitna	
vrsta	 pri	 nas,	 medtem	
ko	 danes	 precej	 naza-
duje.

Od	nekdaj	se	je	želo	
s	 srpom,	 marsikje	 pa	
so	 že	 kmalu	 po	 l.	 1900	
začeli	žeti	s	koso.	Kosa	
ima	na	kosišču	pritrjen	
lok,	 ki	 drži	 na	 kosišče	
pribito	 napeto	 platno.	
Pokošeno	žito	se	zavo-
ljo	tega	lepo	nasloni	na	
še	stoječe	žito	in	žanji-
ce	 ga	 s	 srpi	 uravnajo	 v	
snope.	Za	enim	koscem	
“pobira”	pet	do	šest	ža-
njic,	 ki	 iz	 pokošenega	
latovja	delajo	snope.	Če	je	žito	močno	poleženo,	kosa	
odpove.	Kositi	tudi	ni	mogoče	ozimne	rži,	v	kateri	je	

Niko Kuret

ŽETEV

Kokalj (ljuljka)

Ječmen
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posejana	detelja;	takšno	rž	latujejo,	se	pravi,	odrežejo	
s	srpi	do	višine	detelje.

Če	so	bile	njive	velike,	
je	 bilo	 treba	 tudi	 žanjic	
precej.	 Gospodar	 si	 jih	
je	moral	pravočasno	na-
prositi.	 Vsaka	 žanjica	 je	
prinesla	svoj	srp	s	seboj.	
O	 srpu	 je	 na	 Štajerskem	
razširjena	vraža,	da	žanji-
ce	dež	nažene	z	njive,	če	
katera	 srp	 v	 hišo	 prine-
se.	Navzlic	prazničnemu	
vzdušju	 pa	 žetev	 ni	 bila	

nikoli	 lahko	delo.	V	hudi	pripeki	so	delale	žanjice	
sključene	 od	 jutra	 do	 večera.	 Marsikatera	 se	 je	 z	
ostrim	srpom	tudi	užela.

Zato	so	po	starem	začenjale	svoje	delo	z	molitvijo.	
Ziljanke	so	zmolile	kar	prvo	vrstico	iz	pesmi	ob	“pr-
vem	reju”:	»Bueh	nam	dej	en	dobr	čes!«	Drugod	(Rož)	
so	žanjice	pokleknile	pa	zmolile	očenaš	in	zdravama-
rijo	z	vzdihljajem:	»Sveti	Rok,	varuj	me	rok	in	nog”«	
Še	 danes	 skoraj	 ni	 žanjice,	
da	 bi	 pred	 začetkom	 žetve	
ne	 naredila	 s	 srpom	 križa	
in	 vzdihnila:	 »Bog	 pomagaj	
in	 sveti	 križ	 božji!«	 Tudi	 na	
Notranjskem	so	molili	pred	
žetvijo	doma	v	čumnati,	pre-
den	so	odšli	na	polje.

Svoje	 dni	 so	 se	 ponekod	
v	času	žetve	postili	–	rajnim	
v	spomin.	Verovali	so,	da	so	
trave	 in	 bilke,	 ki	 jih	 režejo	
kose	in	srpi,	lasje	rajnih.

Žetev	 je	 bila	 v	 prejšnjih	
časih	obredno	opravilo.	Za-
htevala	 je	 zato	 spoštljivo	
ve	denje.	Odtod	vera	na	Koroškem,	da	Žal-žene,	ko-
roške	vile,	nočejo	žeti	za	žanjicami,	ki	si	med	žetvijo	
pljuvajo	v	roke.

Boren	 ostanek	 prav	 starega	 obredja	 je	 mogoče	
šega	v	Podjuni	(okoli	Velikovca),	da	prvi	snop	žita,	
ki	 ga	 požanjejo	 in	 zvežejo,	 vriskaje	 vzdignejo	 kvi-
šku.	To	je	kretnja	daritve,	zahvalne	žrtve	za	dozoreli	
pridelek.	 Krščanstvo	 je	 prvotna	 obredna	 dejanja	
nadomestilo	s	svojimi,	ki	smo	jih	navedli	zgoraj.

K	 žetvenim	 obredjem	 je	 sodila	 tudi	 pesem.	 Pri	
žetvi	žanjice	na	Slovenskem	že	od	nekdaj	pojo.	Ko	
se	v	Beli	Krajini	žanjice	odpravljajo	na	njivo,	pravijo:	
»Bomo	 žele,	 bomo	 djačile«	 (“djačiti”	 pomeni	 peti	
kresne	 in	 žetvene	 pesmi).	 Žal	 so	 se	 stare	 žetvene	
pesmi	obrednega	značaja	povsod	že	povsem	izgubi-
le.	Celo	v	Beli	Krajini	jih	že	sredi	19.	stoletja	skoraj	
ni	 bilo	 več.	 Nadomestila	 jih	 je,	 postavim,	 pesem	 o	
Kraljeviču	Marku,	očitno	uskoško	blago.	Zgodilo	se	
je	kakor	v	toliko	drugih	primerih,	da	se	je	slovesno	
obredno	jedro	izgubilo,	nadomestila	pa	ga	je	čisto	
tuja,	 celó	 burkasta	 “junaška”	 pesem	 brez	 sleherne	
zveze	z	žetvenim	opravilom.

Pod	konec	19.	stoletja	so	samo	še	v	Drašičih	pre-
pevale	žanjice:

Nažele smo kopo in razstávo, oj,
požele smo šénico golico, oj!
To	pa	je	tudi	le		odlomek	sicer	pozabljene	obredne	

pesmi.
Nemara	je	že	dolgo,	dolgo	tega,	odkar	se	je	staro	

obredno	 vzdušje	 umaknilo	 vedri	 prazničnosti	 in	
splošnemu	veselju,	ki	ob	žetvi	vlada	po	njivah.

Žetev	se	prične	zgodaj,	o	prvem	hladu.	Z	žanjicami	
pride	na	njivo	tudi	gospodar	z	drugimi	moškimi,	da	
bodo	vezali	snopje	in	ga	zlagali	v	vrste	ali	postavljali	
v	razstave.	Posebno	nalogo	 ima	brusač.	Ta	stopa	z	
vodérjem	in	oslo	za	žanjicami,	da	zdaj	tej,	zdaj	oni	
nabrusi	srp.	Pravijo,	da	zna	srpe	dobro	nabrusiti	tisti,	
ki	dobro	laže.	Navadno	prenaša	tudi	vrč	pijače,	ki	se	
v	vročini	prav	prileže.

Po	starem	je	vsak,	kdor	je	prišel	mimo	njive,	poz-
dravil:	 »Bog	 daj	 srečo	 dobro!«	 Spodobil	 se	 je	 na	 to	
odgovor:	»Bog	jo	daj!«	Navadno	sledi	še	kakšna	šaljiva	
na	račun	žanjic,	a	te	mu	jo	zabrusijo	nazaj.

Navzlic	vročini	se	je	mladi	svet	tudi	pri	žetvi	po	
svoje	zabaval.	Ko	se	je	sonce	vzpenjalo	v	poldan,	sicer	
pesem	ni	hotela	tako	rada	iz	grl	kakor	zjutraj,	toda	šal	

ni	nikoli	zmanjkalo.	Nabru-
šenim	jezikom	brhkih	žanjic	
je	bilo	malokdo	kos.	Zato	je	
delo	potekalo	med	smehom	
in	 v	 dobri	 volji	 in	 nikomur	
ni	bilo	v	breme.	Trud	in	znoj	
veselja	 nista	 dušila,	 ampak	
sta	ga	celo	zdravo	podžigala.

Žanjice	 so	 urne	 delavke.	
Marsikdaj	jih	vezači	le	stežka	
dohajajo.	 Tudi	 brusač	 hiti	
prestavljat	voder,	ki	ga	zatika	
kar	v	zemljo	–	zdaj	ga	kliče	
ena,	zdaj	spet	druga	žanjica.	
Veseli	pogovor	pa	žubori	ves	
čas	in	tu	in	tam	se	ob	posre-

čeni	šali	oglasi	glasen	smeh	in	vrišč.
Žanjica	odreže	za	vask	snop	najprej	“povreslo”,	

za	ped	debel	šop	latovja,	ki	ga	razpolovi,	dá	navzkriž	
in	 potem	 zvije	 “na	 figo”.	 Na	 tako	 pripravljeno	 vez	
poklada	nažete	rokoveti	latovja	kar	s	srpom,	dokler	
ga	ni	za	snop.	Vezač,	ki	pride	
za	 njo,	 snop	 s	 povreslom	
preveže.

Nagajive	 žanjice	 znajo	
vezačem	 tudi	 ponagajati.	
Najrajši	 narede	 “živo	 po-
vreslo”.	 Zgrabijo	 za	 pest	
latja,	odrežejo	samo	klasje,	
slamo	pa	pustijo,	da	se	drži	
zemlje.	To	potem	razpolove,	
narežejo	snop	in	polože	na	
“živo	povreslo”.	Vezač	pride	
do	 snopa,	 skuša	 vezati,	 pa	
snopa	ne	more	vzdigniti	od	
tal,	ker	je	povezano	s	kore-
ninami	 v	 zemlji.	 Seveda	 je	
potem	dosti	posmehovanja,	
češ	 da	 naj	 si	 pas	 odpne	 od	 hlač	 in	 snop	 poveže. . .	
Še	druga	šala	so	“dvojčki”.	Žanjica	naredi	povreslo	

Pšenica

Oves

Rž
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kakor	navadno.	Položi	ga	na	tla,	nareže	snop	in	ga	
da	na	povreslo.	Nato	pa	povreslo	potegne	navzkriž,	
kakor	bi	ga	hotela	zavezati,	toda	ga	pusti	raztegnje-
no	in	naloži	nanj	še	en	snop.	Z	dvojčkom	nagajajo	
samskemu	vezaču,	češ	da	bo	imel	dvojčke.. .

En	vezač	veže	navadno	za	štirimi	žanjicami;	če	je	
priden,	se	ne	ustraši	tudi	sedmih	ali	devetih	žanjic.

Z	zvezanimi	snopi	ravnajo	
različno.	Ali	jih	vezač	položi	v	
vrste,	na	vsak	drug	“ogon”	po	
eno,	 nakar	 pridejo	 z	 vozom	
ponje	 in	 jih	 vozijo	 domov	
pod	 kozolec,	 kjer	 jih	 dado	 v	
late	(obložijo).	Na	Štajerskem	
(radgonska	 okolica)	 so	 svoj-
čas	 verjeli,	 da	 se	 ne	 sme	 na	
mizi	 iz	 lonca	 v	 skledo	 sipati,	
ampak	 vsakokrat	 skledo	 z	
mize	vzeti,	sicer	zvrnejo,	kadar	
vozijo	z	njive,	ali	pa	se	zgodei	
kaka	druga	nesreča.

V	vzhodni	Slovniji	postavi-
jo	snope	na	njivi	v	stave,	razstave	ali	križe.	V	Prek-
murju	jih	zlože	najprej	vodoravno	v	“pétnjeke”,	ki	jih	
tvori	po	pet	snopov.	Še	isti	dan	pa	jih	prelože	v	križe.	
Mali	križ	ima	navadno	15	snopov,	veliki	križ	pa	21.	
“Ritovje”,	spodnji	del	snopa,	gleda	pri	tem	navzdol;	
vrhnji	snop	je	“kapa”,	“klobuk”,	“ded”	ali	“pop”	 in	
varuje	klasje	pred	močo.	Prvi	snop	je	najmanjši	 in	
ga	imenujejo	“školnik”.	Dvanajst	razstav	ali	križev	
dá	 “kopo”.	 Na	 Kozjanskem	 postavljajo	 po	 po	 štiri	
snope	v	“babo”.	“Babe”	stoje	nekaj	dni	v	vrstah	po	
njivi,	nato	jih	zvozijo	v	kozolec	ali	na	pod.	Rž	so	okoli	

Studenic	sušili	svoje	dni	na	3	klaftre	dolgih	ostrveh,	
prav	tako	ajdo.	–	Na	Koroškem	nakladajo	snope	splo-
šno	na	ostrvi.	Pod	prvo	ostrvo	položijo	prej	križec	iz	
blagoslovljenega	lesa.	V	Brkinih,	kjer	žito	devajo	v	
kope,	polože	pod	kopo	dve	slamnati	bilki	navzkriž,	
nanje	pa	tri	drobne	kamenčke	–	tako	se	miši	baje	žita	
ne	lotijo.	Na	Krasu	zlagajo	žito,	če	ga	je	več,	v	kope	

ali	 “lonce”,	 da	 tako	 počaka	
mlatev.	 Podobno	 nakopičijo	
prekmurski	 kmetje	 snopje	 v	
“oslice”	(“kupe”,	“ute”),	pokri-
te	s	premično	streho;	oslice	so	
podobne	hišam	brez	sten	in	so	
dostikrat	višje	od	hiš.

Žanjicam	je	bilo	treba	že	od	
nekdaj	posebno	dobro postre-
či.	 Predvsem	 spadajo	 k	 žetvi	
štruklji.	 Gorenjske	 gospodi-
nje	 speko	 za	 ta	 dan	 posebne	
kolačke	 “požinke”	 ali	 potico	
“požinjavko”.	 Na	 Štajerskem	
(Fram)	imajo	ob	žetvi	za	malo	

južino	 “gubanice”,	 ki	 so	 večkrat	 kar	 štirih	 vrst:	 ja-
bolčna,	makova,	zdrobova	in	orehova;	le-ta	velja	za	
najboljšo,	te	dobi	vsakdo	le	po	en	kos,	medtem	ko	jih	
dobi	od	drugih	po	tri.	Na	Koroškem	(Zilja)	je	kupil	
gospodar	žanjicam	za	malico	tudi	vino,	kar	je	bilo	
posebno	 počaščenje,	 ker	 vina	 ne	 pridelajo	 doma.	
Pile	so	ga	zato	tudi	drugače	kakor	v	gostilni:	vsaki	
so	ga	natočili	v	kozarec	in	je	vanj	namakala	kruh	in	
pogačo.. .	Na	Dolenjskem	(okolica	Kostanjevice)	so	
dajale	žanjice	ob	malici	pod	posodo	srp,	da	bi	kobi-
lice	ne	skakale	vanjo.

Ajda

Poznamo	pa	še	dve	vrsti	žitaric,	ki	v	gornjem	član-
ku	nista	omenjeni.

Korúza	izvira	iz	Amerike,	s	perujskega	višavja	v	
Andih,	ki	je	nastala	iz	naravno	rastoče	divje	koruze.	
Udomačili	so	jo	v	Srednji	Ameriki.	Največje	pridelo-
valke	koruze	na	svetu	so	ZDA,	v	Evropi	pa	jo	pred-
vsem	prideljujejo	jugovzhodne	dežele.

Nekatere	 sorte	 koruze	 v	 nekaterih	 predelih	 ra-
stejo	 tudi	 do	 7	 m.	 Drugače	 pa	 je	 večina	 sort,	 ki	 se	
znajdejo	 na	 trgu,	 visokih	 do	 2,5	 m.	 Sladka	 koruza	
je	po	navadi	nižja	od	poljske.	Med	žiti	je	koruza	na	
tretjem	 mestu	 po	 razširjenosti,	 takoj	 za	 rižem	 in	
pšenico.	Rastlina	zahteva	toplo	podnebje	in	precej	
vlage.	Klas	je	v	obliki	storža,	obdan	z	ličjem.

Koruzno	zrno	se	po	obliki	in	velikosti	precej	raz-
likuje	od	zrn	ostalih	vrst	žit.	Po	barvi	ločimo	belo,	
rdečo	in	rumeno	koruzo,	po	velikosti	zrn	pa	drobno	
in	debelozrnato.	Glede	na	zgradbo	zrna	ločimo	zo-
banko,	poltrdinko,	trdinko	in	pokovko.	Poltrdinka	
in	trdinka	sta	najprimernejši	za	mletje	v	zdrobe	in	
moko	ter	izdelavo	koruznih	kosmičev.	Zobanke	so	
primernejše	 za	 t.i.	 mokro	 mletje	 pri	 katerem	 pri-
dobivamo	 koruzni	 škrob.	 Sicer	 pa	 ločimo	 več	 vrst	
koruze,	ki	se	razlikujejo	tako	po	obliki	kot	tudi	po	

sestavi	zrnja.	Koruza	vsebuje	veliko	vitamina	B1,	ki	
je	pomemben	za	tvorbo	energije,	mangana,	ki	skrbi	
za	mentalno	vitalnost,	izboljšuje	spomin	in	konce-
tracijo	in	še	nekaj	drugih	vitaminov	in	mineralov.

Riž	izvira	iz	tropskih	in	subtropskih	delov	južne	
in	jugovzhodne	Azije	ter	Afrika.	Je	vir	več	kot	petine	
kalorij,	ki	 jih	zaužije	človeštvo.	Riž	 je	enoletna	ra-
stlina	in	zraste	med	1	in	1,8	m	visoko,	ob	ustreznih	
tleh	 pa	 lahko	 nekatere	 sorte	 zrastejo	 še	 višje.	 Za	
vzgojo	 je	potrebno	dosti	vode	 in	dela.	Zelo	 je	raz-
širjen	v	deželah	s	ceneno	delovno	silo.	Kultiviranje	
riža	riža	se	je	začelo	hkrati	pred	več	kot	6.500	leti	v	
več	deželah.	Letna	proizvodnja	znaša	približno	600	
milijonov	ton	in	je	na	prelomu	21.	stoletja	prehitela	
proizvodnjo	 pšenice	 ter	 koruze.	 Sorte	 z	 najvišjim	
pridelkom	gojijo	na	poplavljenih	riževih	poljih.	Riž	
vsebuje	75-78%	škroba,	beljakovin	ima	7	%,	maščob	
0,5	%	in	rudninskih	snovi	0,4	%.

Riž	se	uporablja	za	prehrano	in	v	industrijske	na-
mene.	Rižev	škrob	se	uporablja	za	izdelavo	pudingov	
v	 hrani	 in	 pudrov	 v	 kozmetiki.	 Iz	 riža	 proizvajajo	
špirit,	na	Japonskem	pa	tudi	pijače	(žganje-arak	in	
riževo	vino).	Iz	riževe	slame	izdelujejo	slamnike	in	
rižev	papir.	Riževi	otrobi	so	zelo	dobra	živinska	krma.

KORUZA IN RIŽ
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

II. del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA

VII. poglavje
V POTU SVOJEGA OBRAZA

Stare	 obveznosti	 “pridelovati	 svoj	 kruh	 v	 potu	
svojega	obraza”	(prim.	1	Mz	3,19),	ki	jo	je	Bog	naložil	
prvemu	človeku	po	njegovem	padcu	in	iz	katere	je	ju-
dovska	tradicija	naredila	znamenje	človekove	veliči-

ne	ni	verska	Posta-
va	sprejela	nič	manj	
ukazovalno.	Nič	se	
ji	ni	smelo	izmikati.	
Tudi	 študij	 Posta-
ve	ni	odvezoval	od	
dolžnosti	 zaslužiti	
si	 svoj	 kruh.	 Leno-
ba	 je	 bila	 zaniče-
vana	in	obsojena	v	
mnogih	 odlomkih	
Svetega	 pisma:	 že	
sama	Knjiga	prego-

vorov	nič	manj	kot	dvajsetkrat	zmerja	nekoristnega,	
javnosti	nevarnega	in	škodljivega	lenuha.	Vsak	Jud	
je	moral	imeti	svojo	zaposlitev.

Zdi	 se	 pa,	 da	 je	 imelo	 izvoljeno	 ljudstvo	 med	
raznimi	 poklici	 posebno	 ljubezen	 do	 poljdelstva.	
Sirah	trdi,	da	ga	je	vpeljal	Najvišji	(Sir	7,15).	Rabini	so	
razlagali,	da	je	Jahve	natančneje	določil,	kakšno	delo	
bo	moralo	njegovo	ljudstvo	opravljati	v	obljubljeni	
deželi:	»…	da	spraviš	žito,	vino	in	olje«	(5	Mz	11,14).	
Eden	 od	 njih	 je	 ob	 razmišljanju	 o	 Adamovi	 usodi	
zaklical:	»Preden	bo	jedel	mora	orati,	sejati,	žeti,	po-
vezati	v	snope,	zmlatiti,	vejati,	mleti,	zamesiti	in	speči	
kruh.«	In	to	so	morali	početi	tudi	njegovi	potomci.

Tako	je	v	glavnem	kmečko	in	pastirsko	ljudstvo	

moralo	biti	še	v	Jezusovem	času	narod	poljedelskega	
gospodarstva.	Prav	presenetljivo	je,	koliko	prostora	
zavzemajo	 v	 Svetem	 pismu	 poljedelska	 vprašanja:	
kakšna	pozornost	je	posvečena	zakonom,	ki	zadeva-
jo	polja,	ledino,	krajo	drobnice,	požare!	Od	verskih	
praznikov	sta	bila	praznik	žetve	in	praznik	pospra-
vljanja	 letine	 zelo	 priljubljena.	 Ob	 neizčrpnem	
komentiranju	 svetopisemskih	 zapovedi	 so	 učitelji	
Postave	 nakopičili	 toliko	 materiala,	 da	 so	 iz	 njega	
nastali	 kar	 štirje	 spisi	 Talmuda:	 Pea, Dammai, Ki-
layim	in	Sebiith,	pa	še	lepi	kosi	kakega	ducata	drugih.	
Iz	evangelija	veje	zdrav	vonj	preorane	zemlje,	dišava	
zrelega	klasja,	in	izbrani	duh	mladega	vinograda	in	
figovega	gaja.	Jezus	je	sin	poljedelskega	obrtnika,	ki	
je	blizu	ljudem	in	stvarem	zemlje.	Tudi	snov	njegovih	
prilik	in	podobe	v	
njegovih	govorih	
so	 večinoma	 iz-
posojene	iz	kmeč-
kega	življenja.	Kar	
poglejmo	 sejal-
ca,	ki	»je	šel	sejat«	
in	 njegovo	 seme	
pade	 na	 različ-
na	 tla;	 poglejmo	
dobro	 klasje	 po-
mešano	z	 ljuljko;	
poglejmo	dninarje,	ki	delajo	v	vinogradu;	poglejmo	
pastirja,	ki	gre	iskat	izgubljeno	ovco…	Vse	to	je	ne-
kakšno	 “Gledališče	 kmetovanja”,	 katerega	 prizori	
ožive	pred	našimi	očmi.

DELO, KI GA JE UKAZAL NAJVIŠJI

Žitna njiva

Vinograd

Poklic	varuha	in	rejca	čred	je	
bil	v	Izraelu	najstarejši	kmečki	
poklic.	Še	preden	se	je	izvoljeno	
ljudstvo	ustalilo	v	deželi,	je	bilo	
nomadsko:	živelo	je	pod	šotori	
in	 gonilo	 svojo	 živino	 od	 paše	
do	paše.	Brez	dvoma	je	bila	ži-
vinoreja	 v	 Jezusovem	 času	 še	
zelo	 razvita.	 Posebno	 Judeja	 je	
imela	ogromne	črede	bodisi	na	
zapadnem	višavju,	od	koder	so	

se	jeseni	spuščale	proti	dolinam,	
kjer	je	bila	trava	še	zelena,	bodisi	
v	 midbar,	 grmičevju	 “Judejske	
pustinje”,	 bodisi	 v	 dolini	 Jor-
dana,	 kjer	 je	 bilo	 treba	 pašo	
plačati,	bodisi	tudi	v	darôm,	na	
jugu	 v	 smeri	 proti	 Edomu,	 ka-
mor	je	mladi	David	vodil	svojo	
živino.	Tudi	Samarija	in	Galileja	
sta	jo	imela,	vendar	manj	in	to	
onstran	Jordana	v	Moabu	in	Pe-

ŽIVLJENJE “DOBREGA PASTIRJA”
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reji.	Te	močne	črede	so	bile	sestavljene	iz	ovac	in	koz;	
veliko	živino	pa	so	redili	okrog	bivaišča	in	jo	pozimi	
hranili	z	mešanico	zrezane	slame	in	ječmena.	Suha	
krma,	predvsem	detelja,	se	je	začela	pojavljati	šele,	
ko	so	jo	uvedli	Rimljani,	ki	so	jo	preko	Grkov	dobili	
od	Perzijcev.

Pasti	drobnico	je	veljalo	za	lahek	in	miren	posel.	
Seveda,	če	je	šlo	za	kak	ducat;	takrat	so	to	delo	lahko	
poverili	otrokom.	Toda	iz	mnogih	pripomb	v	Svetem	
pismu	 zvemo,	 da	 so	 bile	 črede	 po	 več	 tisoč	 živali,	
celo	 po	 več	 deset	 tisoč.	 Teh	
meketajočih	množic	pa	ni	bilo	
mogoče	zaupati	drugemu	kot	
izvedencem.	 Ta	 poklic	 je	 bil	
predmet	razpravljanja.	Neka-
teri	ljudski	reki	so	ga	uvrščali	
med	“razbojniške	poklice”,	ki	
se	 ga	 sin	 častivrednega	 Juda	
ne	bi	smel	izučiti.	Drugi	so	pa	
hvalili	 dostojanstvo	 pastirja,	
samotnega	v	velikem	prostoru	
pod	 nebom,	 ki	 oprt	 na	 svojo	
pastirsko	palico	oblikuje	pre-
rokbe	 kot	 Amos	 ali	 pesnitve	
kot	David.	Zlobneži	so	namigovali,	da	je	to	poklic	le-
nuhov	in	da	kup	pastirjev	spi	za	zidovi	staj,	namesto	
da	bi	varovali	svojo	živino,	toda	Knjiga	pregovorov	
nasuje	 pastirju	 odlične	 nasvete	 in	 hvali	 tudi	 srečo	
dobrega	pastirskega	življenja.

Samo	 po	 sebi	 se	 razume,	 da	 je	 bila	 med	 pastirji	
čred	vrsta,	ki	so	 jo	na	splošno	zaničevali.	To	so	bili	
pastirji	 svinj.	 Tudi	 črede	 teh	 nečistih	 živali	 so	 bile	
številne:	evangelij	 jih	omenja	2.000	v	čredi,	ki	se	je	
utopila	v	jezeru	(Mr	5,13).	Gojili	so	jih	v	glavnem	na	
severovzhodu	dežele,	onstran	Genezareškega	jezera	
na	področju,	ki	je	bilo	napol	pogansko.	Za	izgubljene-
ga	sina	je	bilo	pasti	svinje	najgloblji	padec.

Res	pa	 je,	da	to	ni	bil	poklic	za	oddih.	Črede	so	
bile	na	prostem	večino	leta:	gnali	so	jih	ven	v	tednu	
pred	Pasho,	vračale	pa	so	se	sredi	novembra	ob	pr-
vem	dežju	meseca	markešvana.	Zimo	so	preživljale	v	
ovčjakih	in	ta	podrobnost	daje	misliti,	da	ima	tradici-
onalni	datum	božiča	malo	možnosti,	da	bi	bil	točen,	
saj	evangelij	pravi,	da	so	bili	pastirji	s	čredami	zunaj	
na	pašnikih.	Volna	iz	konca	poletja	je	bila	boljša	od	
spomladanske,	saj	jo	je	bivanje	v	hlevu	povaljalo	in	

umazalo.	Nadzorovanje	teh	velikih	čred	je	zahtevalo	
veliko	skrbi	in	budnosti.	Živalim	so	pogosto	privezali	
taco	na	rep,	da	bi	jim	preprečili	potepanje,	pa	so	se	
kljub	temu	našle	take,	ki	jih	psi	niso	utegnili	zavrniti	
in	 so	 uhajale.	 Morali	 so	 za	 njimi	 teči	 sami.	 Hijene,	
šakali,	 volkovi	 in	 celo	 medvedje	 niso	 bile	 redki	 in	
pogosto	se	je	zgodilo,	da	so	se	pastirji	morali	boriti	
z	 zvermi.	 Zato	 so	 bili	 pa	 tudi	 oboroženi	 z	 močno	
okovano	gorjačo	in	dolgim	bodalom.	»Dobri	pastir	
da	 svoje	 življenje	 za	 ovce,«	 ni	 kaka	 pravljica:	 pred	
2.000	leti	je	to	bila	resničnost	v	palestinskem	življe-
nju.	»Podnevi	me	je	morila	vročina,	ponoči	mraz,«	
je	tožil	Labanov	pastir	Jakob	(1	Mz	31,40).	Marca	in	
aprila	ter	oktobra	in	novembra	so	noči	ostre	in	širok	
plašč	iz	debele	volne	ne	pomaga	dosti.	Spanja	je	bilo	
malo.	Seveda	se	je	več	pastirjev	zmenilo	med	seboj	
in	so	zbrali	svoje	črede	ter	jih	varovali	skupaj	in	se	
menjali,	kar	jim	je	omogočilo,	da	so	šli	 izmenoma	
spat	v	šotor.	Za	poenostavljeno	nadzorstvo	so	zgra-
dili	 velike	 obore	 iz	 golega	 kamenja,	 kamor	 je	 bilo	
težko	prodreti.	Nekateri	pašniki	so	imeli	celo	stolpe,	
podobne	tistim,	ki	so	jih	gradili	v	vinogradih	in	ki	jih	
je	še	najti,	v	katerih	so	na	vrhu	opazovalci	prežali	na	
približevanje	štirinožnih,	pa	tudi	dvonožnih	tatov…	
Za	 jutranje	 napajanje	 živine	 je	 vsak	 pastir	 ostro	
krik	nil,	kar	je	slišati	še	danes.	Živali	so	tako	dobro	

poznale	 te	 krike	 posamezni-
kov,	 da	 se	 niso	 motile,	 pravi	
evangelij.	 Pogosto	 je	 pastir	
igral	 na	 flavto	 ali	 pastirsko	
piščalko,	da	je	zvabil	za	seboj	
volnene	podanike.

Tako	 vidimo,	 da	 vse	 to	 ni	
bila	 nikakršna	 lahka	 služ-
ba.	 Treba	 je	bilo	skrbeti	še	za	
bol	ne	 in	 ponesrečene	 živali,	
bdeti	 nad	 brejimi	 ovcami	 in	
novorojenimi	jagnjeti,	lotiti	se	
kastracije	samcev,	ki	niso	bili	
namenjeni	 za	 razplod,	 striči	

jih	dvakrat	v	letu,	“desetiniti”	čredo	po	Postavi,	za	kar	
so	pognali	vse	živali	skozi	vratca	eno	z	drugo,	in	vsaka	
deseta	je	bila	rezervirana	za	duhovnike…	To	stalno	
zaupno	bivanje	med	drobnico	in	njenimi	čuvarji	je	
privedlo	do	resničnih	čustvenih	vezi,	kakor	jih	še	da-
nes	lahko	zapazimo	pri	čredah	v	Alpah.	Dobro	znane	
prilike,	kjer	Jezus	govori	o	pastirskem	življenju,	go-
vore	jezik,	ki	so	ga	morali	razumeti	vsi	Palestinci	nje-
govega	časa.	Ovce	so	poznale	
svoja	imena.	Pastir	je	imel	rad	
ovce	 in	 ovce	 so	 imele	 rade	
njega.	 Za	 izgubljene	 ovce	 so	
čutili	isto,	kar	je	Kristus	čutil		
za	dušo	v	nevarnosti,	da	se	po-
gubi.	Vznemiril	se	je,	trepetal	
je	zanjo,	pognal	se	jo	je	iskat	
in	ko	jo	je	našel,	jo	je	prinesel	
na	svojih	ramah…	Ne	moremo	
govoriti	brez	naklonjenosti	o	
tem	poklicu,	ki	je	ljudem	po-
sredoval	nepozabno	podobo	
“Dobrega	Pastirja”.
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL ZAUPANJA

Vedno	 znova	 slišim	 ljudi	 tarnati:	 »Ne	 morem	
zaupati.	Kot	otrok	si	nisem	pridobil	prazaupanja.	V	
svojem	 zaupanju	 sem	 bil	 tako	 pogosto	 razočaran.	
Pri	najboljši	volji	ne	morem	več	nikomur	zaupati.«	
Takšni	ljudje	so	in	bodo	vedno	osamljeni.	Ne	upajo	
se	 približati	 drugemu	 iz	 strahu,	 da	 ne	 bi	 bili	 spet	
razočarani.	Ne	zaupajo	niti	ljubezni	drugega.	Takoj	
se	jim	porodijo	dvomi:	»Ta	me	ljubi	le	iz	usmiljenja,	
ali	ker	hoče	kaj	od	mene,	ker	skuša	z	menoj	doseči	
lastne	cilje.«	Takšnim	ljudem	kaj	malo	pomaga,	če	
jim	 rečem:	 »Moraš	 pač	 preprosto	 zaupati!«	 Saj	 bi	
radi	 zaupali,	 vendar	 ne	 morejo.	 Vzrok	 je	 običajno	
v	 njihovem	 otroštvu.	 Tega	 pa	 si	
niso	mogli	izbrati	sami.	Kdor	je	že	
v	otroških	letih	doživljal	zaneslji-
vost	svojih	staršev,	lahko	zaupa	ne	
le	 njim,	 ampak	 je	 poln	 zaupanja	
tudi	 do	 drugih	 ljudi.	 Da,	 navdaja	
ga	temeljno	zaupanje	v	življenje,	v	
bivanje,	v	Boga.	Tako	si	lahko	upa	
živeti.	 Podaja	 se	 tudi	 v	 takšno	 ali	
drugačno	tveganje,	ker	se	opira	na	
zaupanje,	da	bo	vse	dobro.

Če	 ti	 želim	 angela	 zaupanja,	
zaupam	v	to,	da	ne	boš	preprosto	
prepuščen	nezaupanju,	ki	je	nasta-
lo	že	v	tvojem	otroštvu.	Zaupanja	
se	lahko	naučiš.	Lahko	greš	v	šolo	
k	 angelu	 zaupanja.	 Seveda	 pa	 ne	
moreš	 kar	 preprosto	 skleniti,	 da	
boš	od	danes	naprej	zaupal.	Za	to	so	potrebne	pozi-
tivne	izkušnje,	ki	jih	doživiš	ob	drugih	ljudeh,	ko	se	
izkažejo	za	zanesljive	in	vredne	zaupanja.	Vendar	pa	
mora	biti	tudi	pri	tebi	pripravljenost,	da	boš	verjel	
zaupanju,	ki	ti	ga	izkazujejo	drugi.	Če	z	nezaupljivim	
pogledom	opazuješ	prijatelja	ali	prijateljico,	nima-
ta	možnosti,	da	bi	ti	dokazala	svoje	zaupanje.	Vse,	
kar	bosta	rekla	in	storila,	si	boš	razlagal	negativno.	
Zaupanje	 moraš	 vsaj	 preizkusiti.	 Sprašuješ,	 kako?	
Lahko	se	delaš,	kot	da	zaupanje	obstaja.	Enkrat	lah-
ko	preizkusiš,	kako	se	ti	bo	obneslo,	če	boš	vse,	kar	
ti	pove	prijatelj,	slepo	verjel,	če	mu	boš	popolnoma	
zaupal.	Seveda	se	ti	bodo	tudi	tedaj	v	zaupanje	znova	
prikradli	 dvomi,	 Vendar	 moraš	 te	 dvome	 zadržati	
za	kasneje.	Poskusi	sprva	vsaj	en	teden	zaupati	svoji	
prijateljici.	Videl	boš,	kako	ti	to	dobro	dene	in	kako	

se	čedalje	bolj	potrjuje,	da	je	prav,	če	ji	zaupaš.
Zaupanje	je	pa	seveda	vselej	tudi	tveganje.	Nobe-

nega	jamstva	nimaš,	da	je	tvoje	zaupanje	upravičeno.	
Meni	pri	tem	pomaga	občutek,	da	me	podpira	nekaj	
globljega.	Vem,	da	me	nosi	neka	višja	moč.	Tudi	če	
kak	človek	zlorabi	moje	zaupanje,	zaupam	Bogu,	ki	
me	drži	v	svojih	dobrih	rokah.	To	zaupanje	v	Boga	
me	varuje,	da	ne	padem	v	prepad	potrtosti,	če	kdo	
moje	zaupanje	zlorabi.

Že	od	nekdaj	so	ljudje	zaupali	v	to,	da	jih	spremlja	
angel	varuh.	Nanj	so	se	obračali	ne	le	v	nevarnostih	
cestnega	prometa,	ampak	tudi	tedaj,	ko	jih	 je	bilo	

strah,	da	bi	njihovo	zaupanje	ute-
gnilo	biti	zlorabljeno,	kadar	so	bili	
v	dvomih,	ali	naj	zaupajo	temu	ali	
onemu	človeku.	Želim	ti,	da	bi	se	
zavedal,	da	je	vedno	pri	tebi	angel	
zaupanja.	 Ni	 treba	 stoodstotno	
zagotovo	 vedeti,	 ali	 moreš	 ravno	
temu	človeku	zaupati	ali	ne.	Zmož-
nosti	 zaupanja	 ne	 izgubiš	 niti,	 če	
te	kdo	razočara.	Angel	zaupanja	te	
bo	še	naprej	spremljal	in	ti	vedno	
znova	vlival	pogum,	da	boš	zaupal	
samemu	sebi	in	tvegal	zaupanje	v	
ljudi.	Saj	zaupanje	ravno	pomeni,	
da	 se	 zanašam	 na	 nekaj,	 kar	 ni	 v	
moji	moči.

Ker	 tveganje	 po	 svojem	 bistvu	
sodi	 k	 zaupanju,	 je	 dobro	 vedeti,	

da	je	pri	meni	angel	zaupanja.	Angel	je	v	stiku	s	tem,	
kar	ni	v	moji	moči.	Na	globlji	ravni	mi	podarja	zau-
panje,	ki	ga	potrebujem	v	odnosu	do	ljudi.	Vodi	me	
k	zaupanju,	ki	ga	ljudje	nikoli	ne	morejo	popolnoma	
uničiti,	ker	nad	tem	nimajo	moči.

To	zaupanje	mi	daje	svobodo,	da	se	vedno	znova	
poln	zaupanja	približujem	drugim	ljudem.	Omogoča	
mi,	da	si	upam	živeti,	da	si	upam	tvegati.	Kdor riski-
ra, profitira,	pravi	 ljudski	pregovor.	Kdor	hoče	vse	
najprej	preveriti	ali	bo	zares	uspelo,	temu	bo	življe-
nje	spolzelo	med	prsti.	Angel	zaupanja	te	bo	vedno	
globlje	uvajal	v	zaupanje	v	življenje	in	zaupanje	do	
ljudi.	Videl	boš,	da	krhko	nezaupanje,	ki	izzvira	še	iz	
tvojega	otroštva,	ni	tvoja	dokončna	drža.	Angel	bo	
tvoje	zaupanje	postavil	na	trden	temelj,	na	katerem	
boš	lahko	zgradil	svoje	življenje.

Splošni: Da bi vsi imeli svoje delo in bi ga opravljali v stalnosti in varnosti.
Misijonski: Da bi vsi krščanski prostovoljci v misijonih znali pričevati o Kristusovi ljubezni.

MOLITVENI NAMENI ZA JULIJ
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papežev verouk
Benedikt XVI.

FILIP

➧

Nadaljujemo	z	opazovanjem	osebnosti	apostolov	
in	se	to	pot	srečujemo	v	Filipom.	V	seznamu	Dvanaj-
sterih	je	vedno	na	petem	mestu	(Mt	10,3;	Mr	3,18;	Lk	
6,14;	Apd	1,13),	v	bistvu	torej	med	prvimi.	Čeprav	je	
bil	Filip	hebrejskega	izvora,	je	njegovo	ime	grško	kot	
Andrejevo.	To	je	majhno	znamenje	kulturne	odpr-
tosti,	ki	ga	ne	gre	podcenjevati.	Kar	vemo	o	njem,	je	
iz	Janezovega	evangelija.	Doma	je	bil	iz	istega	kraja	
kot	Peter	in	Andrej,	to	je	iz	Betsajde	(prim.	Jn	1,44),	
mesteca,	ki	je	spadalo	v	četrtno	oblastništvo	enega	
od	sinov	Heroda	Velikega,	ki	se	je	tudi	imenoval	Filip	
(prim.	Lk	3,1).

Četrti	evangelij	pripoveduje,	da	Filip	potem,	ko	ga	
je	Jezus	poklical,	sreča	Natanaela	in	mu	reče:	»Našli	
smo	njega,	o	katerem	so	pisali	Mojzes	v	postavi	in	
preroki:	 Jezusa,	 Jožefovega	
sina	 iz	 Nazareta.«	 Na	 dokaj	
dvomljiv	Natanaelov	odgovor	
(»Iz	Nazareta	more	biti	kaj	do-
brega?«),	 se	 Filip	 ne	 umakne,	
ampak	odločno	pribije:	»Pridi	
in	poglej!«	(Jn	1,46).	V	tem	rez-
kem,	pa	jasnem	odgovoru	Filip	
pokaže	značilnosti	prave	priče:	
ne	zadovolji	se	z	nekim	nazna-
nilom	kot	s	teorijo,	ampak	brez	
ovinkov	 povabi	 sogovornika,	
naj	tudi	on	osebno	izkusi,	kar	
mu	 je	 bilo	 naznanjeno.	 Prav	
iste	 besede	 je	 uporabil	 Jezus	
sam,	ko	sta	se	mu	približala	dva	
Janezova	učenca	z	vprašanjem	
kje	da	stanuje.	Jezus	je	odgovo-
ril:	»Pridita	in	poglejta!«	(prim.	
Jn	1,38-39).

Lahko	si	predstavljamo,	da	
se	 Filip	 obrača	 tudi	 na	 nas	 s	
temi	 besedami,	 ki	 predpostavljajo	 osebno	 udelež-
bo.	Tudi	nam	pravi,	kakor	je	rekel	Natanaelu:	»Pridi	
in	poglej!«	Apostol	se	trudi,	da	bi	od	blizu	spoznal	
Jezusa.	 Res	 je,	 da	 prijateljstvo,	 resnično	 poznanje	
drugega,	potrebuje	bližino;	še	več:	delno	živi	iz	nje.	
Sicer	pa	ne	gre	pozabiti,	kar	piše	Marko,	da	je	Jezus	
izbral	Dvanajstere	predvsem	zato,	»da	bi	bili	z	njim«	
(Mr	3,14),	to	je,	da	bi	se	udeleževali	njegovega	življe-
nja	 in	 bi	 se	 naučili	 naravnost	 od	 njega	 ne	 le	 sloga	
njegovega	obnašanja,	ampak	predvsem,	kdo	je	On	v	
resnici.	Samo	z	udeleževanjem	v	njegovem	življenju	
ga	bodo	lahko	spoznali	in	potem	oznanjali.	Pozneje	
bo	zapisano	v	Pismu	svetega	Pavla	Efežanom,	da	je	
važno	»učiti	se	Kristusa«	(prim.	Ef	4,20),	torej	ne	samo	
poslušati	njegovo	učenje,	njegove	besede,	ampak	še	
bolj	spoznati	Njega	osebno,	to	je	njegovo	človeškost	
in	božanstvo,	njegovo	skrivnost,	njegovo	lepoto.	On	

ni	samo	učitelj,	ampak	prijatelj,	 še	več,	brat.	Kako	
bi	ga	mogli	spoznati	do	dna,	če	ostanemo	daleč	od	
njega?	 Resnično	 Kristusovo	 istovetnost	 nam	 dajo	
spoznati	 bližina,	 domačnost,	 običajnost.	 In	 prav	
tega	nas	spominja	apostol	Filip.	Tako	nas	vabi,	naj	
“pridemo”	 in	 “pogledamo”,	 to	 je,	 naj	 vstopimo	 v	
stik	poslušanja,	odgovora	in	življenjske	skupnosti	z	
Jezusom	iz	dneva	v	dan.

Ob	priliki	pomnožitve	kruha	je	dobil	od	Jezusa	
natančno,	 čeprav	 nekoliko	 presenetljivo	 vpraša-
nje:	 kje	 bi	 bilo	 mogoče	 kupiti	 dovolj	 kruha,	 da	 bi	
nasitili	vse	ljudstvo,	ki	mu	je	sledilo	(prim.	Jn	6,5).	
Takrat	 je	 Filip	 čisto	 stvarno	 odgovoril:	 »Za	 dvesto	
denarijev	kruha	jim	ne	bi	bilo	dosti,	da	bi	vsak	do-
bil	vsaj	majhen	kos«(Jn	6,7).	To	se	vidi	stvarnost	in	

praktičnost	 apostola,	 ki	 zna	
presoditi	 resnične	 posledice	
nekega	 položaja.	 Vemo,	 kako	
je	zadeva	šla	potem.	Vemo,	da	
je	Jezus	vzel	hlebe	in	molil	nad	
njimi	ter	jih	razdelil.	Tako	se	je	
uresničila	 pomnožitev	 kruha.	
Zanimivo	je	pa,	da	se	 je	Jezus	
obrnil	 prav	 na	 Filipa,	 da	 bi	
dobil	prvo	zamisel,	kako	rešiti	
problem:	jasno	znamenje,	da	je	
bil	Filip	del	ožje	skupine,	ki	je	
bila	z	njim.	Še	pred	trpljenjem	
ob	neki	drugi	priliki,	ki	je	zelo	
važna	za	poznejšo	zgodovino,	
so	se	Filipu	približali	neki	Grki,	
ki	so	bili	v	Jeruzalemu	za	veliko	
noč,	in	so	»ga	prosili:	‘Gospod,	
radi	bi	videli	Jezusa.’	Filip	je	šel	
in	to	povedal	Andreju.	Andrej	
in	Filip	pa	sta	stopila	k	Jezusu	
in	mu	to	povedala«	(Jn	12,20-

22).	 Ponovno	 imamo	 dokaz	 njegovega	 posebnega	
položaja	 v	 apostolskem	 zboru.	 Predvsem	 je	 v	 tem	
primeru	 posrednik	 med	 prošnjo	 nekaterih	 Grkov	
–	 verjetno	 je	 znal	 grško	 in	 se	 je	 lahko	 ponudil	 za	
prevajalca	–	in	Jezusom.	Čeprav	se	obrne	na	Andre-
ja,	drugega	apostola	z	grškim	imenom,	se	pa	tujci	le	
obračajo	nanj.	To	nas	uči,	da	moramo	tudi	mi	biti	
vedno	pripravljeni	sprejeti	vprašanja	in	prošnje,	od	
koder	koli	že	prihajajo,	da	jih	usmerimo	h	Gospodu,	
edinemu,	 ki	 jim	 lahko	 popolnoma	 zadosti.	 Važno	
je	vedeti,	da	prošnje	tistega,	ki	se	nam	približa,	niso	
dokončno	 namenjene	 nam,	 ampak	 Gospodu:	 k	
njemu	moramo	napotiti	vsakogar,	ki	je	potreben.	To	
pomeni,	da	mora	biti	vsako	od	nas	pot,	ki	je	odprta	
k	Njemu.

Potem	je	še	čisto	posebna	prilika,	ob	kateri	stopi	
naprej	Filip.	Med	zadnjo	večerjo,	ko	je	Jezus	izjavil,	
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da	tisti,	ki	pozna	Njega,	pozna	tudi	Očeta	(prim.	Jn	
14,7),	ga	je	Filip	kar	prostodušno	poprosil:	»Gospod,	
pokaži	nam	Očeta	in	zadosti	nam	bo«	(Jn	14,8).	Je-
zus	mu	je	odgovoril	s	prizanesljivim	očitkom:	»Filip,	
toliko	časa	sem	med	vami	in	me	nisi	spoznal?	Kdor	je	
videl	mene,	je	videl	Očeta.	Kako	moreš	ti	reči:	‘Pokaži	
nam	Očeta.’	Mar	ne	veruješ,	da	sem	jaz	v	Očetu	in	
Oče	v	meni?	. . .	Verujte	mi,	da	sem	jaz	v	Očetu	in	Oče	
v	meni«	(Jn	14,9-11).Te	besede	so	med	najbolj	po-
membnimi	v	Janezovem	evangeliju.	Na	koncu	uvoda	
v	 svoj	 evangelij	 Janez	 pravi:	 »Boga	 ni	 nikoli	 nihče	
videl;	edinorojeni	Bog,	ki	biva	v	Očetovem	naročju,	
on	je	razložil«	(Jn	1,18).	Evangelist	je	ponovil,	kar	je	
izrekel	in	potrdil	Jezus	sam.	Je	pa	tukaj	nov	odtenek.	
Medtem	ko	Janezov	uvod	govori	o	pojasnjevalnem	
posegu	Jezusa	po	besedah	svojega	učenja,	se	v	odgo-
voru	Filipu	Jezus	sklicuje	na	svojo	lastno	osebo	kot	
takšno	in	daje	razumeti,	da	ga	je	mogoče	sprejeti	ne	
samo	preko	tega,	kar	pravi,	ampak	tudi	preko	tega	
kar	On	preprosto	je.	Če	se	hočemo	izraziti	s	pomoč-
jo	navideznega	nesmisla	učlovečenja,	lahko	mirno	

rečemo,	 da	 si	 je	 Bog	 privzel	 človeški	 obraz,	 obraz	
Jezusa	in	da	od	tedaj	dalje	ni	treba	drugega	kot	zreti	
Jezusov	obraz,	če	hočemo	res	spoznati	obraz	Boga.	
V	njegovem	obrazu	res	vidimo,	kdo	je	Bog	in	kakšen	
je	Bog.

Evangelist	nam	ne	pove,	ali	 je	Filip	do	kraja	ra-
zumel	 Jezusov	 stavek.	 Gotovo	 pa	 je,	 da	 je	 njemu	
popolnoma	 posvetil	 svoje	 življenje.	 Po	 nekaterih	
poznejših	 pripovedih	 naj	 bi	 ta	 apostol	 oznanjal	
evangelij	najprej	v	Grčiji,	potem	pa	v	Frigiji,	kjer	se	
je	v	Gerapolisu	srečal	s	smrtjo,	ki	je	različno	opisana	
kot	 križanje	 ali	 kot	 kamnanje.	 Zaključiti	 hočemo	
svoje	razmišljanje	s	spominom	na	cilj,	h	kateremu	
mora	 težiti	 naše	 življenje:	 srečati	 Jezusa,	 kot	 ga	 je	
srečal	Filip,	tako	da	skušamo	videti	v	njem	Boga	sa-
mega,	nebeškega	Očeta.	Če	se	ne	bi	potrudili	za	to,	
bi	vedno	zdrknili	nazaj	k	samim	sebi	kakor	v	zrcalu	
in	bi	bili	vedno	bolj	sami.	Nasprotno	pa	nas	Filip	uči	
naj	se	pustimo	zavzeti	Kristusu,	biti	z	njim	in	vabiti	
tudi	druge,	naj	se	udeleže	te	njune	družbe.	In	najti	
resnično	življenje,	ko	vidimo	in	najdemo	Boga.

Razumljivo	 je,	 da	 mladi	 ne	 razumejo	 delovanja	
Udbe.	Niso	doživeli	tega,	čemur	družboslovna	stroka	
pravi	 totalitarna	 družbena	 ureditev.	 Niso	 doživeli	
Slovenije	izpred	trideset,	štirideset,	petdeset	let.	Ne	
vedo,	kaj	je	bil	komunizem.	Šole,	ki	so	jih	obiskovali	
v	že	demokratičnih	časih,	so	detabuizirale	drogo	in	
seks,	povojne	zločine	in	zadušljivi	čas	komunizma	
pa	so	pustile	pod	svinčeno	kapo.	Vzgajali	so	jih,	da	je	
odkrivati	to	kapo	nespodobno,	nazadnjaško,	revan-
šistično,	fašistoidno.

Vendar	imata	Udba	in	njeno	potomstvo	eno	sam-
cato	težavo.	Reče	se	ji	resnica.	Resnica	je	kot	cvetlica,	
ki	prebije	asfalt.	Videli	smo:	resnice	ne	ustavijo	mi-
nirana	roška	brezna,	ne	ustavi	je	sto	metrov	betona	
in	opeke	v	Barbarinem	rovu	in	ne	deponija	smeti	na	
Teharjah.	Resnica	pride	na	dan,	tudi	ko	so	arhivska	
gradiva	skrbno	poskrita	ali	celo	zažgana.

Kaj	 more	 potemtakem	 resnici	 tranzicijska	 dre-
sura,	ki	je	zadnja	leta	mladino	uvajala	v	stare-nove	
tabuje	o	polpretekli	zgodovini?	Nič.	Izbruh	vulkana	
le	odlaša.

»Kajti	krivični	vklepa	pravičnega,	zato	prihaja	na	
dan	 popačena	 sodba,«	 ugotavlja	 prerok	 Habakuk	
(1,4).	Povedano	drugače:	krivična	družbena	ureditev	
na	dolgi	rok	zdrži	le,	če	množica	goji	popačeno	sod-
bo.	Popačena	sodba	oziroma	laž	je	nujno	potrebna,	
da	lahko	totalitarna	država	tlači	posameznika	in	da	
se	posameznik(i)	ne	upre(jo).	Nacizem	in	komuni-
zem	sta	bila	poleg	vsega	ostalega	mojstra	laži.	Ko-
munizem	celo	večji,	saj	je	v	primerjavi	z	nacizmom	
imel	mednarodni	značaj	in	se	je	vcepil	na	mogočno	
drevo	vsečloveških	sanj	po	pravičnosti	in	enakosti.

Vloga	 Udbe	 je	 bila	 v	 takem	 sistemu	 ključna	 in	
bistvena.	Udba	ni	pomenila	stranpoti,	nekakšne	de-
formacije,	ki	naj	bi	se	zgodila	zaradi	pretiravanja	po-
litkomisarjev	ali	celo	pomotoma.	Udba	je	bila	samo	
bistvo	komunizma.	Skrbela	je,	da	je	laž	ostala	laž	in	
da	je	bilo	v	obtoku	čim	več	popačene	sodbe.	Njena	
naloga	je	bila	nadzor	misli.	Kako	pa	lahko	nadziraš	
misli	celotnega	naroda?	To	je	vendar	mamutski	posel!	
Misli	naroda	lahko	nadziraš,	če	pripraviš	ljudi	do	tega,	
da	nadzirajo	drug	drugega.	Po	možnosti	tako,	da	niti	
ne	vedo,	da	so	postali	nadzorniki	svojega	bližnjega	
in	informatorji	centrale.	Slovenski	Udbi	je	to	uspelo.

Na	internetu	razkrita	Centralna	aktivna	evidenca	
osupne.	To	je	več	kot	telefonski	imenik	Slovenije	iz-
pred	20	let!	To	je	pol	matične	knjige!	Ne	pretiravam,	
če	rečem,	da	je	bilo	dovolj	biti	“vsak	drugi”	državljan,	
da	 te	 je	 Udba	 imela	 v	 svojih	 evidencah.	 Udbina	
mreža	je	segala	skorajda	v	vsako	slovensko	hišo.	Za	
primer:	družina,	v	kateri	sem	se	rodil	in	odraščal,	je	
v	sedemdesetih	štela	štiri	odrasle	in	dva	otroka.	Od	
štirih	 odraslih	 (oče,	 mati,	 dedek,	 babica)	 je	 Udba	
vodila	spise	o	dveh.	Grozljivo,	ko	pomislim,	da	je	pri	
nedeljskih	kosilih	za	našo	mizo	sedela	Udba,	ne	da	bi	
kdo	to	vedel.	Res,	kot	pred	nekakšno	skrivnostjo	iz	
Da	Vincijeve	šifre	sem	danes,	ko	poskušam	razumeti,	
kaj	je	pravzaprav	Udba	iskala	v	naši	preprosti	kmečki	
hiši,	kako	je	to	vplivalo	na	osebno	počutje	in	medse-
bojne	odnose,	kako	je	to	vplivalo	na	mojo	vzgojo	. . .

Takih	družin	in	zgodb	je	na	Slovenskem	na	tiso-
če	in	tisoče.	Ko	bomo	razvozlali	šifro	Udbe,	bomo	
razvozlali	marsikaj	o	sebi,	o	narodovi	duši,	pa	tudi	o	
današnji	krizi	vrednot	in	smisla.

P. Branko Cestnik

UDBINA ŠIFRA

Op. ur.: Morda bodo tudi naši izseljenci po branju teh ugotovitev drugače gledali na “stari kraj”.

»Berem knjigo Igorja Omerze o Udbi in Kocbeku. Ne razumem, kako je bilo kaj takega mogoče.«
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➧

ENA MARIJA IN DVE GORI

Slovenija	je	imela	v	preteklosti	mnogo	Mariji	posvečenih	božjih	poti.	Veliko	jih	je	zašlo	v	pozabo,	so	pa	
nekatere,	ki	so	danes	prav	tako	ali	pa	še	bolj	obiskane,	kot	so	bile	v	preteklosti.	Drugi	dan	v	juliju	je	po	zapisu	
v	koledarju	posvečen	svetogorski	in	ptujskogorski	Materi	Božji.	Če	prištejemo	še	16.	julij,	ko	goduje	karmel-
ska	Mati	Božja,	imamo	kar	tri	Marije	v	enem	mesecu.	Seveda	ne	gre	za	tri	različne	Marije,	ampak	za	Mater	
Božjo,	ki	je	svojo	navzočnost	med	kristjani	tako	ali	drugače	pokazala	na	različnih	krajih,	kar	prikazujejo	
tudi	različne	podobe.	Ta	zapis	je	posvečen	Mariji,	ki	jo	obiskujemo	in	častimo	na	zapadnem	robu	Slovenije	
ob	italijanski	meji	in	na	vzhodnem	robu	Slovenije	na	hrvaški	meji. p. Bernardin

SVETA GORA PRI GORICI
BAZILIKA MARIJINEGA VNEBOVZETJA

Slovensko	ozemlje	ima	več	‘svetih	gora’,	najodlič-
nejša	med	vsemi	je	tista	na	681	metrov	visoki	Skalni-
ci nad Solkanom,	od	koder	vidiš	Jadransko morje	
in Furlansko nižino	do	Julijcev s Triglavom,	čez	Vi-
pavsko dolino	do	notranjskega	in	istrskega	hribovja.	
Prelepo	svetogorsko	okolje,	kjer	se	duhovno	staplja	
z	naravno	lepoto,	je	človeka	že	stoletja	vabilo	k	sebi.

Zaradi	svoje	lege	je	bila	verjetno	že	v	antiki	Skal-
nica	 pomembna	 strateška	 točka.	 Morda	 je	 bilo	 tu	
res	pogansko	svetišče,	kot	ugibajo	nekateri.	O	cerkvi	

iz	zgodnjega	srednjega	veka	priča	kamnita	plošča,	
najdena	ob	gradnji	leta	1541.	Takrat	so	to	vzeli	kot	še	
eno	znamenje	z	neba,	da	morajo	postaviti	božjo	hišo.

Začetki	božjepotništva	segajo	v	burne	čase	tur-
ških	vpadov,	reformacije,	različnih	ljudskih	verskih	
gibanj.	Sredi	vse	te	zmede	se	je	leta	1539	med	ljudmi	
razširil	glas	o	tem,	da	se	je	na	Skalnici	Mati	božja	pri-
kazala	pastirici Urški Ferligojevi iz Grgarja in	ji	
naročila,	naj	ji	tam	zidajo	novo	cerkev	in	prosijo	mi-
losti.	Ljudsko	izročilo	pravi,	da	je	oblast	Urško	zaprla	
v	ječo,	ker	so	jo	obdolžili	laži	in	prevare.	Trikrat	so	
jo	zaprli,	a	je	bila	vedno	čudežno	rešena.	Končno	so	
oblasti	v	Gorici	popustile	pred	vse	bolj	jasno	ljudsko	
zahtevo	in	dovolile	zidavo	svetišča.

Že	leto	po	začetku	dogajanj	na	Skalnici	so	izpro-
sili	tudi	dovoljenje	oglejskega	patriarha	za	zidanje	
cerkve.	 Namestnik	 goriškega	 glavarja	 Hieronim	
Attems	 je	 daroval	 svet	 na	 vrhu	 Skalnice.	 Zidati	 so	
začeli	leta	1541.	A	ni	šlo	vedno	lahko.	Našli	so	se	tudi	
nasprotniki.	Kranjski	deželni	stanovi,	ki	so	bili	pod	
protestantskim	 vplivom,	 so	 se	 pritožili	 kralju	 Fer-
dinandu:	»V	zadnjem	času	se	je	osnovalo	romarsko	
svetišče	nad	Solkanom	v	goriški	pokneženi	grofiji	in	
tjakaj	zahajajo	množice	vseh	dežel	in	jezikov.	Trdijo,	
da	so	tam	spregledali	slepi	in	ozdraveli	kruljavi.	Vse	
to	pa	je	le	malikovanje	in	zavajanje	naivnežev.	Bilo	
je	 že	 prepovedano,	 naj	 nihče	 tja	 ne	 roma	 in	 išče	
čudežev.	A	zaman!	Zatorej	naj	se	zaradi	božje	časti	
slična	romanja	prepovedo.«	Tudi	sam	Primož	Trubar	

Pogled na Sveto goro s Sabotina

Notranjost v I. svetovni vojski porušene cerkve

Notranjost svetogorske bazilike danes
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Božjepotna	cerkev	Matere	božje	na	Ptujski	Gori	
je	 zgovorna	 že	 s	 svojo	 edinstveno	 lego.	 Tam,	 kjer	
se	 vinorodni	 haloški	 hribi	 in	 griči	 spuščajo	 v	 rav-
nino	 Dravskega po-
lja,	so	si	na	352	metrov	
visokem	 griču	 častilci	
izbrali	 prostor	 za	 Ma-
rijino	 svetišče.	 Od	 tod	
se	 v	 jasnem	 vremenu	
kakor	na	dlani	vidi	pol	
Štajerske	 od	 Pohorja,	
Slovenskih	goric,	Haloz	
do	Boča.	Vmes	pa	staro-
davni	Ptuj,	rastoče	stol-
pnice	Maribora,	sanjava	
Slovenska Bistrica,	
delavsko	in	industrijsko	
Kidričevo	 in	 številna	
druga	 mesta	 in	 vasi	 –	
panorama,	kateri	se	je	le	
stežka	odpovedati!

Zgodovina	Ptujske	Gore	sega	daleč	nazaj	v	srednji	
vek.	O	preteklosti	tega	milostnega	romarskega	kraja	
so	manj	zgovorne	pisane	listine,	zato	pa	veliko	bolj	

PTUJSKA GORA
BAZILIKA SV. MARIJE

je	grmel	s	prižnice	proti	zidavi	cerkve	na	Sveti	gori.
Vendar	 pa	 to	 ni	 bila	 prva	 cerkev	 na	 tem	 kraju.	

Ohranjena	je	namreč	darilna	listina,	s	katero	je	gori-
ški	grof	Majnhard	dne	19.	maja	1368	podaril	nekemu	
podložniku	»zemljišče	pod	goro	Naše	Gospe	pri	Sol-
kanu«.	Listino	hrani	Dunajski	državni	arhiv.	Druga	
listina	nosi	datum	14.	avgust	1376	in	sporoča,	da	je	
Ulrik	 iz	 Germogliana	 zapustil	 »cerkvi	 svete	 Marije	
blizu	 Gorice«	 srebrn	 ke-
lih.	To	Marijino	svetišče	so	
leta	1496	porušili	Turki.

Prva	romarska	cerkev	
je	 bila	 mogočna	 triladij-
ska	stavba,	zidana	v	slogu	
med	gotiko	in	renesanso,	
iz	klesanega	kamna	in	 je	
lahko	 sprejela	 kar	 štiri	
do	pet	tisoč	romarjev.	Po	
pooblastilu	patriarha	Gri-
manija	 jo	 je	 posvetil	 12.	
oktobra	1544	škof	Egidij	
Falzetta	iz	Creole.	Patriarh	
je	zanjo	daroval	podobo,	
ki	 jo	 še	 danes	 vidimo	 v	
glavnem	oltarju.	 Na	 njej	
je	upodobljena	Marija	z	Jezusom	pred	večerno	po-
krajino	s	prerokom	Izaijem	ter	Janezom	Krstnikom	
ob	straneh.	Njen	avtor	naj	bi	bil	beneški	slikar	Jakob	
Palma	starejši.	Njena	zgodba	je	burna	kakor	sveto-
gorska	zgodovina.	Bila	je	večkrat	begunka.	Po	drugi	
svetovni	vojni	se	je	po	vseh	peripetijah	končno	vrnila	
v	 svoje	 domovališče.	 Pred	 tem	 so	 jo	 v	 vatikanskih	
restavratorskih	 delavnicah	 prenesli	 s	 cipresovega	
lesa	na	platno.	Zanimivo	je,	da	je	na	Sveti	gori	po-

membnejši	kakor	slika	kraj	sam,	saj	si	je	tega	Marija	
izbrala	 za	 svoje	 češčenje.	 Marija	 je	 namreč	 Urški	
naročila:	»Povej	ljudem,	naj	mi	tukaj	postavijo	hišo	
in	prosijo	milosti.«

Znan	je	napis	nad	vhodom	v	cerkev,	ki	pravi:	Jaz	
pa	stojim	na	gori	kakor	prej!	To	se	je	potrdilo	tu	gori	
že	večkrat.	Prve	hude	preizkušnje	so	prišle	z	Jožefom	
II.,	ko	so	morali	Sveto	goro	zapustiti	njeni	skrbniki	

frančiškani	 (ti	 so	 prišli	
leta	 1565	 sem	 iz	 Bosne,	
ko	 so	 se	 umikali	 pred	
Turki),	vse	premoženje	je	
bilo	 odpeljano,	 prodano	
ali	pa	uničeno,	saj	so	mo-
rali	 celo	 streho	 razkriti.	
Že	 leta	 1793	 so	 svetišče	
obnovili	 in	 zopet	 zelo	
razkošno	opremili.	Takrat	
so	tudi	prvič	zapisali	nad	
vrata	znani	napis.	Divja-
nje	 soške	 fronte	 je	 seglo	
tudi	 sem.	 Petega	 junija	
1915	 je	 treščila	 v	 cerkev	
prva	 italijanska	 granata,	
dvajset	 dni	 kasneje	 sta	

bila	cerkev	in	samostan	le	še	razvalina.	Marijino	po-
dobo	so	rešili	in	je	bila	vse	do	1921	v	Ljubljani.	Pod	
italijansko	oblastjo	so	si	Primorci	vztrajno	prizade-
vali	za	obnovo	porušene	cerkve,	ki	je	bila	zanje	tudi	
narodni	 simbol.	 26.	 avgusta	 1928	 je	 novo	 svetišče	
posvetil	goriški	nadškof.

Na	Sveto	goro	romajo	Slovenci,	Italijani	in	Furlani.	
To	je	kraj,	kjer	si	podajajo	roko	narodi,	katerih	pre-
teklost	ni	bila	vedno	prijateljska.	Marija	vse	povezuje.

arhitektura	in	cerkvena	oprema.	Ljudska	govorica	
je	ohranila	legendo,	ki	pravi,	daje	na	Vurberku	živel	
bogat	grof,	ki	je	imel	le	enega	otroka,	slepo	hčerko.	

Žalostni	 starši	 so	 pro-
sili	 Marijo	 za	 pomoč.	
Tudi	deklica	sama	se	je	
rada	obračala	v	molitvi	
k	 Mariji,	 naj	 ji	 izprosi	
vid.	 Ko	 so	 nekoč	 vsi	 v	
družini	 goreče	 skupaj	
molili	k	Mariji,	je	slepa	
deklica	 zagledala	 pred	
seboj	luč.	Odprla	je	oči	
in	spregledala.	Prosila	je	
starše,	 naj	 jo	 zapeljejo	
na	kraj,	kjer	je	zagleda-
la	svetlobo.	Prišli	so	na	
goro,	kjer	je	takrat	stal	
križ.	 Deklica	 pokaže	
kraj	 in	 pravi,	 da	 je	 na	
tem	 mestu	 videla	 luč.	

Hvaležni	oče	se	je	odločil,	da	na	tem	kraju	postavi	
veliko	cerkev.	Tako	je	nastala	ptujskogorska	cerkev	
in	romarski	kraj.
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Legendam	sicer	ne	gre	verjeti,	vedno	pa	skrivajo	v	
sebi	tudi	kanček	resnice.	Bogata	arhitektura,	ki	ima	
številne	grbe,	kaže,	da	je	Ptujska	Gora	zares	plemiška	
ustanova.	Največkrat	se	ponovita	dva	grba:	ptujski	in	
celjski.	Po	sodbi	zgodovinarjev	je	cerkev	delo	ptujskih	
grofov,	ki	so	jim	po	poroki	Valburge	Celjske	s	Bern-
hardom	 III.	 Ptujskim	 priskočili	 na	 pomoč	 Celjani.	
Prav	ta	zakonski	par	 je	 tudi	upodobljen	z	grboma	
svojih	rodovin	pod	Marijinim	plaščem	v	oltarni	po-
dobi.	Cerkev	je	bila	zgrajena	ob	koncu	14.	stoletja	in	
v	začetku	15.	stoletja.	Izjemno	bogati	in	vplivni	usta-
novitelji	so	poskrbeli,	da	je	bila	zidana	in	opremljena	
kar	se	da	razkošno.	Ugledni	slovenski	poznavalec	in	
umetnostni	zgodovinar	dr. Marijan Zadnikar,	ki	 je	
napisal	tudi	posebno	knjigo	o	tej	cerkvi,	pravi,	da	je	
Ptujska	Gora	»pesem	slovenske	gotike«.

Burna	dogajanja,	ki	so	sledila,	so	segla	tudi	na	ta	
milostni	kraj.	Turki	so	večkrat	pridrli	sem	in	močno	
poškodovali	cerkev,	a	so	jo	vselej	znova	verni	popra-
vili.	 Iz	 teh	 časovje	 ohranjena	 zgodba,	 da	 je	 Marija	

»Pesem slovenske gotike«

sama	zavarovala	Goro,	ko	jo	je	zagrnila	v	črn	oblak	
in	je	turški	roparji	niso	našli	(od	tod	ime	Črna gora).	
V	tistih	časih	so	cerkev	obdali	z	močnim	obzidjem	
in	stolpi.	Še	danes	 je	vidnih	nekaj	sledov.	Za	Turki	
so	dolga	leta	v	njej	gospodarili	protestanti.	V	času	
protireformacije	pa	so	cerkev	začeli	upravljati	jezuiti	
iz	Leobna	in	takrat	je	božja	pot	zopet	zacvetela	kot	v	
prvih	časih.	V	duhu	časa	so	jezuiti	dodali	lepo	baroč-
no	opremo.	Takrat	so	verjetno	prenesli	gotski	relief,	
ki	je	prvotno	stal	nad	glavnim	vhodom	v	cerkev,	v	
novi	glavni	oltar,	kjer	stoji	še	danes.

Od	leta	1937,	ko	so	prevzeli	upravo	očetje	minori-
ti,	ki	v	bližnjem	Ptuju	delujejo	že	prek	750	let,	cerkev	
načrtno	 obnavljajo.	 Vsako	 leto	 dobiva	 nekaj	 tiste	
stare	lepote,	kot	so	jo	zamislili	prvotni	graditelji	in	
zaradi	katerih	sodi	Ptujska	Gora	med	naše	najdrago-
cenejše	spomenike.	To	osrednje	svetišče	Marijinega	

češčenja	v	mariborski	škofiji	je	moralo	po	vojni	skozi	
svojsko	 preizkušnjo,	 saj	 je	 povojna	 komunistična	
oblast	cerkev	zaprla	 in	sem	prepovedala	romanja.	
Toda	teh	tudi	administrativne	grožnje	in	prepovedi	
niso	zatrle. Franci Petrič

Notranjost ptujskogorske bazilike

Čuj, Marija, prošnje vroče, * o, ne pusti me iz rok.
Mati mila mi ostani * sredi križev in nadlog.
Če upró se mi vsa srca, * Tvoje se mi ne upré,

k Tebi kličem, Ti pomagaj * Mati, saj premoreš vse.
Nikdar Ti ne boš pustila, * da se Tvoj otrok zgubi,

Mati, Ti me boš rešila, * Tvoja roka me drži.
Ti me čuvaj, Ti me brani, * vedno mi ob strani stoj,
milo sodbo mi izprosi, * reši me, otrok sem Tvoj.

Čuj, Marija, klic srca, * saj si vsa usmiljena.
Ti mogočna sveta Mati, * moreš vedno pomagáti.

Ko nikjer ni več pomóći, * si nam zvezda v temni nôči.
Ne presliši prošnje glas, * ljuba Mati, usliši nas.

Glej, otroci Tvoji smo, * Tebi se zaupamo.
Saj nam moraš pomagáti, * o, pokaži, da si Mati.

Ko nikjer pomóči ni, * naše upanje si Ti.
Čuj, Marija, klic srca, * saj si vsa usmiljena.

Amen.
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Jože Pucelj

ALI KRŠČANSTVO IZUMIRA?

Raziskave	kažejo,	da	je	v	Evropi	krščanska	vera	v	
upadanju.	V	Franciji	število	nedeljnikov	strmo	pada.	
Nekateri	celo	menijo,	da	bo	katolicizem	umrl,	kot	
je	umrla	v	Severni	Afriki	nekdaj	cvetoča	Cerkev.	Na	
Nizozemskem	je	obisk	nedeljskih	maš	padel	z	80	na	
15%.	Vsako	četrto	katoliško	cerkev	bodo	morali	pro-
dati,	ker	ni	ne	vernikov	ne	sredstev	za	vzdrževanje.	
Po	drugih	deželah	v	Evropi	se	borijo	s	podobnimi	
težavami.	 Po	 mednarodni	 raziskavi	 o	 vernosti	 na	
Slovenskem,	 je	 na	 vprašanje,	 ali	 verujete	 v	 Boga,	
pritrdilno	 odgovorilo	 53	 odstotkov	 vprašanih,	 12	
odstotkov	je	odgovorilo,	da	v	Boga	ne	verujejo.	Tre-
tjina	je	odgovorila,	da	v	Boga	ne	veruje,	meni	pa,	da	
obstaja	neka	višja	sila.

Je	torej	krščanstvo	zastaralo	in	opešalo,	da	sodob-
ni	človek,	zlasti	v	Evropi,	drugod	je	situacija	v	mar-
sičem	drugačna,	ne	išče	rešitve	pri	Kristusu,	ampak	
se	obrača	k	vzhodnim	religijam	ali	pa	se	prepušča	
mamilom	oziroma	obupu?

To	 vprašanje	 si	 je	 v	 enem	 izmed	 svojih	 razmi-
šljanj	 zastavil	 znani	 jezuitski	 teolog	 Karl	 Rahner	
(l904–1984).	»Danes	imajo	mnogi	ljudje	vtis,	da	je	
krščanska	vera	zastarela.	Po	njihovem	gre	za	zgodo-
vinsko	pogojeno	resničnost,	ki	je	sicer	še	navzoča	v	
naši	družbi,	kot	marsikaj,	kar	je	nekoč	nastalo;	nekaj,	
kar	še	obstaja,	a	pravzaprav	nima	več	nobenega	opra-
vičila	za	obstoj	in	počasi,	vendar	zagotovo	izumira	in	
izginja.«	Na	vprašanje,	ali	krščanska	vera	odmira,	po	
Rahnerju	odgovarja	vprašanje	o	njegovi	vsebini.	»Ali	
vsebina	krščanske	vere,	kar	zadeva	njeno	dejansko	
oznanilo,	daje	povod	za	misel,	da	je	sama	v	sebi	le	ča-
sovno	pogojena	predstava,	podrejena	zgodovinske-
mu	propadu,	ki	jo	lahko	poznejši	rodovi	zavržejo?«

Kaj je pravzaprav bistvo krščanstva?
Rahner	dobro	pokaže,	zakaj	krščanstvo	ne	more	

zastarati.	»Saj	krščanstvo	ne	zametuje	tega	ali	onega,	
tudi	ne	nasprotuje	ali	zanika	vseh	še	ne	domišljenih	
možnosti,	ki	se	lahko	pojavijo	v	prihodnosti.	Krščan-
stvo	 pravi	 samo,	 da	 je	 onstran	 teh	 posameznih	 in	
končnih,	 že	 uresničenih	 ali	 načrtovanih	 ali	 še	 niti	
ne	domišljenih	možnosti	vsakemu	posamezniku	ali	
celotni	zgodovini	človeštva	ponujena	že	neskončna,	
odprta	resničnost,	ki	je	že	zdavnaj,	da	–	že	od	nekdaj	
stvarna,	saj	je	ni	potrebno	šele	narediti,	ampak	doseči	
v	svobodi	brezpogojne	ljubezni	in	se	imenuje	Bog.«	
Edina	alternativa	krščanstvu	so	»skeptični	relativisti,	
ki	se	upirajo	temu,	da	bi	svoje	življenje	premislili	do	
kraja,	ki	potujejo,	a	ne	vedo	kam.«	Rahner	poudarja,	
da	je	treba	imeti	pogum,	da	se	Bogu	predaš.	»V	češče-
nju	in	ljubezni,	ne	pa	dlakocepskemu	govoričenju	
o	njem	. . .,	da	mu	resnično	rečeš	Ti,	ker	ti	On	sam	to	
omogoča.	In	to	je	mogoče,	treba	je	le	poskusiti.	Ko	
se	 brezpogojno	 izročiš	 nedoumljivosti	 ljubljenega	
Boga,	izgine	strah,	da	bi	kaj	takega	lahko	zastaralo.	In	
to	je	krščanstvo.	Prav	nič	ga	ne	more	preseči.	Lahko	
le	zaostaneš	za	njim	. . .«

Jezus je za kristjane gotovost
Teolog	Rahner	poudarja,	da	je	v	Kristusu	Bog	re-

kel	človeku	svoj	dokončni	»da«.	»V	Jezusu	in	njegovi	
besedi,	v	njegovi	usodi	in	zmagi	nad	smrtjo	je	dano	
nepreklicno	Božje	zagotovilo	človeštvu,	da	resnično	
dosega	 Boga.«	 Ker	 pa	 mora	 nepreklicni	 Božji	 »da«	
biti	zgodovinsko	otipljiv,	»je	s	tem	utemeljena	tudi	
trajnost	verskega	občestva,	ki	je	nosilec	tega	Božjega	
‘da’	in	ga	trajno	ponavzočuje«.	Rahner	tudi	zanika,	da	
bi	mogel	za	Kristusom	priti	nekdo,	ki	bi	ga	presegel.	
»Drugega	takšnega	pričevanja	v	naši	zgodovini	do	
zdaj	očitno	ni	bilo,	saj	nobena	druga	velika	osebnost	
v	zgodovini	verstva	ni	bila	tak	pričevalec	in	to	tudi	
ni	hotela	biti.	/. . ./	In	ko	bi	bil	za	Jezusom	nekdo,	ki	
si	 je	ali	bi	si	 lastil	takšno	absolutnost,	bi	bil	vedno	
prepozen,	ker	 je	Jezus	že	tu	in	je	vse	(absolutnega	
Boga	v	sebi)	tako	obljubil,	da	kaj	večjega	ni	več	mo-
goče	povedati.«

Prihodnost vere
Nekateri	se	sprašujejo,	ali	bo	zaradi	okostenelosti	

in	starostne	onemoglosti	ugasnilo	institucionalno	
krščanstvo.	Rahner	 je	prepričan,	da	to	ni	mogoče.	
Če	je	vsebina	krščanstva	taka,	da	ustreza	osnovnim	
človekovim	 težnjam,	 »bo	 obstajala,	 dokler	 bodo	
obstajali	 ljudje«.	Človek	si	namreč	v	svojem	bistvu	
želi	brezpogojne	sprejetosti	in	dokončnega	smisla	
življenja,	to	pa	mu	krščanstvo	oziroma	Bog	po	Kri-
stusu	daje	v	polnosti.

Seveda	 pa	 nam	 ta	 odgovor	 ne	 pove	 ničesar	 o	
konkretni	 obliki	 cerkvene	 skupnosti.	 »Jeruzalem-
ska	praobčina,	konstantinska	državna	Cerkev,	doba	
cerkvenih	 očetov,	 fevdalna	 Cerkev	 srednjega	 veka	
(s	 cerkveno	 državo	 in	 papeži,	 ki	 so	 se	 vojskovali),	
meščanska	Cerkev	po	francoski	revoluciji	skoraj	do	
današnjih	dni	–	v	vseh	je	šlo	vedno	za	isto	družbeno	
strukturirano	Jezusovo	versko	občestvo,	in	vendar	
so	bile	tolikšne	spremembe	v	tej	istosti!	Noben	škof	
ali	kristjan	bi	si	ne	mogel	misliti	–	razen	v	drznosti	
svoje	krščanske	vere	v	Jezusa	–,	da	bi	se	mogla	Cerkev,	
ki	jo	je	(le	del	njenega	obdobja)	v	svojem	kratkem	
življenju	sam	izkusil,	tako	radikalno	spremeniti,	ne	
da	bi	pri	tem	propadla.	Kljub	spremembam	pa	je	Cer-
kev	živela	naprej,	kakor	da	bi	bila	taka	že	od	zdavnaj.	
/. . ./	Morda	bo	kljub	škofovski	oblasti,	ki	bo	ostala,	
samoodgovorna	iniciativa	kristjanov	v	bazi	mnogo	
večja,	kot	je	danes,	vsega	tega	ne	vemo.	/. . ./	Tudi	v	
prihodnosti	pa	bo	obstajala	Cerkev	takšnih	ljudi,	ki	
s	pogledom	na	Jezusa	složno	stopajo	–	v	veri,	upanju	
in	ljubezni	–	naproti	obljubi,	ki	je	neskončna.«

Rahner	na	 koncu	 pravi,	 da	 bi	 takšno	 vero	 smel	
zapustiti	le,	če	bi	mu	nekdo	ponudil	nekaj	večjega,	
kar	vodi	v	večjo	svobodo,	kar	pa	 je	 iz	povedanega	
nemogoče.	»No,	tega	dokaza	mi	še	nihče	ni	dal,	tudi	
izkustvo	mojega	življenja	ne!«
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S	tem	so	se	potrdile	zasluge,	ki	jih	ima	za	razvoj	
gospodarstva,	 parlamentarne	 demokracije,	 oseb-
ne	in	mišljenjske	svobode,	ne	nazadnje	za	razmah	
znanosti	in	tehnologij,	ki	gibljejo	moderni	svet.	Te	
zasluge	so	tako	očitne,	da	so	jih	navsezadnje	prizna-
le	tudi	ustanove,	ki	so	na	razmah	liberalizma	v	19.	
stoletju	gledale	z	največjim	nezaupanjem.	Katoliška	
Cerkev,	 ki	 je	 s	 papeškim	 “silabom”	 leta	 1864	 raz-
glasila	liberalizem	za	Cerkvi	in	krščanstvu	nevarno	
gibanje,	 je	 z	 drugim	 vatikanskim	 koncilom	 sto	 let	
kasneje	sprejela	temeljne	ideje	o	osebni,	mišljenjski	
in	verski	svobodi	in	jih	s	tem	spoznala	za	skladne	s	
krščanstvom.

Na	Slovensko	je	liberalizem	prihajal	od	začetka	
19.	stoletja	iz	nemških	dežel.	V	skromnih	razmerah,	
iz	katerih	se	je	polagoma	rojevalo	slovensko	nacio-
nalno	gibanje,	mu	dolgo	ni	bilo	jasno,	kaj	hoče	in	kaj	
misli	s	svojimi	gesli	o	gospodarski,	osebni	in	mišljenj-
ski	svobodi.	Proti	koncu	stoletja	se	je	po	evropskih	
zgledih	zapletel	v	»kulturni	boj«,	glavno	gibalo	mu	
je	 postal	 bojevit	 antiklerikalizem.	 Ni	 se	 ogreval	 za	
demokracijo,	nezaupljivo	je	sprejemal	splošne	poli-
tične	pravice,	ostajal	je	brez	določenega	socialnega	
in	 kulturnega,	 nazadnje	 celo	 brez	 nacionalnega	
programa.	V	prvi	Jugoslaviji	je	postal	trdna	podlaga	
unitarizmu	in	centralizmu,	v	boju	s	katolištvom	se	
ni	več	znašel,	njegovi	najvidnejši	kulturni	nosilci	so	
proti	letu	1940	prešli	na	komunistično	stran,	v	voj-
nem	času	je	politično	in	vojaško	tragično	potonil,	z	
njegovimi	ostanki	 je	po	vojski	nasilno	obračunala	
komunistična	diktatura.

Po	letu	1990	se	je	slovenski	liberalizem	vsaj	delno	
obnovil	v	stranki	“liberalne	demokracije”	–	ime	je	
protislovno,	saj	sta	si	liberalizem	in	demokracija	v	
mnogih	stvareh	nasprotna.	Tak,	kakršen	obstaja	na	
prehodu	v	novo	tisočletje,	je	dedič	ne	samo	dobrih,	
ampak	tudi	slabih	strani	klasičnega	liberalizma.	Kar	
je	bilo	v	njem	dobrega,	 je	prešlo	v	druge	socialno-
politične	tokove,	zlasti	v	krščansko	in	socialno	de-
mokracijo,	sprejeli	so	njegovo	politično	in	kulturno	
“filozofijo”	človekovih	pravic,	svoboščin	in	blaginje.	
Liberalizmu	 je	 ostalo	 tisto,	 kar	 je	 v	 njem	 narobe.	
To	pa	je	njegova	naivna,	iluzorna,	utopična	misel	o	
svobodi.	Ta	naj	bi	bila	načelno	neomejena,	brez	meja	
na	 znotraj	 in	 na	 zunaj,	 svobodo	 posameznika	 naj	
bi	omejevala	samo	svoboda	drugih	posameznikov.	
Vsakdo	naj	ima	pravico	do	svobode	v	vsem,	kar	hoče	
in	kar	si	želi	–	v	življenjskih	užitkih	in	ugodnostih	
vseh	 vrst,	 kjerkoli,	 kadarkoli,	 kakorkoli.	 Od	 tod	

popolna	 svoboda	 spolnosti,	 združitev	 in	 ločitev,	
umetnih	oploditev	in	umetnih	usmrtitev,	potovanj	
in	nakupovanj,	zabavnih	eksaltacij	in	gospodarskih	
špekulacij;	ne	nazadnje	svoboda	za	vsakršno	znan-
stveno	raziskovanje	in	tehnološko	napredovanje.	Dr-
žava	naj	vse	te	dejavnosti	v	imenu	svobode	omogoča,	
varuje	in	zanje	deli	denar	–	celo	tedaj,	ko	posameznik	
priznava	samo	še	sebe	in	svoj	užitek;	celo	tedaj,	ko	ne	
priznava	države	in	ne	sprejema	nacionalne,	socialne,	
kulturne	identitete,	ki	jo	ta	država	reprezentira.

Temna	stran	liberalizma,	ki	 je	posledica	naivne	
teorije	o	svobodi	brez	meja,	se	v	praksi	sprevrača	v	
socialno	nepravičnost.	Popolna	svoboda	je	zmeraj	
svoboda	močnejšega.	Slovencem	se	zadnje	času	vsi-
ljuje	zahteva,	naj	trgovci	prodajajo	in	kupci	kupujejo	
vse	dni	v	tednu,	tudi	ob	nedeljah	in	praznikih.	Zah-
teva	se	utemeljuje	na	načelu	popolne	svobode	posa-
meznikov,	njihovih	potreb	in	najrazličnejših	želja.	
Gre	za	neoliberalizem,	ki	postavlja	trgovske	osebke	
v	neenak	položaj,	streže	močnejšim	in	slabi	šibkejše.	
To,	 kar	 si	 z	 vsakodnevno	 prodajo	 lahko	 privoščijo	
velike	trgovske	korporacije,	je	pogubno	za	srednje	
in	 majhne	 trgovske	 obrate.	 Svobodna	 prodaja	 se	
sprevrača	v	gospodarski	in	socialni	darvinizem.	Še	
huje	je	s	svobodo	brez	meja,	ki	si	jo	lastita	znanost	in	
tehnologija,	danes	svetovna	in	jutri	slovenska.	Želje	
biogenetike	in	drugih	ved	segajo	onstran	vsega,	kar	
je	še	predstavljivo	in	človeško	mogoče,	vse	do	popol-
nih	oblik	evtanazije,	o	katerih	je	nacionalsocializem	
lahko	samo	sanjal.	Vsi	že	vedo	za	nevarnosti,	ki	jih	
popolnoma	svobodni	znanost	in	tehnologija	prina-
šata	 okolju,	 zemlji	 in	 ljudem.	 Vsi	 Slovenci	 vedo	 za	
nered,	ki	ga	zanaša	v	šole	želja	po	neomejeni	svobodi	
mladih,	škodljiva	učiteljem,	še	bolj	pa	učencem.	V	
primerjavi	s	tem	je	želja	nekaterih,	naj	bi	v	umetnosti	
zaradi	brezmejne	svobode	priznali	za	umetnost	vse,	
kar	se	za	takšno	razglaša,	samo	nedolžna	groteska.

V	osrčju	liberalizma	se	skriva	zarodek	nečesa,	ker	
se	prek	skrajnosti	sprevrača	v	nihilizem,	dekadenco,	
anarhijo.	V	stanju	brezoblične	anarhije	se	spremi-
njajo	 v	 nesmisel	 vse	 mogoče	 svoboščine,	 pravice	
in	neodgovornosti.	In	tako	je	edino	zdravilo	zoper	
takšno	stanje	to,	da	začnemo	govoriti	–	podobno	kot	
so	pred	leti	v	»rimskem	klubu«	spregovorili	o	mejah	
rasti	–	o	mejah	svobode.	Samo	to	lahko	zagotovi,	da	
bo	svoboda	obstala,	to	pa	pomeni	slovo	od	liberaliz-
ma	–	da	bi	se	ohranilo,	kar	je	bilo	v	njem	dobrega,	in	
preprečilo	prevlado	tistega,	kar	je	v	njem	pogubno	
zanj	in	za	vse	nas.

Janko Kos

BLIŠČ IN BEDA LIBERALIZMA

Liberalizem je od konca 18. stoletja pomembno vplival na gospodarske, politične in kulturne 
razmere po Evropi in Ameriki, v 19. stoletju je dosegel vrh, v 20. stoletju, ko se je zdelo, da je že osla-
bel, je odlično pripomogel h koncu fašizma, nacionalsocializma in komunizma, ki so se razglašali 
za učinkovito zdravilo zoper bolezni, ki da jih povzroča prav liberalizem.

Slovenija je tako majhna, da si ne more privoščiti velikega predsednika države.
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Mariborski bankrot
Jezdec	belega	konja	strelja	puščice	mariborske-

ga	bankrota.	Propad	severne	cerkvene	metropolije	
polni	časopisne	strani.	V	Sloveniji	je	propadlo	že	več	
podobnih	 finančnih	
projektov,	 ki	 so	 izšli	 iz	
zbranih	 certifikatov,	 a	
o	 nobenem	 se	 ni	 tako	
govorilo	in	toliko	pisalo	
kakor	 o	 avanturi	 Mari-
borčanov.	Večina	malih	
delničarjev	 se	 je	 pri-
družila	 množici	 onih,	
ki	 svojega	 certifikata	
ni	smo	mogli	spremeniti	
v	denar.	Koliko	je	takih,	
ki	 so	 resnično	 vložili	
svoje	prihranke,	ni	zna-
no.	 Največ	 je	 izgubila	
mariborska	nadškofija,	
kajti	izgubila	je	vse.	Ma-
terialno	in	moralno,	ker	
je	izgubila	tudi	svoje	dobro	ime.	Pristojno	sodišče	bo	
s	pravnega	zornega	kota	izreklo	svoje.	Zaradi	tega	
ne	bo	nihče	zaprt,	ker	je	vse	zakonito	…	in	izprijeno	
kakor	v	vseh	drugih	primerih.	Dvomim,	da	bo	svoje	
izreklo	tudi	cerkveno	sodišče.	Če	parafraziram	znano	
frazo:	“bo	že	minilo”,	kajti	dejansko	tako	upajo	in	
mislijo	mnogi,	ki	odločajo	v	Cerkvi.

Iz	teološke	perspektive	bi	smeli	reči,	da	se	je	želja	
po	upravičeni	gospodarski	trdnosti	spremenila	v	po-
skus,	da	bi	se	osvobodili	od	darovalcev,	od	miloščine	
vernikov	in	tako	Cerkev	spremenili	v	“naš	projekt”	
(kleriški)	po	človeških	in	zemeljskih	merilih.	A	Cer-
kev	je	in	ostaja	Jezusova,	zato	on	ne	dovoli	take	osa-
mosvojitve,	pa	čeprav	mora	na	križ	gospodarskega	
poloma	in	vnovične	izgube	dobrega	imena.

Pedofilska afera vesoljne Cerkve
Drugi	 apokaliptični	 jezdec	 prijaha	 na	 rdečem	

konju	 sodobnih	 oblik	 ljubezni	 in	 se	 izraža	 kot	
pedo	filska	afera,	ki	se	je	zgrnila	na	vesoljno	Cerkev.	
Upravičeno	ali	ne,	načrtno	ali	ne,	napihnjeno	ali	ne,	
dejstvo	je,	da	je	medijska	gonja	dobesedno	prepihala	
ves	svet.	In	tudi	tega	konja	jaha	duhovščina.	Škofje	
po	svetu	so	v	želji,	da	bi	obvarovali	dobro	ime	Cer-
kve,	pravzaprav	preveč	verjeli	svojim	duhovnikom	
in	premalo	svojim	vernikom.	Problem	se	je	pometal	
pod	preprogo	in	ko	je	kup	postal	velik	in	prestopek	

družbeno	zaničevan,	je	udaril	na	plan	z	vso	silo.	Mo-
ralna	in	materialna	škoda	za	vesoljno	Cerkev	se	meri	
v	odškodninah	in	tudi	v	zahtevi	marsikdaj	moralno	
izprijenih	ljudi,	da	Cerkev	utihne	in	ne	oznanja	več,	

kaj	 je	 prav	 ali	 narobe.	
Mediji	 so	 nehali	 razi-
skovati	te	zlorabe,	ko	so	
razmesarili	duhovščino	
oziroma	ko	so	se	nasitili	
z	njenimi	grehi.	Očitno	
je	 bolj	 šlo	 za	 napad	 na	
Cerkev	 kakor	 za	 reše-
vanje	problema	samega	
na	sebi.	Po	boleči	izkuš-
nji	se	je	Cerkev	soočila	
s	 to	 svojo	 krivdo	 in	 bo	
nekoč	 pomagala	 reše-
vati	 podobne	 situacije	
pri	vseh	tistih	poklicih,	
ki	so	»rizični«	zaradi	svo-
jega	stalnega	stika	z	od-
raščajočimi	 in	 nizkih	

moralnih	 standardov.	 Zdi	 pa	 se,	 da	 je	 ta	 jezdec	 že	
odjahal.

Pohod agresivnega ateizma
Tretji	apokaliptični	 jezdec	na	črnem	konju	pri-

naša	agresivni	ateizem,	ki	se	poslužuje	vseh	tuzem-
skih	sredstev,	da	uveljavlja	svojo	ideologijo.	V	šolah,	
družinskem	 zakoniku,	 v	 medijih,	 v	 zakonodaji,	 v	
občem	jeziku	…	Vsepovsod	se	srečujemo	z	infiltracijo	
sovražnika	vsega,	kar	je	dobro,	naravno,	razumno	in	
krščansko	obarvano.	Od	nas	celo	zahtevajo,	da	do-
kažemo	svojo	vero	z	njihovimi	merami	in	besedami,	
svojega	ateizma	pa	niti	ne	skrivajo,	niti	ne	dokazu-
jejo,	čeprav	sam	po	sebi	zahteva	več	vere	kakor	Bog.	
Etiketirajo	nas	od	“katolibanov”	do	“zagamancev”,	
od	“mračnjakov”	do	“reakcionarjev”,	od	“homofo-
bov”	do	“nestrpnežev”	in	nas	a priori	diskvalificirajo.	
Ne	priznavajo	nam	niti	pravice,	da	bi	v	miru	vzgajali	
svoje	 otroke	 v	 svojem	 prepričanju,	 kakor	 zahteva	
deklaracija	človekovih	pravic	(slovensko	javno	šol-
stvo	brez	sramu	tepta	to	pravico),	ampak	so	otroci	
podvrženi	 divji	 indoktrinaciji	 skozi	 šolski	 sistem,	
delavnice	 in	 silnim	 pritiskom	 medijskega	 javnega	
mnenja.	Slovenski	kristjan	se	torej	čuti	nemočnega	
nad	 vplivom,	 ki	 ga	 ima	 okolje	 nanj	 in	 na	 njegovo	
miselnost.	 Marsikdaj	 popusti	 in	 opusti	 svojo	 vero,	
ker	je	laže	postati	eden	izmed	množice.

Andrej Marko Poznič

APOKALIPTIČNI JEZDECI
SLOVENSKEGA KRISTJANA

Položaj kristjana je kompleksen, ker mora hkrati nositi križ za grehe svoje skupnosti
in se boriti za pravico v družbi.

Knjiga Razodetja vsebuje zelo znano podobo o štirih jezdecih, ki prinašajo gorje na zemljo.
Slovenski kristjan ima danes večkrat občutek, da živi v opisanih apokaliptičnih časih

in da se nadenj zgrinja zlo, ki ga komaj zmore.
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Vernik	je	pred	tem	jezdecem	popolnoma	nemo-
čen	tudi,	ko	ga	žaljivo	označi	za	“pohlevno	ovco”,	ki	
ne	misli	s	svojo	glavo.	Čeprav	je	preverjeno,	da	prav	
vernik	predstavlja	različnost	v	naši	družbi,	da	vernik	
misli	 s	 svojo	 glavo	 in	 da	 je	 kritičen	 do	 družbenih	
pojavov.	Ali	ta	žalitev	iz	ust	apostolov	indoktrinacije	
prihaja	prav	zato,	ker	čuti,	da	njegov	križarski	pohod	
ne	uspeva?	Morda,	a	dejstvo	je,	da	se	verniku	hitro	zdi,	
da	ta	jezdec	zmaguje.	Podobno	se	zgodi,	ko	skupina	
zamaskirancev	pod	povednim	imenom	“Anonimne-
ži”	napada	Cerkev	z	objavo	plač	teoloških	profesor-
jev	ali	sesuvanjem	strežnikov	s	plehkimi	argumenti.	
Očitno	je	že	nastopil	čas,	ko	preganjajo	resnico	in	
zdrav	nauk	v	imenu	“dobrega”.	Poslednji	časi	torej,	
kakor	napoveduje	Sveto	pismo.	Lahko	bi	tudi	rekli,	
da	gre	temu	jezdecu	na	vrancu	v	našem	času	prav	
dobro	in	da	doživlja	svojih	pet	zgodovinskih	minut.

Pogubnost lastne nevere
Četrti	jezdec	sedi	na	mrtvaško	belem	konju,	jez-

dec	je	Smrt,	ki	se	napaja	 iz	naše	lastne,	krščanske,	
praktične	 nevere	 in	 mlačnosti.	 Z	 nevero	 prihaja	
Podzemlje	in	mori	z	mečem	besede,	z	lakoto	laži,	s	
smrtjo	razuzdanosti	in	z	zverinami	vsakršnega	greha.	
Najhujši	problem	kristjana	v	Evropi	je	njegova	lastna	
nevera.	Jezus da, Cerkev ne!	je	očitno	nesmrtna	pa-
rola	 individualizma	med	verujočimi.	“Jaz”,	ki	se	 je	
postavil	za	sodnika	dogme,	in	neomejena	“svoboda”,	

ki	se	je	postavila	na	mesto	moralnega	nauka.	Obe-
nem	pa	je	skupnost	nekako	zagledana	v	svoj	lastni	
propad.	 Zagledana	 do	 smrtnega	 krča,	 ko	 postane	
nikoli	uradna	izrečena	drža	“nič	se	ne	more	narediti”,	
zato	zaman	čakamo,	da	se	sploh	ubere	kakšno	smer	
oziroma	da	se	kaj	spremeni	v	naši	zgrešeni	cerkveni	
praksi.	Verni	kristjan	nemo	opazuje,	kako	se	cerkve	
praznijo,	kako	je	oblikovalka	našega	naroda	posta-
la	narodu	odveč	in	kako	se	vse	zapisuje	minljivosti	
in	smrti.	Občutek,	da	se	vse	podira,	je	neizbežen	in	
določen	strah	pred	prihodnostjo	se	hitro	zažre	do	
kosti	posameznika	in	skupnosti.	Beseda,	ki	se	sama	
ponuja	in	smo	je	pravzaprav	že	siti,	je	“kriza”!

Položaj	kristjana	je	kompleksen,	ker	mora	hkrati	
nositi	 križ	 za	 grehe	 svoje	 skupnosti	 in	 se	 boriti	 za	
pravico	 v	 družbi,	 ki	 se	 kaže	 še	 bolj	 pokvarjena	 in	
propadla	kakor	Cerkev	sama.	Zahodna	civilizacija,	
krščanska	 Evropa,	 katoliška	 Slovenija	 so	 očitno	
stvari	 preteklosti.	 Odpoved	 svoji	 tradiciji	 pomeni	
izkoreninjenost	 iz	 sedanjosti	 in	 to	 kristjan	 živo	
občuti	v	sodobni	družbi.	V	polni	zavesti,	da	ni	brez	
greha	in	ne	sme	prvi	metati	kamna	v	kogarkoli,	ker	
ni	brez	greha,	ga	nihče	ne	more	odvezati	pogumnega	
in	ustvarjalnega	dela	za	vero,	upanje	in	ljubezen	v	
Cerkvi	ter	družbene	navzočnosti	v	delu	za	boljši	svet.	

Naj	končam	z	Apokalipso.	Na	koncu	zmaga	Kri-
stus,	zato	je	to	knjiga	tolažbe	v	hudih	časih.

Kako	 ubog	 narod	 smo,	 se	 pogosto	 sliši	 ali	 bere	
v	 javnosti.	 Ubog?	 Le	 po	 čem	 se	 da	 to	 sklepati?	 Po	
politični	neukosti,	po	pomanjkanju	kulture;	morda	
imamo	malo	znanja	ali	talentov?	Veste,	to	ni	prav	nič	
res.	Ubog	—to	izrečem	takrat,	ko	nekoga	pomilujem	
in	tisti	se	potem	še	bolj	smili	samemu	sebi	in	začne	
celo	verjeti,	da	je	ubog.	Ubog	—	rečem	nekomu,	ki	ga	
nimam	prav	nič	rad.	In	to	je	čisto	navadna	sebičnost.	
Prikrita	sebičnost.	Sam	si	pomirim	vest,	češ	saj	se	ne	
da	nič	storiti,	če	je	ubog,	on	pa	tudi:	le	še	topo	gleda	v	
ta	svet	in	(upravičenem)	strahu	čaka	zadnjo	uro.

Zato	pravim:	Slovenski	narod	ni	ubog!	Slovenski	
narod	je	len!	Duhovno	len.	Pravzaprav	ni	len	narod,	
ampak	smo	leni	posamezniki.	Torej	sem	len	jaz	in	ti	
in	on,	in	če	rečem,	da	je	narod	ubog,	s	tem	pomilujem	
tudi	samega	sebe.

Za	duhovno	lenobo	smo	si	izmislili	več	opravičil.	
Izgovarjamo	se	na	čas,	na	spremenjene	okoliščine:	ne-
prestano	se	oziramo	nazaj	—	delno	v	idilično	kmečko	
zgodovino,	ki	 je	v	resnici	obstajala	 le	v	hrepenenju	
meščanov,	delno	pa	v	strašno	obsodbo	polpreteklosti,	
nezavedajoč	se,	da	smo	bili	njeni	tihi	soustvarjalci.	
Tako	v	presojanju	preteklosti	ostajamo	soustvarjalci	
“ubogega”	naroda	še	naprej.

Po	 drugi	 strani	 pa	 se,	 navidez	 prav	 nasprotno,	
zaganjamo	v	prihodnost.	Razmišljamo,	načrtujemo,	
pripravljamo;	samo,	da	nam	ne	bi	kdo	očital,	da	nič	ne	

delamo.	Duhovno	lenobo	prikrivamo	z	veleorganizi-
ranjem	takega	ali	drugačnega	zbora,	srečanja,	morda	
celo	molitve	in	duhovnosti.	Tam	vestno	preštevamo	
udeležence,	porabljen	čas,	—	skratka	s	ponosom	iz-
merimo	veličino	svojega	dela.	Organiziramo,	ustana-
vljamo,	opuščamo:	ko	propade	ZKM,	jo	nasledi	SKC,	
to	čez	dve	leti	PKR...	Oblika	se	spreminja,	ne	vedoč,	
da	je	globini	potreben	čas.	Pogosto	se	takega	načina	
nalezejo	 tudi	
zakoni	družine.

In	zvečer,	če	
mi	 “čas	 dopu-
šča”,	se	grem	z	
Bogom	 prepi-
rat,	 in	 mu	 do-
kazovat,	 kako	
pomembno	 je	
bilo,	da	sem	vse	
to	 organiziral.	
In	nič	ga	ne	vprašam,	 in	nič	ga	ne	poslušam.	Samo	
jezim	se,	če	mi	ne	pomaga.	Posebno	takrat,	ko	mu	
nekaj	postane	težko,	ko	moram	nekomu	dati	del	sebe	
ali	celega;	ko	moram	zvečer	pred	Gospodom	prositi	
za	ljudi,	da	bi	bilo	to,	kar	sem	storil,	njim	v	blagor	in	
blagoslov,	in	na	koncu	v	ponižnosti	izročiti	vse,	tudi	
množico	slabosti.

K	sreči	nam	Bog	dovoljuje,	da	ljubimo.

Jurij Dobravec

MOJEMU NARODU



2012 – AM – JULIJ   214

Potomec upornih
tolminskih tlačanov
»Bil	je	Tolminec	–	v	širšem	pomenu	besede	–	rad	

in	s	ponosom	se	je	imenoval	Tolminca,	potomca	ti-
stih	tlačanov,	ki	jim	je	upor	proti	krivicam	že	v	krvi,«	
piše	Bevk	v	omenjenem	uvodu.

Rodil	se	je	2.	julija	1896	kot	sin	revnega	bajtarja	
Ivana	in	njegove	žene	Marije	roj.	Čufar	na	Temeljinah	
nad	Knežo	v	spodnjem	delu	Baške	grape.	Še	pred	Ci-
rilovim	rojstvom	je	v	družini	umrlo	kar	sedem	otrok.	
Ciril	je	bil	že	od	rojstva	bolj	šibke	narave,	zato	je	začel	
hoditi	v	osnovno	šolo	v	Podmelcu	šele	z	devetimi	leti.	
Bil	pa	je	zelo	nadarjen	in	vleklo	ga	je	h	knjigam.	Na	
nasvet	učitelja	Josipa	Kende	so	ga	starši	po	končani	
osnovni	šoli	leta	1911	poslali	naprej	v	šole,	vendar	
ga	niso	mogli	podpirati,	zato	se	je	moral	večinoma	
sam	preživljati.	Na	pripravnici	v	Tolminu	je	spal	na	
stopnišču	v	podstrešju	in	pridno	študiral.	V	Gorici	se	
je	kot	učiteljiščnik	preživljal	v	glavnem	z	inštrukci-
jami.	Pomanjkanje	v	teh	letih	se	mu	je	poznalo	vse	
življenje,	vedno	je	bil	slabega	zdravja	in	droban.	Ven-
dar	je	vztrajno	študiral	in	postal	ljudskošolski	učitelj.

Že	na	učiteljišču	je	začel	literarno	delovati,	ko	je	
objavljal	v	listu,	ki	so	ga	izdajali	dijaki.	Zaradi	šibke-
ga	zdravja	je	bil	med	prvo	svetovno	vojsko	začasno	
oproščen	vojaške	službe,	kasneje	pa	so	ga	poklicali	
pod	orožje,	toda	dosegel	je,	da	so	ga	izključili	iz	ofi-
cirske	šole.	Maturiral	je	šele	leta	1916	v	Ljubljani	kot	
črnovojnik	(tako	so	nekdaj	imenovali	pripadnike	vo-
jaških	enot,	sestavljenih	iz	vojakov,	ki	niso	bili	redni	
vojni	obvezniki).	Zadnje	leto	prve	svetovne	vojske	
je	 služboval	 kot	 učitelj	 v	 vasi	 Pečine	 na	 Šentviški	
planoti.	Konec	vojske	in	avstroogrske	monarhije	je	
dočakal	v	vojaški	uniformi,	ki	jo	je	nosil	le	malo	časa.

Učitelj, ki je imel srce za ljudi
Desetleteje	 po	 prvi	 svetovni	 vojski	 je	 služboval	

kot	učitelj	v	vaseh	blizu	rojstnega	kraja,	najdlje	na	
Šentviški	gori,	nekaj	časa	tudi	na	Pečinah	in	na	Slapu	
ob	Idrijci.	Ti	kraji	so	bolj	ali	manj	znani	kot	središče	

upora	 tolminskih	 kmetov	 v	 začetku	 18.	 stoletja.	
Ljubil	je	vas	in	njene	ljudi.	Vedno	se	je	postavljal	na	
stran	 zapostavljenega	 in	 zatiranega	 človeka	 ter	 se	
zavzemal	zanj.	Ljudje	so	ga	povsod	imeli	zelo	radi.	
V	 letih	 raznarodovanja	 pod	 fašizmom	 na	 Primor-
skem	je	vzpodbujal	starše,	da	so	doma	učili	otroke	
slovenskega	jezika.	Pomagal	jim	je	tako,	da	je	večkrat	
skrivaj	potoval	preko	meje	ter	prinašal	iz	Ljubljane	
slovenske	 učbenike.	 Zavedni	 slovenski	 učitelji	 na	
Primorskem	so	se	na	skrivaj	sestajali	po	raznih	krajih	
ter	drug	drugega	spodbujali	za	narodno	delo.	Med	
najpožrtvovalnejšimi	je	bil	Drekonja.

Da	bi	preprečili	vpliv	slovenskih	učiteljev	na	svoje	
rojake,	so	jih	fašisti	začeli	načrtno	premeščati	iz	ro-
dne	zemlje	daleč	v	notranjost	države.	Ciril	Drekonja	
je	bil	leta	1928	premeščen	v	Piemont,	od	koder	pa	
je	 že	 naslednje	 leto	 pobegnil	 v	 Jugoslavijo.	 Svoje	
učiteljsko	 poslanstvo	 je	 nadaljeval	 na	 Kobilju	 in	 v	
Turnišču,	kjer	se	je	hitro	vživel	v	mehko	prekmur-
sko	dušo.	Zaradi	šolanja	otrok	je	zaprosil	za	službo	
v	mestu	in	tako	je	leta	1938	prišel	v	Maribor,	od	tam	
pa	 se	 je	 preselil	 v	 Kamnik,	 kjer	 je	 bil	 kot	 okrajni	
šolski	 nadzornik	 učiteljstvu	 moder	 svetovalec	 in	
ljub	tovariš.	Po	vdoru	okupatorja	na	začetku	druge	
svetovne	 vojske	 je	 pustil	 učiteljsko	 službo,	 ker	 ni	
mogel	poučevati	v	zahtevanem	nemškem	duhu,	in	
se	zaposlil	v	tovarni	usnja.

Grob na pokopališču talcev
v Begunjah
Nemci	 so	 ga	 po	 zasedbi	 slovenskega	 ozemlja	

odpeljali	 v	 gestapovske	 zapore	 v	 Celovcu	 in	 ga	 po	
šestih	mesecih	mučenja	izpustili.	Ko	se	je	s	sinom,	
katerega	so	Nemci	vtaknili	v	redno	vojsko,	pripravljal	
na	odhod	k	partizanom,	ga	je	gestapo	7.	decembra	
1943	aretiral	in	odpeljal	v	taborišče	Mauthausen,	od	
koder	so	ga	v	skupini	25	talcev	pripeljali	v	Šentvid	
pri	Ljubljani,	kjer	so	jih	31.	januarja	1944	ustrelili.	Po	
vojski	je	bil	pokopan	v	skupni	grobnici	v	Begunjah.	
Tako	je	tudi	v	smrti	na	neki	način	delil	usodo	svojih	
puntarskih	tolminskih	prednikov.

naša kultura
Silvester Čuk

CIRIL DREKONJA
2. julij 1896 – 31. januar 1944

»Rahlo upognjen kot vsi tolminski ljudje, ki so zrasli pod košem, prijazno nasme-
jan, a hkrati notranje zresnjen, kakor zamišljen nad krivicami, ki so teple njega in 
njegove rojake, takega ga vidim pred seboj. Tehtne, iz razmišljanja porojene besede, 
katerih vsaka je bila kot z žebljem pribita. Tako kot pri vseh hribovskih ljudeh, ki več 
razmišljajo, kot govorijo, in se jim notranji ogenj izraža le v lesku oči.« Tako je o pisa-
telju Cirilu Drekonju zapisal njegov tolminski rojak in prijatelj pisatelj France Bevk 
v uvodu Drekonjeve povesti Listi bele marjetice, ki je izšla leta 1956 pri založbi Lipa 
v Kopru, napovedana pa je bila že leta 1934 pri Goriški matici (z naslovom Na vasi). 
v njej ta, večini Slovencev neznani pisatelj, slika gorsko vas, – svoje domače okolje, v 
katero je postavil trpko zgodbo o ljubezni med kmečkim fantom in dekletom, ki jo 
nazadnjaško okolje zaduši.
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Ciril	Drekonja	je	prijel	za	pero	že	kot	učiteljiščnik.	
»Snov	za	svoja	dela	 je	zajemal	 iz	domačega	okolja	
Baške	grape	in	bližnje	okolice	domače	vasi.	V	njih	
se	 zrcalijo	 težke	 socialne	 in	 ekonomske	 razmere	
na	vasi,	čas	prve	svetovne	vojske,	deloma	tudi	nove	
politične	razmere	po	njej«	(Marijan	Brecelj).	V	nje-
govih	povestih	je	tudi	nekaj	folklornih	elementov,	
kar	nam	postane	povsem	razumljivo,	če	vemo,	da	je	
bil	Drekonja	vnet	zbiralec	narodnega	blaga:	zbral	je	
večje	število	narodnih	pripovedi	in	jih	izdal	v	knjigi	
Tolminske narodne pravljice	(1932).	Kot	pisatelj	je	so-

deloval	pri	vrsti	revij	in	zbornikov.	V	knjižni	izdaji	so	
izšle	njegove	povesti	Čuvaj Suta	(1930),	Dolg	(1931)	
in	 Beg iz življenja	 (1936),	 dvanajst	 let	 po	 njegovi	
smrti	pa	je	izšla	na	začetku	omenjena	povest	Listi bele 
marjetice.	Svoje	in	tuje	vzgojiteljske	izkušnje	je	podal	
v	delu	Pod domačim krovom	(1930).	»Iz	njegovih	del	
in	iz	vsakega	pisma	je	gledala	njegova	poštena	duša,	
njegovo	 čuteče	 srce	 za	 'ponižane	 in	 razžaljene',	 je	
zapisal	 France	 Bevk,	 »njegovo	 vneto	 prizadevanje,	
da	 bi	 s	 pisano	 besedo	 svojim	 rojakom	 utiral	 pot	 v	
prostost	in	v	boljše	življenje.«

Pred	dobrim	letom	in	pol,	17.	decembra	2010,	je	
počilo	v	Tuniziji.	Upor	je	v	Magrebu,	tj.	arabsko-is-
lamskem	severu	Afrike,	dosegel	še	Egipt	in	Libijo,	v	
Maroku	je	kralj	zaradi	dogajanj	pri	sosedih	dal	sam	
izpeljati	nekaj	reform,	upor	pa	je	obšel	Alžirijo.	Na	
Bližnjem	vzhodu	skuša	zdaj	sirski	samodržec	Bašar	
al-Asad	zatreti	vstajo	z	ognjem	in	mečem,	na	Arab-
skem	polotoku	pa	je	bila	uspešna	v	Jemnu	in	Bahraj-
nu.	Le	arabsko-islamske	kraljevine	na	tem	območju	
so	videti	stabilne.	V	tem	prispevku	bomo	odgovorili	
na	vprašanje:	Zakaj	je	do	te	pomladi	prišlo	in	kakšni	
so	njeni	sadovi?

Vzroki za vstajo
Iz	 nič	 ni	 nič.	 Ljudje	 smo	 preveč	 konservativni,	

da	bi	iz	ljubega	miru	hoteli	spremembe,	vanje	smo	
(skoraj)	vedno	prisiljeni.	Gospodarska	kriza	je	npr.	
leta	2008	prisilila	zahodne	demokracije,	da	so	začele	
sprejemati	reforme.	Avtoritarni	režimi	v	arabskem	
svetu,	ki	niso	bili	vajeni	polagati	računov	ljudstvu,	so	
raje	izbrali	negibnost	in	zatiranje.	Izbira	se	je	izkazala	
za	najslabšo,	saj	je	postal	položaj	srednjih	slojev	in	
ljudi	na	revnih	območjih	zaradi	krize	neznosen.	So-
cialne	razmere	so	postajale	toliko	bolj	eksplozivne,	
kolikor	bolj	 je	bilo	očitno,	da	ni	nobene	politične	
rešitve.

V	večini	dežel	v	regiji	so	predsedniki	pripravljali	
družinsko	nasledstvo	po	zgledu	sirskega	samodržca	
Hafeza	al	Asada,	ki	je	za	naslednika	postavil	sina	Ba-
šarja.	Tunizijci	so	trepetali	pred	grozno	Leilo	Trabelsi,	
soprogo	predsednika	Alija,	Mubaraka	naj	bi	nasledil	
sin	Gamal,	Gadafija	sin	Saif-el-Islam,	alžirski	pred-
sednik	 Abdelaziz	 Buteflika	 je	 hotel	 za	 naslednika	
svojega	brata	…	

Toda	kljub	cenzuri	so	ljudje	vedeli,	da	njihovi	reži-
mi	niso	edini	mogoči.	V	Turčiji	namreč	od	leta	2002	
demokratično	vlada	APK	–	islamistična	Stranka	za	
pravičnost	in	razvoj,	v	Iraku	so	po	koncu	vojne	demo-
kratične	volitve	postavile	na	oblast	šiite,	v	Palestini	
pa	je	islamistični	Hamas	porazil	»nenadomestljivi«	

Fatah.	Po	zalivski	TV	Al-Džazira	so	bili	ljudje	sezna-
njeni	z	neuspelo	teheransko	revolucijo	proti	mulam	
(2009)	in	videli	jeseni	2010	volilni	poraz	Lauranta	
Gbagboja	v	Slonokoščeni	obali	…	Čeprav	je	oblast	do-
bivala	na	volitvah	odstotke,	podobne	Titovim	–	med	
98	in	104	(!)	odstotki,	je	šlo	na	volitve	največ	do	15	
%	volivcev,	kar	ustreza	deležu	tistih,	ki	so	se	hranili	
pri	režimskem	koritu.	Državljani	in	politika	sta	bili	
tako	povsem	ločeni	in	samostojni	sferi.

Po	Alkaidinem	napadu	na	newyorška	dvojčka	je	
svet	 zajela	 vojna	 proti	 »islamskemu«	 terorizmu	 in	
javnost	 je	 pričakovala	 prav	 od	 arabskih	 islamskih	
držav,	 da	 bodo	 v	 prvih	 bojnih	 vrstah.	 To	 se	 je	 tudi	
zgodilo	 in	 že	 tako	 odtujene	 oblasti	 so	 še	 okrepile	
zatiranje	svojih	državljanov	v	imenu	boja	proti	isla-
mistom	in	džihadistom.	Medtem	ko	jim	je	to	dviga-
lo	veljavo	v	očeh	svetovne	javnosti,	ki	je	v	zameno	
mižala	pred	njihovim	teptanjem	človekovih	pravic,	
pa	so	si	še	bolj	odtujili	lastno	ljudstvo,	ki	je	vse	bolj	
simpatiziralo	 s	 preganjanimi	 islamisti.	 Zahodna	
podpora	diktatorjem	je	krepila	sovraštvo	do	Zahoda,	
ki	so	ga	enačili	s	krščanstvom	in	mu	očitali,	da	se	je	
povsem	izpridil	zaradi	sekularizma	in	liberalizma,	ki	
sta	vir	brezverstva	in	moralnega	razvrata.	To	občutje	
so	 potrjevali	 smešenje	 islama,	 skrunjenje	 Korana,	
karikiranje	preroka	Mohameda	ipd.

Poleg	 dogajanj,	 v	 katera	 je	 obrnjena	 medijska	
pozornost,	so	tudi	manj	opazna,	a	usodna	za	spre-
membe.	Na	prvem	mestu	med	njimi	je	šolanje,	ki	je	
gotovo	ena	izmed	pozitivnih	zapuščin	kolonialnega	
obdobja.	 Še	 zlasti	 to	 velja	 za	 Tunizijo,	 podobno	 je	
bilo	tudi	drugod,	čeprav	manj	kakovostno.	Drugi	tak	
dejavnik	sprememb	je	rodnost,	ki	se	je	v	islamskem	
svetu	v	zadnjih	treh	desetletjih	malodane	prepolovi-
la.	Šolane	ženske	namreč	načrtujejo	rojstva,	kar	tudi	
pomeni,	da	se	spreminjajo	odnosi	med	spoloma.	K	
temu	je	treba	dodati	še	nov	odnos	do	avtoritete,	ker	
so	otroci	bolj	izobraženi	od	staršev	in	jih	lahko	oni	
učijo,	ne	obrnjeno.	Spremenjen	odnos	do	avtoritete	

islam
Drago Ocvirk

ARABSKA POMLAD – ISLAMISTIČNA ZIMA?
ali je kakšna podobnost med protikomunistično in arabsko revolucijo
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se	 prenaša	 z	 družine	 na	 družbo	 in	 državo.	 Zaradi	
tega	se	je	začela	rušiti	še	ena	arabska,	tudi	islamska,	
posebnost,	 in	 sicer	 poročanje	 v	 razširjeni	 družini	
med	bratranci.	Družba,	ki	je	slonela	na	takšni	zaprti	
družini,	je	bila	tudi	sama	zaprta,	z	razkrojem	te	struk-
ture	–	pred	20	leti	je	bilo	okrog	35	%	takih	zakonov,	
zdaj	jih	je	le	še	15	%	–	pa	se	odpira	tudi	družba.

Mislim,	 da	 mi	 je	 uspelo	 prikazati	 najpomemb-
nejše	dejavnike,	ki	so	pripeljali	do	arabsko-islamske	
pomladi,	gotovo	so	še	drugi,	ki	se	bodo	pokazali	z	
večjega	časovnega	odmika.	Zdaj	nas	zanima,	kakšni	
so	sadovi	te	pomladi,	kaj	je	prinesla.

Sadovi Pomladi
Najbolj	 oprijemljiv	 sad	 je	 padec	 diktatorskih	

režimov.	 Seveda	 se	 zastavlja	 vprašanje,	 zakaj	 se	 je	
pomlad	zgodila	samo	v	nekaterih	arabsko-islamskih	
državah	in	ne	v	vseh,	čeprav	je	tudi	tam	prišlo	(sicer	
v	 manjšem	 obsegu)	 do	 šolanja,	 padca	 rodnosti	 in	
zmanjšanja	zakonskih	zvez	med	ožjimi	sorodniki.	
V	Alžiriji	je	npr.	januarja	2011	po	mestih	prišlo	do	
protestov,	a	so	bili	hitro	utišani,	tudi	zato,	ker	si	Al-
žirci	želijo	miru,	saj	se	rane	desetletne	državljanske	
vojne	 še	 niso	 zacelile.	 Bolj	 zanimivo	 je	 vprašanje:	
Zakaj	pomladi	ni	v	monarhijah?

Dejstvo	je,	da	je	vsem	tem	državam	skupna	klan-
sko-družinska	oblika	oblastnih	struktur	in	sistemov	
odločanja,	pa	naj	so	države	monarhične,	vojaške	ali	
islamske.	Razlika	je	v	tem,	da	večina	monarhij	živi	
od	naftne	rente	in	niso	odvisne	od	davkov	in	s	tem	
od	davkoplačevalcev	kakor	dežele,	kjer	se	je	ljudstvo	
dvignilo.	 Z	 naftnimi	 dolarji	 si	 vladarji	 privoščijo	
plačance	 in	 (pod)kupujejo	 plemenske	 poglavarje,	
ponekod	 pa	 vlagajo	 v	 razvoj	 in	 se	 pripravljajo	 na	
čase,	ko	ne	bo	več	naftne	mane.	V	takem	položaju	je	
bil	npr.	Gadafi,	zato	bi	ga	uporniki	stežka	premagali	
brez	mednarodnega	posredovanja.	V	Siriji	se	Bašar	
al	Asad	opira	na	svojo	klansko-alevijsko	skupnost,	
ki	pa	je	manjšinska,	zato	mu	verjetno	ne	bo	uspelo	
s	pokoli	pokoriti	večinskih	sunitov	(74	%),	kakor	je	
to	uspelo	njegovemu	očetu.	Ta	religijska	pripadnost	
je	tudi	razlog,	da	Arabska	liga,	ki	je	v	sunitskih	rokah,	
zahteva	njegov	odhod,	kajti	v	tem	primeru	bi	se	na	
oblast	 vrnili	 suniti.	 Humanost	 in	 humanitarnost	
nista	pred	religijsko-političnimi	motivi!

Drugi	otipljivi	sad	sprememb	je	bila	organizacija	
splošnih	svobodnih	volitev.	Toda	njihovi	rezultati	so	
močno	presenetili	predvsem	zahodne	poznavalce.	
Ti	so	namreč	brez	sence	dvoma	pričakovali	zmago	
protestnikov,	ki	niso	zasedli	le	trgov	in	ulic,	marveč	
tudi	svetovni	splet,	ki	je	postal	pomembno	orodje	in	
orožje	te	vstaje.	Ne	nazadnje	je	vse	kazalo	tako	tudi	
zato,	ker	so	ti	protestniki	več	kakor	presenetili	tra-
dicionalnega	grešnega	kozla	diktatorskih	režimov,	
tj.	islamiste,	ki	so	med	protesti	blesteli	predvsem	s	
svojo	odsotnostjo.	

A	če	je	kakšna	podobnost	med	osvoboditvijo	iz-
pod	totalitarnega	komunizma	in	arabsko-islamsko	
pomladjo,	potem	ta	zagotovo	ni	ne	v	ciljih	ne	v	na-
sprotnikih.	Če	so	imeli	protikomunistični	uporniki	
za	cilj	zahodno	demokracijo	in	Evropsko	zvezo,	so	
arabske	množice	hotele	državo,	ki	bo	gojila	domača	

izročila;	če	so	prvi	morali	zamenjati	sistem,	so	drugi	
zamenjali	 le	 oblast.	 Podobnost	 med	 protikomu-
nistično	in	arabsko	revolucijo	pa	 je	v	tem,	da	so	v	
obeh	primerih	prišli	na	oblast	tisti,	ki	so	bili	dobro	
organizirani,	ne	pa	tisti,	ki	so	spontano	demonstrirali	
in	morda	bistveno	prispevali	k	padcu	tako	totalita-
rizma	kot	diktatur.	

Spomnimo	se:	edini,	ki	so	bili	res	organizirani	v	
komunističnem	režimu,	so	bili	komunisti	sami,	zato	
so	v	novih	demokracijah	dolgoročno	prevzeli	oblast	
“reformirani”	komunisti,	ne	pa	slabo	ali	nič	organi-
zirani	 demokrati.	 Podobno	 velja	 za	 nove	 oblasti	 v	
arabsko-islamskem	svetu,	 le	s	to	razliko,	da	je	bila	
tam	 opozicija	 dolga	 leta	 zelo	 dobro	 organizirana,	
in	sicer	v	obliki	islamskih	bratovščin	in	gibanj,	ki	so	
kljub	zatiranju	delovali	na	socialnem,	dobrodelnem	
in	vzgojnem	področju.	Dobra	organiziranost	in	veli-
ka	priljubljenost	med	množicami	sta	bili	ključni	za	
njihov	prevzem	oblasti.	Vendar	pa	si	morajo	pone-
kod	to	oblast	deliti	z	nič	manj	organiziranimi	pristaši	
prejšnjega	režima,	ki	so	pravočasno	obrnili	suknjo	
in	se	obdržali	na	oblasti.	V	glavnem	sta	to	vojska	in	
policija	…	še	ena	podobnost	z	demokracijami,	ki	so	
izšle	iz	komunizma!	

Francosko-bolgarski	 zgodovinar	 Tzvetan	 Todo-
rov,	ki	že	desetletja	raziskuje,	kako	pripadniki	kake	
kulture	presojajo	druge	po	vzorcih	iz	lastne	kulture,	
ugotavlja,	da	tako	zahodnjaki	presojamo	dogajanja	
v	arabsko-islamskem	svetu.	»Nauk,	ki	ga	lahko	po-
tegnemo	 iz	 teh	 gibanj	 v	 arabskih	 deželah,	 zadeva	
predvsem	podobo,	kakršno	si	ustvarjamo	o	njih	in	
za	katero	se	je	izkazalo,	da	ni	prava.	Stereotip	o	‘arab-
skem	imobilizmu’	je	bil	postavljen	pod	vprašaj,	prav	
tako	pa	tudi	ideja,	da	vse	dežele	na	svetu	stremijo	k	
istemu	 idealu	 in	 si	 z	 enakimi	 sredstvi	 prizadevajo	
zanj«	 (ŽZD	 2,	 24).	 Če	 arabsko-islamske	 države	 ne	
sledijo	 zahodnim	 vzorcem	 in	 pričakovanjem,	 ne	
pomeni,	da	so	prišle	z	dežja	pod	kap,	iz	“demokra-
tične	pomladi”	naravnost	v	“islamistično	zimo”.	V	
zvezi	s	tem	naj	poudarim,	da	ni	nihče	ne	doma	ne	na	
tujem	oporekal	izidom	volitev	in	veljajo	za	legalne	
in	legitimne,	drugače	kot	npr.	izid	referenduma,	ki	
ga	je	v	februarju	organiziral	sirski	samodržec	Bašar	
al	 Asad.	 V	 deželah,	 ki	 so	 bile	 desetletja	 vajene	 na	
volilne	 prevare,	 je	 to	 popolna	 novost.	 Ne	 bi	 bilo	
ne	 demokratično	 ne	 pošteno,	 če	 bi	 zato,	 ker	 niso	
izvoljeni	“naši”	–	se	pravi	prozahodni	demokrati	in	
sekularisti	–,	zanikali	veljavnost	volitev	ali	zatrjevali,	
da	so	se	volivci	zmotili	oz.	bili	zapeljani.	Preprosto	
se	je	treba	sprijazniti	s	tem,	da	je	ljudska	volja	in	nič	
drugega	pripeljalo	islamiste	na	oblast	in	ta	ista	volja	
jih	bo	od	tam	tudi	odstavila,	če	ji	ne	bodo	po	godu.

Odprta prihodnost
Volitve	so	postavile	islamiste	na	oblast	v	Tuniziji,	

Egiptu,	Libiji	in	Maroku.	Tem	sta	lahko	za	zgled	ali	
šiitski	Iran,	kjer	so	islamisti	na	oblasti	od	leta	1979,	
ali	“laična”	Turčija,	kjer	vladajo	od	leta	2002.	Vsi	se	
sklicujejo	na	turški	zgled,	čeprav	z	vidika	institucij	
in	ekonomske	moči	primerjava	ni	mogoča,	zato	je	
vprašljivo	 tudi	 posnemanje.	 Čas	 bo	 pokazal,	 ali	 je	
islamizem,	tj.	politični	islam,	kompatibilen	z	demo-
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kracijo	ali	ni.	Dejstvo	je,	da	se	je	s	padcem	diktatur	
in	novimi	islamističnimi	oblastmi	položaj	Cerkva	in	
kristjanov	v	teh	deželah	precej	poslabšal.	Če	bodo	
islamisti	samo	v	tem	posnemali	svoje	turške	vrstni-
ke,	potem	ni	verjetno,	da	se	bo	to	območje	kmalu	
umirilo.	

Naj	zato	za	konec	še	omenim,	da	se	namreč	na	
“Velikem	 Srednjem	 vzhodu”	 srečujejo	 štiri	 silnice.	
Prvo	 silnico,	 vstaje	 proti	 diktaturam,	 smo	 si	 ogle-
dali.	Drugič,	na	tem	območju	je	hudo	rivalstvo	med	
Savdsko	 Arabijo,	 Iranom,	 Izraelom	 in	 Turčijo,	 še	
usodnejše	rivalstvo	–	tretjič	–	je	tam	med	ZDA,	EU,	
Rusijo	 in	 Kitajsko,	 kar	 se	 trenutno	 kaže	 v	 ruski	 in	
kitajski	 zaščiti	 sirskega	 krvnika	 Bašarja	 al	 Asada.	

Zadnja	oz.	četrta	silnica	pa	je	ekonomska,	in	sicer	
dinamika	energetske	ponudbe	in	povpraševanja,	od	
katere	so	odvisne	finance	arabskih	zalivskih	držav,	
Irana	in	Rusije.	

Sam	menim,	da	so	dolgoročno	na	tem	območju	
mogoči	trije	scenariji.	Če	se	bodo	te	silnice	uskladile,	
je	mogoča	politična	in	ekonomska	stabilnost,	ki	je	
potrebna	 za	 demokracijo,	 v	 nasprotnem	 primeru	
je	 mogoč	 črn	 scenarij,	 in	 sicer	 navznoter	 socialni	
nemiri,	 navzven	 vojna.	 Najverjetnejši	 pa	 je	 tretji,	
“vmesni”	 scenarij,	 da	 bo	 približno	 tako,	 kakor	 je	
danes.	V	zadnjih	dveh	scenarijih	bo	imel	islam	v	ta-
kšni	ali	drugačni	obliki	pomembno	mesto	in	vlogo,	
kristjanom	in	sekularistom	pa	se	bo	slabo	pisalo.

preganjanje kristjanov

PROTIKRŠČANSKA NESTRPNOST
IN DISKRIMINACIJA

primeri protikrščanske nestrpnosti in diskriminacije
v Evropi leta 2011

Opazovalnica	protikrščanske	nestrpnosti	in	diskriminacije	je	nevladna	organizacija,	registrirana	v	Av-
striji.	Opazovalnica	ima	spletno	stran,	ki	nadzoruje	in	beleži	primere,	ko	so	kristjani	in	krščanstvo	v	Evropi	
odrinjeni	na	rob	ali	žrtve	diskriminacije.	Predmet	opazovanja	je	Evropska	skupnost,	države	ki	vanjo	kan-
didirajo	in	širša	Evropa.

Opazovalnica	zbira	omenjeno	dokumentacijo	s	področij	vlad,	politike,	medijev,	umetnosti,	izobrazbe,	
delovnega	mesta	in	zasebnega	življenja.	V	poročilih,	ki	slede	so	poudarjene	predvsem	ranljive	pravice,	ob	
katerih	 so	 bili	 kristjani	 žrtve	 diskriminacije	 leta	 2011.Beležimo	 tudi	 posebne	 metode	 nestrpnosti,	 ki	 se	
kažejo	v	primerih	istega	leta.	Nekateri	primeri	so	navedeni	v	več	kategorijah.

Verska	diskriminacija	nastopi	tam,	kjer	so	nekomu	kratene	pravice	na	temelju	njegove	krščanske	vere.	
Diskriminatorni	zakoni,	politika	ali	sodstvo	neposredno	ali	posredno	ogrožajo	za	vse	enako	izvajanje	pravice	
in	svobode.	Glede	na	Evropo	se	to	dogaja	predvsem	na	področju	svobode	vere,	svobode	izražanja	in	svobode	
vesti,	kakor	tudi	starševskih	pravic.	Zato	spodbujamo	zakonodajalece,	naj	skrbno	prilagodijo	zakonodajo	
tako,	da	zagotovila	svobodo	vere,	govora	in	vesti	posebno	glede	njenega	učinka	na	kristjane.

Svoboda	vesti	omogoča	verniku,	da	živi	v	skladu	z	zahtevami	svoje	vere,	ki	daje	smisel	njegovemu	življe-
nju.	Omejevati	ali	jemati	posamezniku	pravico	do	svobode	vesti	ga	oropa	pravice	do	lastnega	mnenja	inkrši	
osebno	neodvisnost,	ki	je	glavna	zahteva	človekovega	dostojanstva.

VELIKA BRITANIJA:	Homoseksualni	par	toži	la-
stnike	gostišča,	ker	jima	niso	hoteli	dati	skupne	sobe.

Januarja 2011:	Krščanska	lastnika	gostišča	Fran-
cis	in	Susanne	Wilkinson	sta	homoseksualnem	paru	
odklonila	sobo	z	zakonsko	posteljo,	za	kar	so	ju	zasu-
li	z	žaljivimi	telefonskimi	klici	in	elektronsko	pošto,	
sta	pa	v	nevarnosti,	da	ju	bodo	tožili.

NEMČIJA:	Razbita	okna	lekarne,	kjer	zaradi	ugo-
vora	vesti	niso	hoteli	prodati	posebne	protispočetne	
tablete.

Marca 2011:	 V	 berlinskem	 okraju	 Neukölln	 so	
razbili	okna	lekarne,	ker	lastnik	zaradi	svojega	ka-
toliškega	 prepričanja	 ne	 prodaja	 protispočetnih	
tablet	z	učinkom	za	nazaj.	Napadalci	so	svoj	napad	
imenovali	»doprinos	k	mednarodnemu	dnevu	žena«.

ŠPANIJA:	Zdravnik	mora	posredovati	za	splav.
Aprila 2011:	Španski	splošni	zdravnik	v	Antequeri,	

ki	je	zaradi	ugovora	vesti	proti	splavu,	mora	ženske,	
ki	hočejo	prekiniti	nosečnost,	napotiti	k	zdravniku,	
ki	bo	to	storil.	To	je	odločitev	sodišča	v	Malagi.

VELIKA BRITANIJA:	Krščanski	psihoterapevt	je	
žrtev	prikrite	preiskave.

Maja 2011:	Psihoterapevtka	Lesley	Pilkington	je	
v	nevarnosti,	da	ju	bodo	vzeli	poklicno	dovoljenje,	
ker	je	zdravila	homoseksualca,	ki	se	je	delal,	da	je	kri-
stjan,	ki	hoče	nehati	s	homoseksualnostjo.	V	resnici	
je	 bil	 homoseksualni	 aktivist,	 ki	 je	 terapijo	 skrivaj	
snemal	in	se	pozneje	zaradi	nje	pritožil.	Glavni	priči	
v	korist	psihoterapevtke	so	grozili,	da	ne	bi	pričala	
na	zasliševanjih.
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ŠVEDSKA:	Parlament	se	je	odločil	za	kampanjo,	
s	 katero	 hoče	 prisiliti	 Svet	 evropskih	 držav,	 da	 bi	
zdravstveni	delav	ci	morali	opravljali	splave.

Maja 2011:	Švedski	parlament	je	izglasoval	kam-
panjo	proti	izjavi	Evropskega	sveta,	ki	je	potrdil	pra-
vi	co	ugovora	vesti	zdravstvenim	delavcem,	ki	ne	bi	
hoteli	izvajati	splavov.

POLJSKA:	Na	krščanstvu	zasnovani	poljski	zakon	
o	splavu	je	cilj	napadov	mednarodnih	združenj.

Junija 2011:	Poljski	zakon	o	varovanju	življenje,	
ki	temelji	na	strogi	krščanski	zavesti,	je	cilj	napadov	
mednarodnih	in	nadnarodnih	združenj.	To	kršenje	
narodne	neodvisnosti	je	nestrpnost	do	poljske	kr-
ščan	ske	dediščine.

NIZOZEMSKA:	Pravica	ugovora	vesti	po	oblaščen-
cev	za	poroke	v	Amsterdamu	je	v	nevarnosti	.

Junija 2011:	 Pooblaščenci	 za	 poroke	 v	 Am-
sterdamu	 bodo	 morali	 sprejeti	 letno	 preiskavo	 in	
zagotoviti,	 da	 podpirajo	 istospolno	 “poroko”,	 ker	
se	 je	 izkazalo,	da	sta	dva	člana	komisije	odklonila	
opraviti	 ta	 obred.	 Od	 leta	 2007	 krajevna	 oblast	 v	
Amsterdamu	zaposluje	samo	take	pooblaščence,	ki	
se	strinjajo	z	opravljanjem	istospolnih	“porok”.	Kaže,	
da	pooblaščenci	nimajo	pravice,	da	bi	se	sklicevali	
na	ugovor	vesti.

VELIKA BRITANIJA:	Bolnišnica	je	poskušala	prisi-
liti	krščanske	medicinske	sestre	k	opravljanju	splavov.

Avgusta 2011:	Ena	izmed	londonskih	bolnišnic,	ki	
je	poskušala	prisiliti	dve	medicinski	sestri,	da	bi	so-

delovali	pri	opravljanja	splavov,	je	morala	prenehati	
z	grožnjami	na	podlagi	Akta	enakosti	(Equality	Act),	
ki	je	v	Veliki	Britaniji	temelj	prostidiskriminacijske-
ga	zakona,	ta	pa	varuje	medicinske	sestre,	ki	se	drže	
načela	“za	življenje”.

VELIKA BRITANIJA:	Nova	pravila	Generalnega	
farmacevtskega	združenja	ogrožajo	svobodo	vesti.

Avgusta 2011:	Nova	pravila,	ki	jih	je	izdal	Svet	za	
pravilnike	Generalnega	farmacevtskega	združenja,	
skušajo	omejiti	možnosti	ugovora	vesti	v	izvajanju	
poklica:	 pri	 izdajanju	 drog,	 ki	 jih	 imajo	 na	 zalogi,	
bi	lekarnarji	lahko	bili	prisiljeni	izbirati	med	svojo	
vestjo	ali	pa	delovnim	mestom.

NIZOZEMSKA:	Zdravniki	naj	bi	morali	bolnike	
napotiti	v	evtanazijo.

Septembra 2011:	Po	novih	pravilih	holandskega	
narodnega	zdravniškega	združenja	bi	bila	»moralna	
in	poklicna	dolžnost«	zdravnikov,	ki	so	zaradi	ugo-
vora	vesti	proti	evtanaziji,	napotiti	bolnike	k	drugim	
zdravnikom,	ki	so	voljni	opraviti	evtanazijo.

MEDNARODNO:	Narašča	zunanji	pritisk	na	Irsko,	
naj	uzakoni	splav.

Oktobra 2011:	 Na	 nekem	 sestanku	 Združenih	
narodov	 so	 delegati	 Velike	 Britanije,	 Danske,	 Špa-
nije	 in	 nekaterih	 drugih	 držav	 zahtevali	 od	 Irske,	
naj	 uzakoni	 splave.	 Danska	 je	 celo	 zahtevala,	 naj	
zakonodaja	dovoli	splav	zgolj	iz	želje	po	njem,	kar	
pomeni	pritisk	na	krščansko	prepričanje	večine	ir-
skega	prebivalstva.

Da	ne	bo	kdo	menil,	da	se	je	to,	kar	pripovedujem,	
zgodilo	 v	 deželi	 sanj,	 bom	 natančno	 označil	 kraj	
doživljaja.	Gre	za	trinadstropno	hišo	v	kotu	razme-
roma	širokega	dvorišča.	Kakih	pet	minut	proč	teče	
med	stavbami	glavna	železniška	proga	za	električne	
vlake	iz	Tokia	na	deželo	in	obratno.	V	bližini	je	tudi	
velika	bolnišnica.	Pravzaprav	je	vsak	košček	zemlje	
zazidan	s	stavbami	in	trgovinami.	Tu	in	tam	še	raste	
kakšno	drevo,	kot	da	bi	ga	bili	pozabili	odstraniti.	
V	Tokiu	je	kar	dosti	sestrskih	družb	misijonark,	za	
katere	skrbimo	tako,	da	vsako	jutro	v	njihovih	hišah	
darujemo	sveto	mašo.	Njim	in	nam,	misijonarjem,	je	
sveta	daritev	najvažnejši	del	dneva:	pomislite,	sam	
Božji	Sin	nas	pride	obiskat!	Pri	tem	se	nam	ni	treba	
prijaviti	najprej	pri	nebeških	vratih,	da	se	izkažemo	z	
verodostojnimi	dokumenti.	Pri	nas	v	Tokiu	navaden	
smrtnik	še	v	cesarsko	palačo	ne	sme,	kaj	šele	da	bi	
šel	na	razgovor	s	cesarjem.. .

Moj	drugi	obisk	sester	za	sveto	mašo	je	v	oblač-
nem	jutru.	Pri	svojem	prvem	obisku	sem	jih	bil	našel	
v	 tretjem	 nadstropju	 v	 lični	 kapelici,	 zatopljene	 v	
molitev.	Spodaj	pri	vhodu	v	hišo	me	je	čakala	ena	od	

sester,	ker	je	bil	to	moj	prvi	obisk	v	neznani	hiši.	Ob	
tem	drugem	mojem	obisku	ni	bilo	nikogar	pri	vhodu:	
sestre	so	se	zanesle	na	orientacijski	čut,	ki	so	ga	bile	
dotlej	odkrile	pri	mojih	predhodnikih.	Vrata	so	pusti-
la	odklenjena,	a	pozabile	so	prižgati	luč.	Vstopim	in	
se	skušam	spomniti	stopnišča,	ki	bi	me	tiho	privedlo	
v	tretje	nadstropje.	Nočem	jih	motiti	v	molitvi,	ki	je	
odlična	priprava	na	sveto	mašo	(ker	smo	svobodni,	
moramo	z	milostjo	sodelovati).	Malce	tipam	okrog	
sebe,	ker	iščem	copate;	brez	njih	ni	vljudno	stopati	
v	japonsko	hišo.	Najdem	jih,	sem	pa	pri	tem	butnil	v	
vazo	iz	debele	gline,	ki	se	ni	razbila,	rože	v	njej	pa	so	
bile	suhe	vrste,	da	se	tako	izrazim.	Pred	mano	mora	
biti	 stopnišče,	 dobro	 se	 ga	 spominjam	 od	 svojega	
prvega	obiska;	od	takrat	tudi	ni	bilo	velikega	potre-
sa,	ki	bi	lahko	stopnišče,	recimo,	premaknil.	Tiho	se	
povzpnem	v	2.	nadstropje,	ker	imenujemo	vhodno	
vežo	–	po	amerikansko	–	1.	nadstropje	(tisti	“nad”	
najbrž	 pomeni	 nad	 kletjo).	 Spomnim	 se,	 da	 od	 tu	
ni	neposrednega	nadaljevanja,	ampak	je	treba	najti	
stopnice	po	določenem	ovinku.	Če	se	prav	spomi-
njam,	je	treba	iti	na	levo.	Ob	stopnišču	mora	biti	tudi	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega, večkrat zakrpanega, misijonskega cekarja

V TEMI ŽAREČE ZELENE OČI
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dvigalo	 kot	 pri	 prvem	 obisku.	 Previdno	 se	 gibam	
v	temi	in	kar	naenkrat	sem	v	kabini.	Zdi	se	mi,	da	
sem	našel	stikalo,	pritisnem	in	bums!,	kar	naenkrat	
zdrsnem	na	dno	–	najbrž	sem	pritisnil	v	temi	B	in	B	
v	japonskem	dvigalu	je	isto	kot	Basement	v	Ameri-
ki.	Samo	malce	bom	pogledal,	kje	sem.	Po	jedi	diši.	
Nedaleč	od	dvigala	se	vame	zapičijo	zelene	žareče	
oči	mačke.	So	precej	daleč	od	tal,	torej	mora	biti	na	
pokrovu	kakega	velikega	kotla.	Spomnim	se	novic,	
da	 zaradi	 	 pomanjkanja	 hrane	 prihajajo	 merjasci	
iskat	hrano	do	hiš. . .	Ne,	to	mora	biti	muc	ali	muca.	
Možno	je,	da	je	hišni	gost	zaradi	miši.	Zanimivo	je,	da	
Japonci	nimajo	prave	besede	za	podgano,	čeprav	se	
jih	da	videti	ob	progi	podzemeljske	železnice,	a	bolj	
v	osrčju	mesta,	kjer	so	ulice	polne	restavracij.	Uma-
knem	se	v	kabino,	a	ne	morem	najti	stikala	za	luč.	
Vendar	se	mi	“posveti”	brez	luči:	v	nekaterih	hišah	
imajo	dvigala	 le	za	prenos	hrane	kvečjemu	v	tisto	
nadstropje,	kjer	je	soba	za	bolnike.	Roka	mi	drsi	po	
steni	kabine,	nekaj	klikne	in	dvigalo	švigne	navzgor.	
Izstopim	in	prisluhnem.	Zdi	se	mi,	da	nekje	v	temi	
nad	sabo	čujem	mrmranje	molitve.	Nekje	morajo	biti	
stopnice!	Najdem	jih	in	se	povzpnem	v	2.	nadstropje,	
vsaj	zdi	se	mi	tako,	torej	ne	smem	več	na	levo,	ampak	
na	 desno.	 Nekje	 morajo	 biti	 stopnice!	 Svetlobe	 ni	
od	nikoder.	Nekaj	kakor	zračni	tok	me	privlači.	Ob	
sebi	začutim	steno,	potipam	jo	in	odkrijem	stikalo.	
Naenkrat	sem	v	svetlobi	in	na	pragu	sobe	–	najbrž	
bolniške	sobe	–	kjer	me	v	belo	zavit	starkin	obraz	

prestrašeno	 gleda,	 vendar	 pa	 ji	 okosteneli	 prsti	
pritisnejo	na	gumb	ob	postelji.	Alarm!	Cela	hiša	se	
vzdrami,	na	različnih	koncih	stavbe	zvonijo	–	morda	
bi	bilo	bolje	reči	“rohnijo	–	zvonci	in	naenkrat	je	cela	
hiša	razsvetljena.	Nekje	od	zgoraj	se	zaslišijo	glasovi,	
bližajo	se	po	stopnicah,	ki	se	več	ne	skrivajo,	in	za	
glasovi	–	se	pravi	v	varni	razdalji	–	odmeva	japonska	
beseda	“dórobo”,	po	naše	“tat”.

Alarmni	koncert	še	traja,	ko	se	začudeno	odkri-
jemo,	sestre	in	jaz.	Kar	se	da	globoko	se	priklonim:

»Oprostite,	pri	vhodu	ni	bilo	luči.«
Ena	od	sester,	menda	predstojnica,	se	še	globlje	

prikloni:
»Oprostite,	naša	krivda	je.	Morale	bi	vas	pričakati	

pri	vhodu.	Saj	ste	komaj	drugič	pri	nas.«
Tudi	bolni	starki	v	posteli	se	opravičim:
»Danes	bom	tudi	za	vas	prav	posebej	daroval	sveto	

mašo.«
Nekaj	kakor	smehljaj	ji	napravi	koščeni	obraz	lep.	

In	tudi	koščeno	roko	ji	stisnem.	Nekam	na	novo	so	
se	ji	zasvetile	oči.

Po	sveti	maši	so	me	sestre	pogostile	s	kruhom,	ki	
so	ga	same	spekle	doma.	Kakšna	razlika	med	njim	
in	 tistim,	 ki	 ga	 kupujemo	 v	 pekarni!	 Saj	 je	 tudi	 ta	
dober,	a	vendar. . .

Pri	mojem	tretjem	obisku	sta	pri	vhodu	goreli	dve	
svetilki	na	steni.	In	za	vsak	slučaj	me	je	čakala	sestra,	
a	le	ena.	Še	danes	menim,	da	zato,	ker	so	sestre	raču-
nale	z	ostanki	mojega	orientacijskega	čuta.

Že večkrat mi je prišlo na misel, da bi moral celo številko AM posvetiti tjele “šimfariji”, če bi hotel vsaj približno popisati, kaj se vse dogaja v Sloveniji. 
Razveselijvega je malo. Skupna točka vsega pa je dejstvo, da se je komunistom izmuznila iz rok vlada, to pa po zaslugi pristranosti predsednika repu-
blike Türka, ki je trmasto rinil kot mandatarja svojega in Kučanovega varovančka Jankovića, ki pa se je na političnem področju izkazal za popolnoma 
nesposobnega. Sicer je sam priznal, da se na politiko ne razume in da je doma le v poslih, o čemer bi pa tudi podvomili, če upoštevamo, kako je, kot po 
domače pravimo, “zapufal” Ljubljano in tudi samega sebe. Zdi se, da mu pridevek “Opankar”, ki so mu ga obesili, kar pristoja – najbrž bi se v prodajanju 
opank kje na jugu Balkana kar dobro znašel (izdelovanje je seveda druga pesem, zanjo je treba kaj znati). In sedaj se komunistom tresejo hlače, da 

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

P A  Š E  R E S  J E !

KITAJSKA
Beijing se boji še mrtvih

To	je	komentar	na	dejanje	policije,	ki	je	v	Baodin-
gu	v	provinci	Hebei	razbila	nagrobni	kamen	39-let-
nega	 p.	 Jožefa	 Ši	 Liminga,	 vzgojitelja	 v	 semenišču,	
ki	ga	država	ne	priznava	in	žrtve	prometne	nesreče.		
100	dni	po	smrti	so	sorodniki	in	verniki	imeli	načrt	
obiskati	pokopališče	in	postaviti	kamen	z	napisom:	
“Grob	p.	Ši	Liminga”.	Policija,	ki	je	vernikom	že	prej	
grozila,	je	zaplenila	kamen	in	ga	razbila,	ker	je	bil	p.	
Ši	Liming	duhovnik,	ki	ga	država	ne	priznava	in	naj	bi	
zato	ne	imel	pravice	od	naslova	“pater”.	Poleg	tega	je	
policija	dovolila	dostop	na	pokopališče	samo	soro-
dnikom	in	nekaterim	vaščanom.	Agencija AsiaNews.

INDONEZIJA
otroško tobakarstvo

Že	 pred	 desetimi	 leti	 je	 Svetovna	 zdravstvena	
organizacija	 ocenjevala,	 da	 vsak	 dan	 pokadi	 svojo	
prvo	cigareto	med	80.000	in	100.000	otrok.	Številke	
se	niso	izboljšale.	V	Indoneziji	začne	kaditi	pri	4	letih	
starosti	 preko	 milijona	 in	 pol	 otrok,	 ki	 postanejo	
odvisni	od	tobaka	in	so	nasilni,	če	ne	pridejo	do	nje-
ga.	V	Indoneziji	za	nakupovanje	tobačnih	izdelkov	
ni	starostnih	omejitev.	Leta	2010	je	bil	na	internetu	
video	posnetek	dveletnega	otroka,	ki	je	pokadil	po	
40	cigaret	na	dan	in	je	začel	razgrajati,	če	so	mu	jih	
omejevali.	 Trenutna	 ocena	 je,	 da	 na	 svetu	 kadi	 en	
otrok	od	petih,	ki	so	mlajši	od	16	let.	Agencija Fides.
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Pred dnevi je predsednik naših Danilo Türk izjavil, da so odrekanja 
v teh časih potrebna, vendar pa moramo razumeti razliko med odreka-
njem in varčevanjem. Ne moremo namreč vsakega odrekanja označiti 
za varčevanje.

Gospod predsednik je zagotovo imel v mislih to, da na primer država 
oziroma sedanja vlada najbolj siromašnim odreče pravico do hrane. To 
ni varčevanje, ampak butalsko in brutalno neupravičeno odrekanje in 
genocid, saj bi se populacija kmalu zmanjšala za polovico. Vlada tega 
sicer ni storila in ne namerava storiti, ni pa tudi demantirala, da tega 
ne bo storila, mi pa hočemo vedeti, ali bo Janševa vlada ljudem vzela 
pravico do hrane ali ne! Govori se, in nekateri naši ugledni mediji o tem 
pripravljajo članke – recimo v Nedeljskem – da zaradi varčevanja, ker 
nimamo več kulturnega ministrstva, kulturniki umirajo, hirajo v tisočih 
in jih vozijo kar na centralno deponijo. Registrirali so že sto triindvajset 
poskusov samomorov z alkoholom, morali pa se bodo odreči tudi poeziji 
in vinu. Ni prijav, ker je menda priključitev ministrstva za kulturo k športu 
in znanosti preživel en sam pesnik. Pa še ta ne piše že več kot dvajset 
let. To pomeni, da se je zatekel v kulturni molk.

Zadnjič so zlobno pisali, da se gospod predsednik Türk naokrog 
vozi v spremstvu kakšnih sedmih avtomobilov višjega razreda, kar naj 
bi pomenilo razmetavanje javnega denarja. V resnici se Türk ne more 
odreči temu predsedniškemu voznemu parku iz različnih razlogov, se 
je pa že prej odrekel spremljanju ambulantnega vozila, kar pomeni, 
da se odlično počuti. A tu ne gre za varčevanje. Varčevanje bi bilo, če bi 
predsednik naših po deželi in širše hodil peš. To pa ne gre, ker je letos 
čas predsedniške kampanje in bi mu peš uspelo obiskati kakšne tri do 
štiri vasi, z voznim parkom pa tri četrt in pol Slovenije na naš račun. To 
pa je v našem interesu, zato tu odrekanje ni primerno. Če se  predsednik 
vozi po državi, to pomeni, da ga še imamo. Ne vemo namreč, kaj bo 
storila sedanja vlada, saj slišimo, da bi ga lahko celo ukinila – država 
brez predsednika pa je kot zveza borcev brez proslave ob dnevu upora 
proti okupatorju.

Največji napad sedanje vlade na samoupravne socialistične prido-
bitve in izročila revolucije in NOB pa je poskus ukinitve 2. januarja in 2. 
maja. V resnici gre za izbris dveh pomembnih nedelovnih dni, ali kot 
je rekel sindikalist Janez Posedi: ta dva dneva proletariat potrebuje, da 
pride k sebi zaradi prvih dveh prazničnih dni. Po domače rečeno: ko 
se ga na primer na predvečer 1. maja mi delavski razred in proletariat 
nažremo in nabutamo na prvomajski proslavi na ljubljanskem Rožniku, 
ni primerno in ni v skladu z delovnopravno varnostno politiko in zakono-

dajo, da 2. maja gremo za delovne stroje. Predlani, ko sem bil po dolgem 
času na Rožniku, sem tudi jaz skorajda zapadel v alkoholizem, ko sem 
poslušal vznemirljive besede našega sindikalista Dušana Semoliča. Ko 
je na oder ob enih zjutraj stopil še takratni in spet sedanji ljubljanski 
župan Zoran Janković, pa sem vedel, da alko ne pomaga, ampak, da je 
potrebna trda droga.

Na trdih tleh pa so pristali Adrijini avioni tisto noč, ko je nadzorni svet 
zamenjal predsednika uprave Kleména Boštjančiča. Zato so človeka čez 
nekaj ur morali spet postaviti na funkcijo. To je lep primer, kaj se zgodi, 
če bi se odrekli predsedniku Türku. Država bi obstala, letala v Sarajevo 
tudi ne bi poletela, trgovine bi ostale zaprte, tovarne ne bi delale, 
komunala ne bi odvažala smeti, peki ne bi pekli kruha, zmanjkalo bi 
elektrike, vode, telefoni bi obmolknili, časopisi bi prenehali izhajati, na 
TV ne bi bilo programa itn. Predsednik države pa bi lahko sedel doma 
in debelo gledal, namesto da bi opravljal protokol. Brez Türka bi padli 
v kameno dobo, z njim smo pa vendarle korak naprej.

Zaradi enega mercedesa pa bi nam radi ukinili državni svet; na TV 
je ekonomistični genij Maks Tajnikar rekel, da bi glede na to, da stranke 
v parlamentu glasujejo kot eden, bilo dovolj, če bi v njem sedeli samo 
šefi strank. To bi državni zbor zelo zmanjšalo in še veliko bi prihranili. 
Kot na primer veliko prihranimo, ko je Maks Tajnikar recimo nadzornik 
v Adrii Airways, ali pa v Kliničnem centru. S tem je Tajnikar več kot 
enkrat dokazal, da se spozna na demokracijo, če ga že pri ekonomiji 
malo postrani vleče. Pač ne moreš biti za vse. Nekoč je skorajda ukinil 
državo, strankokracijo in demokracijo nasploh, ko je približno ves državni 
proračun zmetal v mariborski TAM, potem so mu nadaljevanje tega 
politekonomskega poskusa preprečili, kar je škoda.

Če bi Tajnikarju takrat to uspelo, bi še vedno imeli na oblasti zvezo 
komunistov in Milana Kučana, udbovci kot Meršol pa bi bili najbolj 
častivredni državljani. Tako pa imamo zdaj Janšo na oblasti, da o onem 
Erjavcu sploh ne govorim. Zdaj, ko se je proti njemu zarotila Mateja 
Kožuh Novak, je stvar zelo resna: ona ve, česa vsega je sposobna revo-
lucionarna roka. In Kožuh Novakova je udarna pest slovenskih penzio-
nistov. Ko jih bo ona pripeljala na trge in ulice, bo veliko žrtev – zaradi 
infarktov, kapi, arterioskleroze, odpovedi ledvic, jeter in mehurjev. Tu 
pa tam pa bo koga povozil tudi avto. Ona se s svojimi bori za pravičnost, 
namesto tega pa ji sedanja vlada grozi z odvzemom pogrebnine, kar je 
velik udarec za njeno gerontološko stranko.

P. S.: Če bi članstvo poznalo plače svojih sindikalnih liderjev, bi šlo 
na ceste, ulice in trge.

Razvpito stavko aprila je sprovociral predsednika sindikata SVIZ Branimir Štrukelj, zet Milana Kučana (nekateri viri pristavljajo “nekdanji” – če je to 
posledica ločitve, se Kučanovi hčerki prav nič ne čudim). V tem sindikatu so večinoma prosvetni delavci in javna uprava, to so pa tisti, ki imajo danes v 
Sloveniji najvišje plače. Stavkajo zato, ker nočejo z znižanjem svojim dohodkov prispevati k sanaciji države. Seveda se predvsem komunisti bojijo za svoje 
privilegije, recimo tisti “borci”, ki so partizane prvič videli v filmu o Sutjeski, pa dobivajo mastne borčevske pokojnine. Sploh pa se ves sindikat financira 
iz državnega proračuna, kar je največji nesmisel: država naj plačuje sindikat, ki bo delal proti njej. Seveda Štrukelj dobro ve, da bi bila odstavitev od 
državnih jasli katastrofa predvsem za njegove mastne dohodke, ki jih skriva kot kača noge. Zato je razglasil stavko še preden se je vlada sploh začela 

bodo zgubili svoje privilegije (beri: denar) zaradi nujnih gospodarskih reform, s katerimi Janševa vlada rešuje državo, ki so jo do konca zafurali za časa 
prejšnje propadle komunistične vlade. Ker je nemogoče obdelati vse, sem se odločil nanizati nekaj zanimivih in duhovitiv prispevkov, ki jih je kot “Pisma 
s fronte” v Reporterju objavil Vinko Vasle. Prvo nosi naslov “Brez Türka, brez praznikov in smrt upokojencev”.
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Prvi svizec v državi Branimir Štrukelj je ostro napadel ministra Žigo 
Turka, ker naj bi ta z navodili oziroma okrožnico, ki jo je izdal šolam in 
vrtcem, zaposlene zastraševal. Po njegovem naj bi to bilo tudi nezako-
nito in zavajanje. Potem se pa ni mogel spomniti, da je leta 2000, ko je 
neki drugi, svoji oblasti pripravljal stavko, prav podobna, če ne že čisto 
enaka navodila dobil od takratnega šolskega ministra  Pavla Zgage. In 
ni rekel: šole in vrtci bodo zaprti, pa pika. Bil je tiho in ponižen, kot se 
za odnos do njegovih spodobi.

Še pred tem se je prejšnji petek odvil hujskaški sestanek tudi v 
okviru univerze, kjer se je predsednika vlade Janeza Janšo zmerjalo s 
fašistom in govorilo laži, ki jih je minister Turk potem v daljšem odgovoru 
tudi demantiral. Druga stran se na to po pričakovanju ni odzvala, saj 
bi morala priznati, da je v resnici pripravljala “miting resnice” o lastnih 
lažeh in hujskaštvu.

Laži je v teh predpripravah na stavko, ki je v resnici poskus rušenja 
vlade, kolikor hočete. In ko smo že pri svizcovem terminu zastraševanja, 

je treba vedeti, da so sindikalisti v teh tednih veselo strašili: lakota trka 
na vrata šol, univerza bo bankrotirala, študenti obubožali, otroci bodo 
lačni, upokojenci ne bodo preživeli in podobno.

K temu je kakšen “junak” na youtube dodal še svoj pogled na zadeve 
v državi, ko je Janeza Janšo vzel na muho puške, mu s škarjami rezal 
usta in v njih tlačil jajca iz česar so se posebej duhovito in v maniri 
slovenske črne politične satire ponorčevali v Dnevnikovi rubriki n.n. 
Groziti Janši je menda nekaj najbolj normalnega v tej nenormalni državi 
prepredeni s črno medijsko propagando, ki prihaja tudi iz brlogov bivših 
in najnovejših sodelavcev udbe.

Potem ni čudno, če je oni ptujski sodnik pozabil na tistega policaja, 
ki je Janši že pred leti grozil z likvidacijo, ker to pa res ni nobeno kaznivo 
dejanje. Ja, če bi namesto Janša rekel Kučan, pa Türk, pa Janković in še 
kdo – ja potem je pa to terorizem prve vrste. In verjetno desničarski 
likvidacijski  pohod, s katerim bi si dali opraviti pri informacijski poo-
blaščenki, pri varuhinji človekovih pravic, na nogah bi  bil celoten tim v 

Če nam sindikalistični voditelji grozijo z zgodovinsko stavko v državi, 
potem je možno samo dvoje: da ne vedo, kaj delajo (prosto po nauku), 
ali pa – kar je huje – da vedo in da so pri hujskanju svojih članov svoja 
“dela” pripravljeni razglašati za zgodovino. V resnici pa gre čisto pre-
prosto za sindikalistični poskus udara proti vladi in niti približno za boj 
za delavske pravice. V glavnem se borijo za pravice javnega sektorja, 
proletarci pa so čisto nekje drugje.

Marsikdo mi je v teh dneh rekel, da se je treba dobro pripraviti na 
sredin sindikalistični poulični razvrat in to tako, da si je treba nakupiti 
najosnovnejša živila. Stavka naj bi namreč trajala nedoločeno dolgo, 
prihajalo naj bi do blokad cest in sabotaž prevoza, to pa naj bi ogrozilo 
tudi najosnovnejšo preskrbo zlasti mest. Očitno so sindikalistični liderji 
– še posebej Dušan Semolič in Branimir Štrukelj – s svojim proletarskim 
bojem uspeli preplašiti ljudi, kar je čisto nasprotje sindikalizma. Zato 
se mora zdaj Štrukelj vnaprej opravičevati vsem tistim, ki jih bo sredina 
stavka najbolj prizadela. Da bi v stilu klasičnega prevratnika tipa Jaru-
zelski na koncu rekel: tako bo in pika. Potem pa še dodal: hovgh, govoril 
sem. Kamera ga je snemala v prvem planu, kar je zgodovinska farsa 
zastraševanja, ki nam ga je nekoč uprizoril general Adžić. Ampak pri tem 
je moral biti nekdo ustrežljiv, da mu je kamero in mikrofon potisnil pred 
nos in gledalcem povzročal prebavne motnje in druge muke.

Štrukelj ni Winetou, čeprav je ideološko seveda rdečkar bolj kot 
klasični sodobni levičar. Zaradi propadle avanture z igralsko akademijo 
pa mu je vendarle uspelo okupirati tisto, kar je pri vsakem državnem 
udaru najbolj pomembno – televizijo. Zdaj že vsi vedo, kako Štrukelj do 
minute natančno in dramaturško perfekcionistično načrtuje vse svoje 
nastope pred kamerami. Ko se drugi pogajajo z vlado, on pred vladno 
palačo z roko odrine svojo frizuro in potem pove, da bo tokrat šlo do 
krutega konca. Kaj, ga nihče ne vpraša.

Štrukelj je tako Hamlet z napako. Nekaj je gnilega v naši deželi, ampak 
ne na dvoru, kot misli vsiljevati Štrukelj, ampak v sindikalističnih centralah. 
Te letno obrnejo 50 milijonov evrov, pa se ne spomnim, da bi kdaj javno 
poročale o svojih financah in o tem, kaj počnejo s tem denarjem. Člani, 
ki bodo zaradi vladnih varčevalnih ukrepov v sredo tekali po cestah in 
ulicah, pa tudi ne vprašajo, kaj se dela z njihovo članarino. Menda bi bil 
pa napad na avtonomijo sindikatov, če bi morali položiti javne račune, 
ali pa na primer povedati, kdo poleg članov jih še politično sofinancira. 
Smešno, ampak v tej televizijski generalki sindikalističnega udara na vlado 
ni bilo novinarja, ki bi Semoliča in Štruklja, dva najbolj glasna proletarska 
brambovca pozval, naj v kamere v prvi plan pokažeta svoja plačilna listka.

In medtem, ko nam sindikalistične udarne pesti govorijo, da lakota 
trka na vrata države, se sam sprašujem, v katerem brlogu sta Semolič in 
Štrukelj spala zimsko spanje, ko je bivša vlada KGB Boruta Pahorja delala 
dvorne bakanalije na naš račun! Kaj nista mogoče pri tistem občem 
razvratu želodca in duha tudi sama sodelovala?! Zato vse kaže, da ne 
gre za boj za pravice javnega sektorja, ampak za ohranitev privilegijev 
na primer tistih, ki imajo danes borčevske pokojnine, pa so partizane 
prvič videli v filmu Sutjeska. Pa za pravice izjemnih kulturno-umetniških 
pokojnin, ki številčno pričajo o tem, da imamo v državi divizijo takšnih 
na meji Nobelove. Da o tistih, ki privilegirane pokojnine prejemajo kot 
nekakšno družinsko dediščino, ki gre iz roda v rod, sploh ne govorim.

In končno pogrešam, da bi o varčevanju v državi kakšno rekel 
dvakrat bivši predsednik države Milan Kučan, ki ima verjetno zato 
dvakratno visoko pokojnino. Ker pa se ob velikih, zgodovinskih druž-
benih dogodkih in prevratih rada oglasi tudi Spomenka Hribar, bi bilo 
fino, če bi povedala, da ni v redu, če se nekdo upokoji pri okrog trideset 
letih pokojninske dobe, ker moramo potem razliko do polne pokojnine 
takšnih plačati solidarno vsi mi.

Strupeno napadanje brez argumentov je edina stvar, ki jo komunisti dobro obvladajo. To je opisal na konkretnem primeru v Reporterju Vinko Vasle 
pod naslovom ”Svizec laže, pesmi krade”.

pogovarjati o redukcijah njihovih dohodkov – preventivno, bi rekli. Tej pijavki, ki že leta in leta zapravlja državni denar ne da bi kaj zanj naredil, je Vasle 
posvetil članek z naslovom “Rdečekožec Štrukelj, ali vojna privilegijev”.
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Bivši novinar Delavske enotnosti in sedanji sodelavec rumenila 
Nedeljski dnevnik Ciril Brajer poziva na okope odstranitve janševikov z 
oblasti, kot piše. Militantni sovražni govor pač.

Včasih se zdi, da je del političnega in družbenega prostora pri nas 
zajela kolektivna histerija. Deloma to drži, prenaša pa se kot virus preko 
medijev in posameznih osebnosti. Gre za naslednje pristope: diskvalifi-
kacija, hujskanje, črna propaganda udbovskega podzemlja (preostankov 
iz partijskih vrst), ki razširja govorice, črna propaganda medijev, kjer 
posebej izstopajo nekatere rubrike v Nedeljskem dnevniku, širjenje 
laži in govoric po forumih, uporaba sovražnega govora in militantnih 
hujskaštev po družabnih omrežjih itn. Še posebej pa uporaba tudi tako 
imenovanih lahkih medijev (kot so Lady in še nekatere) za propagiranje 
“naših” in za etiketiranje onih drugih.

Vse to se potem nadgrajuje z  “javnomnenjskim”  gnetenjem ljudi, s 
prirejanjem javnomnenjskih anket, z zlorabo medijev – zlasti javnih – 
in s popolno novinarsko instrumentalizacijo. In cilj je en sam! Najbolje 
ga je na svoji facebook strani razložil bivši novinar Delavske enotnosti 
in zdaj sodelavec že omenjenega rumenila Nedeljskega dnevnika Ciril 
Brajer. Ta je med drugim zapisal, da je »odstraniti janševike z oblasti 
več kot politika, je državljanska dolžnost.«

Da mora nestrinjanje z neko politiko ali politiki biti državljanska 
dolžnost, je popolna norost in politikantsko hujskaštvo najslabše 
vrste! Ve se, kako se izraža nestrinjanje z neko politiko in ve se, kako se 
v demokratičnem prostoru navsezadnje komunicira s takšno oblastjo, 
ki je pač ne maraš. In kako jo lahko zamenjaš – z nezaupnico ali na 
volitvah. Ne marati janševike (čeprav je to že hujskaško pejorativni izraz) 
je lahko čisto legitimno. Vsi smo politična bitja in demokracijo imamo 
zato, da lahko svoja mnenja izražamo. Ampak, ko nekaj razglasiš za 

državljansko dolžnost, je to na ravni militantnega jezika, je poziv na 
okope, je klic k akciji, je mobilizacija za akcijo. Potem je treba izbrati 
samo še sredstvo odstranitve.

Brajer pravi, da je janševike treba odstraniti z oblasti! Če nekoga 
odstraniš, ga moraš fizično, drugače ne gre. In ko nekoga odstraniš, 
moraš nekoga drugega nastaviti. To je pa tipični puč, za katerega na 
srečo v tej deželi tudi omejenih in malo zmešanih posameznikov pač 
ni nobene možnosti. Lahko pa se zgodi, da takšna brajerska hujskaštva 
naletijo na “pravo uho” in človek potem – tako kot tisti zmešanec, ki je 
z bombo grozil Pahorju in bo zdaj zasluženo sedel dolga leta – uporabi 
posebna sredstva, da uresniči brajersko državljansko dolžnost.

Naša skupna državljanska dolžnost – ne glede na takšne ali drugač-
ne politične delitve – pa je, da takšnemu brajerističnemu hujskaštvu 
rečemo ne. Pri tem pa bodo morale več enakopravnega čuta in posluha 
za takšne ali drugačne napade sovražnega govora in klicanja po fizičnih 
obračunih pokazati tudi nekatere institucije – varuhinja človekovih pra-
vic na primer. Še posebej pa bo moralo v skrajnih primerih kaj postoriti 
tožilstvo in policija, ki menda sploh ne preiskuje tistega “youtubovca”, 
ki je Janezu Janši zagrozil z metkom v glavo. Kakopak, saj tudi do so-
dnega epiloga proti policistu, ki je Janši javno grozil s smrtjo, ni nikdar 
prišlo. Očitno je že to takrat veljalo za državljansko dolžnost, da Janši 
grozi policist!!

Očitno imamo v dvojni pravni državi tudi dvojne državljane: tiste, 
ki se jih lahko likvidira in tiste, ki se jih pač ne sme. To je več kot norost, 
to je psihopatologija, ki jo nekateri namerno potencirajo in razširjajo. 
Brajer je eden od takšnih, ni pa edini. Naša državljanska dolžnost torej 
je, da smo upravičeni ogorčeni in zaskrbljeni zaradi takšnih brajerjev. 
Vse drugo ni v naši pristojnosti.

predsedniški palači s čistilkami vred, F21 bi imel izredno sejo in podobno.
A vse to sodi v psihološko vojno predpriprav na jutrišnje veliko 

dejanje velike zgodovinske stavke javnega sektorja, ki ne da nič od 
svojih plač, ker so siromaki in na robu preživetja. Potem pa se človek 
malo poglobi v obširno tabelo Ajpesa o izplačilih plač funkcionarjem v 
javnem sektorju za letošnji februar.

Takoj postane jasno, za kaj in za koga se borijo sindikalisti in teh 
podatkov v teh črnih časih propagande ne objavlja noben medij, ker 
bi številke lahko povzročile revolt med pravimi proletarci in tistimi, ki 
jih je v slabih treh letih vladavina KBG vrgla na cesto in jim vzela delo. 
Zato, da se danes lahko prvi tajni agent LDS Podbregar oglaša in napada 
sedanjo vlado.

Prvi svizec v državi pa igra dežurno stavkovno matrono po medijih 

in se na pamet uči koračnice, ki jo bo jutri prepeval skupaj s svojimi   
od vladnih ukrepov na pol mrtvimi žrtvami. Gre za pesem, ki jo je nek 
slovenski pesnik po imenu Boris A. Novak avtorsko poneveril, ukradel 
ali odtujil znamenitemu mladinskemu zborovodji, piscu otroške glasbe 
in besedil Janezu Bitencu.

Seveda ni nič vprašal, ali lahko pesem naše mladosti Naša četica 
koraka vzame in besedilno spremeni v nekakšen pobalinski napad na 
ministra Žigo Turka in to brez dovoljenja, a upati je vsaj, da ga bodo zaradi 
tega za vrat in denarnico zagrabili dediči, po možnosti pa tudi Sazas, ki to 
rad počenja. Človek, ki piše pesmi konjem in še enega Turka (Boštjana) 
v polemiki imenuje ščurek, res sodi med politikantske primadone stiho 
pisanja, ki ga potem razglaša za humor, ironijo in osvobajajočo hudobijo.

Kaj hočemo, država mora demokratično tudi takšne tipe prenesti.

In kaj bo, če Janševi vladi onemogočijo izpeljati gospodarske reforme. Zelo preprosto: Evropska unija si ne more privoščiti takih ekonomskih zlorab v 
eni svojih članic, kot si je to privoščila prejšnja komunistična vlada. Najprej se bo ponovil primer Latvije, ki ji nihče več ni hotel posoditi denarja. Nato bo 
Slovenija prišla pod prisilno upravo: Bruselj bo določil, kaj in kako ima biti. In na te odločitve ni priziva. V vsakem primeru pa so komunisti na najboljši 
poti v smetnjak. Upajmo, da se bo našel kdo, ki bo nanj poveznil dovolj težak pokrov.

Po stari navadi komunistom nobena laž ni prevelika in nobena goljufija presramotna, samo da bi se spet prikopali na oblast. In dokler imajo za 
seboj sodstvo in vse druge ustanove, ki so dolžne preganjati takošno ali drugačno besedno nasilje, si dovoljujejo tudi stvari, ki jih je v Reporterju popisal 
Vasle pod naslovom “V nori hiši nora hujskaštva”.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

➧

REGINA SCIENTIARUM
KRALJICA VED

Izmed	prvih	šolskih	ur	v	bogoslovju	mi	je	ostala	
v	spominu	samo	dr.	Lesarjeva.

Prišel	je	v	sobo	s	počasnimi,	dostojanstvenimi	ko-
raki,	kakor	je	imel	navado	hoditi,	v	dolgi	črni	suknji,	
na	kateri	ni	bilo	niti	najmanjšega	praška,	in	s	prav	
tako	brezhibnim	cilindrom	v	roki.	Ko	je	oboje	odlo-
žil,	se	je	obrnil	proti	nam	ter	nas	pozdravil:	»Laudetur	
Jesus	Christus«	(Hvaljen Jezus Kristus).	Nato	je	sedel	
za	 kateder	 in	 nadaljeval	 slovenski:	 »Mislim,	 da	 ste	
me	vsi	razumeeli,	kaj,	Slovenci,	Nemci	in	Čehi,	kaj.«

V	 daljšem	 latinskem	 govoru	 nas	 je	 potem	 nav-
duševal	za	teologijo	 in	poudarjal,	da	 je	bogoslovje	
“regina	scientiarum”,	kraljica	ved,	ki	ji	morajo	služiti	
vse	druge	znanosti.	Naposled	nam	je	privoščil	zaradi	
navzočih	Nemcev	tudi	nekaj	nemških	besed.	Ko	je	
pozneje	zvedel,	da	je	med	nami	samo	en	Kočevar,	se	
je	pri	razlagi	omejil	splošno	na	latinščino	in	sloven-
ščino.	Vse	tri	jezike	je	govoril	s	pristnim	ribniškim	
naglasom,	česar	se	pa	ni	zavedal.

Ko	 je	 pozneje	 postal	 semeniški	 Ata,	 je	 poklical	
nekega	 bogoslovca,	 ki	 je	 bil	 iz	 Ribnice,	 k	 sebi,	 “ad	
audiendum	verbum”	(na odgovor),	ker	je	molil	rožni	
venec	naprej	v	svojem	“materinem”	jeziku.

»Takoo,	kaj,	vam	se	pa	pozna,	da	ste	Ribničan,	kaj.	
Potrudite	se,	da	ne	bodete	ribniško	zavijali,	kaj.	Tuudi	
jaz	sem	iz	Ribnice,	kaj,	pa	se	mi	prav	nič	ne	pozna,	
kaj.	Srečno!«

Dr.	Lesar	nas	je	učil	hermenevtiko.	V	drobno	knji-
žico	je	stlačil	celo	vrsto	pravil,	po	katerih	se	mora	
razlagati	Sv.	pismo.	Nam	se	je	zdela	precej	suhoparna	
in	pusta,	zlasti	zaradi	neštevilnih	definicij,	ki	jih	je	
profesor	dobesedno	zahteval.	Jaz	sem	se	jo	tako	na-
gulil,	da	sem	pri	skušni	dobil	“Eminenter”	(odlično).

S	tem	redom	niso	bili	profesorji	posebno	rado-
darni.	Z	malo	začetno	črko	so	ga	že	nekoliko	rajši	
zapisali.	Še	celo	za	“valde	bene”	(prav dobro)	se	je	
bilo	treba	potruditi.	Laže	se	je	dobil	“bene”	(dobro).	
Najslabši	red	je	bil	“sufficienter”	(zadostno)	ali,	ka-
kor	smo	navadno	rekli,	“sufix”.	Nezadostnega	sploh	
ni	 bilo.	 Kdor	 niti	 za	 “sufix”	 ni	 znal,	 sploh	 ni	 dobil	
spričevala.

Akademiki	so	nas	bogoslovce	radi	prezirali,	češ	
da	je	teologija	pač	lahka,	ko	vsak	“zdela”.	In	res	se	
še	nikdar	ni	slišalo,	da	bi	bil	kak	teolog	“repetiral”.	
Iz	tega	se	pa	ne	sme	sklepati,	da	je	bogoslovje	tako	
lahko,	da	ga	vsak	“zdela”.	Med	bogoslovci	samo	zato	
ni	 “starih	 bajt”,	 ker	 mora	 vsak	 v	 določenem	 času	
“zdelati”,	sicer	se	mora	od	teologije	posloviti,	rad	ali	
nerad.	Le	komur	niso	hoteli	preprečiti	vstopa	v	kako	
drugo	semenišče,	so	mu	dali	iz	usmiljenja	“sufix”.

Tisti	Drab,	ki	je	očital	Bohinjcu,	da	nam	streže	s	
“konjskimi”	klobasami,	je	moral	nazaj	na	Moravsko,	
ker	 je	 bil	 len	 in	 omejen.	 Najljubše	 njegovo	 delo	 je	

bilo,	da	je	lepil	škatlice	in	si	delal	umetne	kodre.	Prvi	
semester	je	še	nekako	zlezel,	na	koncu	leta	mu	je	pa	
ravnatelj	 dobrohotno,	 pa	 odločno	 svetoval,	 naj	 si	
izbere	kak	drug	stan,	ki	se	bolj	sklada	s	fabriciranjem	
kodrov	kakor	teologija.

Dejal	sem,	da	je	bil	omejen;	pa	je	bil	res.	Nekoč	ga	
je	dr.	Lampe	vprašal	fundamentalko.	Ker	ni	niti	ust	
odprl,	 mu	 je	 profesor	 v	 najčistejši	 latinščini	 dejal,	
naj	rajši	izstopi,	če	nima	ne	veselja	ne	poklica	za	du-
hovski	stan.	Fant	je	pa	mislil,	da	mu	hoče	pomagati	
na	stavljeno	vprašanje,	zato	mu	je	več	čas	pritrjeval,	
pridno	kimal	in	gonil	svoj	»ita,	ita«	(tako, tako!).

Mi	smo	z	največjo	težavo	zadrževali	smeh.	Napo-
sled	ga	je	Oblak,	ki	je	sedel	za	njim,	dregnil	v	hrbet	
in	 kar	 na	 glas	 rekel:	 »Tepec,	 ali	 ne	 razumeš,	 da	 te	
zmerja?«

Kdor	ni	študiral,	je	moral	pobrati	šila	in	kopita,	
čeprav	ni	imel	“ljubezni	na	Poljanah”.	Mislim,	da	ne	
trdim	preveč,	če	pravim,	da	bi	tudi	po	drugih	fakul-
tetah	ne	bilo	“starih	bajt”	z	dvanajst	in	več	semestri,	
ako	bi	bili	tako	študirali,	kakor	smo	mi	v	semenišču.

Učni	jezik	je	bil	splošno	latinski.	Čeprav	smo	se	
ga	učili	osem	let,	je	trajalo	precej	časa,	da	smo	se	ga	
navadili.	Seveda,	na	gimnaziji	 smo	samo	prevajali,	
tu	pa	smo	morali	govoriti.	Pri	drugih	profesorjih	je	
še	 nekako	 šlo,	 ker	 niso	 gledali	 na	 slovnico,	 pri	 dr.	
Lampetu	pa	ne.	Ta	je	namreč	predaval	v	prav	klasič-
ni	latinščini.	Celo	izgovarjava	mu	ni	bila	vsaka	všeč.	
Moj	tovariš	Rozman	je	imel	navado,	da	je	izgovarjal	
latinski	st	kakor	št.	Zato	ga	je	profesor	prosil:	»Do-
mine,	ne	dicas	štella,	štatuit,	conštituit«	(Gospod, ne 
govori štella, štatuit, conštituit).	Rozman	se	pa	ni	vdal.

»Kdo	more	dokazati,	da	niso	Rimljani	tako	govo-
rili?«	se	je	branil	po	uri	in	še	dalje	uporabljal	svojo	
šumečo	izgovarjavo.

“Dogmatica	generalis”,	vulgo	fundamentalka	(Te-
meljni nauki katoliške vere)	nas	je	sprva	zelo	težila,	
pa	le	zavoljo	jezika.	Dr.	Lampe	je	tako	hitro	govoril,	
da	smo	ga	prav	malo	razumeli.	Povedali	smo	to	rav-
natelju,	pa	ni	nič	pomagalo.	Profesor	nam	je	v	lepi	
slovenščini	pojasnil,	da	mora	latinsko	predavati,	ker	
ta	jezik	vsi	razumemo,	Slovenci,	Nemci	in	Čehi,	ter	
se	je	trdovratno	držal	učnega	jezika.	To	pojasnilo	so	
bile	edine	slovenske	besede,	ki	smo	jih	slišali	v	šoli	iz	
njegovih	ust.	Polagoma	smo	se	pa	latinščine	navadili	
in	govorili	smo	kakor	“stari	Rimljani”.

S	 profesorji	 sem	 se	 na	 splošno	 dobro	 razumel,	
le	dr.	Dolenec	me	ni	mogel,	vsaj	zdelo	se	mi	je	tako.	
Predaval	je	arheologijo	(zgodovino stare zaveze),	Sv.	
pismo	stare	zaveze	in	hebrejščino.	Bil	je	velik	častilec	
Kaulena,	znanega	“hebrejskega	izvedenca“,	ki	ga	je	
pri	 vsaki	 priliki	 navajal.	 Ko	 je	 pri	 neki	 uri	 Lenartu	
kar	nehote	ušlo	iz	ust:	»Seveda,	Kaulen!«	–	mu	je	za-
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brusil	“Ibrim”	(Hebrejci, Dolenčev priimek)	v	svojem	
kratkem	slogu:	»Gospod,	vi	niste	toliko	vredni,	da	bi	
Kaulenu	odvezali	jermene	na	njegovih	čevljih.«

Hebrejščino	 je	 vzel	 zelo	 resno,	 mi	 pa	 ne.	 Zato	
smo	bili	v	vednem,	čeprav	tihem	boju	z	njim.	Sicer	
je	pa	tudi	ravnatelj	smatral	hebrejščino	za	nekako	
dekoracijo,	da	je	bilo	več	predmetov.	Po	njegovem	
mnenju	 je	 zadostovalo,	 da	 smo	 znali	 za	 silo	 brati	
Sv.	pismo	v	izvirniku,	po	našem	je	bilo	seveda	še	to	
preveč.	Hebrejščina	je	namreč	zelo	težka;	saj	je	celo	
slavni	 prevajalec	 Sv.	 Pisma	 sv.	 Hieronim	 nad	 njo	
skoraj	obupaval.

Ibrim	je	pa	vedno	in	vedno	poudarjal	veliko	važ-
nost	hebrejskega	jezika	in	hvalil	Boga,	da	je	še	dosti	
duhovnikov,	ki	berejo	vsak	dan	Sv.	pismo	v	originalu.

Zadnjo	 uro	 pred	 božičem	 nas	 je	 še	 enkrat	
opomnil:	»Gospodje,	dobro	premislite,	če	imate	
poklic	 za	 duhovski	 stan.	 Kdor	 nima	 veselja	 za	
hebrejščino,	je	to	zanj	zelo	slabo	znamenje.«

O	meni	so	rekli	tovariši,	da	se	»sončim	v	senci	
Ibrimove	milosti«.	Zakaj	me	je	vzel	na	piko,	ne	
vem.	 Morda	 je	 bila	 prva	 zamera	 že	 takrat,	 ko	
sem	pisal	na	tablo	hebrejsko.	Črke	mu	niso	bile	
posebno	 všeč.	 Zasmejal	 se	 je	 porogljivo	
in	rekel:	»Gospod,	to	je	pa	samarijan-
sko.«

Pozneje	se	me	je	še	enkrat	privo-
ščil.	Za	mojim	hrbtom	je	bil	vprašan	
prav	tisti	Drab,	ki	seveda	ni	nič	znal.	
Moj	sosed	Žavbi	mu	je	dal	na	klop	
preparacijo,	da	bi	lahko	prevod	bral,	
mene	je	pa	za	talar	potegnil,	da	bi	se	k	
njemu	 pomaknil	 in	 tako	 kril	 Drabovo	
goljufijo.	 To	 je	 profesor	 zapazil.	 Takoj	
me	je	pičil.

»Gospod	Žavbi,	pustite	gospoda	Mla	-
karja	v	miru!	Kdo	ve,	v	kake	misli	je	za-
topljen.	Morda	študira	zvezde.«

Na	to	drzno	sumničenje	sem	prezir-
ljivo	 molčal.	 Najbrž	 je	 mislil,	 da	 sem	
dremal.	 Saj	 ni	 imel	 tako	 milega	 glasu	
kakor	 Erker,	 da	 bi	 bil	 hebrejsko	 uro	 zamenjal	 s	
konferenco!

Za	malo	se	nam	je	tudi	zdelo,	da	nas	je	včasih	osu-
mil	goljufije.	Zato	smo	mu	od	srca	privoščili,	ko	se	
je	pri	neki	priliki	prav	pošteno	blamiral.	Vprašan	je	
bil	Čeh	Hybašek.	Najprej	je	prebral	tekst	v	originalu,	
nato	ga	je	prevedel	v	latinščino.	Fantu	se	pa	ni	ljubilo	
brskati	po	besednjaku	in	se	je	kar	iz	Vulgate	naučil	
dobesedno	 dotični	 odstavek	 in	 ga	 gladko	 zdrdral.	
Odgovornost	za	točen	prevod	je	seveda	prepustil	sv.	
Hieronimu	(Vulgata se imenuje celotni latinski prevod 
Sv. pisma. Prevedel ga je sv. Hieronim).	Dolenec	je	pa	
mislil,	da	ga	ima	napisanega	v	hebrejski	bibliji,	in	mu	
je	rekel,	naj	mu	jo	prinese	in	pokaže,	ker	je	Vojteh	
z	največjim	in	precej	škodoželjnim	veseljem	storil.

»In	 Vulgata	 es	 bene	 versatus,	 gramatica	 autem	
ad	huc	multum	desiderat«	(V Vulgati si doma, v gra-
matiki ti pa še veliko manjka),	mu	je	dejal	s	kislim	
obrazom,	ko	je	videl,	da	se	je	zaletel.

Ker	sem	bil	prepričan,	da	me	ima	“na	piki”,	sem	se	
posebno	skrbno	zanj	pripravljal.	Dobro	se	še	spomi-

njam,	da	mi	je	ravnatelj	včasih	potegnil	hebrejsko	
knji	go	 iz	 rok,	 ko	 je	 prišel	 v	 našo	 sobo	 po	 kakem	
opravku.

»Pustite	to	in	učite	se	rajši	fundamentalko!«
Zato	mi	je	pa	tudi	na	koncu	leta	pri	skušnji	prav	

kolegialno	pomagal.	Res	je,	da	se	nisem	dosti	zanjo	
pripravljal.	Kaj	sem	pa	hotel	storiti?	Ali	naj	bi	celo	bib	-
lijo	predelal?	Pričakoval	sem	pa,	da	mi	bo	dal	Ibrim	
prevajati	kako	Mojzesovo	knjigo.	Delil	je	namreč	svo-
je	“slušatelje”	v	slabe,	boljše	in	najboljše	“Hebrejce”.	
Slabim	je	dal	prevajati	iz	Mojzesovih	knjig,	boljšim	
psalme,	za	“Eminenco”	je	pa	zahteval	preroke.	Jaz	
sem	bil	uverjen,	da	me	šteje	med	slabe,	pa	sem	dobil	
preroka	Joela,	ki	ga	pa	v	originalu	niti	videl	nisem.	Ko	
je	dr.	Kulavic,	ki	je	sedel	za	zeleno	mizo	meni	naspro-

ti,	zagledal	moj	začudeni	obraz,	me	je	vprašal,	kaj	
sem	dobil.	Zaupal	sem	mu	in	priznal	da	mi	je	Joel	

“terra	incognita”	(neznana dežela).	Ravnatelj	
ga	je	pa	imel	menda	v	malem	prstu,	tako	glad-
ko	mi	je	predstavil	ves	tekst.	Delala	sva	seveda	

zelo	diskretno,	da	nisva	motila	Dolenca,	ki	je	
medtem	spraševal	Lampeta.

Ko	 sem	 potem	 prišel	 na	 vrsto,	 sem	 tako	
pre		vajal,	da	se	je	Ibrim	kar	čudil,	od	kod	

tako	znanje.	Ker	me	je	pohvalil	pred	
vso	komisijo	(ravnatelj	se	je	hudo-
mušno	smejal),	sem	mislil,	da	sem	

dobil	najmanj	“eminenco”,	pa	mi	je	
dal	samo	“valde	bene”,	kakor	tistim,	
ki	so	se	trudili	z	Mojzesom.	Da	je	bilo	

to	moje	znanje	tako	slabo	ocenjeno,	
me	ni	prav	nič	žalilo.	Za	oni	“valde	be-
ne”	sem	zvedel	namreč	šele,	ko	so	nam	
izročili	spričevala	z	drugimi	listinami	
vred	in	nas	poslali	v	službo.	Takrat	so	
mi	bili	pa	redi	zadnja	briga.

Po	izpitih	v	prvem	polletju	nam	je	
ravnatelj	samo	pokazal	spričevala,	po-
tem	jih	je	pa	shranil.	Nam	že	menda	ni	
dosti	zaupal.	Morda	se	je	bal,	da	bi	jih	

ne	bili	porabili	za	kake	druge	namene.	
Papir	je	bil	namreč	precej	slab,	kakršnega	ne	rabijo	za	
“dokumente”.	Pohvaliti	pa	moram	naše	profesorje,	
da	so	poznali	“kulturo”.	Spričevalo	se	je	namreč	za-
čelo	z	besedami:	»Lecturis	salutem.«	Najprej	so	torej	
bralcem	voščili	zdravje,	potem	so	pa	naznanili,	kako	
se	je	gospod	pri	skušnji	odrezal.

Akademike	smo	se	čutili	samo	tiste	dni,	ko	smo	
se	pripravljali	za	izpite.	Čez	leto	smo	pa	hodili	zju-
traj	 in	 popoldne	 v	 šolo	 kakor	 navadni	 študentje	 v	
gimnaziji.	Prav	tako	so	tudi	profesorji	redno	skoraj	
vsako	uro	spraševali.	To	sicer	ni	bilo	akademsko,	pač	
pa	koristno,	kar	sem	spoznal,	ko	sem	se	pripravljal	
za	 skušnjo.	 Dobro	 predelano	 in	 prebavljeno	 snov	
sem	igraje	ponovil.	Oddelki,	katerih	se	nisem	sproti	
učil,	so	se	mi	pa	zdeli	kakor	visoke	gore,	katere	sem	
le	s	težavo	in	z	veliko	izgubo	časa	prelezel.	Ker	so	bi	li	
profesorji	tako	obzirni,	da	niso	“lovili”,	sem	nam	reč	
včasih	kako	lekcijo	“ignoriral”,	kar	se	je	pa	maščevalo.

Neko	dopoldne	je	dr.	Lampe	prej	končal	predava-
nje,	kakor	je	mislil.	Ker	je	preostalo	še	nekaj	časa,	je	
poklical	mene,	ki	sem	sedel	v	prvi	klopi.

Dolenec



»Dicas	 mihi,	 domine,	 aliquid	 de	 trichotomia!«	
(Povej mi, gospod, kaj o trihotomiji – ta zmota uči, 
da ima človek dve duši).

Jaz	sem	si	pa	prav	tiste	dni	privoščil	v	dogmatiki	
nekaj	 počitka.	 Zato	 sem	 vedel	 o	 tej	 zmoti	 skoraj	
sa	mo	 to,	 da	 je	 profesor	 zadnje	 dni	 o	 nji	 predaval.	
Navzlic	temu	pa	nisem	molčal,	ampak	sem	govoril	
in	mrcvaril	sedaj	latinščino	sedaj	dogmatiko,	da	je	
postal	dr.	Lampe	kar	nervozen.	Večkrat	mi	je	hotel	
seči	v	besedo,	pa	mu	nisem	pustil.	Slednjič	je	vendar	
porabil	ugodno	priliko,	ko	sem	šel	po	sapo.

»Domine,	non	intelligo«	(Gospod, ne razumem),	
je	dejal	sladko.

Mene	je	zelo	mikalo,	da	bi	mu	rekel:	»Ego	etiam	
non	intelligo«	(Jaz tudi ne razumem),	pa	me	je	zvon	
rešil	te	skušnjave.

Ta	dogodek	pa	nikakor	ni	motil	najinih	dobrih	
odnošajev	in	profesor	me	je	ohranil	v	prav	dobrem	
spominu.	Pohvalil	me	je	pri	neki	priliki	celo	mojemu	
dekanu,	ko	sem	kaplanoval	v	Postojni.

»O	Mlakar,«	se	je	nasmehnil,	»ta	je	bil	pretkan!	Pri	
skušnji	je	na	vso	moč	hitel	in	ga	ni	prav	nič	motilo,	če	
je	kaj	izpustil.	Jaz	bi	ga	bil	včasih	rad	kaj	vmes	vprašal,	
pa	mi	ni	pustil	do	besede.	Ko	je	pa	končal,	sem	že	
pozabil,	kaj	je	napačno	ali	premalo	točno	povedal.	
Tako	je	naredil	vselej	najboljši	vtis	pred	komisijo.«

Zelo	dobra	sva	si	bila	tudi	z	dr.	Krekom,	ki	je	pre-
daval	modroslovje.	Bil	je	edini,	ki	nas	ni	med	letom	
spraševal,	 ampak	 se	 je	 z	 nami	 o	 predelani	 tvarini	
samo	“pogovarjal”.	Občeval	je	z	nami,	kakor	z	enaki-
mi,	ne	kakor	s	podaniki.	To	nam	ga	je	zelo	priljubilo.	
Predaval	je	pa	včasih	nekoliko	(vsaj	zame)	previsoko.	
Navzlic	temu	sem	ga	tako	verno	poslušal	in	pametno	
gledal,	kakor	da	mi	je	vse	jasno	ko	beli	dan.	Zato	me	
je	Janez	Evangelist	že	takrat	prav	tako	cenil	kakor	
pozneje	pri	taroku.

V	drugem	letniku	nas	je	spodbujal	k	pisateljeva-
nju.	Meni	ni	dal	toliko	časa	miru,	da	sem	res	naredil	
učeno	razpravo	o	čustvih.	Snov	sem	prepisal	iz	zelo	
stare	knjige,	ki	je	ostala	po	neki	licitaciji	na	prosto	
razpolago.	“Delo”	sem	bogato	zabelil	z	raznimi	citati	
učenih	poganskih	in	krščanskih	modroslovcev	ter	ga	
nesel	v	župnišče	Kreku.	Bil	je	z	njim	silno	zadovoljen.	
Rekel	mi	je,	naj	ga	pošljem	“Rimskemu	katoliku”,	pa	
ga	nisem	ubogal.	Urednik	Mahnič	je	bil	namreč	učen	
mož	 in	 je	v	svojem	življenju	prebral	mnogo	knjig,	
tudi	starih…

Četrtek	je	bil	prost	dan	in	nismo	imeli	“šole”.	Zato	
nas	je	zbiral	dr.	Koren	k	biblični	uri,	pri	kateri	smo	
reševali	“potežkoče”.	Mene	niso	posebno	zanimale.	
Zame	je	bilo	takrat	Sv.	pismo	popolnoma	jasno	in	
brez	vsakih	težav.	Občutil	sem	jih	šele	pozneje,	ko	
so	me	učenke	nanje	opozorile.	Pa	to	ne	spada	sem.

Ob	torkih	je	bila	ob	enajstih	eksegeza	(razlaga)	
Pavlovih	pisem,	ki	jo	je	imel	ravnatelj.	Ob	tej	priliki	
je	 vse	 iztresel,	 kar	 ga	 je	 težilo.	 Opozarjal	 nas	 je	 na	
red	in	snago	in	povedal	večkrat	marsikaj	zabavno-
poučnega	za	dušo	in	telo.

Neki	torek	je	prišel	k	eksegezi	z	očali	na	nosu.	To	
je	nekaj	pomenilo.	Namesto	sv	Pavla	je	začel	razla-
gati	Joba.

»Quis	mihi	tribuat,	ut	scribantur	sermones	mei?	

Quis	mihi	det,	ut	exarentur	in	libro	stylo	ferreo	et	
plumbi	lamina,	vel	celte	sculpantur	in	silice,«	je	bral	
s	silno	jezo,	nato	so	pa	začele	leteti	s	katedra	strele.	
(Kdo mi da, da se moje besede zapišejo? Kdo mi da, 
da se začrtajo v knjigo z železnim pisalom in na svin-
čeno tablico, ali da se z dletom vsekajo v skalo? – Job 
19,23-24).

In	zakaj?
Prvoletniki	smo	jedli	meso	še	s	cinastih	krožnikov,	

na	katere	se	je	dalo	lepo	pisati	z	nožem	ali	pa	z	vili-
cami.	Ako	ni	bil	kdo	zadovoljen	z	jedjo,	je	kar	svojo	
pritožbo	na	bolj	ali	manj	duhovit	način	napisal	na	
krožnik.	Tako	si	lahko	bral,	da	je	bilo	v	“britofu”	(oba-
ra)	premalo	mesa	in	preveč	kosti,	da	so	“Debelakove	
hlačice”	 (pečenica)	 pretanke,	 “podplati”	 (bržole)	
pretrdi	in	podobno.	Tekom	let	so	bili	krožniki	čez	
in	čez	popisani.	V	kuhinji	so	seveda	hlapci	te,	včasih	
zelo	dovtipne	pritožbe	prebirali	in	imeli	svoje	veselje.	
To	je	mora	Ata	nekje	zvedeti	in	zato	se	je	tako	razjezil.

	V	svoji	ogorčenosti	je	pa	rabil	med	drugim	ne-
ka	tere	popolnoma	“neakademične”	izraze	in	začeli	
smo	glasno	ugovarjati.	Nato	se	je	ozračje	hitro	ohla-
dilo.	 Opravičeval	 se	 je,	 da	 je	 mislil	 samo	 tiste,	 ki	 s	
svojim	ravnanjem	“diskreditirajo”	bogoslovce	pred	
služinčadjo.

Ata	je	bil	nagle	jeze	in	ostrih	besedi,	krivico	pa	je	
vselej	takoj	popravil.	Vkljub	raskavi	lupini	je	imel	do-
bro	srce	in	je	potrebnemu	vedno	rad	pomagal.	Kdor	
je	moral	slišati	kako	trdo	besedo,	je	bil	navadno	sam	
kriv.	Meni	ni	nikdar	rekel	žal	besede,	ker	me	ni	bilo	
blizu,	kadar	sem	jo	zaslužil.	Tako	me	je	na	primer	v	
prvem	letu	cel	teden	čakal,	da	bi	me	oštel,	ker	sem	
ušel	na	počitnice,	pa	me	ni	dobil	pred	oči.

Ker	študirajo	današnji	ljubljanski	bogoslovci	na	
univerzi	in	so	akademiki,	imajo	veliko	počitnic.	Saj	
je	znano,	da	se	visokošolcem	prosti	čas	le	tu	in	tam	
s	šolo	pretrga.	Mi	smo	pa	imeli	od	oktobra	do	apri-
la	 smo	 tisti	 teden	 “počitnice”,	 ko	 so	 bile	 duhovne	
vaje.	Zato	je	razumljivo,	da	smo	težko	čakali	velike	
noči.	Veselili	smo	se	počitnic,	čeprav	so	trajale	samo	
velikonočni	teden,	torej	do	belega	ponedeljka.	Četr-
toletniki	in	deloma	tudi	tretjeletniki	so	sicer	smeli	
že	na	veliki	četrtek	domov,	vsi	drugi	smo	pa	morali	
ostati	zaradi	asistence	in	petja	v	semenišču	do	veli-
konočnega	ponedeljka.	Ljubljančani	smo	smeli	od	
četrtka	dalje	doma	stanovati.	Jaz	pa	sem	si	ta	privi-
legij	nekoliko	razširil.

Ko	 je	 škof	 Missia	 na	 veliki	 četrtek	 bral	 zadnji	
evan	gelij,	sem	z	drugimi	vred	vstal,	nato	naredil	na	
vse	strani	dolžne	“reverence”	in	odšel	s	počasnimi,	
dostojanstvenimi	koraki	“demissis	oculis	et	junctis	
manibus”	v	zakristijo,	kakor	da	bi	bil	imel	tam	kaj	
opraviti.	 Sicer	 mi	 je	 vest	 malo	 očitala,	 da	 ravnam	
kakor	 Judež,	 ki	 je	 zapustil	 zadnjo	 večerjo,	 pa	 je	
utihnila,	ko	sem	prišel	pred	semenišče.	Iškarijot	se	
je	namreč	potopil	v	črno	noč,	mene	je	pa	sprejelo	
toplo	pomladansko	sonce.

Na	Breznici	sta	me	gospod	Tomaž	in	dr.	Svetina	
pozdravila	z	največjim	veseljem,	zlasti	še,	ko	sta	zve-
dela,	kako	sem	jo	popihal.

»Kako	se	bosta	pa	z	gospodom	prelatom	pogleda-
la,	ko	pridete	nazaj?«	me	je	vprašal	dr.	Svetina. ➧



ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2012
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.

»Se sploh ne bova videla, ker se ga bom skrbno 
ogibal, dokler se stvar ne pozabi.«

In tako sem tudi storil. Na beli ponedeljek se je 
moral vsak bogoslovec pri ravnateljstvu javiti, da je 
srečno prišel nazaj. Jaz sem se čutil vzvišenega nad 
to naredbo. Zato je čez nekaj dni ustavil Ata brata na 
hodniku in vprašal: »Kje pa je tisti kozliček, ki pravite 
o njem, da je vaš brat? Ali se je sploh vrnil?«

»Seveda je prišel nazaj, takrat kakor jaz.«
»Pa se ni javil!«
»Dejal je, da ni tako neumen, da bi se vam pokazal, 

ker ve, da ga boste ošteli.«

Ko me je ravnatelj potem zvečer mimogrede za-
gledal za mizo, se je ustavil pred menoj. Naredil je 
hud obraz in mi požugal s prstom. Pa je jezo le hlinil. 
Ko je šel potem naprej po obednici, se je smejal.

Ostali šolski čas po veliki noči je hitro minil. Dva-
krat na teden smo hodili na Spodnje Poljane kegljat, 
kjer smo imeli kegljišče v najemu in na razpolago 
velik vrt. Teden za tednom je zdrknil v večnost in 
naenkrat je prišel petnajsti julij. Semenišče se je 
polagoma spraznilo. Ostala je samo še vlada in pa 
“najvišji gospod” vrh stopnic, ki pa je imel strog “si-
lentium” do oktobra.

➧

ZA SVETE MAŠE: $100: F. Petrovic, N.N.; $70: M. Fabian; $60: L. 
Mar tincic; $50: M. Grum; $40: M. Stefancic; $30: V. Jakomin; CA$ 22: 
J. Nosan; $20: R. Kozuk, M. Virant; $10: T. Bevec, P. Knaus, I. Ko sir.

ZA CERKEV: $100: dr. V. Mersol; $25: M. Grum; $20: V. Jakomin, 
M. Virant; $10: P. Knaus, A. Medved.

ZA SAMOSTAN: $100: dr. V. Mersol; $30: M. Fabian; $25: M. Grum; 
$20: I. Kosir; $10: P. Knaus.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $40: F. & A. Wozniak.

ZA LUČKE: $30: R. Kozuk, M. Stefancic.

ZA MISIJONE: $200: dr. V. Mersol; $20: F. Plut; $10: P. Knaus, M. 
Virant.

ZA BARGOVO ZVEZO: $10: P. Knaus, M. Virant.

DAR LISTU AM: $1,000: St. Vitus KSKJ Lodge #25; $30: G. Adams; 
$20: M. Stropnik, M. Grum, I. Kosir; $17: R. Kozuk; $10: P. Knaus, 
M. Virant, A. Medved.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

Kaže, da se ljubljanskem županu Zoranu Janko-
viću (njegov priimek pove, od kod izvira), slabo piše. 
Zaradi dvomljivih poslov ga preiskuje davkarija, 
strahot no je zadolžil Ljubljano s tistim megaloman-
skim stadionom, predvsem pa je razočaral botre iz 
ozadja, ki so ga lani jeseni šli prosit, naj kandidira na 
predčasnih volitvah in je pogorel, ker ni bil sposoben 
sestaviti vlade ter je lepi načrt “podjetja Kučan & Co.” 
padel v vodo. Tega pa seveda botri iz ozadja ne odpu-
ščajo. Kot piše tednik Reporter, ga že “žagajo” in so 
mu menda pripravili naslednika. Na medmrežju je na 

IZ SLOVENSKE PRESTOLNICE
račun tega nesojenega predsednika vlade marsikaj, 
med drugim tudi naslednji zapis.

Mali Cigo vpraša Ata Ciga: »Ati, zakaj nas ljudje 
ne marajo?«

Ata Cigo: »Zato ker smo Cigani.«
Mali Cigo nekaj časa premišljuje, potem pa spet 

vpraša: »Ati, zakaj pa krademo?«
Ata Cigo: »Zato, ker smo Cigani.«
Mali spet premišljuje, nato pa vpraša: »Ati, zakaj 

pa potem nismo volili Jankovića?«
Ata Cigo: »Taki Cigani pa spet nismo!«


