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STARA CERKEV pri Kočevju je bila do druge svetovne vojske naseljena v glavnem z nemškim prebivalstvom, 
Kočevarji. V 14. stoletju je bilo v takratni pragozd okrog današnjega Kočevja kazensko preseljenih iz Koroške in 
Vzhodne Tirolske nekaj sto kmetov, ki so se tukaj razvili v večjo skupnost in ohranili skozi stoletja svoj jezik, ki se pa 
močno razlikuje od književne nemščine. Na začetku druge svetovne vojske je bila ena od Hitlerjevih blaznosti tudi 
ta, da jih preseli v okolico Krškega in Brežic, od koder so Nemci izgnali približno 20.000 Slovencev. Po koncu vojske 
je Kočevarje preganjala še komunistična oblast: tiste, ki niso pravočasno pobegnili, so razlastili in izgnali, mnogo pa 
jih je končalo v taboriščih v Strnišču in Teharjah. Župnijska cerkev je posvečena Marijinemu vnebovzetju in je bila 
zgrajena v letih 1853-1857 na mestu stare cerkve, ki je bila prvič omenjena na tem mestu leta 1333. Župnija je bila 
ustanovljena leta 1788. Imela je deset podružnic, danes stoji samo še tista v Gornjih Ložinah, ki je posvečena sv. Petru 
in Pavlu. Vse ostale so bile med drugo svetovno vojsko poškodovane in po vojski porušene.

AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve 
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Bazilika je v bistvu samo zaščita stare kapelice, ki je zdaj pod njeno kupolo. Za 
to kapelico je sv. Frančišek pri papežu izprosil popolni odpustek, ki je bil v začetku omejen samo na ta kraj, zdaj pa 
ga je mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah. Naslednji Marijin spomin je 
posvetite bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu. Glavni Marijin praznik je seveda veliki šmaren ali Mari-
jino vnebovzetje (15.). S tem dnem se začenjajo v Sloveniji tradicionalne šmarne maše, ki trajajo do malega šmarna, 
praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22.). Še nekateri 
drugi avgustovi godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik Janez Marija Vianney (4.); Jezusova spre-
menitev na gori (6.); kapucinska mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev 
(dominikancev) Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu 
Edith Stein – s. Terezija Benedikta od Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica 
reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spo-
kornik in zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard 
(20.); papež Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik 
Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28.); in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Radi tožimo, koliko trpimo in druge dolžimo. V svoji nevolji pa sebi in drugim
trnje sadimo, trpljenje množimo, nazadnje še dušo pogubimo.

bl. Anton Martin Slomšek

Ob Lovrencu in Jerneju lepih dni,
se vsakdo jeseni lahko veseli.

Veliki šmaren brez dežja,
sladko vince bo doma.

Hladne rose sadje in žita dozorijo,
pa tudi večkrat črve zaredijo.

Po vremenu sv. Jerneja
se rada vsa jesen  nareja.

AVGUST – VELIKI SRPAN
			1	 S	 Alfonz	Ligvorij,	šk.,	c.	uč.;	Makabejski	bratje;
			2	 Č	 Devica	Marija	Angelska	v	Porciunkuli;
	 	 	 Evzebij	Vercellijski,	šk.;
			3	 P	 PRVI	PETEK;	Peter	Julijan	Eymard,	duh.;	

Avguštin	Kažotić,	šk.;
			4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Janez	M.	Vianney,			arški
	 	 	 žup	nik.;	Perpetua,	žena;

			5	 N	 18. NAVADNA NEDELJA;	Posvetitev	bazilike	
Marija	Snežne	(Nives);	Ožbalt,	kralj,	muč.;

			6	 P	 JEZUSOVA	SPREMENITEV	NA	GORI;
			7	 T	 Agatangel	in	Kasijan,	red.,	muč.;	
			8	 S	 Dominik,	red.	ust.;	Altmann	Passauski,	šk.;
			9	 Č	 Edith	Stein,	red.;	Peter	Faber,	red.;
	10	 P	 Lovrenc,	diakon,	muč.;	Pavla,	muč.;
	11	 S	 Klara	(Jasna),	red.	ust.;	Tiburcij,	muč.;	

Aleksander	Oglar,	šk.,	muč.;	Suzana,	muč.;

	12	N	 19. NAVADNA NEDELJA;	Hilarija,	muč.;
	13	 P	 Janez	Berhmans,	red.;	Radegunda,	red.;	
14	 T	 Maksimiljan	Kolbe,	red.,	muč.;	Evzebij,	muč.;
	15	 S	 VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
   (VELIKI ŠMAREN);	Tarzicij,	muč.;	
	16	 Č	 Rok,	spok.;	Štefan	Ogrski,	kralj.;
	17	 P	 Klara	iz	Montefalca,	red.;	Liberat,	op.,	muč.;
	18	 S	 Helena,	cesarica.;	Beatrika	iz	Silve,	red.;

	19	N	 20. NAVADNA NEDELJA;	Boleslav,	muč.;
	20	 P	 Bernard,	op.,	c.	uč.;	Samuel,	prerok;
	21	 T	 Pij	X.,	pap.;	Fidel,	muč.;	Baldvin,	kralj;
	22	 S	 Devica	Marija	Kraljica.;	Timotej	in	tov.,	muč.;
	23	 Č	 Roza	iz	Lime,	dev.;	Filip	Benicij,	red.;
	24	 P	 Jernej	(Bartolomej),	ap.;
	25	 S	 Ludvik	IX.,	francoski	kralj;	Jožef	Kalasancij,	

red.	ust.;

	26	N	 21. NAVADNA NEDELJA;	Rufin,	šk.;
	27	 P	 Monika,	mati	sv.	Avguština;	Poimen,	red.;
	28	 T	 Avguštin,	šk.,	c.	uč.;	Hermes,	muč.;
	 	 	 Pelagij,	muč.;
	29	 S	 Mučeništvo	Janeza	Krstnika;	Sabina,	muč.;
	30	 Č	 Feliks	in	Adavkt,	muč.;	Pamahij,	spok.;	
31	 P	 Rajmund	(Rajko)	Nonat,	red.;	Pavlin,	šk.

UREDNIK VAM
Letošnji prehod iz junija v julij so zaznamovale 

neobičajno visoke temperature: 35°C (95°F) je bilo 
kar običajno, enkrat ali dvakrat pa se je živo srebro 
dvignilo celo blizu 40°C (preko 100°F). Če prištejemo 
zraven običajno vlago v zraku, je bil pa občutek še višji. 
K sreči se je ponoči kar nekoliko ohladilo, tudi za več 
kot 10°C (skoraj 25°F). Tudi kakih posebnih neviht ni 
bilo, kar je dokaj nenavadno. Je pa pomanjkanje dežja  
hudo prizadelo naše travnike, ki so bili že čisto rjavi. 
Isti čas je bilo tudi v Sloveniji lepo in za tiste kraje 
neobičajno vroče vreme. Vsekakor kaže, da splošno 
segrevanje (global warming) ni le izmišljotina in 
prazna beseda.

V drugi polovici junija in prvi polovici julija je bil 
odsoten p. Metod. Nenameravan odhod v Slovenijo 
je povzročila smrt njegovega očeta, ki so ga pokopali 
23. junija v Šentvidu nad Ljubljano. Gospod naj mu 
da večni mir! 1. julija smo se pa spominjali tretje 
obletnice smrti p. Vendelina Špendova, ustanovitelja 
in voditelja zbora “Slovenska pesem” in dolgolet
nega upravnika našega mesečnika. Bil je dvanajst 
let lemontski gvardijan in prvi župnik Slovenskega 
verskega središča.

Tisti, ki sledite našemu mesečniku na internetu, 
ste gotovo opazili, da je z julijem naša spletna stran 
dobila novo obliko. Je preprosta in pregledna, kar se 
mi zdi bistvene važnosti. Sovražim namreč spletne 
strani, na katerih je navlečeno vse mogoče in človek 
le s težavo najde tisto kar išče. Naslov naše spletne 
strani je ostal isti, najdete ga na drugi strani platnic: 
avemariaizlemonta.com. Na njej so objavljene vse 
številke letnikov 2008, 2009, 2010, 2011 in seveda 
tekočega leta 2012, ki ga vsak mesec dopolnjujemo. 
Vse številke so v pdf obliki, kar pomeni, da so prav 
take, kot natisnjene. Kdor hoče, si lahko posamezno 
številko tudi “dol potegne” (download) in si iz nje 
natisne, kar ga veseli. Na spletni strani je tudi povezava 
z arhivom NUK v Ljubljani, v katerem so prav tako v 
pdf obliki tiste številke iz letnikov 19091951, ki jih ta 
arhiv ima. Po letu 1951 AM seveda ni smela prihajati 
v Slovenijo, saj se komunisti zlepa niso česa tako bali, 
kot so se bali emigrantskega tiska. Šele osamosvojitev 
leta 1991 ji je odprla pot v domovino. Upajmo, da 
bodo te povezave koristne tistim, ki se za to zanimajo.

Rojstni dan praznuje avgusta p. Bernard Karma-
nocky (25. avgusta 1946).

Goduje avgusta p. Bernard Karmanocky (20. av
gusta).

Umrli so v avgustu: p. Krištof Sedlak (10. avg. 1973); 
p. Inocenc Feryan (12. avg. 1985); p. Pelagij Majhenič 
(13. avg. 1994); p. Pij Petrič (14. avg. 1965); p. Kerubin 
Begelj (17. avg. 1964 na Kostanjevici v Novi Gorici); p. 
Hieronim Sellak (25. avg. 1987) in p. Hiacint Podgoršek 
(27. avg. 1954). Naj jim sveti večna luč!

p. Bernardin
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Marijina kraljevska podoba se prižiga in žari v največjem povišanju, do katerega more priti neka ustvarje-
na stvar. Kakšen prizor milosti, slovesnosti in nežnosti je podoba Marije, ki je zaspala, kakor jo z duhovnimi 
očmi gledajo vzhodni kristjani. Njej, ki sproščena leži v mirnem spanju smrti, stoji ob strani Jezus, jo drži na 
svojem srcu, kakor bi bila njena duša dete, in s tem naznanja čudež skorajšnjega vstajenja in poveličanja.

Zapadni kristjani raje s povzdignjenimi očmi in srci sledijo Mariji, ki s telesom in dušo odhaja proti več-
nemu kraljestvu. Tako so jo, neprimerljivo v božji 
lepoti, videli in predstavili najodličnejši umetniki. 
Sledimo ji tako, pustimo se tudi mi vzeti v angelsko 
spremstvo.

To je razlog za tolažbo in zaupanje v dneh 
trpljenja za izbrane duše – kar smo lahko mi vsi, 
če le odgovarjamo na klice milosti –, ki jih Bog v 
tišini pripravlja na najlepše zmagoslavje, na zma-
goslavje oltarja,

Skrivnost Vnebovzetja nam dela domačo mi-
sel na smrt, na našo smrt, in nas obliva z lučjo 
vedrega sprejetja. Prijateljsko nam zagotavlja, da 
bo Gospod, kakor si želimo, da bi bil, blizu v naših 
zadnjih trenutkih in nas nesmrtne sprejel v svoje 
roke. Hvala tebi, brezmadežna Devica.

MARIJA VZETA V NEBESA
bl. Janez XXIII.

P. Vladimir Kos – Tokio

ČAROBNO LEPI VNEBOVZETI
O Tebi že astre zavréd šepetajo,
leteči na angelskih krilih Nebes.
In v reki se valčki vsi srečni igrajo,
kljub divjim šumenjem poletnih dreves.

V Nebesih, Marija, s telesom vsa živa,
pri Njem, ki je Bog in je Božji Tvoj Sin.
Kaj vse se za Tvojo ljubeznijo skriva!
Kraljica planeta, kaj vse zmoreš z Njim!

Ko pojem presveti Trojici hvaležen,
se zdi mi, da vidim nebeški Tvoj dom:
kako mora biti prekrasno brez teže…
slediti vabečim na ples Angelom…

Čeprav si Kraljica, se z vsemi razumeš.
»Sem dekla Gospodova,« rada poveš.
So mesta pri Tebi, so polja in šume?
Poljublja na gričih vinograde dež?

Mordá je še tisočkrat lepše v Nebesih,
kjer radi imajo se vsi iz srcá.
S telesom in dušo v božanski prelesti,
Marija, spet v nas se Tvoj up lesketa.
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NEDELJSKE MISLI
5. avgust
18. navadna nedelja
BOG OBLJUBI KRUH Z NEBA
2 Mz 16,2-4.12-15

Pripoved	2.	Mojzesove	knjige	je	sestavljena	tako,	
da	je	sklenitev	zaveze	šele	na	koncu	cele	verige	navi-
dezno	brezizhodnih	položajev.	Ljudje	godrnjajo,	ker	
najdejo	samo	grenko	vodo,	godrnjajo,	ker	se	boje,	
da	bodo	umrli	od	lakote,	godrnjajo,	ker	vode	sploh	
ni,	 godrnjajo,	 ker	 jim	 grozi	 bitka	 z	 Amalečani.	 Ko	
jim	grozi	lakota,	najdejo	zjutraj	po	Božji	napovedi	
mano,	ki	so	jo	nato	prejemali	vsak	dan	do	prihoda	v	
obljubljeno	deželo.	To	mano	je	mogoče	razložiti	na	
čisto	naraven	način.	Nomadi,	ki	žive	na	Sinajskem	
polotoku,	 imenujejo	 “mann”	 kapljice,	 ki	 nastajajo	
na	listju	grmov	ali	dreves	neke	vrste	tamarisk.	Ko	se	
strde	v	nočnem	hladu	(noči	so	v	pustinjskih	krajih	
včasih	prav	mrzle),	jih	je	mogoče	nabirati	kot	zrnje.	
Kakšnega	posebno	izbranega	okusa	to	zrnje	res	nis,	
toda	daleč	od	tega,	da	bi	bilo	slabo.	Tako	se	izraelska	
tradicija	tukaj	navezuje	na	naraven	pojav,	nadnarav-
ne	pa	so	okoliščine:	količina,	čas	in	podobno.	Nauk	
tega	odlomka	pa	je,	da	je	rešenje	človeka	Božje	delo.	
Življenje	 ljudstva	 v	 puščavi	 je	 ogroženo	 na	 razne	
načine,	vendar	se	vedno	najde	rešitev.	Bog	svojega	
ljudstva,	tudi	novozaveznega,	ne	zapusti	nikoli,	am-
pak	mu	vedno	daje	možnost,	da	najde,	kar	najbolj	
nujno	potrebuje.	Pogoja	pa	je	vera	in	molitev.

12. avgust
19. navadna nedelja
ELIJA JE HODIL V MOČI BOŽJE JEDI
1 Kr 19,4-8

Elija	je	verjetno	največja	herojska	podoba	Stare	
zaveze.	V	nedeljskem	odlomku	ga	najdemo	na	begu	
potem,	ko	si	je	nakopal	kraljevo	jezo	z	zmago	nad	
Baalovimi	duhovniki	na	Karmelu,	ko	se	nebo	ni	zme-
nilo	za	njihovo	daritev,	Elijevo	daritveno	žival	pa	je	
použil	ogenj	z	neba.	Seveda	je	Elija	po	takratni	navadi	
enostavno	pobil	vseh	štiristo	Baalovih	duhovnikov,	
ki	jih	je	iz	Fenicije	(Baal	je	bil	feničansko	bogastvo)	
pripeljala	kraljica	Jezabela	–	Feničanka.	Poudarek	
odlomka	 je	 na	 njegovem	 brezizhodnem	 položaju	
v	puščavi,	kjer	se	znajde	brez	hrane	in	vode	in	tako	
rekoč	obupa,	češ	naj	Bog	vzame	moje	življenje.	Nakar	
ga	 angel	 opozori	 na	 čudežno	 najdbo	 preprostega,	
na	soncu	pečenega	hlebčka	kruha	in	vrča	vode.	To	
se	ponovi	še	enkrat,	nato	pa	pisec	dodaja,	da	je	Elija	
hodil	v	moči	tiste	jedi	štirideset	dni	in	štirideset	noči	
do	božje	gore	Horeb.	Pod	Horebom	Sveto	pismo	ra-
zume	Sinaj,	torej	kraj,	kjer	je	bil	sklenjena	zaveza	med	
Bogom	in	ljudstvom	pod	Mojzesovim	vodstvom.	Da	
je	hrana	zadoščala	za	več	kot	mesec	dni	 je	seveda	
simbol	Božje	podpore	služabniku	na	poti	od	Karmela	
do	Horeba,	od	kraja	zmage	nad	malikom	do	kraja	
zaveze:	 to	 je	 prehodno	 razbdobje.	 Táko	 prehodno	
razdobje	je	tudi	v	vsakem	človeku:	smo	med	Karme-
lom	in	Horebom,	v	prehodnem	času,	kjer	najdemo	

Boga	v	njegovih	darovih	na	poti	do	Horeba	–	našega	
končnega	cilja.
19. avgust
20. navadna nedelja
POVABLJENI SMO NA BOŽJO GOSTIJO
Prg 9,1-6

Knjigo	 pregovorov	 njen	 naslov	 pripisuje	 Salo-
monu	(10.	stol.	pr.	Kr.),	o	katerem	pravi	1.	kroniška	
knjiga,	da	je	zložil	tri	tisoč	pregovorov.	Toda	že	pod-
naslovi	nam	povedo,	da	Salomon	ni	zložil	knjige	v	
taki	obliki,	kot	jo	imamo	mi.	Kdaj	je	knjiga	nastala,	
ni	znano,	sedanjo	obliko	pa	je	dobila	po	vrnitvi	iz	
babilonskega	 izgnanstva,	 verjetno	 okrog	 leta	 400	
pr.	Kr.	Je	pa	čisto	verjetno,	da	je	veliko	pregovorov	
iz	Salomonovega	časa,	ali	pa	celo	starejših.	Pregovor	
je	modrosten	izrek,	 izražen	s	pomočjo	simbola	ali	
podobe.	 Za	 Izraelce	 ima	 modrost,	 o	 kateri	 govori	
berilo,	 dvojen	 pomen:	 najprej	 moč	 Boga	 samega,	
potem	pa	vsebino,	položeno	v	stvarstvo.	Zato	govori	
o	modrosti	kot	o	osebi,	ki	vabi	na	odprtje	svoje	nove	
hiše.	Zanimivo	je	povabilo:	njene	dekle	po	križiščih	
vabijo	preproste	in	tiste,	ki	jim	manjka	razumnosti.	
Spodbuja	 jih,	 naj	 puste	 prostaštvo,	 da	 bodo	 mogli	
stopati	po	poti	razumnosti.	V	takem	razumevanju	
modrosti	je	seveda	prav	lahko	zaslediti	razsežnost	
vere	in	življenja	po	veri.	Zato	je	modrost	kot	oseba	
predhodnica	Kristusa,	ki	je	odprl	nove	razsežnosti:	
življenje	po	veri	je	potrebno,	če	hočemo	stopati	za	
Kristusom.	Kristjan	mora	sprejeti	nase,	da	ga	bodo	
imeli	za	norega	zaradi	njegove	vere.	Kar	ima	svet	za	
neumnost,	je	v	Božjih	očeh	modrost.
26. avgust
21. navadna nedelja
OSTATI HOČEMO ZVESTI BOGU
Joz 24,1-2a.15-17.18b

Jozuetova	knjiga	je	v	bistvu	junaška	zgodovina	
zasedbe	obljubljene	dežele.	Ta	odrešilni	dar,	oblju-
bljen	že	očakom,	je	zdaj	postal	resničnost,	Jozue	pa	
mora	kot	Mojzesov	naslednik	voditi	na	zadnjem	od-
lomku	poti	iz	Egipta:	zasedbo	Kanaana	in	razdelitev	
zemlje	med	rodove.	Jozue	sam	je	skoraj	neznan	po	
krivici,	saj	je	bil	eden	največjih	vojskovodij	starega	
veka.	 Ne	 gre	 pozabiti,	 da	 dežela	 Kanaan,	 izraelska	
“obljubljena	 dežela”	 ob	 prihodu	 Izraelcev	 ni	 bila	
prazna	in	je	bilo	njeno	lastništvo	treba	uveljaviti	z	
orožjem.	Zasedba	je	v	knjigi	prikazana	kot	dejanje	
celotnega	 Izraela,	 čeprav	 je	 v	 resnici	 bilo	 to	 zapo-
redje	osvajal	nih	pohodov	in	premikov	posameznih	
rodov	ali	sa	mo	delov	rodov.	Ob	tem	so	naleteli	na	
skupine	ne	-Kanaancev,	ki	so	bile	naseljene	izven	mest	
že	prej	in	s	temi	je	Jozue	v	svetišču	v	Sihemu	sklenil	
prijateljsko	pogodbo,	medtem	ko	so	mesta	ostala	še	
dolgo	časa	v	rokah	Kanaancev.	Jeruzalem	sam	je	ostal	
v	rokah	pogan	skih	Je	bu	sejcev	še	ves	čas	sodnikov	in	
ga	je	dokočno	osvojil	šele	David.	Ob	sklenitvi	pogod-
be	so	obhajali	v	Sihemu	posebno	bogoslužje	zaveze,	
ki	ga	opisuje	nedelj	ski	odlo	mek.	Središče	vsega	pa	je	
ponovna	obljuba	Izraelcev,	da	bodo	ostali	zvesti	veri	v	
enega	Boga	in	se	ogibali	vseh	malikovalskih	vplivov.	To	
je	zaveza,	ki	jo	Bog	zahteva	tudi	od	nas:	ogibati	se	mali-
kov,	pa	naj	se	imenujejo	denar,	oblast	ali	kako	drugače.
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BRALI SMO...

SYDNEY —	Od	30.	aprila	do	2.	maja	je	bil	v	tem	me-
stu	 narodni	 kongres	 katoliških	 medijev,	 ki	 ga	 je	
or	ganizirala	 Avstralska	 škofovska	 konferenca.	 Cilj	
kongresa	je	bil	zbrati	vse	katoliške	in	druge	medi-
je,	ki	jih	zanima,	kako	v	sodobni	družbi	posredovati	
evangeljsko	sporočilo.
LJUBLJANA — Slovenija	ima	letos	sedem	novomaš-
nikov.	To	so:	Matevž Mehle	iz	Mengša	za	ljubljansko	
nadškofijo,	Ivan Šumljak	iz	Tinskega	za	celjsko	ško-
fijo,	minorita	p. Andrej Mohorčič	 iz	Vrabč	in	p. An-
drej Sotler 	iz	Radovljice,	lazarist	Borut Pahor	iz	Selc	
nad	Škofjo	Loko	ter	frančiškan	p. Jan Cvetek	iz	Bo-
hinjske	Bistrice.	Mariborska	nadškofija	ter	koprska,	
novomeška	in	murskosoboška	škofija	letos	nimajo	
nobenega	novomašnika.
VATIKAN — Benedikt	 XVI.	 je	 na	 binkošti	 v	 nago-
voru	 pri	 opoldanski	 molitvi	 napovedal,	 da	 bo	 7.	
oktobra	sv.	Hildegardo	iz	Bingna	in	Janeza	iz	Avile	
povzdignil	v	cerkvena	učitelja.	Benediktinka	in	mi-
stikinja	 sv.	 Hildegarda	 se	 je	 odlikovala	 v	 teologi	ji,	
naravoslovju	in	glasbi,	sv.	Janez	iz	Avile,	“apostol	An-
daluzije”,	pa	je	prispeval	k	verski	in	kulturni	prenovi	
Cerkve	ter	izboljšanju	družbenih	razmer	na	začetku	
moderne	dobe.	Oba	sta	s	tem	in	drugim	delovanjem	
pomembna	vzornika	nove	evangelizacije.
RIM — Italijanski	 katoliški	 dnevnik	 Avvenire	 je	 1.	
junija	objavil	novico,	da	so	potresni	sunki	na	severu	
Italije	doslej	poškodovali	oziroma	porušili	305	cer-
kva,	škode	pa	je	za	več	milijard	evrov.	Samo	v	ško-
fijah	 Carpi,	 Modena-	Nonantola	 in	 Ferrara-Coma-
cchio	je	na	cerkvah,	župniščih	in	drugih	cerkvenih	
stavbah	 za	 810	 milijonov	 evrov	 škode,	 na	 baziliki	
sv.	Antona	v	Padovi	pa	za	100.000	evrov.	Od	305	po-
škodovanih	cerkva	se	jih	je	56	deloma	ali	popolno-
ma	porušilo,	249	pa	jih	je	utrpelo	večjo	ali	manjšo	
škodo;	 poškodovanih	 ali	 porušenih	 je	 poleg	 tega	
105	zvonikov.
VATIKAN	 —	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 pri	 srečanju	 s	
predstavniki	ameriške	dobrodelne	ustanove	“Papal	
Foundation”	 spomnil	 na	 zgodovinsko	 vlogo	 žena	
pri	 izgradnji	 katoliške	 Cerkve	 v	 Ameriki.	 Posebej	
je	 omenil	 kanadsko	 Indijanko	 Kateri	 Tekakwitho	
(1656–1680)	ter	frančiškanko	in	misijonarko	Ma-
rio	Anno	Barbaro	Cope	(1838–1918),	ki	 ju	bo	21.	
oktobra	v	Vatikanu	razglasil	za	svetnici.
WASHINGTON	 —	 Zveza	 ameriških	 ženskih	 redov	
(LCWR)	 je	v	kratki	 izjavi	na	svoji	spletni	strani	 iz-
razila	svojo	osuplost	nad	očitkom	iz	Vatikana	o	»te-
oloških	 pomanjkljivostih«	 pri	 številnih	 ameriških	
ženskih	 redovih.	 Povedala	 je,	 da	 se	 letno	 srečuje	 s	
pristojnimi	uradi	v	rimski	kuriji	 in	da	spoštuje	re-
dovna	pravila,	ki	jim	jih	le	ta	odobrila.	O	pereči	za-
devi	se	bo	posvetovala	maja	na	letni	konferenci.
NEW YORK — Na	svetu	je	okoli	27	milijonov	pro-
blematičnih	 uživalcev	 mamil,	 večinoma	 odvisni-
kov	 od	 heroina	 in	 kokaina.	 Vsako	 leto	 zaradi	 uži-
vanja	mamil	umre	okoli	200.0000	ljudi,	kaže	novo	
poročilo	 ZN.	 Heroin,	 kokain	 in	 druga	 mamila	 še	

naprej	 ubijejo	 okoli	 200.000	 ljudi	 letno,	 uničujejo	
družine	ter	prinašajo	trpljenje	na	tisoče	drugim	lju-
dem,	negotovost	in	širjenje	virusa	HIV.	Z	224	mili-
joni	porabnikov	ostaja	marihuana	najbolj	razširje-
no	mamilo	na	svetu,	največji	trg	zanjo	pa	je	Evropa,	
kamor	je	največ	pride	iz	Maroka.	Med	glavne	doba-
vitelje	se	vse	bolj	prebija	Afganistan,	v	večini	držav	
Evropske	 unije	 pa	 narašča	 domača	 produkcija.	 V	
Afganistanu,	od	koder	prihaja	okoli	90%	vsega	opija	
na	svetu,	je	njegova	proizvodnja	narasla	za	61%	–	s	
3.600	ton	v	letu	2010	na	5.800	ton	v	letu	2011.	Le	
majhen	delež	opija	konča	v	Evropi	ali	Severni	Ame-
riki,	kar	70%	porabnikov	je	v	Aziji	in	Afriki.
RIM	 —	 Agencija	 AsiaNews	 poroča,	 da	 se	 je	 posve-
titve	 mons.	 Giuseppa	 Chena	 Guangaa	 (Nančong	
v	 Sečuanu),	 ki	 je	 za	 to	 dobil	 potrebno	 papeževo	
dovoljenje,	udeležil	brez	vednosti	Vatikana	iz	Cer-
kve	 izobčeni	 “škof”	 Lei,	 namestnik	 predsednika	
“domoljubnega	 združenja”	 kitajskih	 katoličanov,	
ki	 	je	bil	junija	2011	kljub	opozorilu	Svetega	sede-
ža	posvečen	v	škofa,	novembra	pa	se	je	kljub	temu	
udeležil	še	enega	od	Svetega	sedeža	neodobrenega	
škofovskega	 posvečenja.	 Kot	 je	 znano,	 Sveti	 sedež	
ne	priznava	veljavnosti	“domoljubnega	združenja”	
kitajskih	katoličanov,	saj	je	to	povezano	z	oblastmi.
BERLIN	—	V	Nemčiji	so	julija	praznovali	“teden	za	
življenje”.	Münchenski	nadškof	kardinal	Reinhard	
Marx	 je	 med	 njim	 opozoril	 odgovorne	 v	 nemški	
družbi,	naj	bolj	mislijo	na	blaginjo	družine,	pomoč	
ogroženim,	zlasti	pa	dobro	otrok.
JUBA	 —	 Mons.	 Paul	 Lukudu	 Loro,	 nadškof	 v	 glav-
nem	mestu	Južnega	Sudana,	je	ZN	narodom	očital,	
da	so	se	premalo	pozanimali,	kaj	se	v	resnici	skriva	
za	napetostmi	med	Sudanom	in	Južnim	Sudanom	v	
zvezi	z	naftnimi	polji	v	Hegligu.	Mednarodno	sku-
pnost	je	pozval,	naj	tja	pošlje	svoje	predstavnike,	da	
bodo	 pomagali	 umiriti	 obmejni	 spor	 med	 država-
ma,	da	bosta	spet	začeli	spoštovati	mejne	pogodbe.
SEATTLE	—	Nadškof	Peter	Sartain	je	zanikal	poro-
čila,	ki	so	se	pojavila	v	javnih	občilih,	da	naj	bi	bilo	
njegovo	 imenovanje	 za	 nadzornika	 zveze	 ameri-
ških	 ženskih	 redov	 vatikanski	 odgovor	 na	 njiho-
vo	 naklonjenost	 zdravstveni	 reformi	 ameriškega	
predsednika	Obame.
KARTUM	—	Več	sto	muslimanov	je	obkrožilo	cer-
kev,	ki	so	jo	obiskovali	kristjani	iz	Južnega	Sudana	
pa	tudi	begunci	iz	Etiopije.	Vzklikali	so	sovražna	ge-
sla	proti	Južnemu	Sudanu,	nato	pa	cerkev	zažgali.
VATIKAN	—	Na	dvorišču	Apostolske	palače	v	Vati-
kanu	je	6.	maja	priseglo	zvestobo	papežu	in	obram-
bo,	 če	 bo	 v	 življenjski	 nevarnosti,	 26	 rekrutov	 pa-
peške	švicarske	garde.	Med	njimi	bo	16	Švicarjev	iz	
nemško	govorečega	dela	Švice	ter	po	pet	iz	franco-
sko	 in	 italijansko	 govorečega	 dela	 te	 države.	 Zdaj	
papeška	švicarska	garda	šteje	110	mož.
MÜNCHEN — Münchenski	nadškof	kardinal	Rein-
hard	 Marx	 je	 v	 pogovoru	 za	 italijanski	 dnevnik	
Avvenire	izjavil,	da	je	sedanja	kriza	v	EZ	tudi	kriza	
istovetnosti.	 Evropa	 prepogosto	 pozablja	 na	 svoje	
korenine,	 ki	 imajo	 filozofsko	 in	 pravno	 podlago	
v	 grško-rimski	 kulturi	 in	 teologiji	 Svetega	 pisma.	
Družbeno	 usmerjeno	 tržno	 gospodarstvo	 pove-
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zuje	 svobodo	 trga	 s	 pravičnostjo	 in	 ljubeznijo	 do	
bližnjega.	 Ogroža	 ga	 tudi	 vrnitev	 nacionalizmov	
v	posameznih	državah	EZ.	Zadnji	prestopki	so	bili	
»v	 znamenju	 egoizma,	 populizma	 in	 provincializ-
ma«.	Evropa	ne	potrebuje	»vrnitve	v	nacionalizem«,	
marveč	poživitev	evropske	ideje.
VATIKAN — Komisija	za	Kitajsko	pri	Svetem	sedežu	
je	26.	aprila	ostro	obsodila	sodelovanje	protipravno	
(brez	papeževega	dovoljenja)	posvečenih	“škofov”	
na	 škofovskih	 posvečenjih	 na	 Kitajskem.	 Takšno	
sodelovanje	“nezakonitih	škofov”	 je	dejanje	nepo-
korščine	 ter	 povzroča	 zmedo	 pri	 vernikih.	 Tako	 je	
bilo	v	pri	posvečenja	novega	čangšajske	ga	nadškofa	
Methodiusa	 Qua	 Ailina	 25.	 aprila	 in	 nančonskega	
škofa	Josepa	Chena	Guangaa	19.	aprila.
VATIKAN — Kardinal	 Francesco	 Coccopalmerio,	
predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	 razlago	 zakonskih	
besedil,	 je	 26.	 aprila	 v	 pogovoru	 za	 Radio	 Vatikan	
ob	dvodnevnem	zasedanju	cerkvenih	pravnikov	na	
papeški	univerzi	Svetega	Križa	v	Rimu	opozoril,	da	
so	udeleženci	zasedanja	predlagali	strožje	ukrepa-
nje	pri	ugotavljanju	ničnosti	zakonske	vezi.	Pouda-
ril	je,	da	bodo	morali	biti	zaročenci	bolje	pripravlje-
ni	na	zakon	in	da	bo	treba	biti	strožji	pri	presojanju,	
kdo	se	sme	cerkveno	poročiti	 in	kdo	ne.	Cerkveni	
sodniki	naj	ravnajo	pošteno	in	odgovorno.
VATIKAN	 —	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 pri	 sprejemu	
predstavnikov	katoliških	združenj	s	področij	dela,	
prostovoljstva	in	kulture	v	Italiji	opozoril	na	velik	
pomen	 prostovoljstva	 in	 prostovoljnega	 dela	 za	
družbo.	Izvirati	mora	iz	ljubezni	do	bližnjega.
BRNO	 —	 Cerkev	 je	 v	 tem	 moravskem	 mestu	 usta-
novila	 Akademijo	 kanonskega	 prava.	 Predsedstvo	
je	prevzel	škofijski	sodni	vikar	mons.	Karel	Orlita,	
odgovornost	zanjo	pa	domači	škof	Vojteh	Cikrle.
CARIGRAD	—	Carigrajski	apostolski	vikar	škof	Lo-
uis	Pelatre	je	v	pogovoru	za	ustanovo	Oasis,	ki	ima	
sedež	v	Benetkah,	ukvarja	pa	se	z	odnosom	med	kr-
ščanstvom	 in	 islamom,	 izrazil	 zmerni	 optimizem	
glede	 položaja	 katoliške	 Cerkve	 v	 Turčiji.	 Eno	 od	
spodbudnih	 znamenj	 je	 povabilo	 katoliškim	 ško-
fom,	naj	sodelujejo	v	razpravi	o	novi	turški	ustavi.
EINSIEDELN	—	Predsednik	Papeškega	sveta	za	edi-
nost	kristjanov,	kardinal	Kurt	Koch,	je	ob	romanju	
mednarodne	 dobrodelne	 ustanove	 Cerkev	 v	 stiski	
(Kirche	in	Not)	v	to	švicarsko	Marijino	božjepotno	
središče	 izjavil:	 Če	 bodo	 kristjane	 pregnali	 z	 Bli-
žnjega	vzhoda,	se	bo	to	močno	poznalo,	saj	so	tam	
kristjani	“sol”	v	prevladujoči	muslimanski	družbi.
CELOVEC	 —	 Krški	 škof	 Alois	 Schwarz	 je	 ob	 odpr-
tju	razstave	z	naslovom	Živeti preživeti v	celovškem	
škofijskem	domu	opozoril,	da	je	treba	okrepiti	za-
vest	o	vrednosti	življenja.
BONN	 —	 Krščanske	 cerkve	 v	 Nemčiji	 so	 ob	 poja-
vljajočih	 se	 desničarskih	 skrajnostnih	 izpadih	 do-
mače	politike	pozvale,	naj	ne	gledajo	na	to,	kako	bi	
priseljence	izkoristili,	marveč	tudi,	kako	bi	jim	po-
magali,	zlasti	starejšim,	nemočnim,	bolnim	in	osa-
mljenim.
LINZ	 —	 V	 Gornji	 Avstriji	 bodo	 1.	 junija	 odprli	 več	
kot	 sto	 cerkva,	 kapel	 in	 cerkvenih	 ustanov	 vsem,	
ki	 želijo	 pobliže	 spoznati	 delo	 krščanskih	 Cerkva	

in	njihovih	ustanov.	Pripravili	jim	bodo	bogat	pro-
gram,	 ki	 bo	 vseboval	 več	 kot	 štiristo	 ponudb	 od	
svet	lobne	 instalacije	 in	 samostanske	 tržnice	 pred	
Marijino	stolnico	v	Linzu	do	priprave	svetopisem-
skih	jedi	v	Vöcklabrucku.
LVOV	 —	 Rimokatoliška	 nadškofija	 v	 tem	 ukrajin-
skem	mestu	je	začela	postopek	za	razglasitev	ško-
fa	 Rafala	 Kiernickega	 za	 blaženega.	 Omenjeni	 je	
prestal	strahote	sovjetskih	taborišč,	v	letih	od	1958	
do	1964	so	mu	prepovedali	opravljati	duhovniško	
službo,	 leta	 1991	 ga	 je	 papež	 Janez	 Pavel	 II.	 ime-
noval	za	 lvov	skega	pomožnega	škofa.	Umrl	 je	 leta	
1995	in	je	pokopan	v	lvovski	stolnici.
MANNHEIM	—	Predsednik	COMECE	kardinal	Rein-
hard	Marx	je	države	EZ	pozval	k	skupni	gospodarski	
in	denarni	politiki,	h	kateri	spadata	tudi	ustvarjanje	
novih	delovnih	mest	in	reševanje	iz	dolžniške	krize.	
Če	ne	bo	te	zavesti	odgovornosti,	je	Evropa	ogrože-
na.	Kardinal	je	izrecno	posvaril	pred	razpadom	EZ.
WASHINGTON — Predsednik	 Ameriške	 škofovske	
konference,	kardinal	Timothy	Dolan,	je	kot	pogum-
no	akcijo	ocenil	sklep	43	ameriških	katoliških	usta-
nov	in	škofij,	da	bodo	sodno	ukrepali	zoper	tisti	del	
Obamovega	načrta	reforme	zdravstva,	po	katerem	
bi	morali	katoliški	delodajalci	in	uslužbenci	iz	sred-
stev	 zdravstvenega	 zavarovanja	 denarno	 podpreti	
tudi	stroške	za	protispočetna	sredstva,	sterilizacijo	
in	“tabletko	po”.	Dejal	je,	da	takšna	odločnost	potr-
juje	»edinost	Cerkve	in	obrambo	verske	svobode«.
DAMASK — Apostolski	nuncij	v	Siriji,	nadškof	Ma-
rio	Zenari,	je	povedal,	da	se	v	sirskem	mestu	Homs,	
kjer	so	se	bíli	hudi	boji,	»na	tihem«	srečujejo	pred-
stavniki	krščanskih	verskih	skupnosti	in	muslima-
nov,	včasih	se	jim	pridružijo	tudi	predstavniki	obla-
sti.	Na	teh	srečanjih	odprto	in	v	prijateljskem	duhu	
iščejo	rešitve	iz	težkega	položaja	v	Siriji.
VATIKAN — Voditelj	 vatikanskega	 urada	 za	 šport,	
ameriški	duhovnik	Kevin	Lixey,	je	za	Catholic	News	
Agency	 pohvalil	 nogometaša	 Didiera	 Drogbaja,	
napadalca	FC	Chelsea,	junaka	tekme	med	tem	mo-
štvom	 in	 nemškim	 klubom	 Bayern,	 za	 najboljše-
ga	na	stari	celini.	Povedal	je,	da	je	katoličan,	da	to	
tudi	javno	pokaže	(pri	obeh	golih,	doseženih	proti	
Bayernu,	se	je	pokrižal)	ter	da	si	zelo	prizadeva	za	
spravo	v	rojstni	domovini	Slonokoščeni	obali.
MADRID	 —	 Španska	 opozicijska	 socialistična	
stran	ka	(PSOE)	je	28.	maja	na	vseh	občinah	po	dr-
žavi	vložila	zahtevo,	da	mora	tudi	katoliška	Cerkev	
plačevati	davek	od	nepremičnin.	Kot	razlog	za	to	je	
navedla	premagovanje	sedanje	krize,	sicer	pa	»ko-
nec	privilegijev	Cerkve«.	Predsednik	španske	vlade	
Mariano	Rajoy	(PP)	je	napad	socialistične	opozicije	
proti	Cerkvi	ocenil	kot	politični	oportunizem.
VATIKAN — Tiskovni	 predstavnik	 Svetega	 sedeža	
p.	Federico	Lombardi	je	29.	maja	povedal,	da	je	pa-
peža	Benedikta	XVI.	zelo	prizadel	napad	v	sirskem	
mestu	Hula,	v	katerem	je	umrlo	108	ljudi,	med	nji-
mi	 49	 otrok.	 Papež	 vse	 odgovorne	 v	 Siriji	 in	 med-
narodno	 javnost	 ter	 predvsem	 verske	 voditelje	 in	
vernike	poziva,	naj	si	še	naprej	prizadevajo	za	po-
miritev	napetosti	v	Siriji	z	dialogom	in	spravo,	kot	
si	je	zamislil	Kofi	Annan.
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Franc	Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
POTOVANJE PROTI KARTUMU

Knoblehar	se	je	vozil	na	Jutranji	zvezdi,	ki	je	poča-
si	plula	za	nadzornikovo	ladjico.	Preko	srede	jezera	
pod	brzico	 je	Nil	zelo	drl	 in	 ladjico	sukal	v	raznih	
smereh.	Zavozili	so	v	jezero;	veter	se	je	upiral	v	jadra	
in	ladjico	prav	počasi	pomikal	naprej	po	jezeru	in	
po	brzici.	Tik	pred	gorenjim	začetkom	brzice	je	pa	
veter	popustil;	jadra	so	se	povesila.	Berberski	ladjarji	
in	200	najetih	težakov	je	moral	dahabijo	več	ur	vleči	
z	 vrvmi,	 ki	 so	 jih	 sproti	 ovijali	 okoli	 pečin.	 Potem	
so	dva	dni	čakali	na	veter.	Ker	ga	le	ni	bilo,	so	začeli	
ladjarji	za	ladjo	delati	umetne	jezove,	v	katerih	se	je	
nabirala	voda	in	ladjo	dvignila;	najeti	težaki	so	jo	pa	
z	vrvmi	potegnili	naprej.	Tako	so	jo	počasi	spravljali	
dalje.	Od	najetih	težakov	pa	mnogi	niso	znali	na	dana	
znamenja	na	obeh	straneh	istočasno	poprijeti;	te	je	
nadzornik	plovbe	odpustil,	preostale	pa	trdo	prijel	
in	natančno	poučil.	Šlo	je	bolje.	Vsi	so	se	oddahnili,	
ko	je	ladja	preplula	brzico	in	spet	zaplavala	v	globoki,	
mirni	vodi.

Pripeljali	so	se	do	otoka	File.	Na	vzhodnem	bregu	
so	jih	čakali	tovariši	s	tovorom,	ki	so	ga	bile	prinesle	
kamele.	Šli	so	v	staroegiptovski	tempelj,	kateremu	so	
en	njegov	del	že	v	prvih	krščanskih	časih	spremenili	
v	cerkev.	V	njej	so	opravili	sv.	mašo	v	zahvalo	za	do-
tedanjo	srečno	pot.	Ves	10.	november	so	nosili	tovor	
nazaj	na	ladjo	in	poslušali	šumenje	in	bučanje	brzice.	
Na	 obeh	 obalah	 Nila	 so	 molče	 stali	 na	 straži	 silni	
skladi	skal,	vsi	rdeči	v	jutranjem	soncu.	Na	sv.	Marti-
na	dan,	11.	novembra,	so	se	peljali	naprej,	še	vedno	
med	golimi	stenami.	Dne	15.	novembra	zvečer	so	se	
pripeljali	v	vas	Korosko,	kjer	se	neha	severni	zmer-
no	topli	pas	in	se	pričenja	vroči.	Tukaj	se	začenjajo	
razne	puščavske	poti.	Mestece	leži	v	podnožju	gore	
Džebel	Korosko,	ki	se	z	Nila	od	daleč	vidi.	Tamkajšnji	
podkraljev	namestnik	je	imel,	kakor	drugi	prebivalci,	
hišo	iz	ila,	le	da	je	bila	večja.

Zaradi	letnega	časa	je	začel	Nil	upadati.	Z	vsem	
blagom,	ki	so	ga	v	veliki	množini	vozili	 s	 seboj,	bi	
ladja	ne	mogla	pluti,	zlasti	ne	preko	2.	in	3.	brzice.	
Treba	 je	 bilo	 torej	 dva	 tedna	 potovati	 po	 suhem,	
preko	Nubijske	puščave.

Knoblehar	 je	 prepustil	 vodstvo	 Jutranje	 zvezde	
Kocjančiču.	 Za	 svetovalca	 mu	 je	 pridelil	 Trabanta.	
Na	ladji	je	pustil	tudi	vseh	14	Berbercev,	arabskega	
tolmača	 Hudaja	 in	 kovača	 Knavsa.	 Poslovili	 so	 se.	
Jutranja	zvezda	je	odplula	naprej	gor	po	Nilu.

Drugi,	 ki	 naj	 bi	 pod	 Knobleharjevim	 vodstvom	
potovali	preko	Nubijske	puščave,	so	v	Korosku	več	
dni	spet	delali	iz	večjih,	razrahljanih	zabojev	nove,	
manjše,	ki	bi	bili	pripravni	za	na	kamele.	Posebno	tež-
ko	je	bilo	razmestiti	težke	dele	tiskarne.	Dobro,	da	je	
bil	Knoblehar	v	Kairu	nakupil	dovolj	primernih	desk.

Pogodili	so	se	z	Arabci	iz	rodu	Bišarím,	ki	so	jim	
prignali	86	jahalnih	in	tovornih	kamel.	Vsak	od	teh	
Arabcev	 je	 imel	nad	komolcem	navezano	usnjeno	
škatlico,	 v	 kateri	 je	 bil	 listek	 s	 kakšnim	 čarovnim	
izrekom,	ki	naj	ga	varuje	pred	boleznimi	in	drugimi	
nesrečami.	Nekaj	jih	je	imelo	za	varnost	preko	rame	
na	jermenu	obešen	meč.	–	To	potovanje	čez	Nubijsko	
puščavo	je	misijonarje	stalo	okoli	1.000	goldinarjev.	
Z	njimi	sta	potovala	dva	mlada,	izobražena	franco-
ska	trgovca,	ki	sta	pred	kratkim	prišla	iz	Francije	v	
Egipt,	v	Asuán,	pa	sta	hotela	rajši	v	Kartumu	začeti	
s	trgovino.

26.	novembra	je	bil	dan	njihovega	odhoda	iz	Ko-
roska.	Prignane	kamele	so	jih	navsezgodaj	zbudile	
s	svojimi	nizkimi,	goltniškimi,	grgrajočimi	glasovi.	
Arabci	so	jim	brez	reda	med	kričanjem	nakladali	in	
navezovali	tovor.	Kamela	mora	na	vse	štiri	poklekni-
ti,	preden	ji	začno	nakladati	blago	ali	preden	jezdec	
sede	nanjo.	Pri	tem	kaže	upornost	in	zlobo;	hoče	se	
pognati	kvišku	in	ugrizniti.	–	Misijonsko	osebje	 je	
zamenjalo	evropsko	obleko	za	nošo	domačinov,	ki	
je	ohlapnejša	in	pripravnejša	za	vroče	kraje.

Prva Nilova brzica

Razvaline templja na otoku File
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Šala	z	metlo	je	bila	najbolj	priljubljena	in	najbolj	
razširjena	mlatiška	šala.	Ni	pa	bila	vselej	šala,	včasih	
je	bila	izzivanje	ali	celo	sramotitev.	To	se	je	ravnalo	po	
mlatičih.	Če	so	si	bili	dvoji	mlatiči	dobri	med	seboj,	
se	je	stvar	lepo	iztekla.

Naredili	 so	 veliko	 metlo,	 domača	 dekleta	 so	 jo	
ozaljšala	 z	 venci	 in	 šopki.	 Domenili	 so	 se,	 koliko	
bodo	zanjo	zahtevali,	in	so	izbrali	nekoga,	da	jo	je	
ponesel	 na	 sosednji	 pod.	 V	 spremstvu	 nekaj	 tova-
rišev	je	odšel	potihoma	proti	sosedovemu	skednju,	
kjer	so	mlatiči	pridno	vihteli	cepce.	Na	vsem	lepem	
je	priletela	mednje	metla,	fant	pa	je	zaklical,	koliko	
bokalov	vina	bo	veljala,	in	jo	brž	pobrisal.	Kakor	bi	
strela	udarila	mednje,	so	pustili	mlatiči	svoje	cepce,	
kjer	je	ravno	vsak	stal,	in	jo	udrli	za	navihancem.	Če	
so	ga	dohiteli	na	zemlji	svojega	gospodarja,	so	on	in	
njegovi	tovariši	morali	dati	za	toliko	vina,	kolikor	
ta	 je	sam	zahteval	za	metlo,	 in	še	kaj	čez.	Če	pa	 je	
srečno	prišel	čez	mejo,	so	se	med	glasnim	smehom	
pogovorili,	kjer	in	kdaj	se	bo	metla	plačevala.

Če	v	okolici	Laškega	mlatiči	s	sosedovimi	niso	bili	
skregani,	 je	 nesel	 eden	 izmed	 njih	 lepo	 ozaljšano	
metlo	k	sosedovim	mlatičem,	ne	da	bi	potem	moral	
bežati.	Lepe	manire	so	zahtevale,	da	sosedovi	metlo	
vrnejo.	Če	so	se	hoteli	postaviti,	so	napravili	še	večjo	
in	lepše	ozaljšano,	kot	je	bila	sosedova.

Če	pa	so	si	bili	mlatiči	dveh	sosedov	navzkriž,	je	
bila	pesem	drugačna.	Potem	so	poiskali	staro,	grdo	
metlo	ali	pa	jo	naredili	iz	trnja	in	kopriv.	Na	Dolenj-
skem	(okolica	Žužemberka)	so	jo	namočili	celo	v	
gnojnico.	Takšno	metlo	so	nesli	“podstavit”.	Kdor	
jo	je	nesel,	je	moral	biti	urnih	pet,	da	je	zbežal,	
ko	je	svoje	opravil.	V	okolici	Višnje	gore	so	ga	
namreč,	če	so	ga	dobili,	za	ves	dan	priprli	v	svi-
slih,	v	okolici	Žužemberka	so	ga	kar	privezali,	
v	okolici	Laškega	pa	so	ga	nabili	in	dostikrat	
so	se	mlatiči	ob	tem	stepli.	Okoli	Litije	so	ga	pošteno	
premikastili,	potem	pa	so	mu	porinili	palico	skozi	
rokave,	mu	roke	privezali	s	povresli	na	palico	in	ga	
takega	spustili	po	vasi.	V	celjski	okolici	(Dobrna)	so	
mu	roke	zvezali	na	hrbtu,	mednje	vtaknili	metlo,	ki	jo	
je	prinesel	“klepat”,	in	ga	takega	vodili	po	vasi.	Okoli	
Homca	je	bilo	tako,	da	so	mlatiči,	ki	so	prej	omlatili,	
odšli	“pomagat”	počasnejšim	sosedovim.	Skrivaj	so	
jim	nesli	“metlo	poklepat”.	Medtem	ko	so	“počasne-
ži”	mlatili,	jim	je	vrgel	nekdo	metlo	na	nasad.	Seveda	
so	brž	obstali	in	stekli	za	predrznežem.	Dobro	zanj,	
če	jim	je	ušel.	Če	so	ga	dobili,	so	ga	premikastili.

Vse	nekaj	drugega	je	bilo,	kadar	so	v	kostanjevi-
ški	okolici	metlo	pritrdili	na	plužna	kolca	in	jo	lepo	
ozaljšali.	Metla	 je	bila	ponekod	iz	slame	ali	pa	kar	
iz	rož.	Če	so	jo	vozili	samotež,	je	eden	peljal,	drugi	

pokal	z	bičem,	tretji	pa	je	držal	zadaj	drog	(“štrc”),	
na	katerem	je	bila	metla	pritrjena.	Včasih	so	metlo	
vozili	z	živino.	S	seboj	so	nosili	posodo	s	pijačo.	Ko	so	
prišli	k	sosedovim	mlatičem,	so	jih	lepo	pozdravili	in	
jim	rekli:	»Metlo	smo	vam	prinesli	poklepat!«	Mlatiči	
so	se	jih	razveselili,	nato	so	skupaj	popili	pijačo,	se	
malo	pozabavali	in	se	spet	razšli.	Metlo	so	odpeljali	
nazaj.	Nihče	ni	pomislil	na	“izgubo	časa”.	Svoje	dni	se	
nikomur	nikamor	ni	mudilo	in	je	bilo	časa	na	pretek!	
Navada	je	bila,	da	so	se	počaščeni	mlatiči	oddolžili.

Spet	malo	drugačna	je	bila	šega	v	motniški	oko-
lici.	Tam	je	kak	“uren	in	šikan”	mlatič	stopil	z	metlo	
na	sosedov	pod	in	dejal:	»Metlo	sem	vam	prinesel	
podstavit!«	Nakar	se	je	moral	urno	zasukati	in	uiti.	
Če	so	ga	ujeli,	 so	mu	dali	staro,	 izrabljeno	metlo,	
da	jo	je	moral	nesti	nazaj;	če	ga	pa	niso,	so	njegovo	
metlo	 lepo	 ozaljšali	 s	 cvetjem	 in	 šopki	 ter	 tako	
“podstavljeno”	 poslali	 nazaj,	 zraven	 pa	 bokal	 ali	
dva	“tolkovca”.	Ti,	ki	so	dobili	“podstavljeno”	metlo,	
so	poslali	nazaj	“topelt	pijačo”.	Zoper	lepe	manire	
so	se	pregrešili	mlatiči,	ki	se	za	metlo	niso	zmenili	
ali	pa	pijače	niso	vrnili.	Gašpar	Križnik	pravi,	»de	ti	
mlatič	ne	vejo	nobene	orenge	ali	šege«.

Včasih	je	bila	“metla”	zgolj	nagajanje.	Če	so	mla-
tiči	tolkli	preveč	po	golih	podnicah,	so	jim	sosednji	
mlatiči	brž	poslali	metlo.	Spreten	fant	jo	je	skrivaj	
prinesel	do	podnih	vrat	in	jo	spretno	vrgel	pod	ce-
pec	najbližjemu	mlatiču,	ki	je	tolkel	po	golih	tleh.

A	tudi	sicer	so	bili	mlatiči	zmerom	vseh	muh	
polni.	V	okolici	Laškega	so	radi	nagajali	ženskam	
v	kuhinji.	Včasih	so	jim	ukradli	meso,	ki	so	ga	

imele	 pripravljenega	 za	 likof.	 Odnesli	 so	 jim	
tudi	 burkle,	 pisker,	 lopar	 ali	 kaj	 podobnega.	
Ni	šlo	drugače	–	gospodinja	se	je	morala	pre-
obleči	v	moškega	in	priti	po	drugem	kraju	s	
cigaretami,	štefanom	vina	ali	zelenko	žganja	

na	pod.	Tam	je	morala	odkupiti	tisto,	kar	so	ji	
ukradli.

Okoli	Kostanjevice	so	neizkušenega	fantiča	posla-
li	k	sosednjim	mlatičem	in	mu	naročili:	»Pejd	k	nim	
po	tigla	za	škupa	tiglat. . .«	To	je	pomenilo	isto,	kot	če	
bi	pa	poslali	po	ptičje	mleko	ali	žabjo	dlako.	Hujše	je	
bilo,	če	so	zmešali	govno	in	klopotce	ter	to	izročili	
takšnemu	nesrečniku:	»Pejd	ko	sosedovim	pa	kar	vrz	
na	pod	in	bejž,	če	ne,	te	bojo	natepli”«

Mlatiči	so	si	tudi	drug	drugemu	cepi	narobe	obr-
nili,	ali	pa	so	se	šli	metat.	Večkrat	so	katerega	s	poda	
vrgli	v	parno,	da	so	se	mu	potem	smejali.

Ker	so	se	skušali,	kateri	mlatiči	bodo	prej	začeli,	so	
šli	včasih	na	pod	in	so	samo	enkrat	udarili,	Sosedovi	
so	mislili,	da	so	oni	že	začeli,	zato	so	brž	začeli	tudi	
sami,	tako	da	so	se	jim	ti	lahko	smejali.

Niko Kuret

MLATEV IN ŠALE

Že pri splošnem opisu mlatve v lanski avgustovi številki je bilo omenjenih nekaj šal, ki so tu in tam sprem-
ljale mlatev. Sta si pa šala in zamera blizu skupaj. In nekaj takih šal, ki so včasih prinesle s seboj zelo resne 

posledice, se je marsikje zvrstilo tudi ob mlatvi.
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Na	 Štajerskem,	 okoli	 Laškega,	 je	 bila	 ponekod	
navada,	da	so	se	mlatiči,	če	so	pri	dveh	hišah	hkrati	
mlatili,	 med	 seboj	 obdarovali.	 Blizu	 Svetine	 so	 si	
prinesli	“likof”.	Če	so	mlatili	moški,	so	jim	prinesli	
cigarete,	če	pa	ženske,	so	jih	obdarovali	s	“cukrom”.	
Dar	so	navezali	zmerom	na	štefan	vina,	nesel	ga	je	
pa	eden	od	mlatičev.	Sosedovi	so	se	seveda	oddolžili	
na	isti	način.	Okoli	Sv.	Lenarta	nad	Laškim	je	bilo	to	
še	 lepše.	Dar	 je	bil	štefan	vina,	toda	ozaljšali	so	ga	
s	 šopkom	 lepih	 klasov,	 ki	 so	 dekleta	 vanj	 vtaknila	
tudi	lepe	rože.	Mlatič,	ki	naj	bi	nesel	dar	na	sosedov	
pod,	si	je	privezal	lep	predpasnik	in	šel	do	sosedovih	
mlatičev.	Ti	so	ga	spoštljivo	sprejeli	in	prevzeli	dar,	
nakar	je	mirno	odšel.	Zdaj	je	moral	tudi	sosed	storiti	
svojo	dolžnost.	Isti	šopek	klasja	je	moral,	ne	da	bi	
ga	zmel,	se	pravi,	ne	da	bi	polomil	rese,	vrniti	
brez	zrnja,	prav	tako	pa	tudi	štefan,	ki	ga	je	
moral	 napolniti	 z	 drugim	 vinom.	 Šopek	
so	 rešili	 samo	 tako,	 da	 so	 spustili	 klasje	
v	 krop	 in	 nato	 zrnje	 previdno	 izluščili.	
Ko	je	bilo	to	opravljeno,	je	nesel	eden	
od	sosedovih	mlatičev	štefan	vina	in	
prazni	šop	klasja	nazaj.	Rože	so	si	bili	
sosedovi	obdržali.	Dali	so	jih	v	lonček	in	ga	privezali	
vrh	strehe.	Seveda	je	bilo	treba	zanaprej	paziti,	da	
kdo	lončka	z	dolgo	preklo	ni	zbil	na	tla.

Manj	prijetno	je	bilo,	če	so	mlatiči	pošiljali	dru-
gačne	pozdrave.	Tako	so	ponekod	dobili	omejenca,	
ki	so	mu	naložili,	ne	da	bi	sam	za	to	vedel,	v	vrečo	ali	
naramni	koš	kamenje,	črepinje,	gnoj	in	karkoli	že,	ter	
ga	s	tem	poslali	k	sosedovim	mlatičem.	Prepovedali	
so	mu,	da	bi	pogledal	v	vrečo	ali	v	koš,	kaj	nosi.	Ves	
spehan	 je	 privlekel	 k	 sosedovim	 na	 pod	 “darove”	
svojih	tovarišev.	Sosedovi	so	šalo	razumeli	in	so	še	
kaj	pridali,	nakar	so	ga	poslali	nazaj	ali	pa	dalje,	k	
mlatičem	pri	kaki	drugi	hiši.

Tam,	kjer	so	snopje	še	otepali,	marsikje	v	enem	
dnevu	niso	končali.	Vršaj	zrnja	v	kotu	so	pustili	čez	
noč	na	podu,	so	pa	postavili	k	njemu	čuvaja.	Kaj	lah-
ko	bi	se	namreč	ponoči	tat	splazil	na	pod	in	ukradel	
kaj	zrnja.	Čuvaj	 je	spal	kar	na	vršaju.	Zgodilo	se	 je	
pa	dostikrat,	da	so	se	ponoči	pritihotapili	sosedovi	
mlatiči	na	pod	in	čuvaju,	če	je	spal,	postavili	na	vr-
šaj	slamnatega moža	z	vrečo	v	rokah.	Ko	se	je	čuvaj	
zbudil	in	je	opazil	na	vršaju	človeka,	je	brž	skočil	in	
zagrabil	cepec.	Na	svojo	jezo	je	seveda	spoznal,	da	
je	pred	njim	namesto	tatu	le	slamnat	ded.	Naslednji	

dan	 so	 morali	 mlajši	 mlatiči	 odnesti	
slamnatega	moža	na	vršaj	kam	dru-
gam.	 Še	 več	 smeha	 je	 bilo,	 če	 je	 stal	
slamnati	mož	na	strehi.	Podobno	so	jo	
čuvaju	zagodli	v	Beli	Krajini	(metliška	
okolica),	kjer	je	čuval	zrnje	ali	pa	za-
stavo.	Zgodilo	se	je	že,	da	je	od	mlatve	
utrujeni	čuvaj	prav	trdno	zaspal	in	so	
ga	sosednji	mlatiči	odnesli	na	tuj	pod	
k	tujemu	vršaju	in	mu	ondi	dali	na	prsi	
moža	iz	plev.

V	kostanjeviški	okolici	na	Dolenj-
skem	 so	 mlatiči	 tudi	 radi	 naredili	
slamnato	lutko.	V	Karlčah	so	posadili	
slamnato	“babo”	na	mizo	k	drevesu,	
če	so	mlatili	sami	moški.	Če	so	mlatile	

samo	 ženske,	 so	 naredili	 slamnate-
ga	 dedca.	 V	 Oštrcu	 so	 mlatiči	 naredili	 slamnatega	
“Kurenta”,	ga	nasadili	na	kol	in	ga	nesli	dekletu,	ki	
je	imelo	dolg	jezik	in	je	bilo	brez	fanta.	Tam	je	tudi	
znan	rek:	»Se	drži	kot	Kurent.«

Splošni:	Da	bi	z	vsemi	jetniki	postopali	pravično	in	bi	bilo	spoštovano	njihovo	človeško	dostojanstvo.

Misijonski:	Da	bi	bili	mladi,	poklicani	k	hoji	za	Kristusom,	na	razpolago	za	oznanjanje	in	pričevanje	evan-
gelija	do	zadnjih	meja	sveta.

MOLITVENI NAMENI ZA AVGUST

O usmiljeni, dobrotljivi nebeški Oče! Odpri svojo očetovsko roko in napolni zemljo s svojo dobroto, da bo obilno 
rodila. Daj nam gorkoto in hlad, dež in sonce po svoji modrosti. Ti veš, Gospod, da potrebujemo tudi telesne 
darove, da življenje ohranimo; prosimo te, da nam jih obilno podeliš. S tvojo pomočjo jih bomo z veseljem in 
hvaležnim srcem uživali in te zraven vedno hvalili po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Iz knjižice Janeza Ciglerja Duhovni studenz, to je, lepe molitvize, Ljubljana 1850.

MOLITEV ZA DOBRO LETINO
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Kot	smo	videli,	je	bila	palestinska	zemlja	dokaj	ro-
dovitna,	bila	je	pa	tudi	dobro	obdelana.	V	Judeji	so	v	v	
ozkih	dolinah	in	na	omejenem	prostoru	rasle	različ-
ne	kulture,	višine	in	pobočja	pa	so	ostajala	živinoreji.	
V	Galileji,	deželi	bolj	obilnih	studencev	in	dežja,	kjer	
je	bila	zemlja	veliko	boljša,	je	bila	povsod	pokrita	z	
negovanimi	polji.	 Judovske	ravnine,	posebno	tiste	
ob	jezeru,	so	bile	znane	kot	“Jizreel	–	Božji	nasadi”.	
Zapadni	pas,	Šeféla,	je	bil	od	pradavnih	časov	dežela	
lepe	pšenice	in	zlatega	ječmena.	Judovski	kmetje	so	
znali	 odlično	 zidati	 podporne	 škarpe,	 ki	 so	 držale	
zemljo	na	pobočjih	gričev.	Uporabljali	so	gnoj	živine	
in	drobnice,	da	so	pognojili	polja,	ali	pa	so	ga	raztresli	
okrog	sadnega	drevja.	Evangelij	namiguje	na	to	rabo	
v	 priliki	 o	 nerodovitni	
smokvi	(Lk	13,8).	Veliko	
dela	 je	 bilo	 vloženega	
v	 reševanje	 problema	
vode	 s	 celim	 sistemom	
kanalov,	zbiralnikov	 in	
jezov	 na	 potokih.	 Bog	
bodi	zahvaljen,	da	je	bilo	
redkokdaj	treba	»nama-
kati	 z	 nogami«,	 kakor	
v	času	bivanja	v	Egiptu	
(prim.	5	Mz	11,10),	kar	
pomeni	z	namakalnimi	
napravami,	ki	so	jih	go-
nili	 z	 nogami,	 ali	 pa	 se	
posluževati	oslov,	ki	so	
nosili	 mehove.	 Zoprna	
je	bila	pa	razdelitev	deležev,	pogosto	majhnih	in	raz-
metanih,	kar	je	zahtevalo	hojo	od	enega	do	drugega	
in	s	tem	izgubo	časa,	da	o	izgubi	rodovitnega	zemlje	
zaradi	kamnitih	poti	in	steza	niti	ne	govorimo.

Poklic	 poljedelca	 je	 bil	 častivreden	 vsaj	 v	 Jezu-
sovih	časih.	V	starih	časih	so	namreč	stepni	 ljudje	
po	 nomadskem	 izročilu	 prezirali	 stalno	 naseljeno	
prebivalstvo.	To	nam	razloži,	zakaj	četrto	poglavje	
prve	Mojzesove	knjige	naredi	Abela	za	pastirja,	Kajna	
pa	za	kmeta.	To	je	pa	minilo,	saj	se	Sveto	pismo	le	
prepogosto	vrača	k	neprestanemu	čudežu	rastline,	
ki	vzkali,	zraste	iz	zemlje	in	rodi	sad	in	žetev,	da	ne	
bi	izkazovalo	ljubezni	do	kmeta,	človeškega	orodja	
Božje	radodarnosti.	Vsekakor	se	nikjer	ne	pojavlja	

bedasti	prezir	modernega	meščana	do	“kmetavza”.	
Ko	evangelisti	govore	o	poljedelcu,	sejalcu,	obiralcu	
grozdja,	je	v	tem	tonu	neka	naravna	veličina,	ki	jo	je	
laže	čutiti	kot	pa	opisati.

Delo	na	polju	je	tisto,	ki	se	je	v	teku	stoletij	naj-
manj	 spremenilo.	 Dokler	 ni	 šele	 nedavno	 prišel	 v	
rabo	 traktor,	 je	 palestinski	 felah	 (kmet)	 oral,	 sejal	
in	vejal	v	zraku	kot	v	Jezusovih	časih.	Za	obračanje	
zemlje	so	na	majhnih	površinah,	na	primer	vrtovih,	
uporabljali	lopato,	motiko	in	grebljo	za	plevel:	izko-
pavanja	so	spravila	na	dan	vrste	teh	orodij.	Lemež	je	
bil	celo	pregovoren,	kot	je	pri	nas	“človek	lopate”	in	
kaj	ni	za	opis	sreče	mesijanske	dobe	Izaija	oznanil:	
»Svoje	meče	bodo	prekovali	v	lemeže«	(Iz	2,4).	Velike	

površine	so	orali	s	plugi	
brez	 koles,	 primitivne	
oblike,	ki	jih	je	še	videti	
v	 Palestini:	 leseno	 za-
krivljeno	črtalo,	ki	se	na	
spodnjem	delu	končuje	
v	železen	lemež,	je	bilo	
z	kosom	lesa	pritrjeno	v	
okov,	ta	je	bil	pa	z	usnje-
no	 vezjo	 privezan	 na	
oje.	To	skromno	orodje	
je	bolj	praskalo	zemljo,	
kot	pa	jo	zarezalo.	Plug	
so	 navadno	 vlekli	 voli,	
redkeje	osli	ali	kamele.	
Do	 živali	 prijazna	 Po-
stava	 pravi:	 »Ne	 orji	 z	

vo	lom	 in	 oslom	 skupaj!«	 (5	 Mz	 22,10).	 Imeti	 par	
volov	 –	 en	 “jarem”,	 kot	 se	 je	 temu	 reklo	 –	 so	 bile	
sa	nje	judovskega	kmeta.	»Kjer	ni	volov,	so	jasli	pra-
zne,«	pravi	Knjiga	pregovorov	(14,4).	V	priliki	se	je	
povabljenemu,	ki	je	kupil	»pet	jarmov	volov«,	zdelo	
čisto	naravno,	da	ne	gre	na	praznovanje	(Lk	14,19).	
Orač	 je	 z	 desno	 roko	 držal	 ročico	 črtala,	 v	 levi	 pa	
dorban,	dolgo	palico	z	železno	konico,	s	katero	je	
vodil	vole	in	razbijal	grude.	Seveda	je	moral	tisti,	ki	
je	roko	položil	na	plug,	gledati	naravnost	predse,	ne	
pa	nazaj:	na	to	je	opomnil	Jezus	(Lk	9,62).	To	je	bilo	
trdo	delo.	Čeprav	so	za	oranje	počakali	prvo	deževje,	
je	bila	zemlja	pogosto	trda,	pomešana	s	kamenjem,	
ob	katerem	je	lemež	škripal,	in	posuta	s	šopi	osata.	

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

DELO NA POLJU

Polje v Palestini
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Niso	začeli	orati,	ne	da	bi	izgovorili	molitev:	»Gospod,	
moj	posel	je	rdeč,	Tvoj	pa	zelen.	Mi	orjemo,	Ti	pa	daješ	
rast.«	Rdeč	 je	zato,	ker	 je	dobra	preorana	zemlja	v	
Palestini	tople	rdeče	barve	pod	sinjim	nebom.

Ko	 je	 bilo	 polje	 dobro	 preorano	 –	 pogosto	 so	
ga	morali	orati	večkrat	–	so	ga	pobranali,	nato	pa	
posejali.	 Običajno	 je	 to	 bilo	 v	 tišriju	 (oktobra)	 ali	
pa	skozi	vso	zimo,	imeli	so	pa	tudi	jara	žita,	ki	so	jih	
sejali	 v	 adarju	 (marca).	 Mnogi	 so	 se	 zadovoljevali	
metati	seme	z	znano	“vzvišeno	kretnjo	sejalca”,	toda	
bolj	skrbni	pa	so	se,	posebno	
kadar	je	šlo	za	pšenico,	skla-
njali,	 da	 so	 polagali	 seme	 v	
brazde,	da	bi	se	ga	nič	ne	iz-
gubilo	»na	kamnitih	tleh«,	o	
katerih	govori	prilika	(prim.	
Mt	13,5).

Proti	veliki	noči	»so	polja	
bela	 (zrela)	 za	 žetev«,	 pravi	
sv.	Janez	(4,35).	Aprila	je	bilo,	
ko	so	apostoli	smukali	zrelo	
klasje	in	ga	jedli	(Mt	12,1;	Mr	
2,23;	 Lk	 6,1).	 Začelo	 se	 je	 z	
ječmenom,	pšenica	je	sledila	
slab	mesec	pozneje.	Kos	niso	
poznali,	želi	so	s	srpi.	Sveti	Marko	to	jasno	
pove	 v	 priliki	 o	 žitu,	 ki	 dozori	 (Mr	 4,29).	 Nekateri	
srpi	so	imeli	nazobčano	rezilo,	drugi	gladko,	oboji	
pa	so	bili	le	rahlo	ukrivljeni.	Postava	je	revnim	dajala	
pravico	paberkovati	–	spomnimo	se	pesniške	zgod-
be	o	Ruti	(Rut	2;	3	Mz	19,9;	23,22)	–	to	je	pobirati	
pozabljene	snope	(5	Mz	24,19).	Predpisovala	je	celo	
puščati	revežu	robove	posejane	zemlje	(3	Mz	19,9;	
22,23).	Snope	so	zlagali	pred	hišo,	lepe	suhe	dni	so	
pa	porabili	za	mlatev.	Na	gorenu,	gumnu	iz	steptane	
zemlje,	ki	je	bil	odmaknjen	od	vasi	in	po	možnosti	
vzvišen,	kjer	je	pihal	veter,	so	klasje	razgrnili,	nato	so	
preko	njega	vlekli	mlatilne	sani,	debelo	leseno	ploščo	
opremljeno	z	ostmi,	na	katero	je	stopil	kmet,	da	je	
bila	še	težja.	Govedu,	ki	jo	je	vleklo,	niso	smeli	zave-
zati	gobca,	da	je	lahko	vzelo	svoj	delež	pridelka	(5	Mz	
25,4;	sveti	Pavel	omenja	to	prepoved	v	Prvem	pismu	
Korinčanom	9,9).	Kmalu	je	bil	zrak	poln	zdrobljene	
slame,	luščin	in	zrnja	kot	bledozlat	oblak,	ki	ga	je	bilo	
videti	od	daleč	povsod	v	Sveti	deželi.	Potem	je	bilo	
treba	vejati.	Možje	so	s	trirogljatimi	lesenimi	vilami	
metali	mešanico	v	zrak,	da	bi	jo	veter	sortiral.	Zrnje	
je	padlo	na	tla,	slamo	pa	je	odnesel.	Toda	pozor!	Ni	se	

smelo	vejati	»pri	vsakršnem	vetru«,	pravi	Siarh	(5,9).	
Lahen	 jutranji	 in	 večerni	 veter	 od	 Sredozemskega	
morja	ni	bil	nevaren,	da	bi	odnesel	vse	skupaj,	kar	bi	
pa	gotovo	naredil	veter	iz	puščave.	Nato	so	»počistili	
mlatišče«	(Mt	3,12).	Zdaj	ni	ostalo	nič	drugega	kot	
spraviti	zrnje	v	kaščo	–	“žitnic”	niso	imeli	na	pod-
strešju	zaradi	teras	–	in	ga	varovati	pred	človeškimi	
ali	ptičjimi	tatovi,	da	ga	ne	bi	pokradli.

Vse	to	delo	ni	zahtevalo	samo	napora,	ampak	je	
povzročalo	tudi	skrbi,	pa	še	kakšne!	Veter	iz	puščave	
je	lahko	požgal	mlade	poganjke,	lahko	je	manjkalo	
dežja.	Ljuljka,	nevarni	plevel,	od	katerega	je	zbolelo	
žito,	se	 je	 lahko	razbohotila	v	posevku	ne	da	bi	 jo	
opazili,	 saj	 se	 ni	 razlikovala	 od	 žita,	 dokler	 je	 bila	
mlada	in	niti	ni	bilo	treba,	da	bi	jo	prišel	posejat	kak	
zlobnež,	kot	je	to	omenjeno	v	priliki	(Mt	13,24-30).	
Oblak	kobilic	bi	se	tudi	lahko	vrgel	na	polje	in	tone	
teh	požrešnih	živali	ne	bi	pustile	niti	bilke.	Toda,	če	
bo	Bog	hotel,	bo	pridelek	dober.	Vse	žito	ne	bo	obro-
dilo	»stokratno«,	kot	pravi	prilika,	toda	če	bo	deset	ali	
dvajset	zrn	v	klasu,	bo	to	že	zelo	dobro;	rabin	Jose	pa	
bolj	skromno	govori	o	petih	zrnih	iz	enega	semena.	
To	je	moralo	biti	povprečje	pridelka	v	Judeji.

Oranje,	sejanje	in	žetev	pač	niso	bila	edina	de	la,	
ki	jih	je	moral	opraviti	polje-
delec.	Palestinsko	gospodar-
stvo	je	bilo	dokaj	nerazvito	in	
vsak	poljedelec	je	skušal	pri-
delati	vse,	kar	je	potreboval.	
Imel	je	tudi	vrt	za	zelenjavo	
kot	 tudi	 tri	 ali	 štiri	 ovce	 za	
volno;	z	obojim	so	se	običaj-
no	ukvarjale	ženske.	Manjše	
kmečke	 družine	 so	 imele	
tudi	nekaj	rastlin	vinske	trte	
za	 grozdje;	 v	 mestih	 so	 jih	
gojili	celo	na	dvoriščih.	So	pa	
bili	tudi	pravi	vinogradi,	kjer	
so	 jih	 gojili	 na	 veliko.	 Sredi	

njih	so	bili	stražni	stolpi,	ki	so	bili	podobni	
tistim,	ki	so	jih	postavljali	pastirji.	Pogosto	so	sadili	
smokvina	in	druga	sadna	drevesa,	recimo	oljke,	med	
trte,	da	so	se	mogle	vzpenjati	med	veje	in	delati	lat-
nike	od	drevesa	do	drevesa,	pogosto	pa	so	jih	pustili	
tudi,	da	so	se	plazile	po	zemlji.	Pravo	obrezovanje	je	
bilo	neznano,	omejevali	so	se	na	trebljenje	ko	je	trta	

Starinski plug

Orali so z voli

Vejanje žita
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je	bilo	treba	z	dolgo	trstiko	klatiti	olive,	najprej,	da	
so	videli,	če	so	dovolj	zrele,	potem	pa,	da	so	padle	na	
tla,	kjer	jih	je	bilo	potem	treba	zbrati	skupaj,	za	kar	
so	si	nataknili	ščitnike	za	kolena.	Nato	so	jih	zdro-
bili	z	mlinskim	kamnom	bodisi	na	velikem,	kjer	je	
osel	obračal	kamen,	bodisi	doma,	kjer	je	bilo	to	delo	
žensk.	Nekatera	območja	so	imela	posebne	rastline.	
Tako	je	bila	v	Jerihi,	čudoviti	oazi,	ki	se	je	širila	nad	
Jordanom,	datljeva	palma,	ki	je	zahtevala	temeljito	
skrb	in	nekaj	akrobatskih	sposobnosti	za	oploditev	
in	obiranje,	toda	njeni	sadovi	so	šli	dobro	v	promet.	
Lan	 v	 Galileji	 lahko	 imamo	 za	 edino	 industrijsko	
rastlino	 Svete	 dežele.	 Njegovo	 modro	 cvetje	 je	 na	
začetku	pomladi	pokrivalo	velika	področja.	Kmetje	
so	ga	poruvali,	ga	očistili	listja	in	semena	in	prodali	
suhega.	Toda	močiti	ga	in	streti	vlakna	v	terilnici	je	
bilo	delo	obrtnikov.

Eno	k	drugemu:	kakšno	je	bilo	to	kmečko	življe-
nje?	Sreča	ali	trpljenje?	Brez	dvoma	nekaka	srečna	
povprečnost.	Ni	se	ravno	preveč	garalo;	razen	suž-
njev	 in	 kaznjencev	 nihče	 v	 Orientu	 nikoli	 preveč	
ne	dela.	Zadovoljevali	so	se	s	tem,	kar	je	potrebno	
za	življenje,	zadovoljni	so	bili,	če	so	po	pošteni	poti	
prišli	do	potrebnega.	Gospodarska	kriza,	ki	je	bila	
vedno	hujša	med	leti	30	in	70,	se	je	v	Jezusovem	času	
komaj	začela	in	kmetov-proizvajalcev	ni	prizadela.	
Seveda	so	bile	silne	razlike	med	življenjsko	ravnijo	
veleposestnika,	 ki	 je	 izkoriščal	 svojo	 zemljo	 pod	
vodstvom	oskrbnika,	in	malim	kmetom,	ki	je	sam	
obdeloval	svojo	zaplato	zemlje.	Toda	če	je	bilo	mno-
go	 kmetov	 revnih,	 je	 bila	 prava	 beda	 redka.	 Sveta	
pokrajina,	 ki	 jo	 je	 Edini	 določil	 svojemu	 ljudstvu,	
mu	je	zadoščala.	»	Obiskal	si	zemljo	in	ji	dal	obilje,	
z	mnogimi	rečmi	si	jo	obogatil«	(Ps	65,10).	Tako	je	
pel	psalmist	in	vsi	Judje	so	bili	pripravljeni	ponoviti	
to	himno	hvaležnosti.

➧

odcvetela.	Sicer	pa	niso	posvečali	dosti	skrbi	tej	ple-
meniti	rastlini,	ki	se	je	tako	dobro	prilagajala	na	pale-
stinsko	zemljo	in	podnebje,	v	glavnem	so	jo	le	opleli.	
»Biti	pod	trto	in	smokvo«	je	svetopisemski	izraz,	ki	
pomeni	uživati	v	brezdelju	(prim.	1	Kr	5,5).	Pravo	
delo	se	je	začelo	ob	trgatvi,	toda	to	je	bilo	veselo	delo.	
Vreme	je	bilo	lepo	in	toplo,	taborili	so	sredi	vinogra-
dov,	nasmejane	gruče,	oborožene	z	ostrimi	krivci	so	
rezale	težke	grozde	med	petjem	in	hrupnimi	šalami.	
Fantje	so	zbirali	košare	in	jih	nosili	k	vaški	tlačilnici,	
kjer	so	grozdje	usipali	v	kad	–	na	prav	veliko,	okrog	
dvakrat	dva	metra	–	kjer	so	ga	bosi	delavci	cepetaje	
tlačili	v	ritmu	pesmi	in	ploskanja	rok.	In	opojni	vonj	
novega	vina	jim	je	kar	dobro	zavrtel	glave.

Neizčrpno	podeželsko	garanje.	Treba	je	bilo	tudi	
obrati	fige,	jih	sušiti	na	soncu	in	narediti	iz	njih	tisto	
vrsto	kolačev,	ki	so	bili	na	vsaki	mizi.	Dvakrat	na	leto	

Vinograd

Oljčni gaj

Smokve

»VRZITE SVOJE MREŽE«

Prav	 blizu	 kmetom	 so	 bili	 ribiči.	 Uradno	 je	 bil	
ribolov	 še	 del	 poljedelstva.	 Mesto	 ribičev	 je	 bilo	 v	
družbi	častno,	če	ne	že	kar	vzvišeno.	Najprej	zato,	ker	
so	dobavljali	glavno	sestavino	vsakdanje	prehrane,	
potem	pa	zato,	ker	so	bili	na	glasu,	da	so	posebno	po-
božni.	Njihova	velika	pobožnost	se	je	včasih	izkazala	
kar	za	nadležno.	Ko	so	se	ribiči	Tiberijskega	jezera	

odločili,	da	na	sopraznične	dni	ob	veliki	noči	in	na	
šotorski	 praznik	 ne	 bodo	 delali,	 je	 to	 pretiravanje	
zbudilo	splošno	negodovanje.	»Kaj	bomo	pa	jedli?«

V	 Izraelu	 so	 bili	 ribiči	 odkar	 so	 ljudje	 pomnili.	
Arheologi	so	našli	obtežbe	za	mreže,	igle	za	poprav-
ljanje	mrež	in	trnke.	Preroki	Izaija,	Jeremija,	Amos,	
Habakuk	 in	 sveti	 mož	 Job	 so	 omenjali	 ribiče	 in	
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njihovo	delo.	Vemo	tudi,	kako	številni	so	prizori	iz	
življenja	ribičev	v	evangeliju	in	Kristus	je	izmed	njih	
izbral	prve	učence.	In	koliko	podob	iz	njihovega	dela	
je	vtisnjenih	v	njegovo	učenje	(samo	nekaj	primerov:	
Mt	4;	13;	17;	Mr	1;	Lk	5;	Jn	21…).

Gotovo	 je,	 da	 so	 bili	 ribiči	 v	 Jezusovem	 času	
znana	 in	 priljubljena	
vrsta	 delavcev.	 Bili	 so	
na	 sredozemski	 obali,	
saj	so	v	Jafi	našli	grobni	
napis	 enega	 od	 njih.	 V	
posnemanju	Feničanov	
so	šli	včasih	daleč	proti	
severu.	Predvsem	pa	jih	
je	bilo	veliko	ob	Gene-
zareškem	 jezeru,	 ki	 je	
imelo	 mnogo	 rib,	 kot	
smo	 videli.	 Ob	 branju	
evangelijev	imamo	vtis,	
da	se	je	velik	del	obalnih	
prebivalcev	 posvečal	
temu	delu,	nekateri	pa	
so	verjetno	ob	tem	še	obdelovali	svoja	po-
lja.	Mala	pristanišča	so	imela	značilna	imena:	Betsaj-
da	“ribje	lovišče”,	Magdala	“ribji	stolp”	ali	“posušene	
ribe”,	ki	jo	Strabon,	pod	grškim	imenom	Tariheiai,	
omenja	kot	važno	središče	za	nasoljevanje	rib.

Način	ribolova	je	bil	prav	tako	prastar.	Brez	dvo-
ma	niso	več	uporabljali	starega	trnka,	ki	ga	omenja	
prerok	Amos	in	je	bil	narejen	iz	trna,	pač	pa,	kot	ka-
žejo	izkopavanja,	kovinski	bakren	ali	železen	trnek.	
Mreže	so	bile	dveh	vrst,	o	čemer	se	lahko	poučimo	v	
evangelijih.	Ko	Jezus	pravi	učencem:	»Vrzite	mreže!«	
(Jn	21,6)	gotovo	ne	gre	za	enake	mreže	kot	so	tiste,	o	
katerih	pravi	prilika,	ki	govori	o	»mreži,	ki	jo	vržejo	
v	morje	in	zajame	ribe	vseh	vrst.	Ko	se	napolni,	 jo	
potegnejo	na	obrežje«	(Mt	13,47).	Prva	je	okrogla,	
približno	 štiri	 metrska,	 ki	 jo	 z	 obtežili	 obteženo	
vržejo	naenkrat	in	zgrabi	ribe	tam,	kjer	pade.	Druga	
pa	je	bila	grška	“sagena”,	kakih	petsto	metrov	dolga	
in	tri	metre	široka,	opremljena	zgoraj	s	plovci,	spo-
daj	pa	z	obtežili.	Lovili	so	pa	takole:	ko	so	prišli	na	
določen	kraj,	je	en	del	posadke	šel	na	suho,	pograbil	
konec	ene	od	dolgih	vrvi,	privezanih	za	konec	mreže,	
barka	pa	se	je	za	dolžino	vrvi	odmaknila	od	obrežja.	

Nato	 je	 eden	 od	 posadke	 počasi	 spuščal	 mrežo	 v	
vodo,	medtem	ko	je	barka	orisala	velik	polkrog.	Ko	
se	je	približala	bregu,	je	posadka	iz	barke	stopila	v	
vodo	in	vlekla	s	seboj	drugo	vrv,	privezano	na	drugi	
konec	mreže.	Ko	so	prišli	na	suho,	so	se	vsi	vpregli	v	
obe	vrvi	ter	ju	enakomerno	in	brez	prestanka	vlekli,	
dokler	 se	 ni	 mreža	 približala	 obrežju.	 Te	 mreže	 so	
bile	 drage	 in	 so	 zahtevale	 dosti	 vzdrževanja.	 Tako	
vidimo	prve	apostole	prav	pri	popravljanju	mrež	v	
trenutku,	ko	jih	je	Jezus	povabil,	naj	mu	sledijo.	Kar	
zadeva	barke,	ki	jih	evangeliji	pogosto	omenjajo,	so	
morale	biti	več	ali	manj	prav	take,	kot	jih	je	videti	
še	 zdaj:	 velike,	 široke,	 močno	 grajene,	 ki	 so	 dobro	
prenašale	sunke	vetra,	niso	pa	bile	zelo	hitre.	Nič	se	
ne	spreminja	počasneje	kot	oblika	barke,	ki	je	dobro	
prilagojena	za	svojo	rabo.	Na	jezeru	Tana	v	Etiopiji	
so	plovila	iz	papirusa	točno	taka,	kot	jih	je	videti	na	
egipčanskih	hieroglifskih	dokumentih,	in	jadrnice	
v	francoskem	Morbihanu	so	kot	“beneške	ladje”,	s	
katerimi	se	je	boril	Cezar.

Ujete	 ribe	 je	 bilo	 treba	 prebrati.	 Najprej	 zato,	
ker	 vse,	 kar	 pride	 iz	 vode,	 nima	 enake	 vrednosti.	
Tudi	 današnji	 jezerski	 ribiči	 skrbno	 dajo	 na	 stran	

zlatov	ščice,	nato	kores-
lje,	nato	ostriže	in	šču-
ke,	nato	ostalo.	Toda	ga-
lilejski	ribiči	so	imeli	še	
en	 razlog	 za	 natančno	
sortiranje:	 nekaterih	
vrst	rib	ni	bilo	mogoče	
prodati,	vsaj	ne	zvestim	
Judom.	 Obstojale	 so	
nam	reč	 “nečiste	 ribe”,	
tiste	namreč,	ki	nimajo	
plavuti	 ali	 lusk.	 To	 so	
školjke,	 somi,	 jegulje,	
raže,	piškurji:	te	so	vrgli	
nazaj	 v	 vodo,	 razen	 če	
jih	 niso	 deli	 skrivaj	 na	

stran,	 da	 bi	 jih	 prodali	 poganom,	 ki	 so	
bili	prav	udarjeni	nanje!

Za	nakup	opreme	kot	tudi	za	delo	sámo	so	mo-
rali	ribiči	stopiti	skupaj.	Skupine	so	bile	v	glavnem	
iz	šestih	do	osmih	mož,	ki	jim	je	ukazoval	poglavar	

Ribiška mreža

Nasoljene ribe

“Ribe sv. Petra”
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čolna,	 kot	 je	 bil	 Peter	
ali	Zebedej.	Sveti	Luka	
uporablja	 za	 oznako	
članov	teh	skupin	dve	
besedi:	koinonói,	dru-
žabniki	 in	 metohói,	
kar	 kaže,	 da	 so	 si	 vse	
koristi	 enako	 delili.	
Vprašanje	 je	 celo,	 če	
niso	 bili	 jezerski	 ribi-
či,	ali	vsaj	ribiči	iz	iste	
vasi,	združeni	v	pravih	
zadrugah,	 da	 bi	 svoje	
ribe	bolje	prodajali	na-
soljevalcem	 in	 veletr-
govcem	v	Jeruzalemu.	
Dohodek	 je	 bil	 hudo	
negotov.	Ribe	so	bile,	ali	jih	pa	ni	bilo,	vedno	pa	tudi	
niso	imeli	s	seboj	Sinu	človekovega,	da	bi	bili	deležni	
čudežnega	ribjega	lova!

Življenje	 ribiča	 kali	 človekov	 značaj.	 Za	 delo	
je	 treba	 srca	 in	 živcev,	 pa	 tudi	 potrpežljivosti.	 Ti	
sladkovodni	 mornarji	 Tiberijskega	 jezera	 so	 se	

vidno	 razlikovali	 od	
vseh	 drugih	 delavcev,	
o	 katerih	 je	 govora	 v	
evangelijih.	 V	 njih	 je	
videti	strasten	značaj,	
trdo	 naravo	 in	 zdra-
vo	 navdušenje.	 Dva	
izmed	 njih,	 Jakoba	 in	
Janeza,	je	Jezus	ne	brez	
rahlega	posmeha	ime-
noval	“Sinova	groma”	
(Mr	3,17).	Še	danes	je	
vide	ti	galilejske	ribiče	
skakati	 od	 veselja	 ob	
polnih	mrežah	in	pod	
pekočim	 soncem	 na	
ves	glas	prepevati	nji-

hove	pesmi.	Zdaj	razumemo,	zakaj	je	Jezus	povabil	k	
delu,	ki	se	ga	je	lotil,	te	močne	fante,	polne	poguma	
in	gorečnosti,	te	zveste	duše.	»Rekel	jima	je:	‘Hodíta	
za	menoj	in	naredil	vaju	bom	za	ribiča	ljudi.’«	In	Si-
mon	in	Andrej,	potem	pa	še	Jakob	in	Janez,	so	pustili	
svoje	mreže…

Čudežen ribji lov

Usmiljen	 je	 nekdo,	 ki	 ima	 srce	 za	 uboge,	 za	 za-
puščene	in	nesrečne,	za	osamljene	in	pomilovanja	
vredne	ljudi.	Toda	preden	ima	lahko	srce	za	uboge,	
mora	najprej	imeti	srce	za	vse	ubogo	in	nesrečno	v	
samem	sebi.	Najprej	se	moramo	naučiti	usmiljeno	
ravnati	 s	 samim	 seboj.	 Ko	 Judje	 govorijo	
o	usmiljenju,	mislijo	na	materino	naročje.	
Usmiljeni	 Bog	 nas	 poln	 ljubezni	 nosi	 v	
svojim	naročju.	Podobno	kot	mati	zna	On	
čakati,	da	bomo	bolj	in	bolj	rastli	v	podobo,	
ki	si	jo	je	zamislil	o	nas.	Kadar	se	Jezus	usmi-
li	ljudi,	tedaj	Sveto	pismo	pogosto	porabi	
grško	 besedo	 splanhnízomai.	 To	 pomeni	
biti pretresen v drobovje.	Drobovje	je	bilo	za	
Grke	mesto	ranljivih	čustev.	Biti	usmiljen	
pomeni	torej	dovoliti	drugemu,	da	vstopi	
tam,	kjer	sem	sam	ranljiv.	Sveto	pismo	pa	
pozna	za	usmiljenje	še	drugo	besedo:	éleos,	
nežnost,	sočutje,	usmiljenje.

Usmiljeno	ravnati	s	samim	seboj	pomeni	
torej	biti	nežen	do	sebe,	lepo	ravnati	s	seboj,	
ne	besneti	nad	seboj,	ne	se	preobremenje-
vati	z	dobrimi	sklepi,	ampak	najprej	imeti	
srce	 zase,	 kakršen	 sem	 postal,	 imeti	 srca	
za	slabotno	in	zapuščeno	v	sebi.	Pogosto	ravnamo	s	
seboj	zelo	neusmiljeno.	Obsojamo	se,	kadar	naredi-
mo	napako.	Zmerjamo	se,	kadar	se	nam	kaj	izjalovi.	
V	 naši	 notranjosti	 je	 trdosrčen	 sodnik,	 trdosrčen	
nad-jaz,	 ki	 presoja	 vse	 naše	 misli	 in	 čustva,	 ki	 nas	
kaznuje,	če	ne	zadostimo	njegovim	zahtevam.	Temu	

trdosrčnemu	nad-jazu	se	pogosto	ne	moremo	upreti.	
Tedaj	so	na	potrebne	Jezusove	besede,	ki	nam	nazor-
no	predstavijo	usmiljenega	Očeta.	Oče	izgubljenega	
sina	ne	zavrže,	ampak	mu	pripravi	praznovanje	ter	
se	veseli	skupaj	z	njim,	kajti	ta,	ki	je	bil	izgubljen,	je	

najden,	ta,	ki	je	bil	mrtev,	je	oživel.	V	takšnih	
primerih	potrebujemo	angela	usmiljenja,	
ki	notranjemu	sodniku	v	nas	odvzame	moč	
in	naše	srce	napolni		usmiljeno	ljubez	nijo.	
Ni	dovolj,	če	se	samo	z	razumom	in	voljo	
odločimo,	da	bomo	usmiljeni.	V	naši	podza-
vesti	gnezdi	neusmiljenost	trdega	nad-jaza.	
Da	 bi	 ga	 premagali,	 potrebujemo	 v	 sebi	
angela	usmiljenja.

In	 če	 ravnamo	 usmiljeno	 s	 seboj,	 se	
lahko	 naučimo	 usmiljenja	 tudi	 do	 dru-
gih.	Poznam	mnogo	ljudi,	ki	se	usmiljeno	
zavzemajo	za	bolne	in	osamljene,	sami	s	
seboj	pa	ravnajo	skrajno	neusmiljeno.	Za	
slehernega	 drugega	 človeka	 imajo	 srce,	
le	za	sebe	nimajo	prostora	v	svojem	srcu.	
Prisilijo	 se,	 da	 v	 sebi	 potlačijo	 vse	 lastne	
potrebe,	samo	da	bi	bili	tu	na	voljo	drugim.	
Toda	takšna	neusmiljenost	do	samega	sebe	

bo	izmaličila	tudi	pomoč	drugim.	V	mojo	ljubezen	
se	 bo	 prikradla	 zahteva	 po	 posedovanju.	 Jezil	 se	
bom,	ker	moja	nadvse	velika	ljubezen	ni	plačana.	
Da	bi	drugega	zares	iz	srca	ljubil,	da	bi	zanj	ali	za-
njo	imel	sočutno	srce,	moram	najprej	priti	v	stik	z	
lastnim	srcem,	moram	se	s	srcem	najprej	obrniti	k	
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vsemu	 ubogemu	 in	 nesrečnemu	 v	 sebi.	 Šele	 tedaj	
bom	lahko	usmiljen.	Drugih	ne	bom	obsojal,	am-
pak	jih	bom	prav	z	vsem,	kar	je	v	njih	nesrečnega,	
razklanega,	bednega	in	neuglednega	sprejel	v	svoje	
srce.	 Tedaj	 jim	 moja	 pomoč	 ne	 bo	 vzbujala	 slabe	
vesti.	Nasprotno,	v	mojem	srcu	bodo	našli	prostor	
in	domovino.

Želim	ti,	da	te	tvoj	angel	usmiljenja	nauči	odpreti	

svoje	srce	za	ubogo	v	sebi	in	v	ljudeh.	Tvoje	srce	bo	
potem	kot	materino	naročje,	kjer	lahko	rasteš	ti	sam	
in	s	teboj	drugi.	V	tvoji	bližini	bodo	tudi	drugi	prišli	
v	stik	s	svojim	srcem	in	se	bodo	prenehali	neusmi-
ljeno	obsojati.	»Kdor	ima	srce,	se	lahko	reši,«	pravi	
neki	menih	iz	4.	stoletja.	Če	imaš	srce	za	ubogo	in	
slabotno,	bo	tvoje	življenje	uspelo.	Tedaj	se	bo	angel	
v	tebi	veselil	usmiljenja,	ki	domuje	v	tvojem	srcu.

Bartolomej,	ki	je	v	slovenščini	postal	Jernej,	je	v	
starih	 seznamih	 Dvanajstih	 apostolov	 vedno	 pred	
Matejem,	medtem	ko	je	pred	njim	včasih	Filip	(prim.	
Mt	10,3;	Mr	3,18;	Lk	6,14),	včasih	pa	Tomaž	(prim.	
Apd	 1,13).	 Njegovo	 ime	 je	 izrecno	 izoblikovano	 z	
obzirom	na	njegovega	očeta.	Gre	po	vsej	verjetnosti	
za	ime	aramejskega	izvora	Bar	Talmay,	kar	pomeni	
“Talmajev	sin”.

O	Bartolomeju	ne	vemo	kaj	posebnega.	Njegovo	
ime	je	omenjeno	samo	v	zgoraj	omenjenih	seznamih	
apostolov,	nikoli	pa	ni	v	središču	kake	zgodbe.	
Po	izročilu	je	to	isti	mož	kot	Natanael,	
čigar	 ime	 pomeni	 “Bog	 je	 dal”.	 Ta	
Natanael	 je	 bil	 iz	 Kane	 (prim.	 Jn	
21,2)	in	je	torej	mogoče,	da	je	bil	
priča	 velikega	 “znamenja”,	 ki	
ga	je	Jezus	izvršil	v	tistem	kra-
ju	(prim.	Jn	2,1-11).	Da	gre	v	
obeh	primerih	za	isto	osebo	
je	verjetno	vzrok	dejstvo,	da	
je	 ta	 Natanael	 postavljen	 v	
zgodbi	 o	 poklicu,	 ki	 jo	 pri-
poveduje	Janezov	evangelij,	
zraven	Filipa,	torej	na	mesto,	
ki	ga	ima	Bartolomej	v	sezna-
mih	apostolov,	ki	jih	prinašajo	
drugi	 evangeliji.	 Temu	 Natana-
elu	 je	 Filip	 sporočil,	 da	 so	 našli	
»njega,	o	katerem	so	pisali	Mojzes	v	
postavi	 in	 preroki:	 Jezusa,	 Jožefovega	
sina	iz	Nazareta«	(Jn	1,45).	Kot	vemo,	se	je	
Natanael	 uprl	 s	 hudim	 predsodkom:	 »Iz	 Nazareta	
more	biti	kaj	dobrega?«	(Jn	1,46a).	Ta	vrsta	ugovar-
janja	je	na	nek	način	važna	za	nas.	Razloži	nam,	da	
po	judovskem	pričakovanju	Mesija	ni	mogel	priti	iz	
tako	zakotne	vasi,	kot	je	bil	Nazaret	(prim.	Jn	7,42).	
Istočasno	pa	poudarja	svobodo	Boga,	ki	preseneča	
naša	pričakovanja	prav	s	tem,	da	se	pusti	najti	tam,	
kjer	ga	ne	bi	pričakovali.	Po	drugi	strani	pa	vemo,	da	
Jezus	ni	bil	zgolj	“iz	Nazareta”,	ampak	je	bil	rojen	v	
Betlehemu	(prim.	Mt	2,1;	Lk	2,4)	in	da	je	pravzaprav	
prišel	iz	nebes,	od	Očeta,	ki	je	v	nebesih.

Dogodek	z	Natanaelom	ponuja	še	en	premislek:	

v	svojem	odnosu	z	Jezusom	se	ne	smemo	zadovoljiti	
samo	z	besedami.	Filip	v	svojem	odgovoru	značilno	
povabi	Natanaela:	»Pridi	in	poglej!«	(Jn	1,46b).	Naše	
vedenje	o	Jezusu	potrebuje	predvsem	živo	izkušnjo:	
gotovo	je	pričanje	drugih	važno,	saj	se	običajno	vse	
naše	krščansko	življenje	začenja	z	oznanilom,	ki	pri-
haja	do	nas	po	zaslugi	ene	ali	več	prič.	Toda	po	tem	
moramo	sami	priti	do	notranjega	globokega	odnosa	
z	Jezusom.	Ko	so	Samarijani	slišali	pričevanje	svoje	
someščanke,	ki	je	srečala	Jezusa	pri	Jakobovem	vod-

njaku,	so	na	podoben	način	hoteli	govoriti	
neposredno	z	Njim.	In	po	tem	pogovoru	

so	rekli	ženi:	»Ne	verjamemo	več	za-
radi	tvojega	pripovedovanja,	kajti	

sami	 smo	 slišali	 in	 vemo,	 da	 je	
on	 resnično	 odrešenik	 sveta«	

(Jn	4,42).
Vrnimo	 se	 k	 prizoru	 ko	

Jezus	pokliče	Natanaela.	Ko	
ga	 Jezus	 zagleda,	 vzklikne:	
»Poglejte,	 pravi	 Izraelec,	 v	
katerem	ni	zvijače«	(Jn	1,47).	
Gre	za	pohvalo,	ki	spominja	

na	 besedilo	 psalma:	 »Blagor	
človeku,	 ki	 …	 v	 njegovem	

duhu	ni	prevare«	(Ps	32,2),	ki	
pa	zbudi	radovednost	Natanae-

la,	ki	presenečen	vpraša:	»Od	kod	
me	poznaš?«	(Jn	1,48a).	Jezusov	od-

govor	ni	takoj	razumljiv.	Pravi:	»Preden	
te	je	Filip	poklical,	sem	te	videl,	ko	si	bil	pod	

smokvinim	drevesom«	(Jn	1,48b).	Ne	vemo,	kaj	se	
je	zgodilo	pod	tem	smokvinim	drevesom.	Jasno	je,	
da	 gre	 za	 nek	 odločilen	 trenutek	 v	 Natanaelovem	
življenju.	Začuti,	da	so	se	te	Jezusove	besede	dotak-
nile	njegovega	srca,	čuti	se	sprejetega	in	razume:	ta	
človek	ve	vse	o	meni,	On	ve	in	pozna	pot	življenja,	
temu	človeku	lahko	res	zaupam.	In	tako	odgovori	z	
lepo	in	jasno	izpovedjo	vere:	»Rabi,	ti	si	Božji	Sin,	ti	
si	Izraelov	kralj«	(Jn	1,49).	V	njej	je	skrit	prvi	važni	
korak	v	hoji	za	Jezusom.	Natanaelove	besede	razjas-
nijo	dva	vidika	Jezusove	istovetnosti,	ki	se	med	seboj	
dopolnjujeta:	spoznan	je	tako	v	posebnem	odnosu			
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z	Bogom	Očetom,	katerega	edini	Sin	je,	kakor	tudi	
v	odnosu	do	izraelskega	ljudstva,	za	katerega	je	pri-
znan	kot	kralj,	kar	je	lastnost	pričakovanega	Mesija.	
Nikoli	ne	smemo	izgubiti	izpred	oči	enega	ali	dru-
gega	vidika.	Če	razglašamo	samo	Jezusovo	nebeško	
razsežnost,	tvegamo,	da	bomo	iz	njega	naredili	neko	
eterično	in	izmuzljivo	bitje.	Če	pa	priznavamo	samo	
njegovo	 dejansko	 mesto	 v	 zgodovini,	 končamo	 v	
zanemarjanju	 njegove	 božanske	 razsežnosti,	 ki	 je	
zanj	bistvena.

O	 poznejši	 apostolski	 dejavnosti	 Bartolomeja-
Natanaela-Jerneja	 nimamo	 točnih	 podatkov.	 Po	
poročilu	zgodovinarja	Evzebija	in	4.	stoletja	naj	bi	
neki	Panten	našel	celo	v	Indiji	znamenja	Jernejeve	
navzočnosti	(prim.	Hist.	eccl.	V,	10,	3).	V	poznejšem	
izročilu	od	srednjega	veka	dalje	se	je	uveljavila	pri-
poved,	da	je	umrl	tako,	da	so	ga	odrli.	Ta	pripoved	je	
postala	zelo	razširjena.	Spomnimo	se	na	znane	freske	
Vesoljna	sodba	v	Sikstinski	kapeli,	kjer	je	Michelan-
gelo	naslikal	svetega	Jerneja,	ki	drži	v	levi	roki	svojo	
kožo,	na	katero	je	umetnik	naslikal	svoj	portret.

Njegove	relikvije	častijo	v	Rimu	v	njemu	posve-
čeni	cerkvi	na	otoku	Isola	Tiberina,	kamor	naj	bi	jih	
prinesel	nemški	cesar	Oton	III.	leta	983.	Ob	koncu	
lahko	rečemo,	da	nam	podoba	svetega	Jerneja	kljub	
pomanjkanju	podatkov	o	njem,	pripoveduje,	da	je	
hojo	za	Kristusom	mogoče	preživeti	in	o	njej	pričati	
tudi	brez	velikih	del.	Izjemen	je	in	ostaja	Jezus	sam,	
kateremu	je	vsak	izmed	nas	povabljen	posvetiti	svoje	
življenje	in	svojo	smrt.

Michelangelo: Vesoljna sodba (freska v Sikstinski kapeli)
sv. Jernej drži v roki svojo kožo, na njej je slikarjev portret 

Če bi ljubila
s Tvojim srcem,
bi hotela podariti
veselje vsem ljudem.
Razlomila bi svoje srce
in z njim nasitila
lačne množice.

Roža Gantar VESELJE
Če bi gledala
s Tvojimi očmi,
bi bili vsi obrazi mladi.

Če bi poslušala
s Tvojimi ušesi,
bi bilo vsako petje ubrano.

Če bi imela
Tvoje roke,
bi bili vsi ljudje bratje.

Če bi bila polna
Tvojega duha,
se ne bi sklanjala v zemljo
in ruvala plevela.
Vzravnala bi se k soncu
in se veselila
lilij na polju
in ptic pod nebom,
pšeničnega klasja
in vinske trte,
usmiljenega Samarijana
in izgubljenega sina.

1
2

3

4

5
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Vsi	potrebujemo	neko	“znamenje”,	ki	naj	hrani	
našo	vero	in	ljubezen.	In	za	to	znamenje	nismo	pri-
krajšani.	Potrebuje	ga	človeštvo,	ki	ga	znova	pretre-
sajo	stvari,	ki	se	dogajajo	dandanašnji.	Neprestano	
nas	premetava	od	hrepenenja	po	veličini	do	
zavesti	 lastne	omejenosti.	Življenje	se	
med	 napori,	 ki	 izpolnjujejo	 dne-
ve,	 med	 neprestanim	 iskanjem	
pomenov	in	vzrokov,	izgublja	
v	 labirintih	 nasprotstev	 in	
izgublja	izpred	oči	cilj.

Zaradi	 tega	 nas	 praz-
nik	spremenitve	dviguje	
iz	 puščave	 skušnjav	 na	
visoko goro. 	 Moramo	
se	 podati	 na	 pot,	 se	 še	
na	prezati,	 vendar	 v	 za-
upanju	v	Boga,	kot	so	–	
če	prav	 začudeni	 zaradi	
izbire	 –	 zaupali	 trije	 ob	
tisti	priliki	privilegirani:	
Peter, Jakob in Janez.

Tisti	dan	se	je	torej	Je-
zus	spremenil	»na	visoki	
gori«.

Po	prastarem	izročilu,	
ki	 izhaja	 iz	 apostolskih	
ča	sov,	 je	 ta	 gora	 Tabor,	
ki	si	kot	osamelec	dviga	
s	 svojimi	 558	 metri	 nad	
Ezdrelonsko	ravnino,	32	
kilometrov	od	Nazareta.	
Davidovim	očem	se	je	zdela	veličastna	in	jo	v	nekem	
svojem	psalmu	postavlja	vštric	z	nebotičnim	vrhom	
Hermona,	ter	obe	gori	vabi,	naj	pričata	za	slavo	Bož-
jo:	»Tabor	in	Hermon	vriskata	nad	tvojim	imenom«	
(Ps	89,13).

Res	je,	potrebujemo	goro.	Morda	zato,	ker	na	goro	

posveti	prvi	žarek	sonca	in	na	njej	vztraja	do	zadnje-
ga,	ker	je	dan	na	njej	daljši	in	noč	krajša.	Gora	je	kraj	
svetlobe.	Navadno	se	zaustavimo	ob	glavni	skrivnosti	
svetlobe,	ki	je	obdajala	Jezusa,	ob	smislu,	da	dogodek	

na	gori	Tabor	pomeni	pripravo	učencev	in	
nas	na	pohujšanje	križa.

Je	pa	še	drug,	bolj	skrivnosten	in	
očarljiv	 vidik:	 tudi	 učenci	 so	 na	

nek	 način	 “spremenjeni”	 od 
od seva,	ki	za	trenutek	razpr-

ši	 tesnobo	 in	 dvome,	 ki	 so	
lastni	človeški	šibkosti,	da	
se	potopi	v	božje.

To	je	dobro	za	nas,	saj	
se	 nam	 pogosto	 zgodi,	
da	 dvomimo	 o	 sebi,	 o	
svojih	 nalogah,	 o	 svojih	
sklepih,	 predvsem	 pa	 o	
svoji	 usodi.	 To	 je	 prili-
ka	 pogledati	 navzgor	 in	

videti	 luč.	 Dobro	 je	 za	
nas,	če	nas	dogodki	sveta	
“prisilijo”,	 da	 začnemo	
raz	iskovati	svojo	zgodbo	
bolj	na	globoko.	Tudi	mi	
smo	 poklicani	 k	 “spre-
menitvi”	 svoje	 človeške	
istovetnosti,	 ki	 nam	 bo	
omogočila	dojemanje	re-
snice,	 očarljiv	 predokus	
onostranskega,	 gotove-
ga,	absolutnega,	Vsega.

Gora	Tabor	nam	pravi,	da	naše	človeško	bivanje	
ni	namenjeno	v	temo,	ampak	v	svetlobo,	da	postaja	
razumljivo,	smiselno.	V	tej	luči	se	spreminja	človekov	
obraz,	njegovo	iskanje,	njegovo	prizadevanje,	njego-
va	bolečina.	V	tej	luči	razumemo	pogled	otroka,	roke	
starca,	pa	tudi	rane	bolnega,	hropenje	umirajočega.	

Paolo Ricciardi

JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
6. avgust

Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, 
na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela 
kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel 
Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in 
Eliju enega.« Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni 
Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo 
prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, 
niso videli nikogar razen Jezusa samega.

In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin člo-
vekov ne bo obujen od mrtvih!« Učenci pa so ga vprašali: »Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej 
priti Elija?« Odgovoril je: »Elija res prihaja in bo vse prenovil. Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga 
niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar so hoteli. Tako bo tudi Sin človekov trpel od njih.« Tedaj so 
učenci doumeli, da jim je govoril o Janezu Krstniku (Mt	17,1-13).

Jezusova spremenitev na gori – Pietro Perugino, 1490
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Razumemo,	 kaj	 je	 v	 resnici	 čas,	 spoznanje,	 prija-
teljstvo,	 ljubezen,	 smeh	 in	 jok	 človeka.	 Na	 obrazu	
vsakega	 človeka,	 tudi	 najbolj	 izmaličenem,	 lahko	
vidimo	spremenitev	Boga.

Zakaj	to,	kar	navadno	vidimo	z	očmi,	ni	vse	(»bist-
veno	 je	 nevidno	 očem,«	 je	 rekel	 Saint-Exupéryjev	
Mali	princ).	Naša	človeška	pogojenost	najde	smisel	
v	močnejši	Luči.	Življenje	ni	peščena	ura	za	merje-
ne	časa,	ki	se	vedno	bolj	bliža	koncu,	saj	je	v	našem	
lastnem	srcu	utrip	Božjega	srca,	ki	zagotavlja,	da	se	
naša	bodočnost	ne	bo	končala.	v	sebi	nosimo	dra-
goceno	skrivnost	Tabora,	razodetje	Obraza,	ki	nam	
razodeva	naš	obraz.

Povzpeti	se	na	goro	pomeni,	da	ni	vse	puščava	in	
da	križ	ni	zadnja	beseda,	ampak	da	je	skrivnost	luči	
in	lepote	že	v	našem	srcu	in	nam	bo	nekega	dne	dana	
v	celoti	in	za	vedno.	Tudi	moj	cilj	je	spremenitev,	ki	
mu	izhodišče	in	cilj	kažeta	zgoraj	izrečeni	besedi.	

Prva	je	namenjena	učencem,	to	je	nam	vsem:	»Ta	
je	moj	ljubljeni	Sin,	nad	katerim	imam	veselje;	njega	
poslušajte!«	Tako	se	začenja	spremenitev:	kdor ga po-
sluša, postane kot on.	Poslušati	ga,	pomeni	biti	spre-
menjen.	Beseda	kliče,	daje	bivanje,	zdravi,	spreminja	
srce,	krepi,	daje	življenju	cveteti	in	ga	naredi	lepo.

Druga	beseda	pa	je	izkušnja	Petra	in	vseh	učencev:	
»Dobro je,	da	smo	tukaj«.	Tukaj,	na	Taboru,	v	luči,	tu,	
ob	gori,	kjer	je	Beseda	postavila	svoj	šotor.

»Dobro je,	da	smo	tukaj«:	na	tej	zemlji,	polni	luči,	
v	tem	človeštvu,	ki	se	spreminja.

Dobro je biti	ljudje;	moje	neposredna	resničnost	
ni	žalost.

Dobro je	 biti	 Kristusovi,	 ki	 je	 »luč	 od	 luči«,	 kot	
ponavljamo	pri	izpovedi	vere.	Če	je	Kristus	v	meni,	
sem	tudi	jaz	v	neki	meri	luč	od	luči.

Vse	življenje	ni	nič	drugega	kot	veselje	in	prizade-
vanje	osvoboditi	vso	luč,	ki	je	zakopana	v	nas.	Sveti	
Ambrož	namreč	pripominja	pri	komentiranju	105.	
vrstice	119.	psalma,	kjer	piše,	da	je	Božja	beseda	»sve-
tilka	mojim	nogam«:	»Zame	je	resnična	luč	Kristus,	
kadar	 ta	 naša	 usta	 pripovedujejo	 o	 njem.	 Zaklad,	
ki	ga	čuvamo,	se	sveti	v	blatu,	blešči	se	v	ilovnatih	
posodah«	(Komentar	Ps	119,14,7.9).

Končno	 Pavel	 zapiše	 svojemu	 učencu	 Timoteju	
stavek	vznemirljive	lepote:	Jezus Kristus je razsvetlil 
življenje	(prim.	2	Tim	1,10).	Jezus	ni	napravil	blesteč	
samo	svoj	obraz	in	svoja	oblačila,	ne	samo	prihodno-
sti	ali	želja,	ampak	življenje	tukaj in zdaj,	življenje	
vseh,	skrito	življenje	vsega	ustvarjenega.	Ponovno	je	
vžgal	plamen	stvari,	storil	je,	da	se	blešči	ljubezen,	da	
je	lesk	srečanjem	in	lepoto	življenjem,	nove	sanje	in	
prelepe	pesmi	naši	krvi.

Ponavljati	 besedo	 Gospod je razsvetlil življenje	
naj	bo	odmev	upanja	in	dobrote.	Spremenitev	se	je	
že	začela,	v	žilah	sveta	tečejo	drobci	zvezd.	Naj	po-
meni	sejati	dobroto	in	luč,	sejati	nove	oči,	ki	bodo	
znale	videti,	se	zahvaljevati	in	posnemati	stvari,	ki	
so	dobre	in	polne	luči,	ki	hrepene	po	pravičnosti	in	
dajejo	življenje.

In	blagor	tistim,	ki	znajo	biti	brez	prenarejanja	
polni	 luči	 v	 pogledu,	 v	 sodbi,	 v	 smehljaju.	 Zares,	
»dobro	je,	da	smo	tukaj,«	ob	njih.

Jezus	sprašuje	apostole,	kaj	pravijo	ljudje	o	njem.	
Različna	mnenja,	ki	ne	zadenejo	bistva.	Pomembnej-
še	pa	je	vprašanje,	naslovljeno	na	apostole	–	učence.	
Petrov	odgovor	–	ti	si	Bog	–	je	posledica	razodetja	
od	zgoraj.	Na	tej	veri	je	moč	graditi	na	skali	in	voditi	
Cerkev	v	Njegovem	imenu	in	zaupanem	poslanstvu.	
Tukaj	je	srčika,	ki	bi	se	morala	prepoznati	v	sleher-
nem	voditelju	Božjega	ljudstva.	Osnovno	vprašanje,	
v	 katerem	 Cerkev	 vidi	 nenehno	 vračanje	 k	 temu	
bistvenemu	 vprašanju.	 Težka	 naloga,	 ki	 jo	 morata	
spremljati	 blagoslov	 in	 milost	 od	 zgoraj.	 Tukaj	 je	
temelj	ponižnosti	Cerkve	 in	voditeljev.	Brez	nje	 je	
nekaj	narobe.	Zanimivo	je	tudi,	zakaj	Jezus	naroča,	
naj	nikomur	ne	govorijo,	da	je	on	Kristus.	Prihaja	mi	
na	misel,	da	morda	še	ni	bil	čas	za	to.

Ob	 evangeljskem	 odlomku	 se	 tudi	 vsak	 izmed	
nas	lahko	vpraša,	kaj	je	moj	odgovor	na	postavljeno	
vprašanje	apostolom.	Težko	bi	zase	trdil,	da	je	vedno	
v	meni	resničen	in	globok	odgovor:	Ti	si	Kristus,	moj	
Odrešenik	in	Zveličar.	Koliko	je	ovir	v	meni	in	zunaj	
mene,	ki	onemogočijo	tak	resnično	globok	odgovor.	

Jože Štupnikar

KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM?

Moja	mesenost	in	posvetnost	me	ovirata.	Je	to	razlog	
za	 malodušje?	 Nikakor!	 Tukaj	 je	 potrebna	 krščan-
ska	ponižnost.	Vse	prihaja	od	zgoraj.	Sem	nenehen	
iskalec	upanja,	da	mi	Bog	daje	moč,	zato	spoznanje	
vere,	da	zmorem	dati	tudi	jaz	tak	odgovor.	Kristus	
svojih	ne	zapušča.	Tako	tudi	po	meni	skala	–	Cerkev	
postaja	trdna.

Cerkev	–	skala	pa	se	gradi	kot	skupnost,	občestvo	
verujočih.	Vsak	izmed	nas	daje	svoj	delež,	da	ostaja	
skala	trdna	in	ne	polzi	v	pesek.

Posebno	težko	je	dati	tak	odgovor	v	okoliščinah,	
v	katerih	človek	trpi	in	okuša	telesno	slabotnost,	ki	
je	posledica	bolezni.	Samo	če	človeško	trpljenje	po-
staja	odgovor	na	Kristusov	križ,	je	odgovor	podoben	
Petrovemu.

Hvala	Bogu	je	v	Cerkvi	vedno	dovolj	človeku	skri-
tih	takih	odgovorov,	ki	so	neizčrpen	vir	rodovitnosti	
Cerkve	in	trdnosti	skale,	na	kateri	stoji.	Vse	človeško	
je	v	Cerkvi	nič,	ko	posameznik	odkrije	njeno	bistvo.	
Bog	nam	daj	milost	žive	in	trdne	vere!

»Ti si Kristus, Sin živega Boga« 
(Mt 16,16)
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Praznik	Marije	Kraljice,	ki	je	vzporeden	prazniku	
Kristusa	Kralja,	je	ustanovil	papež	Pij	XII.	leta	1955.	
Do	 zadnje	 reforme	 bogoslužnega	 koledarja	 smo	
ga	obhajali	31.	maja	kot	zaključek	šmarnic	in	njej	
posvečenega	meseca,	22.	avgust	pa	je	bil	prihranjen	
spominu	 Marijinega	 Brezmadežnega	 Srca,	 ki	 ga	 je	
praznik	 Marije	 Kraljice	 zamenjal,	 da	 bi	 Marijino	
kraljevsko	 čast	 približal	 njenemu	 poveličanju	 v	
vnebovzetju.	Vse	te	podrobnosti	 je	razložil	Pij	XII.	
v	okrožnici	“Ad	Coeli	Reginam”	(11.	oktobra	1954).	
V	latinščini	“regina”	(kraljica),	kot	tudi	“rex”	(kralj)	
izhajata	iz	glagola	“regere”,	kar	pomeni	voditi,	gospo-
dovati.	S	človeškega	vidika	je	Mariji	težko	pripisati	
vlogo	gospodovalke,	saj	se	je	označila	za	Gospodovo	
služabnico	 (prim.	 Lk	 1,38)	 in	 je	 šla	 skozi	 življenje	
v	 ponižni	 skritosti.	 V	
Apostolskih	 delih	 je	
postavljena	po	vnebo-
hodu	 med	 enajstere	
a	postole	v	molitvi,	toda	
ne	ukazuje	ona,	temveč	
Peter.	 Vendar	 prav	 ob	
tej	priliki	ona	pomeni	
povezavo,	ki	drži	ze	di	-
njene	z	Vstalim	te	mo-
že,	 ki	 še	 niso	 utrjeni	 z	
darovi	 Svetega	 Duha.	
Marija	 je	 kraljica,	 ker	
je	mati	Kristusa,	kralja.	
Je	kraljica,	ker	je	v	sve-
tosti	 nad	 vsemi	 drugi-
mi,	kot	pravi	Dante:	»V	
tvoji	 duši	 mili	 krepost	
ustvarjena	 prav	 vsa	 je	
zbrana,«	(Božanska	ko-
medija,	 Raj,	 33.	 spev,	
7).	Vsi	kristjani	v	njej	vidijo	in	častijo	prekipevajočo	
velikodušnost	 Božje	 ljubezni,	 ki	 jo	 je	 napolnila	 z	
vsem	dobrim.	Ona	pa	kraljevsko	in	materinsko	deli,	
kar	je	prejela	od	Kralja.	S	svojo	močjo	varuje	otroke,	
ki	 jih	 je	 pridobila	 v	 moči	 svojega	 sodelovanja	 pri	
odrešenju,	in	jih	razveseljuje	s	svojimi	darovi.	Zato	
Cerkev	vabi	vernike,	naj		je	ne	kličejo	samo	z	milim	
imenom	matere,	ampak	tudi	s	spoštovanim	imenom	
kraljice,	kot	jo	v	nebesih	z	veseljem	in	ljubeznijo	poz-
dravljajo	 angeli,	 očaki,	 preroki,	 apostoli,	 mučenci,	
sveti	možje	in	žene.	Marija	je	bila	okronana	z	dvojno	
krono	devištva	in	božjega	materinstva:	»Sveti	Duh	
bo	prišel	nadte	 in	moč	Najvišjega	te	bo	obsenčila,	
zato	se	bo	tudi	Sveto,	ki	bo	rojeno,	imenovalo	Božji	
Sin«	(Lk	1,35).

Naša	Gospa	je	kraljica	v	nadnaravnem	pomenu	
besede,	ker	je	Marija	prva	in	najvišja	od	vsega,	kar	
je	 Bog	 ustvaril.	 Ni	 prva	 glede	 svoje	 narave,	 ker	 so	

angeli	po	naravi	višja	bitja.	Angel	 je	čist	duh,	torej	
je	nekaj	več	kot	človek.	Toda	Marija	je	prva	v	redu	
milosti.	Prejela	je	neprimerno	več	milosti	kot	angeli	
in	milosti,	ki	so	jih	prejeli	angeli,	so	nižjega	reda	kot	
tiste,	ki	 jih	 je	prejela	Marija.	Ona	je	tudi	prva	med	
ženami.	Prvi	med	vsemi	ljudmi	je	naš	Gospod	Jezus	
Kristus;	prva	med	vsemi	žena	je	naša	Gospa.	Že	to	bi	
zadoščalo	za	njen	naslov	kraljice.	Kdor	je	prvi,	ima	
pravico	vladati	in	in	zahtevati	priznanje,	posebno	če	
je	njegovo	kraljestvo	vezano	na	večno	kraljestvo,	ki	
mu	ne	bo	konca.	To	določa	Marijin	naslov	Kraljice.

Naša	Gospa	je	prva	med	ustvarjenimi	bitji,	ker	je	
Božja	Mati.	Nobeno	bitje	ni	bilo	in	ne	bo	moglo	biti	
tako	globoko	združeno	s	Sveto	Trojico,	kot	je	ona.	
Je	 ljubljena	 hčerka	 večnega	 Očeta,	 občudovanja	

vredna	mati	Učloveče-
ne	Besede,	najzvestejša	
nevesta	Svetega	Duha.

Ti	 pojmi,	 ki	 opisu-
jejo	 njeno	 nebeško	
kraljevsko	 čast,	 njen	
najvišji	naslov,	morajo	
najti	svoj	odmev	tudi	v	
človeških	 bitjih.	 Vsak	
kristjan,	ki	Marijo	kliče	
za	mater,	bi	moral	tudi	
v	 vsakdanjem	 življe-
nju	 izpolnjevati	 njeno	
voljo.

Upoštevati	pa	je	tre-
ba	še	nekaj:	glas	milo-
sti,	 ki	 odmeva	 v	 nas.	
Mi		lost	pokaže	vsakemu	
člo	ve	ku	način,	kako	bi-
ti	 učenec	 in	 uresničiti	
na	črt,	 ki	 ga	 ima	 Bog	 z	

njim.	Temu	običajno	pravimo	poklic.	Poklic	je	Božji	
klic	k	uresničevanju	naprej	določenega	načrta,	ki	ga	
ima	Bog.	Zaradi	Marijine	kraljevske	časti	pa	odgovor	
lastnemu	poklicu	pomeni	tudi	izpolnjevati	Marijino	
voljo.	Kako	pa	odgovarjati	lastnemu	poklicu?	Pred-
vsem	tako,	da	storimo	vse,	kar	je	v	naših	močeh,	za	
ohranjanje	zaklada	katoliške	vere,	kot	jo	uči	Cerkev.	
Dobro	 je	 znano,	 da	 po	 II.	 vatikanskem	 koncilu	 ta	
zaklad	vere,	morale,	bogoslužja,	cerkvenega	prava	in	
še	kaj	sistematično	napadajo	sovražniki	Cerkve,	ki	so	
se	vtihotapili	v	njeno	notranjost,	in	poskušajo	vse	to	
nadomestiti	z	nekim	novim,	popolnoma	drugačnim	
oznanjevanjem.	Biti	zvesti	Marijinemu	klicu	danes	
pomeni	torej	boriti	se	proti	sovražnikom	Cerkve.

O	Marijinem	kraljestvu	pogosto	govorimo	kot	o	
nečem	prihodnjem.	Toda	če	je	izpolnjevanje	Mariji-
ne	volje	v	tem,	da	smo	zvesti	Cerkvi,	potem	bi	lahko	
trdili,	da	je	Marijino	kraljestvo	nekoč	že	bilo.	Zakaj	

Plinio Correa de Oliveira

DEVICA MARIJA KRALJICA
22. avgust

Marijino kronanje – Annibale Carraci, 17. stol.
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bi	 torej	 morali	 govoriti	 o	 Marijinem	 kraljestvu	 v	
bodočnosti?

Sodeč	po	zgodovinskih	dejstvih,	je	bil	vsaj	evrop-
ski	srednji	vek	blizu	temu,	da	bi	se	smel	imenovati	
Marijino	kraljestvo.	Dolgo	časa	je	kazalo,	da	bo	tudi	
vnaprej	tako.

Vendar	je	šlo	drugače.	Srednji	vek	se	je	končal.	Res-
nice,	posebno	tiste,	ki	jih	je	raziskovala	bogoslovna	

znanost,	so	prišle	na	dan	pozneje	in	zaradi	raznih	
verskih	in	političnih	kriz	niso	imele	med	ljudmi	tiste-
ga	odmeva,	kot	so	ga	imele	prej	v	splošno	krščanski	
družbi.	Bogoslovne	resnice	se	niso	izpolnile	v	druž-
benem	 življenju.	 Prav	 zato	 govorimo	 o	 Marijinem	
kraljestvu	v	bodočnosti.	Oznanjevanje	in	pričevanje	
za	krščansko	življenje	je	v	resnici	tisto,	k	čemur	nas	
spodbuja	praznik	Marije	Kraljice.

Kardinal	 Gianfranco	 Ravasi,	 predsednik	 Papeš-
kega	 sveta	 za	 kulturo,	 je	 na	 sedmem	 svetovnem	
srečanju	 družin	 v	 Milanu	 dejal,	 da	 je	 žal	 običajna	
metoda	sodobnih	sredstev	družbenega	obveščanja	
osredotočenost	na	pretiravanje	in	da	se	mitizira	do-
godke.	Ko	se	med	potovanji	po	svetu	srečuje	z	ljud-
mi,	opaža	novo	mitizacijo	Cerkve,	ki	nima	nobene	
osnove	v	stvarnosti.

V	zadnjih	tednih	se	snovalci	slovenskega	javnega	
mnenja	na	moč	pohujšujejo	in	zgražajo	nad	»Vati-
leaksom«	in	priporom	osebnega	služabnika	papeža	
Benedikta	 XVI.	 ter	 kruto	 odstavitvijo	 predsednika	
vatikanske	 banke	 IOR	 (Istituto	 Opere	 Religiose).	
Za	vsem	tem	naj	bi	bila	že	srdita	vojna,	kdo	bo	novi	
papež.	Slovenska	“vatikanistka”	je	te	dni	dogodke	v	
Vatikanu	takole	opisala:	»Korupcija,	spletke,	boj	za	
oblast	in	denar	ter	na	koncu	izdaja	in	iskanje	krta.	
To	je	vatikanska	kurija	leta	2012.«

Kako	so	tekle	zadeve?	Zadnje	tri	mesece	so	v	Vati-
kanu	nemočno	ugotavljali,	da	najnovejši	dokumenti,	
zaupna	pisma	in	drugo	gradivo,	ki	pride	na	papeževo	
mizo,	kar	čez	dan	dobijo	v	roke	uredniki	Cerkvi	ne-
naklonjenih	časopisov.	Ko	je	pred	tremi	tedni	izšla	
knjiga	“Njegova	svetost”,	v	kateri	je	avtor	Gianluigi	
Nuzzi	objavil	več	najnovejših	dokumentov,	je	papež	
Benedikt	XVI.	ustanovil	Komisijo	kardinalov	(sesta-
vljajo	jo	Španec	Herranz,	Italijan	De	Giorgi	in	Slovak	
Tomko),	ki	sme	zasliševati	tudi	kardinale,	ki	bivajo	v	
Rimu,	da	bi	odkrila,	kdo	pošilja	zaupne	dokumente	iz	
Vatikana.	Kakšen	dan	pozneje	je	podoben	odbor	na	
ukaz	kardinala	Tarcisia	Bertoneja	ustanovila	vatikan-
ska	policija.	Raziskave	tako	tečejo	na	dveh	ravneh.	
Naloga	za	tri	kardinale	ni	bila	pretežka.	Izhajali	so	iz	
vprašanja,	kako	to,	da	so	dokumenti	tako	hitro	prišli	
v	roke	sovražno	razpoloženih	urednikov	in	avtorja	
knjige	“Njegova	svetost”.	Zaupni	dokumenti	gredo	
običajno	s	papeževe	mize	najprej	na	državno	tajni-
štvo,	nato	na	kongregacije	in	druge	papeške	urade.	V	
našem	primeru	so	objavljeni	dokumenti	prispeli	na	
državno	tajništvo	potem,	ko	jih	je	nekdo	pred	tem	
posnel	ali	skeniral	in	jih	poslal	na	mize	urednikov.	
Postavilo	 se	 je	 tudi	 vprašanje,	 kje	 so	 že	 objavljeni	
dokumenti.	Odgovor	na	obe	vprašanji	je	zožil	število	
možnih	oseb,	ki	bi	pridržale	zaupne	dokumente.	Sum	

je	najprej	padel	na	majordoma	Paola	Gabrieleja,	ki	je	
vsak	dan	prvi	vstopil	v	papeževe	bivalne	in	delovne	
prostore	in	jih	je	zvečer	zadnji	zapustil.	Ko	pa	je	v	
njegovem	stanovanju	vatikanska	policija	našla	štiri	
polne	škatle	pogrešanih	dokumentov	in	najnovejše	
pripomočke	za	snemanje	in	pošiljanje	po	svetovnem	
spletu,	ni	bilo	več	dvoma.	V	preiskavi	so	še	štiri	druge	
osebe,	ki	se	bodo	tudi	morale	zagovarjati	zaradi	hude	
kraje,	prestrezanja	dokumentov,	ogrožanja	varnosti	
države	in	kršenja	prisege.

Škoda	je	ogromna.	To	je	namreč	izdaja,	prevara,	
prikrivanje	in	izigravanje	velikega	zaupanja	papeža	
Benedikta	XVI.	osebno.	Kljub	temu	da	je	to	storila	
ena	 oseba,	 je	 udarec	 hud	 tudi	 za	 vse,	 ki	 so	 papežu	
pisali,	mu	zaupali	osebne	stiske,	stališča,	drže.	Sedaj	je	
njihovo	zaupanje	izigrano,	ponižano,	ker	je	končalo	
v	časopisih.	Tako	ni	prizadet	le	sveti	oče	in	rimska	
kurija,	ampak	vsi,	ki	so	svoja	stališča	zaupali	svetemu	
očetu	osebno	v	pisni	obliki.	Vse	to	je	delo	le	enega	
človeka,	ki	je	od	leta	2009	užival	največje	zaupanje	
rimskega	škofa,	a	ga	je	iz	do	sedaj	neznanih	razlogov	
zlorabil.	Do	danes	vemo	samo	to.

Na	kratko	naj	pojasnim,	zakaj	je	predsednik	vati-
kanske	banke	IOR,	Ettore	Gotti	Tedeschi,	dobil	neza-
upnico	upravnega	odbora	(vsi	člani	so	ne-kleriki),	ki	
jo	je	kardinalska	komisija	za	nadzor	IOR-ja	soglasno	
potrdila.	V	knjigi	“Njegova	svetost”	je	objavljenih	več	
dokumentov	 s	 podpisom	 predsednika	 vatikanske	
banke.	Ni	znano,	ali	 je	navedene	dokumente	sveti	
oče	sploh	videl	in	ali	jih	je	videl	samo	on.	Zapisani	
razlogi	za	nezaupnico	zdaj	že	bivšega	predsednika	
obtožujejo,	 da	 banke	 ni	 vodil	 dovolj	 pregledno	 in	
da	ni	odgovoril	na	vprašanje,	zakaj	so	nekateri	do-
kumenti,	ki	so	samo	v	njegovi	posesti,	objavljeni	na	
“Vatileaksu”.	Ettore	Tedeschi,	sicer	odličen	bančnik,	
torej	svoje	delo	ni	opravljal	v	skladu	z	določili	vod-
stva	Cerkve.

Pater	 Federico	 Lombardi,	 tiskovni	 predstavnik	
Svetega	sedeža,	ne	izključuje,	da	se	bodo	novi	doku-
menti	še	pojavljali	na	“Vatileaksu”.	In	to	po	odmer-
kih,	pač	glede	na	zelo	izdelane	in	vsekakor	pristran-
ske	namene.	V	zgodovini	Cerkve	kaj	takega	ni	novost,	
le	da	so	danes	take	borbe	bolj	pretkane,	zahrbtne	in	
nevarne.	A	le	do	trenutka,	ko	jih	spregledamo.

P. Janez Sraka

MIT SODOBNIH MEDIJEV:

NAJHUJŠE ZLO OBSTAJA SAMO V CERKVI
novodobna medijska mitizacija Cerkve, ki nima osnove v stvarnosti
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Kruh si je služil kot bančni uradnik
Zibelka	mu	je	tekla	v	Črnomlju,	kjer	se	je	rodil	5.	

julija	1900.	Oče	je	bil	sodnijski	uradnik	in	v	družini	
so	bili	štirje	otroci.	Ko	je	Miran	končal	ljudsko	šolo,	
se	je	družina	preselila	v	Novo	mesto,	kjer	je	končal	
gimnazijo.	To	je	bilo	v	letih	prve	svetovne	vojske	in	
to	 vzdušje	 je	 opisal	 v	 svojem	 avtobiografskem	 ro-
manu Novo mesto.	Sošolci	iz	šolskih	klopi	so	odha-
jali	na	fronto,	med	njimi	tudi	Božidar	Jakac,	njegov	
najboljši	 prijatelj,	 Jarc	 pa	 je	 bil	 za	 odhod	 v	 vojsko	
telesno	prešibak.	To	so	bili	močni	duševni	pretresi	
za	te	mlade	ljudi.

Po	maturi	leta	1918	se	je	Miran	Jarc	vpisal	na	za-
grebško	 univerzo,	 kjer	 je	 začel	 študirati	 slavistiko,	
francoščino	in	filozofijo.	Leta	1919	je	zaživela	slo-
venska	 univerza	 v	 Ljubljani	 in	 Miran	 je	 nadaljeval	
študij	v	našem	glavnem	mestu,	kamor	se	je	preselila	
vsa	družina.	Oče	je	kmalu	umrl	in	družina	se	je	težko	
preživljala,	zato	je	Miran	pustil	študij	in	po	izpitih	
na	 Trgovski	 akademiji	 v	 Ljubljani	 dobil	 službo	 pri	
Ljubljanski	kreditni	banki.

Leta	1934	se	je	poročil	s	sestrično	Zinko	in	rodi-
la	sta	se	jima	hčerki	Eka	(Rezika)	in	Marija.	Edvard	
Kocbek	v	svoji	Tovarišiji	piše,	kako	je	Jarca	videl	med	
nedeljsko	mašo	pri	frančišaknih	z	deklicama,	ki	ju	
je	držal	za	ramena.	O	hčerkah	je	pisal	dnevnik,	v	ka-
terem	razmišlja	tudi	o	aktualnih	vprašanjih	tistega	
časa,	o	bližajoči	se	vojski	in	o	njenem	izbruhu.	Konec	
junija	1942	so	Italijani	izvedli	racijo	po	Ljubljani	in	
aretirali	 tudi	 Jarca	 ter	 ga	 določili	 za	 internacijo	 v	
koncentracijskem	 taborišču	 Gonars.	 Pri	 Verdu	 so	
vlak	 ustavili	 partizani	 in	 ujetnike	 osvobodili.	 Pri-
družil	 se	 je	 partizanom,	 toda	 bil	 je	 preslaboten	 za	
napore.	 Med	 roško	 ofenzivo	 je	 omagal;	 skritega	 v	
grmu	so	Italijani	24.	avgusta	1942	ustrelili.

Roman “Novo mesto”,
slika Jarčeve generacije
Miran	Jarc	je	začel	pisati	že	v	dijaških	letih	v	te-

daj	 umetniško	 razgibanem	 Novem	 mestu.	 Njegov	

gimnazijski	sošolec	je	bil	slikar	
Božidar	 Jakac,	 s	 katerim	 ga	 je	
vezalo	 iskreno	 prijateljstvo,	
kljub	 temu,	 da	 sta	 si	 bila	 po	
značaju	 povsem	 nasprotna.	
Skupno	 jima	 je	 bilo	 to,	 da	 sta	
vsak	na	svojem	področju	prika-
zala	Novo	mesto.	Jarc	s	pisano	
besedo,	Jakac	s	svojimi	slikami.	
Jarčevo	 najpomembnejše	 pri-
povedno	delo	je	roman	z	naslo-
vom	Novo mesto,	čeprav	naslov	ne	ustreza	vsebini	
romana,	saj	to	ni	roman	o	Novem	mestu,	temveč	je	
“roman	generacije”,	določenega	števila	Novomešča-
nov	–	pisatelja	in	njegovih	sošolcev	na	novomeški	
gimnaziji	 med	 prvo	 svetovno	 vojsko.	 Deloma	 je	
avtobiografski,	kajti	glavni	junak	Danijel	Bohorič	je	
mladi	pisatelj	sam,	ki	z	mladostno	zaverovanostjo	
vase	slika	nekatere	svoje	sošolce	(Antona	Podvebška,	
Toneta	Puca,	Jožeta	Cvelbarja	in	druge)	in	ocenjuje	
njihove	svetovnonazorske	ideale.	Jarc	se	je	kot	dijak	
oklenil	najprej	antropozofije,	spoznal	budizem	in	se	
nazadnje	odločil	za	krščanstvo.	Roman	Novo mesto	
je	najprej	izhajal	v	reviji	Ljubljanski zvon	(1930),	v	
knjižni	obliki	je	izšel	dve	leti	pozneje.	Številni	drugi	
poskusi	v	prozni	in	dramatski	obliki	spričujejo,	kako	
je	Jarca	mučil	občutek	iztrganosti	iz	sveta	in	iskanje	
življenjskega	smisla.	Miran	Jarc	je	izredno	veliko	de-
lal,	kot	da	bi	slutil,	da	se	bo	njegovo	življenje	zgodaj	
končalo.	Včasih	je	spal	le	dve	uri	na	dan.	Poleg	službe	
in	 skrbi	 za	 družino	 je	 pisal	 poezijo,	 prozo,	 drame,	
kot	avtor,	igralec,	violinist	in	vodja	je	sodeloval	tudi	
v	Slovenskem	marionetnem	gledališču	Milana	Kle-
menčiča.	Precej	je	tudi	prevajal	iz	angleščine,	ruščine,	
srbohrvaščine,	zlasti	pa	iz	francoščine.

Poet z živo sposobnostjo
za čudenje nad življenjem
Miran	Jarc	velja	za	najbolj	značilenga	predstav-

nika	 slovenskega	 ekspresionizma,	 literarne	 smeri,	

naša kultura
Silvester Čuk

MIRAN JARC
5. julij 1900 – 24. avgust 1942

Literrni kritik Josip Vidmar v svoji knjigi Obrazi (1979) pripoveduje o svojem prvem srečanju s pesnikom 
Miranom Jarcem. Bilo je na kulturniih dnevih v Novem mestu leta 1920. »Na literarnem večeru, ki je zaključil 
prvi dan, 26. septembra, je zbudil pozornost občinstva poleg Antona Podbevška zlasti Miran Jarc z recitira-
njem svojih fantastičnih ekspresionističnih pesmi… K vtisu je veliko prispevala zunanjost mladega pesnika: 
njegova sloka, visoka postava z votlimi prsmi, njegov nekako izpiti, bledi obraz z velikimi, zmeraj začudenimi 
in mistično motnimi očmi pod vdrtim čelom in njegov globoki mirni glas rojenega hipnotizerja… Vse pa nas 
je zares prevzel s svojim Vrtiljakom in s kozmično grozljivostjo te pesmi.«

Njegovo skrivnostno pojavo opisuje Edvard Kocbek, ki ga je nekoč opazoval pri maši v frančiškanski cerkvi: 
»Stal je zadaj, visok, slok med svojima otrokoma… Gledal je predse v smeri oltarja, gledal je skozenj, nekam 
naprej, bogve kam. Delal je vtis odsotnega in v neznanem svetu navzočega človeka.« Po Vidmarjevem mnenju 
je bil »občutljiv in komaj doumljiv poet«.
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porojene	po	letu	1910	iz	občutja	kaosa,	protesta	zo-
per	meščansko	družbo,	njeno	tehnično	civilizacijo,	
vojsko,	pa	tudi	zoper	estetiko;	namesto	verističnega	
upodabljanja	stvarnosti	naj	bo	umetnina	človekov	
duhovni	izraz,	izraz	njegovih	teženj	k	višjemu	idealu.	
Pesnil	je	že	v	dijaških	letih	in	zelo	je	bil	ponosen,	ko	
so	mu	leta	1918	v	Ljubljanskem zvonu	objavili	prvo	
pesem.	Leta	1920	je	imel	pipravljeno	prvo	pesniško	
zbirko,	ki	ji	je	dal	naslov	Skrivnostni romar	(po	eni	
značilnih	pesmi).

Na	 literarnem	 večeru	 v	 Novem	 mestu	 26.	 sep-
tembra	1920	je	bil	tudi	slikar	Rihard	Jakopič,	ki	se	
Jarčevega	nastopa	spominja	takole:

»Ob	 splošni	 tihoti	 se	 prikaže	 mistična	 postava	
Mirana	Jarca.	Pobožno	kakor	romar,	ki	se	poda	na	
božjo	pot,	je	stopil	na	oder	in	s	skrivnostnim	glasom	

bral	odlomke	iz	svojega	Skrivnostnega romarja.«
Zbirka	je	v	dopolnjeni	obliki	izšla	v	samozaložbi	

leta	1927	z	naslovom	“Človek	in	noč”.	Lesoreze	zanjo	
je	izdelal	prijatelj	Božidar	Jakac.	»Ta	zbirka	velja	za	
eno	glavnih	del	slovenske	ekspresionistične	poezije.	
V	njej	razglablja	o	povezovanju	človeka,	zemlje	 in	
vesolja,	izpoveduje	kozmično	grozo	in	bojazen	pred	
katastrofo,	 občuti	 lasno	 nemoč	 in	 hrepenenje	 po	
rešitvi»	(Igor	Gedrih).

Kasneje	je	izdal	še	dve	zbirki:	Novembrske pesmi	
(1936)	in	Lirika	(1940).	Prva	razodeva,	da	se	je	po	
letu	 1930	 od	 ekspresionizma	 polagoma	 usmeril	 v	
novo	stvarnost,	zadnja	pa	kaže,	da	je	pustil	za	sabo	
novo	stvarnost	in	se	vrnil	k	tradiciji	v	smislu	književ-
nosti	med	slovensko	moderno	in	ekspresionizmom.

V	 začetku	 junija	 je	 agencija	 AsiaNews	 prejela	
grozljiv	film,	ki	kaže	obglavljenje	mladega	Tunizij-
ca,	ki	je	bil	obtožen	odpadništva,	ker	se	je	iz	islama	
spreobrnil	v	krščanstvo.	V	filmu,	ki	je	bil	objavljen	
na	YouTube,	nekaj	maskiranih	ljudi	vihti	nož,	da	bi	
umorili	na	tleh	ležečega	mladeniča	z	nepremičnim	
obrazom.	 Po	 vreščanju	 nekaj	 obrednih	 molitev	 in	
nekaj	 zašepetanih	 besed	 (molitev?)	 mladeniča,	 ki	
ga	tiščijo	na	tla,	mu	eden	izmed	ljudi	z	zagrnjenim	
obrazom	prereže	grlo	in	v	ogabnem	prikazu	kri	teče	
v	potokih.	Na	koncu	dvignejo	glavo	kot	trofejo.

Film	je	bil	najprej	prikazan	na	televiziji	“Egipt	da-
nes”	(Misr al-Yawm).	“Egipt	danes”	je	znan	in	cenjen	
dnevnik,	ki	ima	tudi	internetno	izdajo	v	arabščini.

Človek,	ki	je	dal	v	javnost	in	komentiral	ta	film,	
Tawfik	Okasha,	je	zelo	znan	in	resen	novinar.	Zdaj	
ga	napadajo	in	obsojajo	razne	muslimanske	skupi-
ne	 (Muslimanski	 bratje	 in	 salafiti),	 ker	 širi	 kritike	
fanatičnega	islama.

Pred	 prikazom	 filma	 je	 Okashevo	 opozorilo,	 ki	
odsvetuje	gledanje	filma	občutljivim	ljudem,	pred-
vsem	otrokom,	dekletom	in	gospem.

Na	koncu	Okasha	komentira:	 	»Bratje	moji,	mi-
slite,	 da	 je	 to	 islam?	 Slabo	 reklamo	 delate	 za	 našo	
vero.	Ta	film	vrtijo	po	Evropi	in	Ameriki,	v	Nemčiji,	
Franciji	in	Angliji	in	drugod.	To	je	podoba,	ki	jo	mi	
dajemo	o	nas	samih.«

Je film pristen?
Treba	se	je	vprašati	o	pristnosti	teh	podob.
Molitve,	 ki	 se	 slišijo	 v	 ozadju	 med	 umorom	 so	

izvirne,	 dobro	 znane	 formule	 preklinjanja	 tistega,	
ki	zapusti	islam;	zaklinjanje	Boga	proti	odpadniku,	
proti	nevernikom	in	proti	vsem	sovražnikom	islama.

Tawfik	Okasha	je	brez	dvoma	pošten	in	potrjuje	
svojo	usmeritev	braniti	islam	proti	skrajnežem.	Prav	

zato	so	ga	skrajneži	vzeli	na	muho.	Okasha	verjame	
pristnosti	filma	in	ga	je	razširil.

Nimam	 možnosti,	 da	 bi	 natančno	 preveril	 to	
prist	nost.	Prizor,	kako	mladega	odpadnika	zakoljejo	
in	obglavijo	tja	do	zmagoslavnega	kazanja	glave,	ne	
kaže	nobenih	posegov.	Pozornost	pa	zbuja	tudi,	da	
je	umorjeni	človek	vseskozi	miren,	brez	upiranja	in,	
ne	da	bi	se	premaknil,	samo	zašepeta	nekaj	besed.

Krutost je del terorizma
Preseneča,	da	se	to	obglavljenje	zgodi	s	prepro-

stim	nožem	in	da	se	umor	vleče	skoraj	dve	minuti,	da	
tako	narašča	groza	pri	gledalcih.	Običajno	obglavlje-
nje	odpadnikov	opravi	izučen	rabelj	z	nabrušenim	
mečem	z	enim	samim	udarcem.

Film	 je	 vsekakor	 narejen	 z	 namenom	 zastrašiti	
vsakogar,	ki	bi	hotel	postati	kristjan.	Važno	je	tudi	
poudariti,	da	filma	niso	razširili	proti-islamski	ljudje	
in	 skupine,	 ampak	 ljudje,	 ki	 hočejo	 braniti	 islam	
obtožujoč	fundamentaliste.

Okashev	komentar	je:	»Kar	vidimo,	ni	islam	in	ni	
sprejemljivo.«	Njegov	komentar	je	torej	pro-islamski	
in	proti-terorističen.

Divjaška	surovost	muslimanskih	teroristov,	ki	je	
prikazana	 v	 filmu,	 ne	 preseneča:	 podobne	 umore	
smo	že	prej	videli	na	filmu	iz	Iraka.	Tudi	molitve,	ki	
se	slišijo,	so	izgovorili	pravi	imami,	ki	jih	znajo	na	pa-
met.	Niso	neka	gledališka	ali	literarna	deklamacija.

Preseneča,
da je film pripisan Tuniziji
Ni	 podatkov,	 da	 bi	 zagotovo	 ugotovili,	 da	 film	

prihaja	iz	Tunizije.	Še	toliko	bolj,	ker	je	ta	dežela	ena	
najbolj	liberalnih	glede	islama	in	se	sama	Enhada,	
stranka	Muslimanskih	bratov,	ki	je	zdaj	na	oblasti,	
hoče	pokazati	zelo	strpno.

islam
P. Samir Khalil Samir

TUDI TO JE ISLAM
obglavljenje mladega tunizijskega spreobrnjenca
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Po	drugi	strani	pa	so	islamisti	zdaj	postali	med-
narodna	skupina	in	se	vtihotapljajo	vsepovsod.	So	
tudi	 v	 Siriji,	 kjer	 so	 se	 pomešali	 z	 opozicijo,	 da	 bi	
napovedali	 “sveto	 vojsko”	 proti	 Asadu.	 Videli	 smo	
jih	v	Libiji,	pomešane	med	opozicijo	proti	Gadafiju.	
Islamski	radikalizem	in	teroristi	so	postali	medna-
rodno	gibanje.

Radikalni	 in	 fanatični	 islam	 je	 vedno	 počenjal	
ta	ke	reči.	V	Alžiriji	so	v	90.	letih	prejšnjega	stoletja	
počeli	strahotne	reči	in	pobili	več	kot	100.000	ljudi.	
Celo	nosečim	ženskam	so	rezali	trebuhe,	da	so	umo-
rili	tudi	otroka!

Muslimanska manjšina,
ki uničuje podobo islama
Film	so	objavili	in	opozorili	na	krutost	prikaza-

nega,	ker	ta	dejanja	kažejo	podobo	neke	 islamske	
manjšine,	ki	uničuje	vso	islamsko	skupnost.	Te	stvari	
so	vzrok	islamofobije	(strahu	pred	islamom),	zaradi	
katere	 se	 muslimani	 pogosto	 pritožujejo.	 Dokler	
zmerni	muslimani	ne	bodo	protestirali	proti	takim	
dogodkom,	bo	islam	vedno	povezan	z	nasiljem.

Seveda	 je	 dosti	 muslimanov,	 ki	 odklanjajo	 taka	
nečloveška	 dejanja;	 verjetno	 jih	 odklanja	 večina.	
Ampak	protestirati	z	besedami	ni	dovolj!	Potrebna	
so	 vidna	 dejanja	 za	 nasprotovanje	 takim	 drama-
tičnim	dejavnostim.	Potrebne	so	množične,	dobro	
organizirane	manifestacije.	Pristni	in	humanistični	
islam	mora	dokazati	vsem,	da	islam	nima	nič	pri	tem	
ničvrednem	in	nezaslišanem	nasilju.

To	nasilje	ni	večinski	islam.	Ravno	nasprotno.	Res	
pa	je,	da	ima	nasilje	svoje	korenine	v	Koranu	in	v	ži-
vljenju	Mohameda	in	njegovih	roparskih	pohodih.. .	
včasih	zelo	naslnih.

Muslimani	morajo	obsoditi	to	nasilje,	pa	ne	le	z	
besedami	»to	vendar	ni	islam«.	Na	žalost	je	tudi	to	is-
lam	in	ribari	v	Koranu.	Seme	nasilja	je	znotraj	islama	
in	Korana	in	si	ga	danes	prisvajajo	radikalci.	Vsaka	
radikalna	skupina	ima	svojega	imama,	ki	izreka	fa-
twe,	fatwe,	utemeljene	na	islamski	tradiciji,	in	tako	
ukazuje	 nasilje.	 In	 teroristi	 ga	 izvajajo,	 prepričani,	
da	s	tem	častijo	Boga.

Kot vse vere, mora tudi islam
razmisliti o sebi
Morebiti	je	bilo	to	nasilje	v	7.	stoletju	razumljivo	

med	ljudstvom,	ki	je	živelo	v	puščavi.	Toda	danes	ga	je	
treba	zavreči	in	je	treba	rešiti	religiozno	srca	islama.

Tudi	 Sveto	 pismo	 ima	 odlomke	 nasilja	 v	 Stari	
zavezi.	Spominjam	se,	da	je	veliki	biblicist,	sedanji	
kardinal	Gianfranco	Ravasi	pisal	o	tem	razkrival	ta	
nasilja,	storjena	v	imenu	Boga	in	Svetega	pisma.	Toda	
nihče	od	nas,	kristjanov,	ki	vendar	priznavamo	Staro	
zavezo	kot	razodeto	besedilo,	ne	sanja	o	tem,	da	bi	
do	črke	izvedel	v	dejanju,	kar	je	zapisano	v	nekaterih	
od	teh	knjig.	Bilo	bi	nesprejemljivo.

Če	nihče	nič	ne	reče,	še	toliko	manj	pa	muslimani,	
bo	seme	nasilja	raslo.	Odlonitev	nasilja	mora	biti	po-
polna	in	temeljna	za	vse,	ki	verujejo	v	Boga,	ki	veru-
jejo	v	Človeka	v	imenu	Boga	in	v	imenu	Humanizma.

Naslov	ni	simboličen.	Kača	ni	hudobni	duh,	am-
pak	žival,	ki	jo	je	dobri	Bog	ustvaril	v	več	kot	eno-
metr		ski	dolžini,	čisto	črno	s	smaragdnimi	očmi,	ki	
jih	še	danes	vidim	pred	seboj.	In	lilije	niso	duše,	ki	jih	
hudobni	duh	zalezuje	–	čeprav	najbrž	še	dandanes	
rad	opravlja	to	delo	–	ampak	prave	lili	je:	trajne	zeli-
ke	s	suličastmi	listi	in	dehtečimi	lijakasti	mi	cvetovi;	
botaniki	jih	imenujejo	(posamič)	lilium	can	didum.	
V	knjigah	piše,	da	se	čas	cvetenja	začenja	junija	in	da	
so	doma	na	Balkanu,	v	Izraelu	in	Libanonu.. .	Pri	nas,	
v	Osrednji	Japonski,	pa	cvetijo	že	maja	in	stavim,	da	
ne	zaostajajo	za	balkanskimi	lepoticami.	Rad	imam	
te	rože	kot	rože,	njihov	vonj	se	mi	zdi	nekaj	čudo-
vitega	–	kot	da	bi	bil	naš	genialni	Stvarnik	hotel,	da	
zaslutimo,	kaj	nas	lepega	še	čaka,	recimo,	v	nebesih.

Maj	okrog	jezera	Kawagúči	je	pravzaprav	japonsko	
poletje	z	bolj	evropsko	kot	vzhodnoazijsko	toploto.	
Nad	jezerom	se	v	daljavi	dviga	v	nebo	gora	Fudži,	tudi	
maja	pokrita	okoli	vrha	s	snegom.	Hribi	okrog	jezera	
pa	so	poletno	zeleni.	Ni	se	težko	vzpenjati	v	njihove	
gozdove.	Le	nekaj	strmin	ne	mara	obiskovalcev,	kar	
tiho	oznanjajo	s	precej	raskavim	rastjem.

Tokrat	sem	drugič	pri	jezeru.	Moj	prvi	obisk	je	bil	
komaj	nekaj	mesecev	po	prihodu	na	Japonsko,	se	
pravi,	povojno	Japonsko.	Točno	enajst	let	po	koncu	
druge	svetovne	vojske.	Splošno	mnenje	med	ljudmi	
je	 bilo,	 da	 je	 kar	 nekaj	 tradicionalnih	 japonskih	
vrednot	še	zmeraj	med	ruševinami.	To	mnenje	sem	
občutil,	ko	so	mi	ukradli	dragoceno	zapestno	uro.	
Skril	sem	jo	v	robček	in	tega	vtaknil	v	hrbtni	žep	v	
hlačah,	ki	sem	jih	pustil	na	vrhu	na	daleč	naokrog	
vid	ne	skale	ob	jezeru.	Seveda	je	med	plavanjem	ni-
sem	gledal:	moral	sem	biti	pozoren	na	motorne	čol-
ne.	Ostali	del	pozornosti	je	sledil	vodnim	rastlinam	
in	ribam	in	ribicam	–	odkrivanje	podvodnega	sveta	
je	zmeraj	zapeljivo.

Kljub	spominom	na	prvi	obisk	spet	uživam	toplo	
nedeljsko	jasnino	od	jezera	do	gozdov	in	nad	njimi	
do	gore	Fudži.	Kupim	si	sladoled	 in	tako	 je	dober,	
da	mu	hočem	ohraniti	življenje	kar	se	da	dolgo.	Ob	
prodajalnici	sladoleda	je	še	ena,	kjer	prodajajo	rože.	
In	med	njimi	so	čudovito	dehteče	lilije.	Obrnem	se	
k	prodajalki:

»Krasne	rože	prodajate.	Cela	prodajalnica	diši.«

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega skoraj prastarega misijonskega cekarja

O KAČI POD LILIJAMI
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Prodajalka	se	nasmehne:
»Sama	imam	rože	rada.«
»Posebno	 te	 lilije	 so	 čudovite,«	 vidno	 smehljaje	

nadaljujem.	»Ali	jih	gojite	doma?«
»Prav	ste	uganili,	gospod.	Smem	vprašati:	odkod	

ste	doma?«
»Iz	Slovenije.«
»Iz	Slo. . .	Slovakije?«
Ne,	ne!	Iz	Slovenije,	dežele	sredi	Evrope,	morda	

tako	 majhne	 kot	 polovica	 Švice,	 a	 polne	 čudovito	
lepih	rož.«

»Danes	po	koncu	dela	bom	pogledala	v	atlas,	kje	
ste	doma,«	reče	smehljaje.

»Če	 je	 vaš	 atlas	 predvojni,	 Slovenije	 najbrž	 ne	
boste	našli.	Poiščite	Jugoslavijo;	na	njenem	severu	je	
naša	Slovenija.	Šele	pred	dvajsetimi	leti	–	po	padcu	
komunizma	v	Evropi	–	je	naša	dežela	postala	neod-
visna	država.	Stoletja	smo	si	to	želeli,	a	politične	sile	
okrog	nas	nam	tega	niso	dovolile.	Srečna	Japonska,	
da	jo	okrog	in	okrog	obliva	in	čuva	morje!«

»Hvala,	gospod,	da	cenite	našo	svobodo!«
Na	suknjiču	imam	pritrjen	križec.	Moj	sladoled	

se	 je	 medtem	 neobčutno,	 a	 znatno	 zmanjšal,	 kar	
nekam	zlezel	 je	v	papirnati	 lijak.	Gospa	se	zazre	v	
križec	na	suknjiču:

»Smem	vprašati:	ste	kristjan?	Jaz	sem	tudi	kristjan-
ka,	protestantka.«

(Na	Japonskem	beseda	“evangeličan”,	“evangeli-
čanka”	ni	v	splošni	rabi.)

Ponudim	ji	desno	roko	(v	levo	sem	prenesel	svoj	
mini-sladoled):

»Katoličan	sem,	katoliški	misijonar.«
Smehljaje	mi	seže	v	roko.	Roke	takoj	ne	odtegne,	

kar	pomeni,	da	jo	najino	srečanje	veseli.	In	potem	
reče:

»Vidim,	da	 imate	rože	radi.	Na	oni	strani	 jezera	
je	med	hribi	hribček,	kjer	že	od	nekdaj	rastejo	bele	
lilije.	Najbrž	imajo	vse	zaltorumeno	progo	po	sredi	
cvetnih	listov,	menda	so	tipične	japonske	lilije.«

»Takšnih	še	nisem	videl.	Hvala	za	informacijo!«
Gospa	 iztegne	 roko	 v	 smeri	 nasprotne	 strani	

jezera:
»Ali	vidite	hišico	z	rdečo	streho?	Ob	njej	se	vzpe-

nja	 stezica,	 komaj	 vidna,	 a	 mehka,	 kakih	 deset	 do	
petnajst	minut,	morda	več;	niže	doli	na	žalost	lilije	
izginjajo.	Smo	sicer	zaščiteni	narodni	park,	a	ljudje	
si	marsikaj	privoščijo,	posebno	zvečer,	ko	jih	drugi	
ne	vidijo. . .«

Lepo	se	 ji	zahvalim	in	 jo	mahnem	okrog	 jezera	
na	drugo	stran.	Lilje	z	zlatorumeno	progo?	Razdalje	
so	majsko-toplo	vabljive,	vendar	v	kolikor	so	mate-
matično	dojemljive,	se	ne	pustijo	zmanjšati.	Do	tiste	
rdeče	hišice	hodim	več	kot	eno	uro.	A	tiste	zlatoru-
mene	proge	me	vabijo.	Tiste	drobne	stezice	ni	lahko	
najti.	A	zdaj	se	vzpenjam	po	njej,	nad	mano	ni	več	
neba,	ker	ga	skrivajo	goste	veje	dreves.

Naenkrat	sem	ob	jasi	z	eno	samo	lilijo:	glej,	po	vsa-
kem	cvetnem	listu	se	po	sredi	svetlika	zlatorumena	
proga!	Sklonim	se	nanjo:	kako	omamno	dehti!	Gotovo	
jih	bo	više	gori	še	več,	morda	za	célo	omamno	jaso!	
Steza	je	spolzka,	ne	gre	hitro	gor.	Še	ena	jasa	–	brez	
lilij.	Torej	naprej	gor!	Spodrsnem.	Moje	edine	nedelj-
ske	hlače	imajo	na	kolenih	–	bolj	natančno:	na	levem	
kolenu	–	črn,	moker	madež.	Naprej,	gor!	In	zdaj	stojim	
ob	jasi,	polni	lilij	z	zlatorumeno	progo	po	sredi	vsa-
kega	cvetnega	lista	–	kako	se	svetlikajo,	kako	dišijo!

Sklonim	se	čez	eno	–	iz	vznožja	stebla	me	gledajo	
smaragdne	oči	črne	kače.	Jasa	je	vsa	v	soncu,	kakor	
nalašč	za	od	gorskega	mraza	otrplo	kačo.	Nočem	je	
vznemiriti.	Naj	si	privošči	nedeljsko	topel	počitek!

Vzravnam	se	in	počasi	obrnem	k	stezici	nazaj.	Pot	
navzdol	je	hitrejša,	čeprav	pazim,	da	mi	ne	spodrsne.	
Spodaj	 na	 cesti	 tudi	 tukaj	 prodajajo	 sladoled.	 Do-
ber	je	in	poceni.	Ob	meni	stoji	možakar	s	sinčkom,	
morda	kakih	pet	let	starim.	Oba	uživata	sladoled.	Ob	
možakarju	leži	velika	torba.

Možakar	me	nekajkrat	ošvigne	z	očmi,	potem	se	
opogumi	in	me	vpraša:

»Govorite	japonsko?«
»Do	neke	mere,«	odgovorim,	on	pa:
»Kar	dobro	govorite!	Moj	sinko	si	želi	kačo	za	svo-

jo	domačo,	krotko	živalico.	Nestrupeno,	se	razume.	
V	 torbi	 nosim	 odlično	 pripravo,	 da	 jo	 brezhibno	
ulovim.	Rekli	so	mi,	da	so	črne,	nestrupene	kače	v	teh	
hribih.	Ali	mi	lahko	pomagate	s	kakšnim	nasvetom?«

V	hipu	spet	gledam	smaragdne	oči	kače	po	lilijo,	
ljubke	oči,	mlade	oči,	potopljene	v	moje.	Zagledam	
se	v	možakarjeve	oči:

»Žal	mi	je,	dragi	gospod,	da	vam	ne	morem	dati	
podrobnih	informacij.	Tudi	jaz	sem	neke	vrste	turist.	
Na	oni	strani	jezera	je	Center	za	obiskovalce.	Radi	
vam	bodo	postregli	z	informacijami.«

S	sladoledom	v	roki	se	odpravita	k	Centru.	Tudi	
jaz,	 a	 v	 nasprotno	 stran.	 Upal	 sem	 –	 in	 še	 zmeraj	
upam	–	da	se	je	tista	kača	z	lepimi	smaragdnimi	očmi	
previdno	skrila.

PAKISTAN
prvi sadovi misijonskega leta

V	Pakistanu	je	1.200	novih	misijonarjev,	redovnih	
in	 laikov,	 predvsem	 pa	 mladih.	 Tam	 so	 imeli	 misi-
jonsko	leto	in	ti	novi	misijonarji	so	vsi	tisti,	ki	so	se	
tekom	tega	leta	udeleževali	tečajev	za	misijonarsko	
animacijo	v	raznih	škofijah	in	»so	pripravljeni	biti	
misijonarji	v	Pakistanu,	pa	tudi	drugje,«	kakor	izhaja	
iz	pogovora	s	p.	Mariem	Rodriguesom,	ki	je	narodni	
direktor	 Papeških	 Misijonskih	 Del	 v	 Pakistanu	 in	
organizator	 “Šole	 za	 misijonarsko	 animacijo”.	 Ta	

šola	je	pritegnila	k	sodelovanju	delegate,	katehiste,	
dušnopastirske	delavce	in	mlade.	Misijonsko	leto	se	
bo	končalo	letos	oktobra,	začelo	pa	se	je	ob	60-letnici	
Papeških	Misijonskih	Del	v	Pakistanu.	»V	teh	anima-
torjih	dozoreva	vedno	večja	odgovornost	za	širjenje	
Božje	besede,	za	evangelizacijo.	Za	nas,	kristjane	v	
Pakistanu,	 poslanstvo	 pomeni	 služenje	 bližnjemu	
in	 ljubezen	 do	 njega,«	 razlaga	 p.	 Mario.	 Obenem	
obvešča,	da	»so	že	trije	mladi	misijonarji	po	preteku	
formiranja	odpotovali	v	misijone	med	pogani	v	Aziji,	
kontinentu,	ki	čaka	oznanilo	evangelija	in	pričevanje	
zanj.	V	Karačiju	se	je	v	preteklih	dneh	začel	nov	tečaj	
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Od	 vseh	 Slovanov	 so	 Slovenci	 prvi	 sprejeli	 kr-
ščansko	vero,	toda	šele	po	slovenski	osamosvojitvi	

Alojzij Hribšek

BL. LOJZE GROZDE V ANGLEŠČINI

v	neodvisno	državo	smo	pričakali	prve	beatifikacije	
iz	naših	vrst.	Dobili	 smo	bl.	 škofa	Antona	Martina	

“Šole	 za	 misijonarsko	 animacijo”	 ob	 sodelovanju	
delegatov	(dva	duhovnika,	dva	redovnika,	dva	laika	
in	dva	mlada	za	vsako	škofijo),	ki	se	izobražujejo	v	
teologiji,	 sodobnosti	 in	 duhovnosti,	 da	 bodo	 sami	
postali	animatorji	predvsem	za	mlade	v	lastnih	kra-
jih.	 Drug	 tečaj	 je	 bil	 aprila	 v	 Sindu	 in	 Belučistanu,	
ki	je	zajel	skupnosti,	ki	žive	na	področjih	rodovnih	
skupin,	ali	pa	na	posebno	težkih	ali	prizadetih	po-
dročjih.	Še	prej	 je	bil	 februarja	organiziran	težaj	v	
Punjabu,	zadnji	pa	bo	v	Rawalpindiju	letos	avgusta	o	
dušnopastirskih	vidikih	misijonskega	dela.	Jeseni	bo	
v	Islamabadu	slovesen	zaključek	Misijonskega	leta,	
na	katerega	so	v	Pakistan	povabili	kardinala	Fernan-
da	Filonija,	prefekta	Kongregacije	za	evangelizacijo	
narodov.«	Agencija AsiaNews

AFRIKA
afriški denar v švicarskih bankah

Švicarski	 bankirji	 znajo	 držati	 jezik	 za	 zobmi.	
Za	radi	njihove	pregovorne	molčečnosti	se	nabirajo	
v	trezorjih	krajevnih	bank	ogromna	bogastva.	Obi-
čajno	je	to	denar	sumljivega	izvora,	katerega	lastniki	
nočejo,	da	bi	se	zanje	vedelo.	Je	torej	presenečenje,	da	
je	Švicarska	Narodna	Banka	(SNB)	objavila	podatke	
glede	afriških	fondov	v	švicarskih	bankah.

Po	podatkih	SNB	43	afriških	držav	nadzoruje	16	
milijard	ameriških	dolarjev,	shranjenih	v	Švici,	kar	
odgovarja	36%	vseh	humanitarnih	pomoči,	ki	jih	je	
prejel	afriški	kontitent	v	preteklih	štirih	desetletjih.	
Liberija,	ena	najrevnejših	držav	na	svetu,	je	shranila	
v	 Švici	 4,3	 milijarde	 dolarjev.	 Južna	 Afrika,	 najbo-
gatejša	 država	 južno	 od	 Sahare,	 nadzoruje	 skoraj	
2	milijardi	dolarjev	depozitov.	Seznam	dežel,	ki	so	
vmešane	v	to,	je	dolg.

Zambijska	ekonomistka	Dambisa	Moyo,	avtorica	
razprave	“Ljubezen,	ki	ubija”,	je	komentirala	novico	
in	poudarila,	kako	je	pomoč	Severa	povzročila	ko-
rupcijo	 in	 nastajanje	 velikih	 premoženj.	 »Pomoči,	
ki	 so	 namenjene	 podpori	 prebivalstvu,	 pogosto	
končajo	v	blagajnah	birokratov.«	Zato	je	pa	seznam	
najbolj	skorumpiranih	držav	na	svetu,	ki	ga	je	ob-
javila	 Transparency	 International,	 enak	 seznamu	
bančnih	računov	v	Švici.

Po	mnenju	iste	ekonomistke	je	treba	pomoč	za	
razvoj	 upravljati	 ustvarjalno.	 Po	 njenem	 mnenju	
pomoč	ustvarja	“holandsko	bolezen”.	To	je	 izraz	v	
ekonomiji,	ki	pomeni	padec	krajevnih	proizvodov,	
ko	začne	dotekati	denar	 iz	 inozemstva,	ki	ga	pov-
zroča	izkoriščanje	naravnih	virov	ali	pa	prejemanje	
posebne	 pomoči.	 Z	 drugimi	 besedami:	 pomoč	 je	
lahko	 potrebna,	 ne	 podpira	 pa	 razvoja.	 Za	 borbo	
proti	inflaciji	so	se	mnoge	države	zatekle	k	prodaji	

državnih	bonov,	kar	še	dodatno	osiromaši	državne	
blagajne,	ki	morajo	plačevati	obresti	za	bone.	To	je	
primer	Ugande,	ki	je	morala	leta	2005	izdati	bone	
za	700	milijonov	dolarjev,	za	kar	mora	plačevati	110	
milijonov	obresti	vsako	leto.	Agencija Misna.

BOLIVIJA
revščina povečuje trgovino

z ljudmi in prostitucijo
Vsako	let	pade	v	Boliviji	najmanj	200	ljudi	v	mreže	

zločinskih	 organizacij.	 Novačijo	 jih	 v	 centrih,	 kjer	
jih	spolno	izkoriščajo	ali	pa	odvedejo	iz	države	kot	
šivilje,	zidarje,	kmete,	služkinje	in	v	mnoge	podobne	
službe.	Argentina,	Peru,	Združene	države	in	Evropa	
so	najbolj	pogosti	namembni	kraji.	Trgovina	z	ljudmi	
je	ozko	povezana	z	revščino,	izkoriščanjem	in	pravno	
neučinkovitostjo.	Raziskave	kažejo,	da	večino	žrtev	
pritegnejo	goljufivi	oglasi.	Trgovina	z	ljudmi	pomeni	
tudi	 spolno	 izkoriščanje,	 h	 kateremu	 so	 prisiljene	
bolivijske	domačinke	v	perujskih	rudnikih.	Najbolj	
pogoste	žrtve	so	dekleta	iz	najrevnejših	plasti	pre-
bivalstva.	 Ko	 pridejo	 v	 rudnike,	 jih	 prepoznajo	 po	
njihovi	obleki.	V	zadnjih	petih	letih	je	bilo	prijavlje-
nih	najmanj	5.000	žrtev	trgovine	z	belim	blagom,	pa	
noben	primer	ni	prišel	do	sodišča.	V	prvi	polovici	leta	
2012	so	zabeležili	94	primerov.	Agencija AP.

MALEZIJA
vlada je vrnila 5.000 Biblij

Vlada	je	dala	dovoljenje,	da	se	v	Svetem	pismu	v	
jeziku	Bahasa	beseda	“Alah”	uporablja	za	Boga.	Na	
zahtevo	katoliške	Cerkve	pred	dvemi	leti	je	odsto-
pila	od	namena,	da	to	tradicionalno	rabo	prepove.	
Kot	posledico	je	vrnila	okrog	5.000	izvodov	Svetega	
pisma	v	starem	prevodu	v	jezik	malay,	ki	se	imenu-
je	“Akitab”,	 in	jih	je	zaplenila	carina	v	pristaniščih	
Kland	in	Kuching.	Prevod	“Akitab”	je	nastal	pred	400	
leti	 in	 na	 njegovi	 podlagi	 so	 kristjani	 Boga	 vedno	
klicali	 z	 imenom	 Alah.	 Ko	 so	 to	 dokazali,	 je	 vlada	
svoj	namen	preklicala.	Agencija Fides.

SREDNJA AMERIKA
uničevanje gozdov

Zaradi	 uničevanja	 in	 požarov	 izgine	 v	 Sred	nji	
Ameriki	na	uro	okrog	48	hektarjev	(118	akrov)	goz-
dov,	torej	okrog	285.000	hektarjev	(750.000	akrov)	
na	leto.	Zato	je	precej	zrasla	temperatura	ter	prihaja	
do	 nerednih	 in	 katastrofalnih	 padavin.	 Najhujše	
uničevanje	gozdov	je	v	Hondurasu	in	Nikaragvi,	ki	
izgubita	letno	60.000	hektarjev	(ok.	150.000	akrov)	
tropskega	pragozda.	Agencija Misna.



2012 – AM – AVGUST  249

➧

V letošnji marčevi številki sem popisal, kako se se po lanskih predčasnih volitvah izpridile sanje komunistov, da bodo s svojim “sultanom Ibrahimom” 
Jankovićem kot predsednikom vlade spet prišli do korita, kjer se bodo lahko na račun brezpravne raje (= davkoplačevalcev) nažrli in napolnili žepe. 
Jankovićeva ošabnost in nesposobnost jih je pokopala in tako so sami na čelo države spravili pomladne stranke s predsednikom Janšo na čelu. Kučan je 
s svojimi spletkami skušal spet spraviti v sedlo svoje politične lutke, pa sta mu to s svojim političnim kretenizmom preprečila predsednik države Türk, ki 
je svojeglavo tiščal naprej svojega nesposobnega kandidata Jankovića, in predsednik borcev Stanovnik, ki se je s svojim starčevsko bedastim lajanjem 
v Dražgošah zameril doma in v tujini.

Marčevo rubriko sem zaključil z naslednjim mnenjem:
»Pregovor pravi, da človek obrača, Bog pa obrne. No, v našem primeru je Kučan obračal, Bogu se pa ni bilo treba vmešavati, saj sta se našla dva, ki 

sta pljunila v lastno skledo, pa še v Kučanovo. Šampanjec so sicer popili, toda po slabih dveh mesecih imajo “političnega mačka”, proti kateremu tudi 
kisla juha in aspirini nič ne pomagajo. Saj niso padli v jamo, ki bi si jo sami izkopali, ampak so se veličastno potopili v svojo lastno greznico. In upajmo, 
da bodo tam tudi ostali za vse večne čase.

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

V dostojnih državah z dostojno opozicijo je navada, da novo vlado prvih sto dni puste pri miru, da lahko pokaže svojo usmeritev in namene. Toda 
Slovenija ni dostojna država, in sedanja opozicija je še dosti hujša kot nedostojna. Komunisti pač ostanejo komunisti. Kot se med vojsko in po njej niso 

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

KO MANJK A SMODNIK A

Slomška	leta	1998	in	maldega	bl.	Lojzeta	Grozdeta	
leta	2010.	Je	pa	še	vrsta	kandidatov,	ki	čakajo	na	prvo	
stopnjo	do	uradne	razglasitve	za	svetnika.

Cerkev	razglaša	za	“svete”	rajne	zgledne	katoliča-
ne	 po	 skrbni	 raziskavi	 njihovega	 življenja	 iz	 dveh	
razlogov:	kot	zgled	za	posnemanje	in	kot	naše	pri-
prošnjike	pri	Bogu.

Kakršna	 je	današnja	kultura,	ne	kaže,	da	bi	po-
gosto	mislili	ali	govorili	o	naših	slovenskih	junakih	
svetosti.	Le	kateri	starši	bi	priporočali	svojemu	sinu,	
naj	si	vzame	kot	življenjski	ideal	škofa	Slomška.	Tudi	
za	tiste,	ki	bi	se	morda	odločili	za	duhovništvo	ali	
kako	drugo	službo	v	Cerkvi,	škofovstvo	pač	ne	bi	mo-
glo	biti	cilj.	Na	Slomška	smo	ponosni	in	se	hvaležno	
spominjamo	vsega,	kar	je	naredil	za	Slovenijo,	toda	
v	današnjem	času	potrebujemo	drugačne	zglede,	ki	
bi	jim	sledili.

Slika	 postane	 drugačna,	 ko	 pomislimo	 na	 bl.	
Lojzeta	Grozdeta.	V	naši	sekularizirani	družbi	so	kr-
ščanski	starši	zaskrbljeni	za	versko	prihodnost	svojih	
otrok,	ki	jim	šolsko	in	družbeno	okolje	spodkopava	
moralo,	katero	jim	hočejo	posredovati	njihove	druži-
ne.	Tisti,	ki	smo	zrasli	v	Sloveniji,	se	spominjamo,	da	
nam	je,	ko	smo	bili	otroci,		zgled	sv.	Alojzija	Gonzaga	
pomenil	junaka,	ki	ga	je	treba	posnemati.	Prepričan	
sem,	 da	 nam	 je	 Bog	 poslal	 bl.	 Lojzeta	 Grozdeta	 za	
mladino	današnjega	časa.

Grozdetov	 življenjepis,	 ki	 je	 bil	 napisan	 kmalu	
po	njegovi	mučeniški	smrti,	 je	bil	nekoč	preveden	
v	 nekatere	 večje	 evropske	 jezike.	 Vzgojitelji	 so	 po	
celi	 Evropi	 hoteli,	 da	 bi	 bila	 Grozdetova	 zgodba	 v	
rokah	 mladega	 rodu.	 V	 nekaj	 letih	 so	 bili	 na	 raz-

polago	nemški,	 francoski	 in	italijanski	
prevod.	Nikoli	pa	ni	bilo	na	razpolago	
angleškega	prevoda.	Samo	na	internetu	
je	bilo	mogoče	najti	nekaj	informacij	o	
slovenskem	najstniškem	mučencu	Loj-
zetu	Grozdetu.	Do	zdaj.

Kdo	 je	 Lojze	 Grozde?	 Čisto	 mogoče	
je,	da	so	celo	tisti,	ki	so	živeli	v	Sloveniji	v	
apokalip	tičnih	časih	druge	svetovne	voj-
ske	in	hočejo	zdaj	pozabiti	ti	sto	temno	
razdobje	 svojega	 ži		vlje	nja,	 spregledali,	
kar	se	je	13.	ju	nija	2010	zgodilo	v	Celju:	
19-letni	dijak	Lojze	Grozde,	ki	je	bil	na	novega	leta	
dan	1943	na	poti	na	obisk	svoje	družine,	in	ki	so	ga	
ugrabili	komunistični	partizani	ter	ga	okrutno	mučili	
do	smrti,	ker	so	pri	njem	našli	versko	literaturo,	je	bil	
razglašen	za	mučenca	vere.	Zaradi	njegove	edinstve-
ne	živ	ljenjske	zgodbe,	ko	se	 je	 iz	upornega	otroka	
v	hudih	okoliščinah	preobrazil	v	resnično	svetega	
mladeniča,	ga	sedanji	papež	Benedikt	XVI.	priporoča	
kot	junaški	zgled	mladim	današnjega	časa.

Življenjepis	bl.	Lojzeta	Grozdeta	na	120	straneh,	
ki	temelji	na	dveh	obširnih	slovenskih	življenjepisih,	
je	pripravil	Fr.	Alojzij	Hribšek	iz	škofije	Bridgeport,	
Connecticut.	 Cena	 je	 $14.00	 (plus	 poštnina,	 če	 je	
poslan	po	pošti).	Knjižico	lahko	naročite	na	naslovu:

Mr.	Anton	Malensek
327	Ridge	Road
Orange,	CT	06477;	tel:	203	799	2928.
Če	boste	knjižico	priporočili	svojim	prijateljem	

in	znancem,	boste	naredili	veliko	uslugo	ameriškim	
mladim.
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Danilo Türk je postal simbol razdvojenosti Slovenk in Slovencev, saj 
to razdvojenost potencira in jo vzdržuje od prvega dne, ko je zasedel 
predsedniški fotelj.

Eden verjetnejših kandidatov na jesenskih predsedniških volitvah 
Danilo Türk je v funkciji aktualnega predsednika države še enkrat 
znova dokazal, da je njegov mišljenjski državniški domet dvotiren. Naj 
pojasnim: za ene uporablja ene, za druge pa drugačne kriterije. Enim, 
ki so mu ideološko in politično blizu, daje še drugo priložnost, drugim 
ne daje niti prve.

Ali z njegovim besednjakom: nekaj je prvorazredno, nekaj pa 
drugorazredno. Prav zato je Danilo Türk postal simbol razdvojenosti 
Slovenk in Slovencev, saj to razdvojenost potencira in jo vzdržuje od 
prvega dne, ko je zasedel predsedniški fotelj. Žal drugorazrednim to 
dela tudi za njihov davkoplačevalski denar.

Tako neprimerno, nesprejemljivo in ne predsedniško je v teh dneh 

ravnal tudi v dveh aktualnih zgodbah: v zgodbi o poslancu Simčiču 
in ponarejenem spričevalu in v pripovedi o Meršolu – udbovskem 
sodelavcu. Da ne bo kdo govoril o manipulaciji, poglejmo, kaj je Türk 
rekel o zadevi Simčič! Predsednik republike dr. Danilo Türk je v zvezi s 
ponarejenim spričevalom poslanca državnega zbora Ivana Simčiča me-
nil, da ta primer zelo negativno vpliva na verodostojnost in legitimnost 
poslanca, na ugled državnega zbora in na slovensko politiko.

Odgovornost poslanca je v prvi vrsti njegova osebna odgovornost. 
Predsednik republike je izpostavil, da ima poslanec Simčič sedaj pri-
ložnost, da izkaže svoj odnos do etike in morale v politiki in v javnem 
življenju nasploh. Njegova stranka in državni zbor pa imata priložnost, 
da na konkretnem primeru pokažeta svoj odnos do vprašanja vero-
dostojnosti in legitimnosti poslanca, to je do enega ključnih vprašanj 
politične etike, morale in politične kulture.

Zdaj pa naj predsednik Türk za hip odloži predsedniška opravila in 

Slovenci smo vsaj v političnem pogledu vedno bili razdvojeni med različnimi usmeritvami, toda komunizem je to razdvojenost prignal do skrajnosti 
z bratomorno državljansko vojsko za časa okupacije in po njej. In ta vojska še vedno traja. Komunistični voditelji so vedno skrbeli, da je ta razdvojenost 
ostala, saj jim je dajala možnost ribariti v kalnem. Kdo je danes glavni pobornik te razdvojenosti je pokazal Vinko Vasle v “Reporterju” pod naslovom 
“Dva obraza kandidata Türka”.

Janševa vlada, ki je nedavno “praznovala” prvih sto dni vladanja (v 
tem obdobju naj ne bi doživljala napadov nasprotnikov, pa takih razmer 
sploh ni bilo), je čedalje bolj v sedlu. To seveda ne pomeni, da so njeni 
nasprotniki, ki jih vodita ljubljanski župan Janković in Kučan, z njo 
sprijaznili, toda zmanjkuje jim “smodnika”. Z velikim štrajkom državnih 
uslužbencev vseh vrst sredi aprila, ključni so bili učitelji, so mislili vlado 
zrušiti. “Razjezili” so jih varčevalni ukrepi, ki so včasih resnično malo 
nerodno predstavljeni, toda njihovo edino ozadje je resnica, da lahko 
človek in posledično država samo toliko potroši, kolikor ustvari. Vladi 
so sindikati grozili, da bodo z referendumom preprečili uveljavitev teh 
ukrepov. Po zelo utrujajočih pogajanjih so dosegli sporazum in trenutno 
so sindikati nevtralizirani. To je izjemen uspeh vlade. Prejšnja komuni-
stična vlada se s svojimi levimi sindikati ni mogla sporazumeti, “desna” 
Janševa je bila uspešna. Znova se je potrdilo, da je Janez Janša mojster 
kriznih razmer, kar je dokazal že v osamosvojitvi Slovenije.

Komunisti so nato ubrali novo taktiko. Začeli so govoriti o straho-
vladi in uničevanju socialne države. Prvo je velika neumnost, drugo je 
v določenem pogledu delno res, gre za zmanjševanje določenih pravic, 
višjih plač državnih uslužbencev in nekaterih privilegijev, toda to je 
začela že prejšnja vlada. Glede na sporazum vlada-sindikati ta taktika 
ne obljublja rezultatov.

Komunistično norenje, ki ga vodi Janković, – temu celo časopisi 
in elektronski mediji, ki so pod kontrolo “levice”, očitajo vpletenost v 
gospodarski kriminal, – se sedaj obrača v čaščenje Tita, kar so dokazovali 
s proslavami ob njegovem rojstnem dnevu 25. maja, proslavljanjem par-
tizanskih zmag, ki jih nikoli ni bilo in podobno folkloro, katere namen je 

deliti ljudi na tiste, ki so za partizane in one, ki v takem početju ne vidijo 
prihodnosti Slovenije. Prizadevajo si doseči novo delitev državljanov 
na “naše” in “vaše”, “napredne” in “nazadnjaške”, državljanje “prvega” 
in “drugega” razreda... Med novinarji osrednje državne televizije so se 
pojavili celo posamezniki, prednjačile so dame,ki so pozivali k pobijanju 
političnih nasprotnikov in njihovemu metanju v jame. K takemu vzdušju 
naj bi pripomogla tudi zamenjava na čelu nekdanjih komunistov, ko je 
“evropskega” Pahorja zamenjal njegov nekdanji ideolog in zagovornik 
trde partijske linije Lukšič. Kam bo to pripeljalo Slovenijo, si nihče ne 
predstavlja. Vsekakor to za državo ni dobro, še slabše pa bi bilo iz tega 
delati paniko. Trditev ljubljanskega župana Jankovića, da bo v naslednjih 
štirih mesecih osvobodil Slovenijo – misli, da bo zrušil vlado in jo sam 
prevzel – kaže na njegovo pomanjkanje osnovnega političnega čuta. 
Zanj in za komuniste je namreč Janša enak protikomunistom med drugo 
svetovno vojsko: izdajalec, sodelavec okupatorja. To svoje prepričanje 
dokazujejo s čedalje pogostejšimi napadi na nemško kanclerko Mer-
klovo, z govorjenjem o nemški nevarnost in podobno. Znova bi se radi 
borili proti “nemškemu okupatorju”. Živijo v preteklosti.

Kaj čaka Slovenijo v naslednjih mesecih? Zelo verjetno med polet-
nimi meseci ne kaj pretresljivega. Miru gotovo ne bo. Vsekakor pa bo v 
jeseni zelo vroče. Nenazadnje tudi zaradi volitev novega predsednika 
države. Dosedanjemu predsedniku Türku naj bi bil protikandidat 
“ev ro komunist” Pahor, glasove demokratov in pristašev samostojne 
Slovenije, predvsem tistih, ki podpirajo sedanjo vlado, bo zbiral evropski 
poslanec Zver.

Čigavi ste, naši izseljenci?

sramovali najpodlejših sredstev za dosego svojega cilja, tako se jih ne sramujejo tudi zdaj, ko so v opoziciji. Podpihovanje, obrekovanje, laži, sumničenja, 
celo spodbujanje k umorom – vse to se je uresničevalo že v prvih stotih dneh Janševe vlade. Popisal je to zgodovinar dr. Stane Granda v Naši Luči pod 
naslovom “Viharno vzdušje”.
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Kučanov siloviti obrat k Jankoviću je razkril njegovo življenjsko 
travmo: brezupno iskanje nadomestnega sina. Kučan ima samo hčeri, 
prej pa mu je nadomestnega sina igral bivši zet Branimir Štrukelj. Dokler 
ni našel Jankovića, ljubitelja diktatorja Tita, Kučanovega nekdanjega 
šefa. Kučanovo iskanje nadomestnega sina se je ujelo z Jankovićevim 
iskanjem, ki je v Kučanu našel nadomestnega očeta.

Prihajajoči kongres SD predstavlja še eno poglavje v sagi o klanju 
na slovenski levici. Dominantni mediji se na veliko vmešavajo in mešajo 
drek, čeprav kot po navadi ne znajo ločiti zrno od plev. Pahorja so že 
stokrat odpisali in vrgli v smeti, vendar še vedno vihti peščíce. Po drugi 
strani na veliko navijajo za Pahorjeva protikandidata Igorja Lukšiča in 
Patricka Vlačiča, čeprav gre za stranska igralca. Vlačič deluje neresno, 
občutek dobimo, da bi bil lahko predsednik kvečjemu v kakšnem Opera 
baru s svojo kitaro, kjer bi šarmiral s stresanjem kodrov. Pod Vlačičevim 
predsednikovanjem bi PS po hitrem postopku pogoltnila SD.

Še bolj problematičen je Lukšič, nekdaj glavni ideolog stranke, v 
resnici dinozaver, ki je izgubil stik z realnostjo. Drugače bi ugotovil, da 
bi njegovo predsednikovanje SD peljalo po poti LDS in Zares. Še hujši 
problem za Lukšiča bi bila združitev SD s PS. Spomnimo se spora z Jan-
kovićem glede spornega evropskega financiranja Stožic in Jankovićeve 
dvojke Lukšiču na sramotnem Mramorjevem alumni žuru ekonomske 
fakultete v Stožicah pred lanskimi volitvami. Ker je Janković zelo za-
merljiv, bi se Lukšiču v primeru združitve SD s PS slabo pisalo. Postal bi 

še večja politična nula.
Hud problem pomeni tudi izbor kraja kongresa. Kočevje je namreč 

pravo pogorišče vsega socialdemokratskega. Gostitelj Janko Veber je bil 
do lokalnih volitev 2010 dolgoletni župan Kočevja. Danes kot poslanec 
SD iz rokava stresa lunatične družbenoekonomske analize in predloge 
ter kraljuje v medijih. Kočevje je dolga leta tako slabo vodil, da v njem 
ni delovnih mest in mora zaradi tega vsak dan iz mesta migrirati veliko 
število delovno aktivnega prebivalstva. Kljub tej migraciji se mesto 
ponaša s sramotno, 18-odstotno brezposelnostjo (slovensko povprečje 
je 12 odstotkov). Posledica dolgoletne Vebrove sramotne dediščine so 
bili tudi lanski izgredi mladih v Kočevju, ko je mesto dobesedno gorelo 
in je zdajšnji župan Prebilič razmišljal celo o razglasitvi hore legalis.

Zato nas ne sme presenetiti Vebrovo navdušenje nad Jankovićem, 
ki ga je Veber razkril že pred leti v lokalnem časopisu. Tam je za svojega 
vzornika navedel prav Jankovića, čigar velika želja je pogoltniti SD. De-
jansko mu to stranko kot sendvič ponujajo tudi številni drugi člani – med 
njimi tudi Jankovićeva dolgoletna zaveznica v MOL-u Metka Tekavčič.

Ampak Pahor očitno ni tako okusen prigrizek, čeprav se je zdelo 
drugače. Pri razvoju njegove politične podobe lahko opazujemo razcep 
med barbikovsko butalsko in agresivno platjo. Presenetljivo je, kako so 
dominantni mediji uživali v prvi podobi, jo sprejeli kot pravo in resnično. 
Zelo zadržani in celo sovražni pa so do njegove druge podobe: ko je Pahor 
začel govoriti o »stricih in tetah«, ki ga rušijo, in o izredno negativni vlogi 

Enega najhujših udarcev druščina “Kučan & Co.” ni dobila iz vrst političnih nasprotnikov, kar so predvsem pomladne stranke, ampak iz svojih lastnih 
vrst. Prizadejal jim ga je tisti, ki ga je Kučan spravil za predsednika vlade, ki je morala odstopiti, Borut Pahor. Kučan je upal, da bo v njem imel poslušno 
lutko, ki bo pokorno izpolnjevala ukaze botrov iz ozadja in prevzemala nase odgovornost za vse njihove umazane posle, pa se mu ni izšlo. Kakšen je bil 
ta udarec, je popisala dr. Maja Sunčič s člankom v Reporterju pod naslovom ”Pahor nokavtiral Jankovića”.

prisluhne, kaj je rekel o zadevi Mitja Meršol, ki je bil kar 14 let udbovski 
sodelavec! Türk je rekel, da se pri nas »nadaljuje praksa politične uporabe 
kakšnih dokumentov iz arhivov« in da si omenjena tema zasluži »malo 
kritičnega pogleda«.

Gre za dve skrajni Türkovi nedostojnosti v obravnavi dveh zelo različ-
nih dejanj in ravnanj dveh posameznikov! Predsednik države je namreč 
postavil naslednji kriterij: popolnoma zavržno in neetično je ravnanje 
poslanca Simčiča, udbovska dolgoletna preteklost Mitje Meršola pa 
je tako rekoč politična zloraba! Še več: aktualni predsednik države v 
dejanjih in ravnanjih Mitje Meršola ne vidi nič hudega ali spornega, 
kar je trditev, ki jo je do skrajnosti pripeljala stranka Pozitivna Slovenija, 
katere član in poslanec je Mitja Meršol.

V Pozitivni Sloveniji so v svoji perverzni interpretaciji udbovske 
preteklosti svojega člana in poslanca zapisali, da gre za Meršolovo 
osebno zgodovino, da Meršol tako in tako ocenjuje, da s svojimi ud-
bovskimi poročili ni nikogar ogrožal ali prizadel, stranka pa še dodaja, 
da je Meršol s svojim delovanjem tako na Listi Zorana Jankovića kot v 
Pozitivni Sloveniji dokazal, da dela v korist meščank in meščanov ter 
državljank in državljanov.

Saj veste, kaj v takšnih primerih pride zdaj: udari strela z jasnega. 
Pa ni. Je pa res nekaj drugega: Türkovo pojmovanje »različnosti v ob-
so janju« je sila podobno, če ne že povsem enako, kot je pojmovanje 

njegovega varovanca Zorana Jankovića, ki si ga je tako zelo želel videti 
na stolu predsednika vlade.

Kar je logično, ker je Janković med drugim tudi Türkovo politično 
dete, torej njegov ideološki brat v partizanskem odporu proti sedanji 
vladi Janeza Janše. Če je tako, potem udbovci in udbovski sodelavci niso 
nobeno zgodovinsko breme za predsednika Türka in sedanjo opozicijo. 
Še več, potrjuje se “teorija zarot”, da smo se leta 1991 sicer osamosvojili, 
nikoli pa se nismo znebili preteklosti. In udbovci ter udbovski sodelavci 
so še vedno prepleteni v omrežju medijev, vladnih služb, gospodarstva, 
v kulturi itn. Od tod v teh tednih in mesecih izvira tudi črna propaganda.

Zaradi tega je marsikje zdaj, ko je bil zamenjan šef Sove (ki je 
preprečeval vpoglede v občutljivo, a za narodovo duševno zdravje po-
membno arhivsko gradivo) – prava panika. Na plano bodo prišli podatki 
o novinarjih in urednikih, ki so še danes aktivni in so delali za udbo, ali 
vojaško kontraobveščevalno službo, znameniti KOS; o še dandanašnjih 
uglednežih, ki imajo umazano preteklost in čisto sedanjost. O ljudeh 
torej, ki bi morali molčati in se vsaj malo sramovati, ne pa da so nam 
znali brati levite o demokraciji in liberalnosti. Kot je to počenjal tudi 
Mitja Meršol.

A najhuje je in najbolj žalostno, da vsem takšnim daje predsedniški 
alibi Danilo Türk. Ko bodo predsedniške volitve, se splača spomniti tudi 
na to.
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Zoran Janković je nedolžen, dokler mu s pravnomočno sodbo 
pravna država ne dokaže drugače. To je temeljno pravilo, ki velja v vseh 
primerih, tudi, ko gre za najhujše zločince in zločine. V nasprotnem 
primeru je zverinjak in anarhija, ko ulica in mediji odločajo o krivdi 
oziroma ne-krivdi.

Janez Janša je kriv, čeprav mu s pravnomočno sodbo še ničesar ni 
bilo dokazano in mu glede na obtožnico v primeru patria po moje tudi 
ne bo mogoče nič dokazati. Pa vendarle je med njim in Jankovićem za 
nekaj svetlobnih let razlike! Janša je že v naprej kriv. Križal ga je del 
sedanje opozicije, še posebej posamezniki, ki so se od drugod natepli 
v Jankovićevo Pozitivno Slovenijo. Popljuvali in v naprej oblatili so ga 
– razen redkih primerov – tako rekoč vsi mediji. Ne samo to, obtožili 
so ga in obsodili. Janez Janša je kriv, ker je neznanega dne na neznani 
lokaciji sprejel…in tako dalje in tako naprej. Še več, celo tako rekoč 
obskurno zgodbo, kot je tista s prevozom iz Grčije v domovino, so mu 
obesili najmanj kot škandal, če ne gre za zlorabo.

Zoran Janković osumljen, da je mestni, torej naš davkoplačevalski 
denar v višini 393.000 evrov preko projekta Stožice spravil v neko svojo 
firmo, 100 tisoč evrov pa kot darilo rokometnemu klubu, ki mu je nekdaj 
načeloval, zdaj pa je njegov častni predsednik. Ampak to v ovadbah proti 
znova aktualnemu ljubljanskemu županu še ni vse! Osumljen je dveh 
primerov pranja denarja, zlorabe uradnega položaja, oškodovanja upni-
kov, davčne zatajitve, pa nezakonitih kolobocij v zvezi s spremembami 

namembnosti kakšnega zemljišča in še kaj bi se našlo.
Skratka, glede na obtožbe, ki se sučejo že na sodišču proti Janezu 

Janši, so te v primerjavi z Jankovićem kot klofuta v primerjavi z kva-
lificiranim umorom! Hočem reči, da bi – če bi mediji enakopravno in 
profesionalno delovali – morali Jankovića tako rekoč požreti in izpljuniti 
kot nekaj, kar ne sodi ne v ta prostor, kaj šele v vrhunsko politiko. Tako 
kot so to storili z Janšo. Če pa to pravilo ne velja, potem je jasno, čemu 
ne velja v zadevi Zoran Janković!

Je pač medijsko zavarovan kot kočevski medved, kar je problem 
medijev ne Jankovića, če se ne izkaže drugače. Poleg tega bi Jankovića 
na naslovnicah vsak dan morali Delo, Dnevnik in Večer, ob petkih pa še 
Mladina pozivati k takojšnjemu odstopu z vseh funkcij – županske in 
iz Pozitivne Slovenije. Če pri kom,  pa za Jankovića velja, da se ga drži 
toliko sumov in obtožb, da bi bilo seveda čisto normalno in v skladu z 
maksimami njegove retorike, če bi takoj odstopil.

Ko je šlo za tisto absurdno in obskurno obtožbo proti Janši v zvezi 
s patrio, so se vsi znali hitro in brez prizivno oglašati in obsojati. Tako 
je storil celo predsednik države Danilo Türk, za katerega je itak znano, 
da prvo od drugorazrednih tem ne ločuje najbolje. Zna pa politizirati, 
zapravljati in neizmerno je zamerljiv, kar je pogreb za vsakega politika. 
Vsaj moral bi biti. Marsikdo iz znamenite procesije, ki je šla na Magistrat 
rotit Jankovića naj bo predsednik vlade (pa na srečo ni), zdaj molči. 
Svojega izbranca in varovanca bi lahko vsaj z vidika politične etike in 

Ne samo, da Slovenija ni dostojna država, kot sem zapisal prej, ampak tudi pravna država ni. Ta očitek je vedno pogostejši in glasnejši, saj je očitno, 
da velja več meril. Že dejstvo, da država preganja, kot so posmehljivo zapisali, kurje tatove, nič pa se ne zgodi tajkunom, ki so zapravili milijone in milijone 
vredna podjetja ter goljufali delavce za njihove plače in socialne prispevke, kot so to Zidar iz SCT, Tovšakova iz Vegrada, Črnigoj iz Primorja, Kordež iz 
Merkurja, Bavčar iz Istrabenza in še kup drugih, dovolj kaže, kakor različna merila uporablja slovenska “pravica”. Eden izmed tistih, ki je zaščiten bolj 
kot kočevski medved, je tudi ljubljanski župan in neuspeli predsednik vlade Zoran Janković. Morda bi moral zapisati: “še zaščiten”, saj ga menda botri 
iz ozadja zaradi njegove nesposobnosti že žagajo. Vsekakor pa je to opisal Vinko Vasle v svoji rubriki “Pisma iz fronte” v ”Reporterju” pod naslovom 
“Zakulisne igrice z Jankovićevo nedolžnostjo”.

Kučana, znanca diktatorja Lukašenka, so ga začeli dominantni mediji še 
bolj zasmehovati. Podvomili so celo o njegovi razsodnosti, ga pošiljali 
z otorinolaringologije na psihiatrijo.

Kljub temu je Pahor konec decembra z nokavtom Jankovićeve kan-
didatke za predsednico državnega zbora Kociprove hkrati nokavtiral tudi 
Jankovića s premierskega mesta, predvsem pa prekrižal načrte Kučanu, 
ki od takrat poplesuje na robu živčnega zloma. Pri Pahorjevem verižnem 
nokavtiranju v zadnjem letu je najbolj presenetljivo, da njegove besede, 
predvsem tiste o »stricih in tetah«, dominantni mediji pripisujejo Janši in 
SDS. Nikakor ne morejo spoznati in si priznati, da je Pahor, po njihovem 
mehkužec, barbika in cepec, razbil njihovega Zokija, razkril strice in tete 
ter povsem potacal Kučana.

Že dolga leta je Pahor trn v Kučanovi peti. Ker nikoli ni hotel biti 
njegov nadomestni sin, po katerem Kučan več kot očitno hrepeni. Le 
kako naj bi bil? Pahor je demokrat in svetovljan, povrh pa tudi visok 
in simpatičen. Vse, kar Kučan ni in nikoli ne bo. Podobno je veljalo za 
pokojnega Janeza Drnovška (no, res ni bil med najbolj simpatičnimi). Po 
Drnovškovi smrti je Kučan pobezljal, z verige pa so se strgali tudi zloglas-
ni strici in tete. Čeprav je Pahor zmagal na volitvah 2008, se Kučanu in 

starčevski falangi ni mogel trdno zoperstaviti zaradi sovražnikov v lastni 
koaliciji, ki so ga nenehno torpedirali. Predvsem danes politično mrtva 
Kresalova in Golobič, ki tvitata z onega sveta, saj ne dojameta, da je njun 
predhodnik Drnovšek, čeprav je mrtev, bolj živ od njiju.

Kučanov siloviti obrat k Jankoviću je razkril njegovo življenjsko trav-
mo: brezupno iskanje nadomestnega sina. Kučan ima samo hčeri, prej pa 
mu je nadomestnega sina igral bivši zet Branimir Štrukelj. Dokler ni našel 
Jankovića, ljubitelja diktatorja Tita, Kučanovega nekdanjega šefa. Kuča-
novo iskanje nadomestnega sina se je ujelo z Jankovićevim iskanjem, 
ki je v Kučanu našel nadomestnega očeta. Janković je sicer imel očeta, 
vendar je ta oče skrivnostno odsoten v Jankovićevi mitologiji. Kar je še 
posebej sumljivo, saj gre za mačista. Ni očeta, ni starega očeta – kje so 
vsi moški sorodniki po očetovi strani? Le zakaj jih je povsem zamolčal?

Vsi, ki Jankoviću niso všeč, morajo stran. Sicer nikoli ne bo glavni 
igralec, razen ko je sam s svojo pokorno PS, saj so mu, kot njegovemu 
nadomestnemu očetu Kučanu, tuji demokratični prijemi – prepričevanje 
in pogajanje. Ampak v demokraciji tako ne gre. Enega se znebiš, pride 
drug, še hujši nasprotnik. Potem se lahko Janković zgolj zjoče ob Titovi 
sliki za 25. maj.
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Bivši oficir JLA Milan Gorjanc je v nedeljo na Jančah in v 
zavetju svojega “velikega vodje” Zorana Jankovića nastopil s 
hujskaškim govorom, ki je vreden omembe zato, ker gre za 
nevarno mitingaštvo po srbskem vzoru. In tako je Gorjanc 
pomagal dodatno onečastiti ZZB (Zveze Združenj Borcev) za 
vrednote NOB.

ZZB za vrednote NOB je zlorabljena, onečaščena, ponižana. Postala 
je žrtev komunističnih hujskačev, svetih krav partizanstva v zaledju, 
majskih hroščev in generacije novih “borcev”, ki v članstvu v tej orga-
nizaciji vidijo samo kakšne koristi.

ZZB za vrednote NOB je s takšnimi posamezniki izgubila vse tisto, ali 
pa skorajda vse, kar naj bi predstavljala v mirnem času. Spomin in opomin. 
ZZB za vrednote NOB je žrtev nekakšne nove dolomitske izdaje – s tem, da 
so jo vpeli v dnevno politična dogajanja, v katerih podžiga kulturni boj in 
izziva – zaenkrat na verbalni ravni – novo državljansko vojno.

ZZB za vrednote NOB je zatočišče zgodovinskih laži in ponaredkov 
– od dneva OF do Dražgoške bitke in še česa. Je organizacija, v imenu 
katere se njen prvi mož Janez Stanovnik bori proti imperializmu leta 
2012, kot da mu te znamenite “bitke” skupaj v koaliciji s Hitlerjem leta 
1941 ne bi bilo dovolj.

ZZB za vrednote NOB je bila zlorabljena pred zadnjimi volitvami, 
da bi postala soustanovitelj zlagane stranke “novih vrednot” Pozitivne 
Slovenije. Danes se z njenim liderjem, ki se mu je šel na magistrat klanjat 
Stanovnik, utaplja v moralnem breznu sumov najhujšega kriminala, 
tudi onega organiziranega.

ZZB za vrednote NOB je tako zrasla v karikaturo same sebe, kar je vsaj 
etični in moralni zločin nad vsemi tistimi, ki so v imenu svobode in boja 
proti naci-fašizmu med drugo vojno dali svoja življenja. In prav v imenu 
njih prirejajo proslave, ki so bolj čudne neokomunistične bakanalije kot 
spomin na to, kar je v resnici bilo.

Tako je bila ZZB za vrednote NOB v nedeljo zlorabljena tudi na 
Jančah, kjer je imel militantni hujskaški govor bivši oficir Jugoslovan-

ske “ljudske” armade, tiste, ki se je na primer najbolj spominjamo po 
ogabnih masakrih v hrvaškem Vukovarju in še marsikje med zadnjimi 
balkanskimi bakanalijami, ki jih je zganjala.

Milan Gorjanc, član predsedstva ZZB za vrednote NOB, je govorniško 
priložnost popolnoma zlorabil za pritlehno politiziranje o slovenski 
vojski, ki ni slovenska, ampak pod ameriško komando; o Angeli Merkel 
kot šefici izvoznici ameriške demokracije; o slovenski vladi, ki ni na-
klonjena ljudstvu. To ljudstvo obvladuje s cerkvijo in razkosanostjo na 
212 občin – pač vse v stilu ena fara ena občina. Da o drugih njegovih 
poniglavostih in izmišljotinah sploh ne govorim. Recimo, da je Maribor 
izgubil univerzijado zato, ker je župan malo drugačen kot od njega 
pričakuje SDS. Hvalil je policijske sindikaliste, ki so že stopili preko meje 
udara na oblast in državo.

V imenu ZZB za vrednote NOB je Gorjanc med drugim povedal, 
da so partizani zmagali v štirih letih, on oziroma njegovi pa bodo v 
prihodnjih šestih mesecih. Kakšno vojno je napovedal in komu? In se 
ni oglasil predsednik države. Vse to, kar počenjajo Gorjanc, Stanovnik 
in drugi v imenu ZZB za vrednote NOB   niso nič drugega kot oblika 
hujskaškega mitingaštva, za katerega smo mislili, da smo ga porazili 
pred dvajsetimi leti.

Kdo kliče nad Slovence nekega novodobnega Miloševića iz domačih 
logov, kdo partizansko borbo zlorablja za neke nove jogurt revolucije na 
mitingih, kjer se ne spominjajo preteklosti, ampak nam grozijo z njim 
lastno prihodnostjo? Kdo nam preko zlaganih jugonostalgičnih vrednot 
uvaža svojevrstni neokomunizem kot neofašizem? In je predsednik 
“vseh Slovencev” Danilo Türk tiho, ker nima časa saj se gre turizem 
jesenskega kandidata.

Kdo se igra z ognjem v časih, ki niso niti najlepši niti najbolj prijazni 
za ljudi? In ki so v veliki meri rezultat še enega greha ZZB za vrednote 
NOB – pomoči pri ustoličenju KGB vladavine. Člani ZZB za vrednote NOB, 
ki imajo še malo, vsaj kanček dostojanstva in spomina na lastne temeljne 
vrednote, bi morali prečistiti svojo organizacijo, da jih nekoč ne bo sram.

Vedno znova se na sceni pojavlja ZZB (Zveza Združenj Borcev), ki ji predseduje že večkrat omenjeni Janez Stanovnik. Posebno glasni so v času 
zategovanja pasu, saj se bojijo, da se bo zgodilo tisto, kar bi se morali že davno. Kot sem že v preteklih številkah večkrat omenil, je borčevstvo postalo 
dedno. Do neke mere je razumljivo, da je komunistična Jugoslavija podelila posebne pokojnine in druge privilegije tistim, ki so se med vojsko borili v 
partizanskih vrstah. Toda takih je zdaj že prav malo, “borcev” z izrednimi dohodki in privilegiji pa je vsako leto več. Vse to visi na državnem proračunu, 
čeprav so ti “borci” prve partizane videli šele v filmu o Sutjeski. Kaj v bistvu pomeni ta ZZB in kaj počenja, je popisal Vinko Vasle v “Reporteru” pod 
naslovom “Borčevska jogurt revolucija”.

estetike naprosili, če se umakne na Golovec in se za nekaj časa zapre v 
hišo. Njegovi pozitivci pa bi mu morali svetovati, da naj do konca vseh 
postopkov zamrzne svoje članstvo in funkcije v stranki, ki je lani šla na 
volitve kot najbolj moralna, najbolj socialna in najbolj poštena. Zdaj 
pa imajo.

Veljalo bi se tudi vprašati, kaj se je z ovadbami proti Jankoviću tako 
dolgo dogajalo na tožilstvu! Tam so ovadbe že imeli v času, ko je Jan-
ković pretendiral na prestol predsednika vlade. Ne vem, ali je v skladu 
s tožilskim zakonom ali ne to, da bi v primerih zelo utemeljenih sumov 
tudi tožilci v dobrobit države in državljanov morali kaj postoriti, da na 
primer v izvršilno oblast ne bi prišel neprimeren kandidat. Oziroma, da 

bi mu vsaj ta pohod otežili. Ko so izbranci že vedeli za obsežno ovadbo 
proti Jankoviću, so molčali, ker se je zdelo, da bo predsednik vlade.

V zadevi Janša so ne glede na “kurjo-tatično” kvalifikacijo neznanega 
dne na neznani lokaciji zelo pohiteli. In, ali je odveč vprašanje, ali v 
primerih tako hudih sumov kot je v zadevi Janković, v običajnih – ne 
samo normalnih – pravnih državah odrejajo tudi odločnejše oblike 
preiskav – hišne preiskave, preiskave na delovnih mestih, preiskovalna 
dejanja naokrog vpletenih in podobno. V zadevi Janković pa nič. Razen, 
če mu niso mesece dolgo z odredbo prisluškovali, da bi ga pokopali. In 
še nekaterim. So pa odločno ukrepali proti novinarjem in medijem, ki 
Jankovića ravno niso častili kot manjšega boga.
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Stanje v Sloveniji je popolnoma jasno. Edina pot iz položaja, v katerega je po zaslugi komunistov slavno prikolovratila, je zategniti pasove, predvsem 
pa izriniti od državnih jasli vse tiste pijavke, ki so se iz političnih ali zgodovinskih razlogov prisesali nanje in se na veliko okoriščajo z davkoplačevalskim 
denarjem. Vse te in njim podobne razbojnike, tudi tiste, ki so na visokih položajih in se imajo za nedotakljive, je treba udariti v srce. V srce pa zadenemo 
človeka, če ga udarimo po žepu. Upam, da bo Janševa vlada nadaljevala po tej poti in da so se ljudje toliko spametovali, da bodo pri jesenskih predsed
niških volitvah ugotovili, da se je treba nujno znebiti faliranega diplomata in izkoriščevalskega komunista z mesta predsednika republike Slovenije.

Predsednika Türka sem predolgo zanemarjala, saj sem ga štela za 
drugorazredno temo, čeprav gre v resnici za prvorazrednega političnega 
negativca. Njegova “bilanca” je veliko bolj negativna kot pozitivna, vendar 
nas ankete kljub temu prepričujejo, da gre za nadvse priljubljenega po-
litika. Že zdaj ga dominantni mediji razglašajo za favorita predsedniških 
volitev. Spremljajo ga na vsaki pasji procesiji po Sloveniji in poročajo o 
vsaki njegovi obskurni izjavi. Prepričati nas hočejo, da sploh ni alterna-
tive. Seveda je lepo igrati vlogo nepremagljivega favorita, sploh ko ti za 
spremljavo nabija hvalnico “pleh muzka” dominantnih medijev, da bi 
preglasila vse dvome in spornosti v delu in liku sedanjega predsednika. 
Pristransko navijanje medijev pa mora predvsem prikriti dejstvo, da 
se Türku od strahu tresejo gate pred možnostjo, da jeseni ne bi bil več 
predsednik. Je totalen ziheraš, zato nič ne sme biti prepuščeno naključju.

Danilo Türk je zagotovo najslabši predsednik doslej. Kot predsedniški 
kandidat je leta 2007 leporečil in prevaral mnoge volivce, ko je obljubljal, 
da bo zastopal vse državljane. Takoj po volitvah je obrnil ploščo in brez 
zadržkov pokazal, da s seboj vleče velikansko navlako totalitarizma in 
da je predsednik, ki ne združuje, ampak najbolj razdeljuje. Sprva je nosil 
masko diplomata, ki jo je potem kaj hitro zavrgel in razkril svoj pravi, 
socialno neobčutljivi obraz. Novembra 2007 je z dvignjenimi rokami 
skupaj s Semoličem protestiral proti razmeram v državi, čeprav smo 
bili na zgodovinskem višku gospodarskega razcveta in najnižje brez-
poselnosti. Ko je kriza pokazala zobe in se je brezposelnost podvojila, 
je predsednik nenadoma obmolknil in na lepem mu ni bilo več mar za 
delavce. Še bolj socialno neobčutljiv obraz je pokazal leta 2011, ko je 
glasno podprl pokojninsko reformo, ki je predvidela zategovanje pasu 
za navadne državljane, svojemu pokojninskemu privilegiju pa se seveda 
ni hotel odpovedati. Letos je znova nesolidarno obrnil hrbet delavcem 
v gospodarstvu, ko se je z vsemi štirimi boril proti varčevanju in vneto 
branil svojo visoko plačo.

Tudi predsednikovo levičarstvo je zgolj maska, saj ga zaznamujejo 
jasne monarhične težnje. Če si bil del bivšega totalitarnega režima, 
potem to še ne pomeni, da si levičar. Zaradi svoje preteklosti predsednik 
zanemarja omejenost svojih ustavnih pooblastil, si nenehno uzurpira 
pravico in hiti pridigat, kaj je prav in kaj ne. Kar na lastno roko bi rad 
določal, kdo bo premier in kdo ne. Očitno mu je v petih letih zelo stopila 
oblast v glavo in misli, da lahko deluje pod šifro “država, to sem jaz”. Pri 
tem v skladu z monarhično navado uporablja dvolične kriterije. To je 
najočitnejše pri njegovem odnosu do sodelavcev. Obdal se je z dvorjani, 

ki jih zaznamuje moralna vprašljivost, vendar so ti izvzeti iz kakršnekoli 
kritike: naj gre za afero spodnje gate, razmetavanje z davkoplačeval-
skim denarjem za drage letalske vozovnice, razsipno lokanje pijač iz 
hotelskih minibarov, vožnjo na predstave v sedmih limuzinah itd. In 
to v času, ko drugi državljani zategujemo pas, predsednik in njegovi 
dvorjani pa nekaznovano razsipajo naš denar. Potem ima predsednik 
še obraz, da nam pride solit pamet o socialni pravičnosti. Dominantni 
mediji pri tem mečejo petarde od navdušenja. Prvo mesto na lestvici 
priljubljenosti zagotovljeno!

Predsednikova pristranskost je očitna tudi v odnosu do spornih 
dejanj njegovih političnih zaveznikov. Glavni točki v predsednikovem 
programu sta vse anti-Janša in vse antidesnica, za svojega favorita Jan-
kovića pa se po potrebi loti tudi prvakov na levici, npr. Boruta Pahorja. 
Nasprotno je lažnivega Golobiča in aferaško Kresalovo celo branil in od 
javnosti zahteval, naj se Golobiču da še ena priložnost. Do vseh drugih, 
tj. svojih političnih nasprotnikov in tekmecev, je nepopustljiv: njim ne 
da niti ene priložnosti, kaj šele druge.

Še spornejši je predsednikov odnos do Jankovića: o njegovih deja-
njih, ki jih preiskujejo različni organi, molči in s tem da vsem vedeti, da 
jih podpira. Podobno velja tudi za Jankovićeve ekonomsko zavožene 
projekte, ki jih predsednik propagira do zadnjega diha: finančna 
katastrofa Stožice je po Türku zgled dinamičnega razvojnega modela, 
danes nabija o nujnosti vlaganj v gradbeništvo in železnice, ker je to 
pač v Jankovićem programu za bankrot Slovenije. Glasno se bori proti 
varčevanju in se sklicuje na novega francoskega predsednika Hollanda. 
No, od Hollanda je Türk oddaljen svetlobna leta, saj je Hollande sebi 
in svojemu kabinetu takoj za tretjino znižal plačo, Türk pa je vreščal o 
spuščanju krvi, ko je Janševa vlada malce znižala sredstva njegovemu 
uradu. S Türkom zagotovo ni nobene rasti ne svetle prihodnosti, saj 
je zazrt v preteklost – to je jasno pokazal z nagrado Ertlu, danes pa s 
podporo Jankoviću.

Slovenija si v težkih kriznih časih, ki se ne bodo kmalu končali, 
zasluži boljšega predsednika od Danila Türka. Dovolj je bilo razde-
ljevanja in politikanstva pod krinko najbolj poceni moraliziranja. Ko 
izklopimo dominantno medijsko »pleh muzko«, zazija predsednikova 
strahopetnost, ki nam preprečuje, da se ločimo od preteklosti in končno 
odpotujemo v prihodnost.   Zato predsedniku kot velikemu ljubitelju 
železnic predlagam, naj končno kaj dobrega naredi za Slovenijo in si 
kupi enosmerno vozovnico za vlak za drugi razred v Atene.

Kot sta omenila tako Vasle v ravnokar navedenem članku in Granda v uvodni oceni, zna biti letošnja jesen precej vroča zaradi volitev predsednika 
republike. Vse kaže, da je Slovenija pošteno naveličana sedanjega Danila Türka, ki se je izkazal ne le kot okorel komunist, ki skuša vsepovsod uveljaviti 
stare jugoslovanske in revolucionarne “vrednote” (kako bi nekdanji “Putzfleck” Vide Tomšič drugače?), ampak tudi kot človek, ki si po svojem vzorniku 
Titu privošči vsakovrstno razkošje na državne stroške. Seveda mu to nudi sedanji predsedniški položaj. Njegova bodočnost pa ni kaj posebno rožnata. 
Kako je s tem, je popisala dr. Maja Sunčič v “Reporterju” pod naslovom “Predsedniku Türku se tresejo gate”.
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➧

Med	počitnicami	so	dokončali	novi	zahodni	trakt	
semenišča	z	razgledom	na	sadni	trg	in	sedanje	Pleč-
nikovo	tromostovje.	V	drugem	nadstropju	je	precej	
velika	soba.	Ker	so	obesili	v	nji	na	častno	mesto	sliko	
sv.	Jožefa,	smo	ji	rekli	“Jožefova	dvorana”.	V	nji	smo	
imeli	razne	prireditve,	disputacije,	govore,	shode	in	
sploh	 vse	 tiste	 zadeve,	 za	 katere	 je	 bilo	 treba	 nav-
zočnosti	 vseh	 štirih	 letnikov.	 Bila	 nam	 je	 torej	 res	
potrebna	in	Ata	je	bil	prav	vesel	svojega	dela,	zlasti	
ob	torkih,	ko	nas	je	imel	tako	lepo	v	klopeh	pred	se-
boj	in	nam	bral	na	podlagi	eksegeze	Pavlovih	pisem	
“levite”.

Meni	 pa	 Jožefova	 dvorana	 ni	 ostala	 v	 posebno	
dobrem	spominu.	V	nji	sem	namreč	doživel	kot	“go-
vornik”	in	“pisatelj”	žalosten,	če	ne	sramoten	poraz.	
Pa	o	tem	pozneje.

Pod	dvorano	sta	dve	lepi	sobi.	V	vsaki	je	prostora	za	
štiri	bogoslovce.	Ko	sem	prišel	v	oktobru	v	semenišče,	
sem	bil	neprijetno	razočaran.	Nadejal	sem	se,	da	bom	
dobil	kot	drugoletnik	sobo	z	enim	tovarišem,	pa	mi	
je	Ata	odkazal	stanovanje	v	prvi	sobi	v	novem	traktu.	
Ker	je	bil	med	mojimi	tremi	sostanovalci	zopet	Kle-
men,	sem	zrl	pred	seboj	v	duhu	dolgo	vrsto	prečutih	
noči.	Najlepše	je	bilo	pa	to,	da	mi	je	ravnatelj	hotel,	
kakor	mi	je	sam	rekel,	s	tem	celo	postreči,	kajti	soba	je	
bila	lepa,	sončna	in	popolnoma	na	novo	opremljena.

Poleg	mene	in	Klemena	sta	bila	v	nji	še	Završnik	
in	Eppich,	ki	je	bil	doma	s	Kočevskega.	Dasi	trd	in	
zaveden	Nemec,	je	vendar	z	nami	vedno	slovenski	
govoril.	 Hodil	 je	 z	 nami	 že	 v	 višjo	 gimnazijo	 in	 se	
je	pošteno	prizadeval,	da	se	je	dobro	naučil	našega	
jezika.	Bil	je	sploh	priden	in	pobožen	fant.	Ko	smo	
prišli	 po	 večerni	 molitvi	 v	 sobo,	 smo	 navadno	 še	
malo	pokramljali.	Eppich	se	teh	pogovorov	nikdar	ni	
udeležil,	ampak	je	vestno	držal	predpisani	silentium.	
Sploh	je	pa	navadno	prišel	šele	takrat	iz	kapele,	ko	
smo	bili	mi	že	v	“jaslicah”.	Bil	je	pa	tako	obziren,	da	ni	
prižgal	luči,	ampak	se	je	kar	v	temi	spravil	spat,	da	bi	
nas	ne	motil.	Rabil	je	svečo	samo	enkrat,	pa	še	takrat	
zato,	ker	ni	hotel	prelomiti	silencija.	Završnik	ga	je	
namreč	vprašal,	koliko	 je	ura,	 in	Eppich	 je	prižgal	
svečo,	vzel	budilnik	in	mu	oboje	prinesel	k	postelji,	
da	je	lahko	sam	pogledal	na	uro.	Morda	se	bo	zdelo	
komu	to	pretirano,	toda	pri	Eppichu	ni	bilo.

Poudariti	 moram,	 da	 je	 bilo	 ob	 mojem	 času	 v	
se	menišču	 veliko	 zelo	 pridnih	 in	 pobožnih	 fan-
tov.	 Najbolj	 sta	 mi	 ostala	 v	 spominu	 Prelesnik	 in	
Gnidovec.	Prelesnik	je	bil	predsednik	bogoslovske	
knjižnice	 in	 Tomaževega	 društva.	 Udejstvoval	 se	
je	tudi	kot	pisatelj	v	Cirilskem	društvu	in	bil	v	svo-
jem	 letniku	 menda	 najboljši.	 V	 Gnidovcu	 sem	 pa	
zrl	 drugo	 neizpremenjeno	 izdajo	 sv.	 Alojzija.	 Celo	
v	prostem	času	mu	je	bil	najljubši	oddih	molitev	v	
kapeli.	 Zdaj	 že	 uživa	 zasluženo	 plačilo	 v	 nebesih.	
Meni	je	s	svojim	zglednim	življenjem	večkrat,	dasi	

nehote,	vest	spraševal.	Pripomnim	naj	še,	da	je	bil,	
čeprav	nekoliko	slaboten,	vedno	vedrega	duha	in	da	
je	z	vsakim	ljubeznivo	občeval.	So	namreč,	ki	mislijo,	
da	 mora	 pobožen	 človek	 nositi	 postrani	 glavo,	 se	
vedno	čemerno	držati	in	paziti,	kdaj	bo	mogel	iz	oči	
bližnjega	potegniti	“iver”…

Takoj	prvi	teden	po	počitnicah	me	je	srečal	rav-
natelj	 na	 hodniku	 in	 vprašal,	 če	 sem	 zadovoljen	 s	
sobo.	Povedal	sem	mu	odkrito,	da	bi	bil	rajši	z	enim	
tovarišem	v	najslabši,	kakor	s	tremi	v	najboljši.

Še	isti	mesec	se	mi	je	želja	spolnila.	Prišel	sem	v	
sobo	št.	14,	ki	je	veljala	res	za	naslabšo.	Svoje	dni	je	
bila	“kadilnica”,	pa	ne	za	kadilo,	ampak	za	pipe	in	
cigarete.	Na	sredi	je	stal	med	vrati	in	oknom	nizek	
podolgovat	zaboj,	ki	je	bil	napolnjen	z	žaganjem.	Ob	
obeh	stenah	so	pa	sloneli	bogoslovci,	kadili	in	pljuva-
li	vanj.	Ko	je	pa	v	semenišču	zmanjkalo	prostora,	so	
kadilce	nagnali	na	hodnik	kadilnico	znova	ometali,	
da	bi	spravili	tobakov	dim	ven	(pa	ga	niso),	in	v	nji	
nastanili	dva	drugoletnika.

Sobi	se	ne	sme	očitati,	da	je	prijazna.	Okno	ima	
na	 dvorišče.	 Zato	 sva	 bila	 s	 tovarišem	 Rozmanom	
nedolžna	nad	pismom,	ki	ga	je	tisto	leto	dobil	Ata	
in	 ga	 nam	 pri	 eksegezi	 položil	 na	 srce.	 Anonimni	
avtor	 je	v	njem	primerjal	semenišče	z	menažerijo,	
iz	katere	gledajo	skozi	okna	biki	in	osli.	Ker	leži	št.	
14	med	stopniščem	in	“Gospodsko	ulico”,	je	precej	
mrzle	narave.	Ako	bi	jo	primerjal	s	“Sibirijo”,	bi	jo	po	
pravici	lahko	imenoval	“Alasko”.	Zato	sva	pozimi	tudi	
sama	kurila,	če	sva	le	prišla	do	drv.	Pri	tem	nama	je	
včasih	pomagala	nagajivost	sošolca	Severja.

Najrajši	naju	je	obiskal,	kadar	je	bila	soba	prazna.	
Ob	taki	priliki	nama	je	vselej	pustil	svojo	“vizitko”	v	
tej	ali	oni	obliki.	Včasih	nisem	mogel	svetilke	priž-
gati,	ker	je	spremenil	v	nji	petrolej	v	vodo,	ali	pa	sem	
začutil,	ko	sem	se	ulegel	k	počitku,	pod	seboj	nekaj	
trdega,	kar	sem	po	kratkem	otipavan	ju	spoznal	za	
poleno.	Te	vrste	vizitka	mi	je	bila	vselej	dobrodošla.

Moj	sostanovalec	Rozman	je	bil	miren,	flegmati-
čen,	pa	tudi	nekoliko	nereden	fant.	Svetilke	(elek-
tri	ke	še	nismo	imeli)	smo	si	morali	sami	snažiti	in	
nalivati.	Rozman	je	ni	nikdar	(imela	sva	vsak	svojo).	
Ko	jo	je	nekoč	preveč	nalil,	se	mu	je	vnela	vsa	tista	
nesnaga,	ki	se	je	bila	tekom	mesecev	nabrala	v	go-
rilniku.	Naenkrat	je	bil	pri	vratih.	Nad	menoj	je	pa	
vpil,	da	sem	norec,	ker	sem	skušal	gorečo	svetilko	
ugasniti.	Bal	se	je	namreč,	da	bi	se	ne	bila	razpočila.	
Ker	 sem	 bil	 istega	 mnenja,	 sem	 jo	 zgrabil	 in	 vrgel	
skozi	okno	na	dvorišče	v	sneg.	Tam	je	ležala	še	dolgo	
potem,	ko	je	bilo	že	vse	kopno.	Rozman	si	ni	nabavil	
nove	svetilke.	Ker	se	ni	hotel	iz	prevelike	obzirnosti	
pri	moji	učiti,	je	končal	vsak	dan	studium	s	sončnim	
zahodom	in	se	nato	posvetil	notranjemu	življenju	na	
postelji,	če	ga	ni	pri	tem	“duhovnem”	delu	zmotil	Ata.

V	obednici	je	bil	včasih	tudi	nekoliko	neprijeten.	

Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

“V ALASKI”
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Kadar	smo	dobili	za	tretjo	jed	mesene	klobase	in	je	
bil	on	prvi	na	vrsti,	je	navadno	vse	pretipal,	dokler	
ni	prišel	do	take,	ki	mu	je	bila	ravno	prav	mehka.	Če	
smo	ga	opomnili,	da	se	to	ne	spodobi,	je	rekel	prav	
počasi:	»Vsak	po	svoje.	Kadar	boš	ti	prvi,	jih	boš	pa	
ti	lahko	tipal.«

Od	doma	je	dobival	redno	aprovizacijo,	slivovko,	
rebrca	in	drugo.	Mesnino	je	hranil	v	klečalniku	med	
razno	šaro,	med	starimi	skorjami,	papirji,	tobakom	
in	kolarji.	Za	zajtrk	si	je	navadno	kuhal	jajca.	Sol	je	
prinašal	iz	obednice,	in	sicer	kar	za	ves	teden.	Ker	jo	
je	hranil	na	peči	odprto,	je	bila	že	drugi	dan	vsa	praš-
na.	Ko	sem	a	nekoč	na	to	opomnil,	se	je	zadovoljno	
zasmejal	in	rekel:	»Viš,	prah	mi	je	prav	všeč,	ker	mi	
nadomestuje	poper.«

Razburjenega	sem	videl	samo	enkrat.	To	je	bilo	
tedaj,	ko	mu	je	Ata	odnesel	pipo.	Bil	je	namreč	tako	
strasten	 kadilec,	 da	 bi	 bil	 v	 primeru	 ognja	 gotovo	
najprej	rešil	“fajfco”.	Kadar	ni	bila	v	službi,	je	navad-
no	slonela	v	kotu	poleg	peči.	Tu	jo	opazi	nekega	dne	
ravnatelj,	ko	nama	je	prišel	okno	zapret.	Mudil	se	je	
slučajno	na	hodniku	in	je	videl,	da	je	odprto,	pa	naju	
je	hotel	varovati	prepiha.

»Gospod	Mlakar,	od	kdaj	pa	vi	kadite?«	se	je	šalil.	
»Vi	pa	vendar	niste	za	pipo,	saj	boste	še	v	jetiko	prišli.	
Gotovo	vas	je	gospod	Tomaž	naučil	kaditi.	Ne,	ne,	to	
pipo	bom	kar	konfisciral,	sicer	mi	še	umrjete,	potem	
bom	pa	imel	vašo	smrt	na	vesti.«

Revež	Rozman	je	pa	stal	ves	obupan	sredi	sobe	in	
ni	mogel	od	samega	razburjenja	niti	besedice	spraviti	
iz	ust.	Šele	potem	je	prišel	do	sape,	ko	je	Ata	izginil	s	
pipo	skozi	vrata.

»Moja	fajfca!«	je	vzkliknil	s	tresočim	se	glasom	in	
planil	za	njim.

Kmalu	se	je	vrnil	ves	srečen	in	zadovoljen	s	cevko	
v	roki.

»Tja	pod	streho	na	stopnice	jo	je	vrgel.	Porcelan	
se	je	sicer	razbil,	‘rolček’	sem	pa	le	rešil.	Veš,	bilo	je	
treba	precej	tobaka,	preden	sem	ga	tako	lepo	okadil.«

Pipe	pa	potem	ni	več	puščal	pri	peči,	marveč	jo	je	
rajši	hranil	v	klečalniku	med	rebrci	in	kruhom,	kjer	
je	bila	varna	pred	Atom.

Zelo	rad	sem	ga	gledal,	kadar	se	je	bril.	Strgal	se	
je	po	obrazu,	kakor	bi	bil	imel	krompir	pod	britvijo.	
Pri	tem	mučnem	delu	se	je	gledal	v	majhen	košček	
razbitega	ogledala,	da	je	videl	v	njem	komaj	pol	lica.	
Zato	je	bil	vselej	tako	porezan,	kakor	bi	bil	prišel	iz	
mačjih	krempljev.

Zavoljo	 svojih	 nenavadnih	 navad	 je	 slovel	 med	
nami	kot	original,	ki	pa	ni	nikomur	kalil	vode.	Jaz	
sem	bil	z	njim	že	zato	zadovoljen,	ker	me	ni	motil	
ne	pri	učenju	ne	pri	spanju.

Že	od	doma	sem	bil	navajen,	da	sem	se	glasno	učil.	
To	me	je	v	prvem	letniku	zelo	oviralo	pri	študiranju,	
ker	nisem	smel	tovarišev	motiti.	Zato	sem	se	večkrat,	
zlasti	ko	sem	se	pripravljal	za	skušnje,	zatekel	na	pod-
strešje,	kjer	sem	lahko	razgrajal,	kakor	sem	hotel,	ter	
dokazoval	tramovom	potrebnost	božjega	razodetja,	
pristnost	knjig	Svetega	pisma	in	jim	z	modroslovjem	
polagal	na	srce,	da	je	svet	končen.	Edino	to	je	bilo	
nerodno,	da	me	je	pozimi	neusmiljeno	zeblo,	med-
tem	ko	sem	se	poleti	potil,	kakor	bi	bil	v	parni	kopeli.

Ko	sem	se	konec	leta	učil	za	skušnje,	mi	je	neko	
popoldne	ostalo	pod	razbeljeno	opeko	tako	toplo,	
da	sem	slekel	talar	in	ga	obesil	poleg	vrat	na	žebelj,	
ki	ga	gotovo	ni	nihče	zabil	v	ta	namen	v	tram.	Nato	
pa	začnem	predavati	“ambulando”	(sprehajaje se)	
kakor	 svoje	 dni	 Sokrat.	 Bil	 sem	 prav	 na	 skrajnem	
zahodu	prostranega	podstrešja,	ko	je	v	stolnici	bíla	
ura	šest.	V	svoji	gorečnosti	za	fundamentalko	sem	
preslišal	 zvon,	 ki	 me	 je	 klical	 na	 sprehod.	 Urno	 jo	
poberem	čez	tramove	po	deskah	proti	izhodu.	Ko	se	
približam	vratom,	zagledam	tam	nekoga	v	talarju.	
Sicer	 nisem	 razločil	 obraza,	 vendar	 sem	 mislil,	 da	
me	je	prišel	Ata	preganjat.	Ker	sem	bil	zaradi	julijske	
vročine	samo	v	belih	“pyjamah”,	sem	hitro	izginil	na	
drugo	stran	podstrešja	in	začel	premišljevati,	kako	bi	
prišel	do	talarja.	Slednjič	se	mi	je	posvetilo:	pobegnil	
sem	pred	–	lastnim	talarjem.

V	drugem	letniku	mi	ni	bilo	treba	hoditi	v	pod-
strešje	“predavat”.	Lahko	sem	se	v	sobi	glasno	učil,	
Rozman	je	pa	navadno	ležal	in	postelji	in	me	poslu-
šal,	če	ni	dremal.	Sam	ni	nikdar	študiral,	saj	niti	knjig	
ni	imel.	Pri	neki	licitaciji	je	pobral	staro,	v	svinjsko	
usnje	vezano	biblijo,	ki	je	nihče	ni	hotel	kupiti,	in	jo	
nosil	s	seboj	v	šolo,	da	ni	hodil	prazen.	Svojo	brez-
brižnost	v	tem	oziru	je	pa	znal	spretno	opravičiti.

»Lectorem	unius	libri	timeo«	(Bojim	se	bralca	ene	
knjige	–	sv.	Avguštin),	nam	je	dejal,	ko	smo	ga	zaradi	
tega	pri	neki	priliki	v	roke	vzeli.	»Sicer	pa,	ali	ni	Sv.	
pismo	‘knjiga	knjig’?	Saj	je	v	nji	zbrana	vsa	teologija,	
celo	cerkvena	umetnost,	ko	je	tako	lepo	ilustrirana.«

Njegovo	mizo	je	krasila	precejšna	zbirka	samih	
starih	 knjig,	 katere	 je	 nabiral	 pri	 licitacijah	 med	
ostanki,	pa	jih	ni	rabil	za	študiranje,	ampak	za	kurja-
vo.	Zato	ni	gledal	pri	izbiranju	pripravnega	materiala	
toliko	na	kvaliteto	kakor	na	kvantiteto.

Bil	je	stipendist	in	je	pri	neki	priliki	malo	manjka-
lo,	da	ni	stipendijo	zakuril.	Vzel	je	tri	debele	knjige	
in	jih	nesel	v	peč.

»Pokaži,	 morda	 je	 katera	 kaj	 vredna,«	 sem	 mu	
re	kel	 in	 tako	 v	 prvi	 našel	 štiri	 bankovce	 po	 deset	
gol	dinarjev.

»Viš	ga	osla,«	se	je	zasmejal,	»pa	bi	bil	kmalu	celo	
štiftungo	požgal!«

Pri	polletnih	skušnjah	jo	je	še	nekako	izvozil,	konec	
leta	mu	je	pa	slaba	predla.	Ker	je	zaradi	hude	vročine	
moja	“predavanje”	večinoma	prespal,	je	bilo	njego-
vega	znanja	komaj	za	sufix.	Profesorji	 so	mu	sicer	
izjavili	v	spričevalu,	da	njegovo	znanje	“zadostuje”,	mu	
izročili	svoj	pozdrav	(»Lecturis	salutem«)	in	mu	sled-
njič	odločno	nasvetovali,	naj	si	izbere	kak	drug	kraj,	
kjer	bo	lahko	uspešneje	nadaljeval	svoje	znanstveno	
delovanje.	Fant	je	ubogal,	zapustil	negostoljubno	lju-
bljansko	semenišče	in	se	zatekel	v	celovško.

Pripomniti	moram,	da	 je	bila	v	drugem	letniku	
učna	tvarina	precej	obilna	in	deloma	tudi	težka.	Zato	
se	 je	 včasih	 pripetilo,	 da	 je	 profesor	 eksaminanta	
(vprašanec),	ki	se	je	zanašal,	da	v	“lemenatu”	vsak	
zdela,	povabil,	naj	pride	takole	krog	velike	noči	»über	
die	Gasse«,	da	bo	popravil,	kar	je	pri	polletni	skušnji	
slabo	naredil.	Marsikdo	je	bil	pa	tako	nevljuden,	da	ni	
sprejel	prijaznega	vabila,	ampak	je	rajši	že	v	semestru	
“basal”	iz	semenišča.



Nek	star	profesor,	ki	je	stanoval	v	župnišču	blizu	
semenišča,	je	vsakega,	ki	ni	znal	pri	skušnji,	povabil,	
naj	 pride	 pozneje	 na	 njegov	 dom	 “čez	 cesto”	 svoj	
poraz	popravljat.	Ker	mu	je	to	povedal	v	nemškem	
jeziku,	se	je	ustalila	in	ohranila	zgoraj	omenjena	fraza.

Največ	 preglavice	 nam	 je	 delala	 specialna	 dog-
matika	(nauk o verskih resnicah).	Nikomur	nočem	
delati	krivice.	Mislim	pa	še	danes,	da	bi	nam	moral	
dr.	Lampe	jasneje	razlagati.	Gospod	je	bil	zelo	učen	in	
je	svoj	predmet	popolnoma	obvladal.	Toda	latinske	
besede	so	mu	vrele	iz	ust	kakor	voda	izpod	zatvor-
nice.	Ako	sem	ga	pazljivo	poslušal,	sem	bil	konec	ure	
kar	utrujen;	odnesel	sem	pa	navzlic	temu	prav	malo.	
Zato	smo	bili	navezani	večinoma	na	knjigo,	ki	pa	je	
bila	težka	in	obširna.

Večkrat	mi	je	Rozman	pomagal,	da	sem	tvarino	
prav	temeljito	predelal.	Ležal	je	na	postelji,	jaz	sem	
mu	 pa	 dokazoval	 dogmo	 »ex	 sacra	 Scriptura,	 ex	
traditione,	ex	ratione«	(iz Svetega pisma, iz ustnega 
izročila, iz razuma).	 Pa	 me	 ni	 vedno	 tako	 mirno	
poslušal	kakor	dr.	Lampeta.

»Veš,	to	se	mi	zdi	nekam	čudno,«	me	je	prekinil	
včasih	in	začel	s	svojimi	ugovori.	Nato	se	je	razvila	
živahna	 disputacija,	 ki	 je	 večkrat	 trajala	 noter	 do	
večerje.	 Fant	 je	 bil	 nekoliko	 trmast,	 da	 sem	 mu	 le	
težko	dopovedal.	S	tem	sva	tako	temeljito	to	in	ono	
versko	resnico	prerešetala,	da	se	je	je	celo	on	naučil,	
čeprav	 je	 lepo	 zložno	 ležal	 s	 prekrižanimi	 rokami	
pod	glavo.	Zato	je	tudi	dobil	pri	semestralni	skušnji	

“bene”.	Seveda,	konec	leta…	Sicer	je	pa	julij	prevroč	
za	disputacije;	saj	sva	se	celo	pozimi	včasih	pošteno	
razgrela,	dasi	nama	je	včasih	zmanjkalo	knjig	in	Se-
verjevih	“vizitk”,	s	katerimi	bi	lahko	zakurila.

Dr.	Lesar	nam	je	“interpretiral”	(razlagal)	Sveto	
pismo	nove	zaveze.	Ta	predmet	mi	je	bil	igrača.	Imel	
sem	namreč	pri	spraševanju	bratovo	biblijo,	ki	je	bila	
v	nji	vsa	razlaga	vestno	in	kaligrafično	spisana.	Ko	
sem	bil	nekoč	vprašan,	sem	interpretiral	celo	nekaj	
več,	kakor	smo	prejšnjo	uro	predelali.	To	je	pa	v	dr.	
Lesarju	obudilo	sum.	Pri	odhodu	iz	sobe	mi	pravi,	naj	
mu	pokažem	knjigo.

»Takoo,	 kaj,	 sedaj	 vem,	 zakaj	 znate	 že	 naprej	 z	
mo	jimi	besedami	interpretirati,	kaj.	Od	kod	imate	
to	biblijo,	kaj?«

»Brat	mi	jo	je	dal.«
»Bo	torej	treba	gospodu	bratu	popraviti	red,	kaj?«
S	tem	je	bila	zadeva	končana.	Konec	leta	mi	je	v	

spričevalo	zapisal	“Eminenter”,	čeprav	sem	tudi	pri	
skušnji	interpretiral	iz	bratove	knjige.

Sv.	 pismo	 smo	 brali	 tudi	 v	 grškem	 izvirniku,	 in	
sicer	Pismo	Hebrejcem.	Prevajali	smo	v	latinsko,	pri	
čemer	nam	je	Hieronimov	prevod	prav	dobro	služil.	
Da	nisem	ubogal	Dolenca	in	bral	Sv.	pisma	v	hebrej-
skem	jeziku,	se	mi	ne	zdi	prav	nič	škoda;	nasprotno	
mi	je	pa	zelo	žal,	da	nisem	vsak	dan	vsaj	enega	po-
glavja	prebral	v	grškem	izvirniku.	Tako	bi	bil	gotovo	
kaj	več	odnesel	od	grščine	kakor	samo	nekaj	verzov	
iz	Homerjeve	Iliade.

Predsednik	slovenske	vlade	Janez	Janša	je	obiskal	
slovensko	skupnost	v	Lemontu	v	soboto	19.	maja,	
preden	se	je	udeležil	dvodnevnega	vrha	Nata	v	Chi-
cagu.	V	Lemontu	so	ga	sprejeli	clevelandski	generalni	
konzul	 Jurček	 Žmauc,	 častni	 konzul	 v	 Illinois	 dr.	
Janez	Vidmar,	predsednik	Slovenskega	katoliškega	
centra	Martin	Hozjan	in	skupina	preko	250	Sloven-
cev	iz	okolice	Chicaga.	Sprejem	
se	je	začel	s	slovensko	himno,	
ki	jo	je	zapel	zbor	Špendov	in	z	
nagovorom	predsednika	Mar-
tina	Hozjana.

Spoštovani predsednik Slo-
venske vlade gospod Janez Jan-
ša, gospoda ministra, gospod 
veleposlanik, gospod generalni 
konzul in vsi drugi spremljeval-
ci: pozdravljeni in dobrodošli 
v Slovenskem Domu med slo-
venskimi rojaki, ki živimo v okolici Chicaga oziroma 
Lemonta v državi Illinois.

V veliko veselje in ponos nam je, da ste si vzeli čas 
in nas obiskali.

Pred približno dvajsetimi leti, ko smo začeli raz-
mišljati o gradnji Slovenskega Doma, smo si rojaki, ki 
tukaj živimo, zadali cilj, da bomo tukaj ohranjali in 

gojili dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki 
in tu bomo skrbeli, da jo prenašamo na naše rodove, 
ki pridejo za nami. V Domu je vsak rojak dobrodošel 
ne glede na njegovo prepričanje; spoštujemo našo 
različnost – zato ker najbolj spoštujemo tisto, kar nas 
najbolj povezuje; da smo rojaki Slovenci, med seboj 
prijatelji in bratje.

V naši slovenski skupnosti 
tukaj v Lemontu nam ne manj-
ka talentov, pa ne samo na 
kulturnem področju: v Domu 
gostimo razstave domačih in tu-
jih umetnikov, na našem odru je 
pokazalo svoje talente že veliko 
glasbenikov, plesalcev, igralcev 
in seveda tudi zabavnih ansam-
blov in pevcev. Tukaj najdejo 
svoj dom tudi najrazličnejše  
bratske, kulturne, socialne in 

športne skupine, ki Dom čutijo za svojega.
Kot v vsaki slovenski hiši, je tudi v našem Domu 

kuhinja srce doma. Vsako nedeljo po maši se zbe-
remo v domu, kjer nam naši kuharji pripravijo za 
kosilo domače specialitete. Nedeljski popoldnevi so 
zelo živahni, saj skupaj kot prijatelji igramo tarok, 
balinamo, pojemo in počnemo še marsikaj.

PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE JANEZ JANŠA 
V LEMONTU
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2012

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	popoldne	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.

V domu ima svojo pisarno tudi generalni konzul, 
ki nas redno vsak mesec obišče in pomaga našim 
članom pri različnih opravilih in uradnih postopkih. 
Hvala lepa, gospod Žmauc.

V Lemontu se zavedamo, da lahko za prihodnost 
slovenstva naredimo največ s Slovensko šolo. Zato 
so naša posebna skrb naši otroci in mladina, ki so 
vsekakor naš največji zaklad, naša prihodnost in 
naš ponos. Sobotna ju-
tra so zato naše veliko 
veselje, ker je to čas ko 
starši pripeljejo svoje 
otroke v slovensko šolo. 
Poleg  slovenskega jezi-
ka spoznavajo deželo 
in kulturo svojih pred-
nikov, se učijo še drugih 
uporabnih veščin, kar 
jih napolni s slovenskim 
vzdušjem, ki ga izrazijo 
v svoji ustvarjalnosti, 
pesmi in besedi.

To življenje, ki ga slo-
venska skupnost doživlja 
tukaj, bi bilo nemogoče, če nam ne bi stali ob strani 
naši frančiškani. Vera in kultura sta bistveni sestavini 
tega našega kulturnega središča. (...)

Vaš današnji obisk je za nas velika čast, saj tako 
visokih predstavnikov Republike Slovenije v Lemon-
tu še nismo gostili. Vaš obisk pa je za nas tudi veliko 
priznanje in zagotovilo, da imamo na samem vrhu v 
Sloveniji Vas in Vaše sodelavce, ki odslej osebno pozna-

te nas ter naša prizadevanja in ki Vas tudi mi osebno 
poznamo. Veliko nam pomeni, da je v vladi posebno 
ministrstvo, ki povezuje Slovence po vsem svetu, kar 
je pomembno tako na simbolni kot na praktični ravni. 
Ne samo, da podporo Slovenije potrebujemo za ohra-
njevanje slovenstva mi, tudi sami hočemo narediti kaj 
dobrega za Slovenijo, kjer imamo priložnost. Kot smo 
veseli, da smo lahko aktivno podprli neodvisnost naše 

domovine pred dobrimi 
dvajsetimi leti, tako smo 
pripravljeni tudi danes 
pomagati pri povezova-
nju naše domovine z raz-
nimi sistemi v državah, 
kjer smo si ustvarili dom.

Spoštovani visoki go-
stje, še enkrat dobrodošli 
med nami – naj Vam bo 
med nami lepo! Želim 
Vam in naši slovenski 
vladi veliko uspehov pri 
vodenju naše domovine 
Slovenije, predvsem pri 
premagovanju današnje 

gospodarske, finančne in predvsem moralne krize. 
Bog vas živi med nami!

Predsednik	Janša	je	slovenski	skupnosti	čestital	
za	ohranjanje	zvez	s	Slovenijo	in	se	zahvalil	za	vse,	
kar	je	storila	za	priznanje	samostojne	Slovenije	pred	
dvajsetimi	leti.

Sledil	 je	 kratek	 glasbeni	 program	 Slomškove	
slovenske	šole	in	duet,	ki	sta	ga	izvedla	Kristina	in	
Martin	Nyberg.	Ob	koncu	je	Martin	Hozjan	poklonil	
predsedniku	Janši	spominsko	knjigo	ob	100-letnici	
slovenske	župnije	Sv.	Štefana	in	spominsko	knjigo	
Slovenskega	katoliškega	centra.

NAŠI RAJNI:
ERIKA in TONE BAJUK, Wheaton, IL
ANGELA BOLHA, Cleveland, OH
AMALIJA GREGORC, Richmond Hts., OH

ZA SVETE MAŠE: $200:	 F.	 Rabzel,	 J.	 Merhar;	 $90:	 F.	 Stopar;	 $50:	
M.	Stepec;	$20:	A.	Stanisa,	I.	Matic,	K.	Oberstar;	$10:	M.	Grahor,	F.	
Piletic.
ZA CERKEV:	$10:	M.	Grahor.
ZA LUČKE:	$3:	K.	Oberstar.
ZA MISIJONE: $10:	F.	Stopar,	$7:	K.	Oberstar.
DAR LISTU AM: $Can	18:	A.	Kocjan,	A.	Mlakar;	$25:	M.	Stepec.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI
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