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KOLEDAR
UREDNIK VAM – p. Bernardin Sušnik
KRISTUSOV KRIŽ JE VIR BLAGOSLOVA IN VZROK MILOSTI – sv. Leon Veliki
O, SVETI, NEPOKOJNI KRIŽ – p. Vladimir Kos
NEDELJSKE MISLI – p. Bernardin Sušnik
BRALI SMO... razni viri
IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
sveta zgodovina: ROKODELCI – Henri Daniel-Rops
SVETO PISMO O ROKODELSTVU
angeli za danes: ANGEL TOLAŽBE – p. Anzelm Grün
MOLITVENI NAMENI ZA SEPTEMBER
papežev verouk: TOMAŽ – Benedikt XVI.
O SVETEM PISMU – bl. John Henry Newman
MARIJINO IME – Mark Alessio
BAZILIKA JEZUSOVEGA ROJSTVA
PROBLEMI SVETIH KRAJEV V PALESTINI – Joshua Lapide
SVETO PISMO IN KULTURA – Zvone Štrubelj
“MOŠKI” IN “ŽENSKI” GREHI
NEKAJ SVETOPISEMSKIH
STATISTIKA CERKVE
RAJNA CERKEV
naša kultura: JOŽEF BOROVNJAK – Silvester Čuk
DUHOVNIKI V SLOVENIJI
islam: POŠAST, KI JO JE USTVARILA BOLEZEN ISLAMA – p. Samir Khalil Samir
           TUDI TO JE ISLAM
preganjanje kristjanov:
PROTIRŠČANSKA NESTRPNOST IN DISKRIMINACIJA V EVROPI
TIBET – KITAJSKA – agencija AsiaNews
misijoni: NOVI S.O.S – SAVE OUR SON – p. Vladimir Kos
SEVERNA KOREJA, PAKISTAN, MALI, JEMEN, PERU – agencija Fides
za narodov blagor: NORIŠNICA NA REPU EVROPE – p. Bernardin Sušnik
SPOMINI – Janko Mlakar
stran platnic: ŠPORTNI KLUBI V LEMONTU
stran platnic: ROMANJA IN POBOŽNOSTI
stran platnic: VZDRŽEVALNA DELA NA LEMONTSKEM SAMOSTANU –
  
    p. Metod Ogorevc
stran platnic: DAROVI, RAJNI

SVETA GORA PRI GORICI je božja pot na gori Skalnici (682 m) nad dolino Soče pri Novi Gorici. Sveta Gora je dobila
to ime v 16. stoletju, ko se je pastirici Uršuli Ferligoj iz Grgarja prikazala Mati Božja in ji naročila: »Povej ljudem, naj mi
postavijo hišo in prosijo milosti.« Cerkev je bila posvečena v oktobru 1544. Od takrat je na oltarju podoba Marije, delo
beneškega slikarja Jakoba Palme Starejšega, ki jo je Sveti Gori podaril oglejski patriarh Grimani. Leta 1565 so skrb za
cerkev prevzeli bosanski frančiškani, ki so bežali pred Turki. Cerkev je ukazal porušiti cesar Jožef II., leta 1793 pa so
jo obnovili in na pročelje postavili ploščo z napisom iz Pete Mojzesove knjige 10,10: »Ego autem steti in monte sicut
prius.« (Jaz pa stojim na gori kakor prej). V prvi svetovni vojski je bila cerkev v bojih na soški fronti porušena. Sedanjo so
leta 1924 zgradili italijanski frančiškani po načrtu tržaškega arhitekta Silvana Bariča. V drugi svetovni vojski so Nemci
cerkev spremenili v trdnjavo. Partizansko bombardiranje z letali 29. aprila 1945 so preprečili oblaki. Po drugi svetovni
vojski so svetišče prevzeli slovenski frančiškani. Na Sveti Gori sta tudi muzejska zbirka soške fronte in Marijanski muzej.
Letošnja angelska nedelja, ki je prva v SEPTEMBRU, pade na 2. september. Na slovenskem podeželju so jo nekoč
precej slovesno praznovali, saj je pomenila konec poletnega dela na polju in nekakšen začetek kmečke jeseni. Marijini
godovi in spomini so: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in Marija, rešiteljica
jetnikov (24.). Ta spomin je bil važen v preteklih časih, ko so mnogi kristjani postali ujetniki muslimanov, kar se je pri nas
pogosto dogajalo v času turških vpadov na ozemlje današnje Slovenije med leti 1408 do 1593, ko so bili premagani v
bitki pri Sisku, kjer so imele glavno zaslugo za zmago slovenske čete pod poveljstvom Andreja Turjaškega (Auersperga).
V skoraj 200 letih so Turki v Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo skoraj 200.000 ljudi, zato je bila Marija, rešiteljica
jetnikov takrat v veliki časti. God slovenske frančiškanske province, kamor spada tudi naš samostan v Lemontu, je na
praznik Povišanja sv. Križa (14.), frančiškani pa praznujemo tudi spomin Vtisnjenja ran sv. Frančiška (17.) v spomin na
ta dan leta 1224, ko je sv. Frančišek na gori La Verni prejel Kristusove rane. Septembra godujeta tudi italijanski kapucin
p. Pij iz Pietrelcine (23.) in naš prvi blaženi Anton Martin Slomšek (24.). Še nekaj drugih septembrskih godov: papež
in cerkveni učitelj Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez
Krizostom-Zlatousti (13.); kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmin (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski
(27.); nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil
verjetno doma iz okolice Ilirske Bistrice, umrl pa je v Betlehemu.
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22. NAVADNA NEDELJA (angelska);
Gregor Vel., pap., c. uč; Mansvet, šk.;
Roza iz Viterba, dev.; Ida, spok.;
Lovrenc Giustiniani, patriarh;
Petronij, šk.; Zaharija, prerok;
PRVI PETEK; Marko Križevčan in tov., muč.;
MARIJINO ROJSTVO (MALI ŠMAREN);
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23. NAVADNA NEDELJA; Peter Klaver, red.;
Nikolaj Tolentinski, spok.; Otokar, red.;
Janez Gabrijel Perboyre, muč.;
Presv. Marijino Ime; Elbij, šk.;
Janez Zlatousti (Krizostom), šk., c. uč.;
Povišanje sv. Križa;
Žalostna Mati božja (Dolores);

16 N

24. NAVADNA NEDELJA; Edita, dev.;
Kornelij, pap. in Ciprijan, šk., muč.;
Rane sv. Frančiška; Lambert, šk., muč.;
Jožef Kupertinski, red.; Zofija (Sonja), muč.;
Januarij, šk., muč.; Emilija de Rodat, red.;
Korejski mučenci; Evstahij, šk.; Vincenc, op.;
Matej, ap., evangelist;

17
18
19
20
21

P
T
S
Č
P

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

25. NAVADNA NEDELJA; P. Pij iz
Pietrelcine, red., duh.; Lin, pap.; Tekla, muč.;
Anton Martin Slomšek, šk.; Marija Devica
Rešiteljica jetnikov; Gerard, šk.;
Avrelija ( Zora), dev.; Sergij Radoneški, šk.;
Kozma in Damijan, muč.; Elzearij in Delfi
na, zakonca, tretjerednika;
Vincenc Pavelski, red. ust.; Adolf in Janez,
muč.; Hiltruda, dev.; Eleazar, prerok;
Venčeslav (Vaclav), muč.; Lovrenc Ruiz in
tov. japonski muč.; Bernardin iz Feltre, red.;
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli;
Janez iz Dukle, red.;
26. NAVADNA NEDELJA; Hieronim,
duh., c. uč.; Mihael Kijevski, šk.

Žerjavi ko lete na tuje,
brž se zima približuje.
Če se orje na Marije sedem žalosti,
tedaj njiva sedem let ne obrodi.
Ako na Mateja sonce sije,
kmalu lepa jesen zasije.
Če ptice selivke pred sv. Mihelom ne leté,
se pred božičem ni bati zime trdé.

UREDNIK VAM
Letošnje poletje je bilo res vredno svojega imena.
Večino meseca julija in še prvi teden v avgustu smo
imeli dnevne temperature, ki so bile običajne tam ob
koncu osemdestih in začetku devetdesetih let prejš
njega stoletja, potem so se pa poletja – Bog ve zakaj
– ohladila. Letos pa se je vročina spet povzpela celo
čez 100°F (38°C), ki se ji je včasih pridružila še vlaga.
Kljub vlagi v zraku smo pa imeli pravo sušo. Bile so
občasno nevihte, toda tak dež zemlje ne namoči.
O junijskem tekmovanju športnih klubov je nekaj
slik na 3. strani platnic. Julija sta bili dve slovenski
romanji, pri katerih nismo zabeležili kake pretresljivo
velike udeležbe. Na drugo nedeljo v avgustu je bila kar
lepa udeležba pri romanju Slovenskega katoliškega
centra, smo pa že drugo leto pogrešali oltarna društva
iz Clevelanda. Se pač vsi staramo in marsikdo ni več
za daljša potovanja.
O medenem pikniku še ni mogoče poročati, ker
mora številka pravočasno v tiskarno in bo ob mede
nem pikniku že na poti k naročnikom.
Kakih omembe vrednih obiskov te čase nismo
imeli. Svojo udeležbo na Baragovih dnevih (22. in 23.
septembra) je napovedal novomeški škof msgr. Andrej
Glavan, ki bo zastopal slovenske škofe. Namerava se
ustaviti v Lemontu, potem pa skupaj z drugimi ude
leženci potovati v Marquette.
Slovenski mediji se na veliko ukvarjajo z navodilom
vatikanske Kongregacije za škofe, naj se upokojeni
ljubljanski nadškof Alojz Uran začasno umakne iz
Slovenije. Zaradi bolj ali manj meglenih izjav in po
jasnil s cerkvene strani so se tega polastili predvsem
mediji, ki bi Cerkev utopili v žlici vode, če bi mogli. Vsi
pa samo ugibajo in nakladajo, kar ni nič nenavadnega,
saj so, razen redkih izjem, slovenski novinarji, ki so
se izšolali na ljubljanski Fakulteti za družbene vede,
ki je podružnica “kumrovške univerze”, popolnoma
nesposobni in ne ločijo konjske fige od čokolade, zato
so pa toliko bolj vase zagledani in arogantni, saj jim
ukazuje in jih podpira skupina komunističnih starcev,
ki se bore le še za svoje privilegije in se na resnico ter
poštenje požvižgajo. O tej zadevi bomo lahko poro
čali šele, ko bo stvar jasna, za zdaj pa je treba dati čas
resnici, da pride na dan.
Septembra sicer ne goduje nihče od slovenskih
frančiškanov v Združenih državah, pač pa goduje 14.
septembra (Povišanje sv. Križa) Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa s sedežem v Ljubljani.
Umrli so v septembru: p. Alojzij Madic (12. sept.
1979); p. Benvenut Winkler (15. sept. 1960 na Brez
jah); p. Robert Mazovec (24. sept. 1992); br. Viktorijan
Žnidaršič (30. sept. 1959) in p. Fortunat Zorman (30.
sept. 1998). Gospod naj jim da večni mir!
p. Bernardin

Ljubi rojaki, nikar ne mislite, da je vse resnica, kar je pisanega,
ali da je vaš prijatelj vsak, kdor se vam po novinah za takega ponuja.
Opominjam vas: Le kaj pametnega si izvolite v branje,
da ne boste časa in denarjev izgubljali in si pošteno srce in pamet kalili!
bl. Anton Martin Slomšek
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KRISTUSOV KRIŽ JE VIR BLAGOSLOVA IN VZROK MILOSTI
sv. Leon Veliki, papež (440-461)

8. govor o Gospodovem trpljenju 6-8

Naš razum, ki ga razsvetljuje Duh resnice, naj svobodno s
P. Vladimir Kos – Tokio
čistim srcem sprejme in uvidi, kako sije slava križa v nebesih
O, SVETI, NEPOKOJNI KRIŽ!
in na zemlji. Naj uvidi kaj pomeni to, kar je rekel Gospod o
svojem trpljenju, ki se je bližalo: Prišla je ura, da se poveliča
Naš ljubi Bog in Človek vstal je z groba –
Sin človekov. In pozneje: Sedaj je moja duša vznemirjena in
kako bi ga za vedno mogla smrt?
kaj naj rečem: 'Oče, reši me iz te ure'? Ne! Zato sem v to uro
Odtlej na veke vsak je križ podoba:
prišel. Oče, poveličaj svoje ime. In ko je prišel Očetov glas z
nepókoj od ljubezni do ljubezni,
neba govoreč: Poveličal sem ga in ga bom še poveličal, je
s trpljenjem grozdi z neminljivih trt.
Jezus odgovoril okrog stoječim in rekel: Ta glas ni prišel
zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem sveNepókoj niha kakor tisti petek,
tom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan. In jaz bom, ko bom z
ko naš Gospod za nas je vse trpel:
zemlje povišan, vse pritegnil k sebi.
Za čase, z neljubeznijo prežete,
O čudovita moč križa! O neizrekljiva slava trpljenja, ki
trenutke, ko smo nihali v pekel –
je hkrati Gospodov sodni stol in sodba nad svetom ter
a Bog je vekomaj le Bog Ljubezen,
oblast Križanega.
in On, sam Bog, nas s križem je otel.
Gospod, vse si pritegnil k sebi, da tisto, kar se je kot
podoba opravljalo v judovskem templju, ki je bil en sam,
Bo kdo zagodrnjal nad Bogom v pesmi?
sedaj povsod na slovesen način z vso pobožnostjo slavijo
A kdo je križar, kdo za Golgoto?
vsi narodi.
In ni ljubezen v vsaki pravi pesmi?
Sedaj je
Ta moja niha, vem, še vájensko...
namreč pri
A ljubim Križanega v ran prelesti,
božj i službi
in vem, da bral smehljaje pesem bo.
plemenitejša
vrsta strežni
kov (levitov), večje dostojanstvo starešin in svetejše maziljenje
duhovnikov, ker je tvoj križ vir vseh blagoslovov, vzrok vseh
milosti. Po njem prejemajo verni moč v slabosti, slavo v sramoti
in življenje v smrti. Ko je sedaj prenehala raznoličnost živalskih
daritev, nadomešča vse različne žrtve ena daritev tvojega telesa
in krvi, ker si ti zares Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta. In tako
v sebi uresničuješ vse skrivnosti, da bi tako, kakor ena daritev
nadomešča vse žrtve, bilo tudi eno kraljestvo iz vseh ljudstev.
Izpovedujmo torej, predragi, kar je slovesno izpovedal sveti
učitelj narodov apostol Pavel rekoč: Zanesljiva in popolnega
sprejetja vredna je beseda, da je Kristus Jezus prišel na svet reševat
grešnike.
Še bolj čudovito je božje usmiljenje do nas zato, ker Kristus
ni umrl za pravične, niti za svete, temveč za krivične in brezbož
ne. In ko njegova božja narava ni mogla sprejeti žela smrti, je
postal človek, da se je lahko žrtvoval za nas.
Nekoč je po preroku Ozeju grozil naši smrti z močjo svoje
smrti, ko je govoril: O smrt, jaz bom tvoja smrt, podzemlje, jaz
bom tvoja poguba. Podvrgel se je namreč s svojo smrtjo zako
nom kraljestva mrtvih, toda z vstajenjem jih je uničil. Tako je
pretrgal večnost smrti in iz večne naredil časno, kajti: Kakor v
Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli.
258

2012 – AM – SEPTEMBER

NEDELJSKE MISLI
2. september
22. navadna nedelja
NIČ NE DODAJAJMO BOŽJIM ZAPOVEDIM
5 Mz 4,1-2.6-8
Berilo je vzeto iz 5. Mojzesove knjige, ki je obli
kovana kot zbirka Mojzesovih govorov, čeprav je
nastala mnogo pozneje: njeni najstarejši deli spadajo
nekako tja v leto 620 pr. Kr. Vso knjigo pa preveva
tisto veselo pričakovanje vstopa v obljubljeno deželo,
uresničenje obljube, ki je bila dana očetom. Je pa
videti iz poudarkov, kako je treba razumeti zakono
dajo brez dodajanja in odvzemanja, da je šlo tukaj
za isto, kar poznamo danes: upornost človeka proti
zakonom in predpisom, čeprav se je v bistvu sploh
ne zaveda. V vsem gleda omejevanje lastne svobode,
zraven pa ne pomisli, da je prava svoboda samo v
odgovoru na Božje zahteve. Bistvo svobode je v ome
jevanju: če bo vsakdo delal, kar hoče, bo svet zašel v
brezizhodno zmešnjavo, ki ji je današnja politika,
predvsem pa gospodarstvo verna slika. Kristjan naj
bo torej hvaležen, da mu zapovedi omejitve dajejo
svobodo, s katero ni nikomur napoti.
9. september
23. navadna nedelja
PREROK NAPOVEDUJE BOŽJA ZNAMENJA
Iz 35,4-7a
Nedeljski odlomek je iz tistega dela Izaijeve knji
ge, ki ga imenujemo “mala apokalipsa” in spada v čas
po vrnitvi iz babilonskega izgnanstva, torej po letu
520 pr. Kr. Vsebinsko gre za dan maščevanja Boga sa
mega nad narodi in v korist Izraela. Vendar napoved
ozdravljenja slepih, gluhih, hromih in nemih jasno
kaže, da ne gre za nekakšno politično maščevanje,
ampak za nekaj, kar je v zvezi s dokončnim pre
oblikovanjem sveta. Izraz »Glejte, vaš Bog« namreč
pove, da je po starozaveznem pojmovanju odnosa
Bog–človek, vse stvarstvo Božja last. Bog vodi vse
stvari in vsaki daje tisti pomen, ki jo vključuje v nje
gov načrt poslednjega časa. Čeprav je naša podoba
sveta različna od starozavezne, tudi mi priznavamo
različne vzroke, predvsem naravnega, znanstvenega,
ekonomskega, političnega in socialnega značaja.
Vprašanje je, kje je ostal Bog. Je v naši podobi sveta
zanj zmanjkalo prostora? Tak svet brez Boga ne za
došča kristjanu, ki se mora zavedati, da je vse to le
obcestni kamen na poti prehoda v Božje povračilo.
16. september
24. navadna nedelja
BOŽJI SLUŽABNIK SE NE UPIRA TRPLJENJU
Iz 50,5-9a
Nedeljski odlomek je vzet iz drugega dela Izaijeve
knjige in sicer iz tretjega speva o Božjem služabniku,
ki mora trpeti za druge. Tukaj se stari zavezi prvič po
javi misel o tako imenovanem nadomestnem trplje
nju. Stara zaveza je v tem Božjem služabniku gledala
predvsem izvoljeno ljudstvo, ki je bilo nosilec misli
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na odrešenje, je pa jasno, da se ta podoba nanaša tudi
na Kristusa in po njem na Cerkev. Kako bi drugače
razložili besede: »Svoj hrbet sem nudil njim, ki so
me bili, svoje lice njim, ki so mi pulili brato, svojega
obličja nisem skril sramotenju in pljunkom«? S spevi
o Božjem služabniku je dan odgovor na vprašanje
kakšen smisel ima trpljenje nedolžnega. Trpljenje
nikakor ni samo kazen za osebni greh, ampak je,
predvsem pri pravičnih, sredstvo za odreševanje
bližnjih, ki sami ne delajo pokore, torej izraz najvišje
ljubezni do bližnjega. To bi morali imeti pred očmi
predvsem tisti, ki se vedno pritožujejo, da morajo
trpeti, čeprav so prepričani, da niso nič zagrešili.

23. september
25. navadna nedelja
HUDOBNI HOČEJO USMRTITI PRAVIČNEGA
Mdr 2,12.17-20
Knjiga modrosti je nastala komaj nekaj desetletij
pred Kristusom v Aleksandriji v Egiptu in je polna
nasprotij med “grešniki” in “pravičnimi”. Nekateri
v judovski skupnost v Aleksandriji, predvsem boga
tejša judovska aristokracija, so se oddaljili od vere
očetov in sledili grškim idejam. To so “grešniki” v
nasprotju s “pravičnimi”, ki so ostali zvesti Mojzesovi
postavi. Zakaj torej grešniki napovedo vojsko pravič
nim? Eden izmed razlogov je, da pripadajo pravični
socialno šibkim in so torej dobra tarča vsakega izživ
ljanja. Drugi razlog pa je, da je že sama navzočnost
pravičnih očitek in obtožba drugih. Njihova različ
nost je grešnikom nadležna in jih izziva. Pravični je
torej resnična ovira na poti življenja človeka, ki mu
je uživanje brez odgovornosti ves življenjski cilj. Gre
šniki skušajo pravične najprej zadeti na moralnem
področju. Ker pa kaže, da to ni uspešno, se lotijo
njihovega življenja.Torej točno tako, kot smo že
doživljali pod komunizmom in mnogi doživljajo še
danes pod “prenovitelji”. Nič novega na svetu.
30. september
26. navadna nedelja
BOG NAM DAJE SVOJEGA DUHA
4 Mz 11,25-29
4. Mojzesova knjiga zgleda kot nekakšna zbirka
statističnih podatkov, vendar imajo tudi statistike
v Svetem pismu svoj teološki pomen. V nedeljskem
odlomku Mojzes izbere 70 starešin, ki naj bi mu
pomagali voditi ljudstvo (“prerokovati”) in tudi
nadnje pride Božji duh. Vendar se stvar iz neznanih
razlogov ni obnesla. Navdihnjena sta ostala le dva
izmed njih, ki sta “prerokovala” izven skupnega
prostora pri shodnem šotoru. To seveda takoj nesejo
Mojzesu na nos, češ da je njegova oblast v nevarnosti
in naj poseže vmes. Mojzes čisto mirno pojasni, da
nima kdo biti ljubosumen na to “prerokovanje”, če
ni ljubosumen Bog sam. Mojzes sicer hoče splošno
preroštvo v Izraelu, vendar se to ne obnese, ker ima
Božji duh svobodo, da veje, kjer hoče torej se Duh ne
pusti instrumentalizirati – tipični so muslimanski
teroristi, ki razglašajo nasilje z versko dejanje. Tisti,
ki so prejeli Božjega duha za kako posebno nalogo, se
nikdar ne vsiljujejo, ampak tej nalogi ponižno služijo
in so prav zato vredni vse pozornosti.
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BRALI SMO...
NEW YORK — Kot poroča “New York Times” ne
katere večje banke in investicijske družbe bežijo iz
New Yorka, ki je bil vedno finančno srce dežele, in
se zaradi visokih cen selijo v manjša središča kot je
to Jacksonville na Floridi ali Salt Lake City v Utahu,
kjer so nižje najemnine in nižje plače uslužbencev,
da o prednostih pri davkih niti ne govorimo. Prvi
poskusi so bili že po napadu na dvojčka World Tra
de Centra 11. septembra 2001, zdaj pa je to postala
nova značilnost svetovne krize.
KIŠINJEV — V bivši sovjetski republiki Moldaviji je
parlamenet potrdil zakon, ki prepoveduje simbo
le komunizma (srp in kladivo), in zakon, ki obsoja
komunistične zločine. Komunistični poslanci so iz
protesta zapustili sejno dvorano parlamenta, ven
dar to ni nič zaleglo. V državah bivše Sovjetski zve
zi so bili komunistčni simboli prepovedani že leta
2008 na Litvi in v nekaterih območjih Ukrajine.
SANKT PETERBURG — Odbor za svetovno dedišči
no OZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Une
sco) je baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu
uvrstil na Unescov seznam svetovne dediščine. Uvr
stitev je palestinska oblast sprejela z navdušenjem,
Izrael pa to razume kot politično odločitev.
VATIKAN — Sveti oče je imenoval Vincenza Paglio
za novega predsednika Papeškega sveta za družino
ter ga obenem povzdignil v nadškofa. Za apostol
skega nuncija pri Evropski zvezi pa je papež imeno
val francoskega nadškofa Alaina Paula Lebeaupina.
RIM — V soboto, 22. junija, je bila v Rimu na pobu
do Skupnosti sv. Egidija 8. mednarodna konferenca
o aidsu. Geslo srečanja je bilo: »Živele mame! Živeli
otroci! Omejiti umrljivost mater in omogočiti od
raščanje otrok brez aidsa«.
KAIRO — Čeprav Cerkev ni dala nobenega navodila
glede kandidata za drugi krog volitev za predsedni
ka v Egiptu, je večina kristjanov volila nekdanjega
prvega ministra Ahmeda Shafiqa. Verniki so se bali,
da bi na oblast prišla Muslimanska bratovščina, ki
bi lahko uvedla šeriatsko pravo. Zato se egipčanski
kristjani z upanjem in hkrati previdnostjo ozirajo
na novega predsednika.
JOS — Nigerijska škofovska konferenca je najodloč
neje obsodila nadaljevanje nasilja nad kristjani. V
odprtem pismu nigerijski vladi je zapisala, da »jeza
in sovraštvo rasteta iz dneva v dan in sta dosegla
nevarno stopnjo. Vsi moramo sedaj delovati ter do
končno ustaviti in odpraviti vzroke za napetosti.«
VATIKAN — Benedikt XVI. je za novega prefek
ta Kongregacije za nauk vere imenoval Gerharda
Ludwiga Müllerja, nemškega teologa in dosedanje
ga škofa v Regensburgu. Ob tem ga je povzdignil v
nadškofa. Nasledil je kardinala Williama Josepha
Levado, ki se je službi odpovedal zaradi dosežene
starosti 75 let. Nadškof Müller bo vodil tudi dikaste
rije, ki jim je do sedaj predsedoval kardinal Levada,
in sicer Papeško komisijo Ecclesia Dei, Papeško bi
blično komisijo in Mednarodno teološko komisijo.
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GORICA — Benedikt XVI. je za novega nadškofa
metropolita Gorice imenoval dosedanjega milan
skega pomožnega škofa mons. Carla Roberta Ma
ria Redaellija, potem, ko je po skoraj trinajstih le
tih službe sprejel odpoved nadškofa metropolita
mons. Dina de Antonija zaradi starosti. V svojem
pismu  je novi nadškof v slovenščini zapisal: »Iz srca
pozdravljam navzoče slovenske vernike. Z veseljem
bom med vami, da se radostno srečamo.« Izrazil je
pripravljenost, da se nauči slovenski jezik in bo
tako lahko še bliže vernikom v nadškofiji.
RIM — Delegacijo carigrajskega patriarha, ki se ude
leži vsako leto slovesnosti ob prazniku svetih Petra
in Pavla, so letos sestavljali metropolit Francije in
direktor Urada pravoslavne Cerkve pri Evropski
zvezi Emmanuel Adamakis, nadškof v Philomelio
nu v ZDA Ilias Katre in diakon Paisos Kokkinaikis,
kodikograf svetega sinoda ekumenskega patriar
hata. V petek, 29. junija, so se udeležili papeževe
maše in obiskali Papeški svet za krščansko edinost.
Že dan prej je delegacijo sprejel papež.
VATIKAN — Benedikt XVI. bo od 14. do 16. septem
bra obiskal Libanon, kjer bo objavil sklepni doku
ment škofovske sinode o Bližnjem vzhodu oktobra
2010 v Rimu, maševal, se srečal s pomembnimi po
litičnimi osebnostmi ter krščanskimi in musliman
skimi voditelji. Mladi ga bodo pričakali na sedežu
maronitskega patriarhata v Bkerké.
AACHEN — Romunski škof Petru Gherghel (Iasi) je
ob obisku v Nemčiji opozoril na velike stiske otrok
v Romuniji. Veliko staršev jih zaradi iskanja zapo
slitve v tujini pušča starim staršem, številni pa so
prepuščeni “cesti”. Povečuje se število nepismenih
otrok. Škof se je posebej zahvalil dobrodelni usta
novi “Renovabis”, ki pomaga tudi tem otrokom.
RUDY — Bamberški nadškof Ludwig Schick je po
srečanju s poljskimi škofi povedal, da so poljski
škofje pri prizadevanju za novo evangelizacijo pred
nemškimi. Ustanovili so že poseben narodni urad
ter za voditelja komisije za novo evangelizacijo
imenovali enega izmed pomožnih škofov.
DUNAJ — Škof iz St. Pöltna, Klaus Küng, je pri maši
ob prvi obletnici smrti Otta von Habsburga le-tega
imenoval “velikan v megli našega časa prav do kon
ca svojega življenja”. »Vedel je, da se človek lahko
prikloni pred Bogom, zlasti pa pred našo ljubo Go
spo iz Mariazella, kjer je družina redno iskala svojo
sredino, kot danes pravimo.«
AACHEN — Nigerijski škof Matthew Kukah (Soko
to) je v pogovoru za KNA povedal, da je islamsko
nasilje v Nigeriji zločinsko, obenem pa tudi »izraz
ogorčenosti«, ki je do neke mere celo razumljiva,
saj vlada ne skrbi dovolj za družbeno pravičnost.
Skupina tatov v državni upravi in gospodarstvu se
okorišča z zalogami nafte, ki so večinoma v krščan
skem južnem delu države, islamski severni del pa
živi v velikem pomanjkanju.
STUTTGART — V benediktinski opatiji Weingar
ten so le še štirje menihi, zato bo po skoraj tisoč
letih obstoja zaprla svoja vrata. Škofija RottenburgStuttgart preučuje možnost, da bi njeno delo nada
ljevala kakšna druga redovna skupnost.
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JERUZALEM — Tiskovni urad izraelske vlade je
objavil, da so arheologi s Hebrejske univerze v Je
ruzalemu pri izkopavanjih v Kirbet Qeiyafi, 30 ki
lometrov jugozahodno od Jeruzalema, našli tri reli
kviarije iz časa kralja Davida, dva oltarja iz bazalta,
dva keliha in drugo. Te najdbe dajejo vpogled v bo
gočastje za časa kralja Davida.
MÜNCHEN — Nemška škofovska konferenca je
predstavnike družbe, politike in gospodarstva po
zvala k boju proti povečujoči se lakoti v svetu. Da
nes strada milijarda ljudi, več kot jih je pred 40 leti.
»To je škandal in nobena usoda!« je pribil nadškof
Ludwig Schick, predsednik komisije za Cerkev po
svetu pri omenjeni konferenci.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je 3. julija povedal, da bo kar
dinalska komisija, ki jo je Benedikt XVI. določil, da
razišče, zakaj in kako so zaupne informacije odte
kale iz Vatikana, svoje poročilo predložila v nekaj
tednih. Doslej je zaslišala 28 oseb. Povzetek poroči
la bodo mogoče pri Svetem sedežu tudi javno pred
stavili. P. Lombardi je še dejal, da bodo verjetno iz
zapora izpustili posredovanja zaupnih dokumen
tov osumljenega papeževega komornika Paola Ga
briela; začasno naj bi bil v neke vrste hišnem pripo
ru. Novega predsednika vatikanske banke IOR naj
bi predvidoma imenovali šele jeseni.
MÜNSTER — V petek, 6. julija, je minilo 125 let od
rojstva velikega slikarja judovskega rodu Marca
Chagalla (1887, Vitebsk, Belorusija – 1985, Saint
Paul-de-Vence, Franicija), ki je ustvaril tudi veliko
del z religiozno vsebino. V Münstru v Nemčiji so to
obletnico oktobra počastili z razstavo njegovih sa
kralnih del. Chagall je na številnih slikah upodobil
svetopisemske pripovedi ter te povezal s svojimi
judovskimi življenjskimi izkušnjami. Pri tem se je
osvobodil svojih z vero povezanih upodobitvenih
izročil ter umetniško povezal judovstvo in krščan
stvo. Njegovo glavno grafično delo je svetopisemski
ciklus k Stari zavezi (1930–1956).
VATIKAN — Argentinsko-izraelski dirigent in pia
nist Daniel Barenboim je z glasbenim sestavom
“West-Eastern Divan Orchestra”, ki ga je sam usta
novil leta 1999, v njem pa igrajo glasbeniki iz Izrae
la, palestinskih območij in držav Bližnjega vzhoda,
v sredo, 11. julija, papeža Benedikta XVI. počastil s
koncertom na dvorišču njegove letne rezidence Ca
stel Gandolfo. Izvajali so peto Beethovnovo simfo
nijo, imenovano Simfonija usode, in šesto, imeno
vano Pastoralno. Benedikt XVI. se je v zahvalnem
govoru zborovodji in mladim glasbenikom zahvalil
za lepo darilo, obenem pa jih je povabil, naj »izkori
stijo vsa razpoložljiva področja razumevanja za šir
jenje miru«. Skladatelj Beethoven je s svojimi deli,
tudi izvedenima, izpričal, da je mir mogoče doseči
le z osebno in skupno spreobrnitvijo, dialogom in
vztrajnim iskanjem soglasja.
BERLIN — Anba Damian, koptsko-pravoslavni škof
v Nemčiji, je nemško vlado pozval, naj zaradi po
manjkanja zdravnikov v Nemčiji ne vabi nameno
ma koptskih zdravnikov iz Egipta, saj so že tako šte
vilni Kopti zaradi ogroženosti zapustili to državo.
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SARAJEVO — Spominjajo se obletnice, ko so Zdru
ženi narodi 3. julija 1992 začeli dovažati po zraku
pomoč prebivalcem Sarajeva, katerega bosenskohrvaški del so srbske vojaške enote blokirale 2.
maja omenjenega leta. Ameriška, britanska, nem
ška, francoska in kanadska letala so do 9. januarja
1996 po zračnem mostu iz italijanske Ancone stra
dajočim Sarajevčanom pripeljala 120.000 ton živil,
14.000 kosov medicinske pomoči, odeje, šotore,
cevi in druge za življenje nujno potrebne dobrine.
CANBERRA — Avstralska škofovska konferenca je
obsodila načrte obeh velikih strank — laburistične
in liberalne v zvezi s priseljenci. Njun namen, da bi
število teh ljudi zmanjšali, je nesmiseln, saj so prav
priseljenci zelo zaslužni za vse, s čimer se danes po
naša Avstralija; ta jih potrebuje tudi za načrtovani
prihodnji gospodarski razvoj.
CARACAS — Predsednik Venezuelske škofovske
konference, nadškof Diego Padron, je oblasti po
zval, naj povedo resnico o zdravstvenem stanju
venezuelskega predsednika Huga Chaveza, ki ima  
menda raka. Ta novica je začela krožiti pred pred
sedniškimi volitvami v Venezueli 7. oktobra, na ka
terih namerava za predsednika znova kandidirati
Chavez, mednarodna javna občila pa se sprašujejo,
kako hudo je predsednik v resnici bolan.
KARLSRUHE — V deželnem muzeju v tem nem
škem mestu so razstavili del oblačila, ki ga domnev
no pripisujejo češkemu reformatorju Janu Husu
(1369–1415), ki so ga na koncilu v Konstanci obso
dili na smrt kot krivoverca, ga 6. julija 1415 zažgali
na grmadi, njegov pepel posuli v Ren, kar je imel, pa
uničili, da bi popolnoma izbrisali spomin nanj.
VATIKAN — Direktor Vatikanskih muzejev Antonio
Paolucci ima pomisleke o domnevnem presenetlji
vem “odkritju” okrog sto doslej neznanih del slikar
ja Caravaggia (1571–1610) v milanskem državnem
muzeju na gradu Sforzesco. Doslej so jih pripisovali
slikarju Simonu Peterzanu (1540–1596) in njegovi
delavnici. Caravaggio je bil namreč njegov učenec.
BEOGRAD — Srbski patriarh Irinej I. je avstrijskim
časnikarjem dejal, da bi bil zelo vesel, če bi Bene
dikt XVI. obiskal Srbijo v prihodnjem letu, ko bodo
v Nišu, v katerem se je rodil rimski cesar Konstan
tin, praznovali 1700. obletnico milanskega edikta,
s katerim je omenjeni cesar leta 313 ustavil prega
njanje kristjanov ter jim zagotovil svobodno versko
delovanje. Papežev obisk bi bil po patriarhovem
mnenju pomemben korak k večji edinosti med ka
toliško in pravoslavno Cerkvijo.
AGRIGENTO — Nadškof v tem sicilskem mestu
Francesco Montenegro je odklonil cerkveni pogreb
mafijskega šefa “številka dve” v mestu Siculiana Gi
useppa Loa Mascola; dovolil je le molitev za rajnega.
KOMPOSTELA — Predsednik španske vlade Maria
no Rajoy je izročil kompostelskemu nadškofu Julia
nu Barriu lani ukradeni “Codex Calixtinus”, latin
ski rokopis iz 12. stoletja, prvi vodnik za romarje v
Kompostelo. Tatvino je priznal električar, zaposlen
pri stolnici, ki se je s tem hotel maščevati stolnemu
župniku dekanu Joseju Marii Diazu, ker ga je po 25
letih službe pri stolnici odpustil.
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IGNACIJ KNOBLEHAR
POTOVANJE PROTI KARTUMU
spreminjala; zdaj je bila grozljivo divja, zdaj spet bolj
mehka. Včasih so jahali skozi ozke soteske, včasih
pa po takih strminah, da je bilo treba na kamele in
tovor paziti. Nikjer nič zelenja in življenja, povsod
sama smrt: gol kamen in sipek pesek, brez studenca,
brez drevesa na vsem širnem obzorju. Koliko vrst
lepote pa pričara v srednji Evropi že menjava štirih
letnih časov!
Sonce je začelo neusmiljeno žgati in je žgalo
zmerom bolj. Vročina se je kuhala v zraku in puhtela
od vročih kamnitih ali peščenih tal. Tu pa tam jim
je prišla pred oči kakšna žival: miška, kača, jerebica,
jastreb. Večkrat so videli sledove hijen.
Od enajstih do treh je bil počitek za ljudi in živali.
Misijonarji so razpeli šotor, da se okrepčajo v njegovi
senci. V šotoru so brali, pisali in čakali na hitro pri
pravljeno kosilo. Kurivo so nosili s seboj. Dovjak je
Natovarjanje kamel
navadno vzel kladivo in žeblje in pregledal zaboje,
Misijonsko osebje je zamenjalo evropsko obleko
če morda niso žeblji od sončne pripeke popustili.
za nošo domačinov, ki je ohlapnejša in pripravnej
Ob treh popoldne so spet otovorili in zajahali ka
ša za vroče kraje. Na glavi so imeli tarbúš – debelo
mele. Če so kje med skalami
sukneno kapo, ovito z dol
prišli do sence, jim je dobro
gim ozkim blagom; njegova
delo, še bolj pa popoldanski
konca sta jim padala preko
hlad. Zdaj je ta, zdaj oni raz
tilnika in jih varovala zoper
jahal kamelo in šel peš, da si
nevarno sončno pripeko.
razgiblje otrple ude. Sončni
Tak tarbuš ima tudi Kno
zaton jim je s svojo preliva
blehar na slikah na glavi. Ko
jočo se bleščavo in hitro se
so bile tovorne kamele po
menjajočimi barvami spet
dolgih pripravah otovorje
prevzel dušo. Zatrobilo je za
ne, so Arabci pogrnili preko
angelovo češčenje. Potem so
hrbtov jahalnih kamel pisa
jahali naprej do desete ure.
ne preproge. Potniki so sedli
Kamele so spet počenile,
nanje nato so Arabci spravili s kriki in Sončni vzhod v puščavi da so mogli z njih. Vsak je vzel z nje vso
udarci uporne kamele na noge. Vsak potnik je imel
prtljago in jo zložil na preprogo, ki mu bo služila tudi
rokavice. Od jahalnih preprog sta mu viseli puška
za posteljo. Postavili so mizo in stole in prižgali svetil
in v usnje oblečena posoda za pitno vodo, ki so jim
ko, da so odmolili brevir, brali in pisali. Skoraj vselej
jo sproti natakali iz 77 velikih mehov. Posebno za
so večerjali riž s prepečencem in pili neke vrste čaj.
nesljiv Arabec je pazil na te mehove, kajti voda je v
puščavi življenje; brez nje je smrt neizogibna. Arabci
so si še brž namazali lase s surovim maslom, ki se jim
bo med potjo cedilo preko golega gornjega telesa in
jim varovalo kožo sonca in vetra. Potem so pognali
kamele, razdeljene v pet skupin. Potovalni red je bil
kot sledi.
Zjutraj zgodaj so jih zbudile trobente. Popili so
vročo črno kavo. Kamele so bile v pol ure otovorjene,
nakar so takoj odpotovali, da bi v jutranjem hladu
prišli kar najbolj daleč. Sonce se je v popolni tišini
dvignilo nad skalnatimi in peščenimi griči in gora
mi. Ob tem veličastnem prizoru je vse obmolknilo.
Potem so duhovniki začeli moliti duhovniške dnev
nice (brevir). Ko so nehali, so se začeli pogovarjati in
peti slovenske nabožne pesmi. Pokrajina se je zelo
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
II. del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
VII. poglavje
V POTU SVOJEGA OBRAZA
ROKODELCI
Če je večina Jezusovih judovskih sodobnikov
služila svoj kruh z živinorejo, poljedelstvom in ri
bolovom, jih vseeno ni bilo malo, ki bi jih lahko

si odeje, izdeluje tančico in škrlat (prim. Prg 31,1322). Obilje gospodinjske dejavnosti je torej popolno
ma onemogočilo mlinarsko in pekovsko dejavnost,
kot tudi prešanje olja, delalo je konkurenco tkalcem
in krojačem, da ne govorimo o sirarstvu, vkuhavanju
in mnogih drugih “vrstah obrti”, za katere ni bilo
razloga, da bi obstajale.
Rokodelci so omenjeni že v Sirahovi  knjigi, ki je
posvetila delavcem topel opis in izrazila zaupanje
vanje, saj »brez njih ljudje ne bi zidali mest« (Sir
38,32). Med Judi so torej bili rokodelci: Sveto pismo
jih našteva petindvajset. Lahko jih je bilo spoznati na
cesti po značilnem znaku, ki ga je vsak nosil: tesarji
oblanec za ušesom, barvarji kos barvastega blaga,
krojači veliko koščeno iglo zataknjeno v gornje
oblačilo, pisarji pero; vsem pa je bilo prepovedano
pokazati se na sobotni dan s svojim poklicnim zna
kom. Rokodelstvo je v glavnem prehajalo od očeta
na sina; bile so cele družine, dinastije izdelovalcev
Ročni mlin v domačem gospodinjstvu
sandal, tkalcev šotorov – pomislimo na svetega Pavla
imenovali delavski razred. Seveda je bil veliko manj
–, lončarjev, zlatarjev.
številen, kakor je danes v naših modernih zapadnih
Sirah je v omenjenem odlomku med zgledi
družbah, kjer industrija prevladuje. Njegov pomen
rokodelcev izbral kovača in lončarja. Kaže nam
je bilo približno takšen, kot je bil
prvega, »ki sedi pred nakovalom
pri nas v srednjem veku. Veliko iz
in je zatopljen v obdelavo železa.
delkov, ki so danes industrijski, je
Ognjeni puh mu razjeda telo, ves
bilo takrat pogosto izdelanih doma.
čas mora prenašati vročino peči. V
Za mletje žita so skrbele ženske
njegovem ušesu brni zven kladiva.«
dnevno, ali kvečjemu vsaka dva ali
Drugega pa pokaže, ko »z nogami
tri dni. Vsaka gospodinja je celo uro
vrti lončarsko vreteno. Ves čas je v
vrtela gornji mlinski kamen in ga ti
skrbeh za svoj izdelek; prešteto je
ščala na spodnjega, ki je bil vkopan
vse njegovo delo. Z rokami obliku
v tla. Ropot mlinov je bil znamenje
je glino,… z vsem srcem razmišlja,
življenja; če bi se ustavil, bi bil to
kako bi jo pološčil« (Sir 38,28-30).
konec sveta, kot beremo pri Jere
Ti dve majhni, popolni podobi, sli
miju (25,10) in v Razodetju (18,22).
kata dve obliki podeželskega roko
Zameseno in vzhajano testo so pekli
delstva, ki je bilo še v Kristusovem
v majhnih domačih pečeh ali pa na
času najbolj razširjeno. V družbi, ki
kamnih, pokritih s plastjo nepregor
je bila do treh četrtin kmečka, so
ne gline, najrevnejši pa so ga nesli
obrtniki delali najprej in v glavnem
v skupno vaško peč. Tudi večino
za kmete. Kovač je bil odgovoren za
obleke so naredili doma. Vrla žena
izdelavo kmečkega orodja: motik,
iz Knjige pregovorov skrbi za volno
lopat, lemežev, sekir, špičastih ko
in lan, roke steguje k preslici, njene
nic: vsaka večja vas je imela svojega
dlani prijemajo vreteno, pripravlja
in njegovo kladivo je dajalo ritem
Krušna peč pred hišo
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➧

Lončar

delovnim uram. Bili so pa tudi potujoči kovači, ki so
zahajali v vasice in zaselke. Železo je prihajalo
iz Libanona ali iz Španije, prodajali so ga
pa Feničani.
Nič manj ni bil koristen lončar. Ali ne
primerja Sveto pismo večkrat njego
vo delo delu Boga Stvarnika samega?
(prim. Iz 64, 7). To je bila zelo stara
obrt, ki so se je Izraelci naučili od Ka
naancev, ti pa brez dvoma od Egipčanov.
Lončarje so potrebovali za izdelavo vrčev,
latvic, velikih vrčev za žito, luči, žerjavnic,
igrač, tablic za pisanje in sto drugih reči.
Je bilo to v veselje bodočim arheologom?
Lončarji so tekom stoletij pogosto spremi
njali oblike svojih izdelkov in okraskov na
njih, kar daje možnost za natančno “data
cijo”, kot pravijo. V Jezusovem času so prišli
v modo lonci z velikimi, priročnimi pokrovi,
trebušasti vrči z dolgim vratom in dvema ročajema,
majhne lučke, ki so imele dolg ročaj, da jih je bilo laž
je držati, za elegantno je pa veljalo okrasiti površine
s finimi rebri, razporejenimi v krogu.
Toda preden so lahko začeli sanjati o posodah,
je bilo treba zgraditi hišo in jo opremiti. Tu spet ni
šlo brez rokodelcev: kamnosekov, ki so s krampom
sekali kose apnenca in bazalta, predvsem pa tistih,
ki so v dolini Jordana kopičili glino za lončarje, ali
pa za zidarje, ki jim je, pomešana z rezanico, služila
pri zidavi revnih hiš. (Pri Mrtvem morju so kopali
tudi žveplo, vendar samo posamezniki za svoje po
trebe.) Kamnoseki so bili strokovnjaki, pri katerih
so naročali kadi za stiskalnice, izdolbene iz enega
kamna, pa tudi bazaltne mlinske kamne za male
domače mline, da ne govorimo o lepih kamnitih
kladah, ki so služile pri zidavi hiš bogatašev. Kdo drug
bi imel orodjarno krampov, posebnih žag, zagozd in
gladilcev, in kdo drug bi se jih znal posluževati, kot
oni? Zidarji so spravili skupaj komaj zid iz suhega
kamenja ali glinasto pregrado, toda za bolj zapletena
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dela se je bilo treba zateči k njim, k strokovnjakom,
k njihovim kladivom, k njihovim žagam, k njihovim
merilnim vrvicam, k njihovim grezilom, k njihovim
vodnim tehtnicam, k njihovim kelam in k njihovim
znamenitim “merilnim palicam”. Bogataši so klicali
strokovnjake s feničanske obale ali pa Grke, toda tudi
vaškim zidarjem dela ni manjkalo.
Zdi se, da je bilo od vseh vrst podeželskega roko
delstva posebno važno tesarstvo, poklic svetega Jožefa
in brez dvoma tudi Jezusov za časa njegove mladosti
(Mr 6,3). Čeprav v hebrejščini ni besede, ki bi ozna
čevala točno poklic današnjega tesarja, so poznali
“rezalce lesa”, ki so na vasi igrali pomembno vlogo.
Njihovi posegi niso bili samo nujno potrebni, ampak
jih je zahtevala tudi Postava, ki govori o »kamnih
in lesenih tramovih« pri vzdrževanju hiše (3 Mz
14,45), in Sirah govori o lesenem tramovju, »ki ga
potres ne bo mogel razkleniti« (Sir 22,16). Da je bil
tesar vsakdanja pojava na ulicah v Izraelu, se lahko
prepričamo iz Jezusovega znanega očitka farizejem:
»Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna
v svojem očesu pa ne opaziš?« (Lk 6,41; prim. Mt 7,3).
V ozkih zabasanih ulicah je moralo biti prenašanje
brun dokaj nevarno. Rabini so razpravljali o trčenju
nosilca bruna z nosilcem vrča in Jezus ni
brez ironije rekel farizeju, da bi namesto
presojanja bližnjega bilo bolje paziti
na bruno, ki se bliža, da ti ne iztakne
očesa.
Pravo tesarsko delo je bilo v Izraelu
dokaj poznega izvora: v času Davida in
Salomona so se zanj zatekali k Sidon
cem (prim. 1 Kr 5,15-26); pod Joášem
so bili templju prideljeni tesarji (prim. 2
Kr 12,12). Po povratku iz izgnanstva so se
Izraelci nemudoma lotili opravljanja tega
poklica. Vendar pa je moralo biti to delo
zelo preprosto – razen če je šlo za razkošna
bivališča, ali za tempelj Heroda Velikega – in
ni imelo nič skupnega s spretnostjo tesarjev
našega časa pri postavljanju ogrodja kakega
zvonika, ali pri preračunavanju kakega polžastega
stopnišča! Strehe so bile ravne, dovolj je bilo polo
žiti tramove na zidove
in jih pokriti z mrežo iz
trstičevja; zunanja stop
nišča pa so se vzpenjala
naravnost. Vprašanje je,
če so tovrstne naloge
bile dovolj za preživetje
obrtnikov.
V resnici je bil pa te
sar vse kaj drugega kot
le človek z brunom. Nag
gár v aramejščini kot
tudi tékton v grščini je
bil včasih tesar ali mizar,
na splošno pa “graditelj
hiše”. Temu je dodati še
umetnega mizarja, rez
barja, kolarja, “izdeloval
ca jarmov in plugov”, in
Lopata
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za začetek še drvarja.
Do izgnanstva je bilo to podeželsko rokodelstvo
Skratka vsako roko
edino v Izraelu, toda razvoj mest je ustvaril nove
delstvo z lesom! Zna
oblike dela. Meščani, tudi tisti, ki so imeli še zaplate
čilnost podeželske
zemlje pred vrati, niso pridelali dovolj za hrano in
obrti je, da ne pozna
obleko, pa tudi ni bilo samo vprašanje zgraditi hišo.
izobrazbe v posamez
Po drugi strani se pa tudi kmet, ki se mu je godilo
ni stroki.
dobro, ni v enaki meri zadovoljeval s kmečkimi pri
Izaijeva knjiga po
delki. Ko je prišel na trg in prodal svojo zelenjavo,
kaže drvarja, ki gre v
jajca, olje, je hotel kupiti kaj, s čimer bo izboljšal svoje
gozd
in
izbere
dobe
in
udobje.
Ta razvoj v smeri nastajanja sloja mestnih
Kladivo
hraste, podre borovce
obrtnikov in delavcev je opaziti v Jeruzalemu po
in cedre, da pride do osnovne surovine, pa tudi do
povratku iz izgnanstva, je pa postal veliko hitrejši v
kurjave (Iz 44,13-17). Gotovo
vseh izraelskih mestih v stoletju
je bilo enako v Jezusovem času.
pred Jezusom Kristusom.
Najbolj cenjen je bil les sikomo
Tako so Grki in Samarijani
re, ki je odporen proti črvom, in
postali konkurenca pri izkori
tako trd, če je prav obdelan, da
ščanju žitnih in oljčnih mlinov.
lahko nadomesti lemež pri plu
Mesarji, ki so bili na vasi odveč,
gu. Cedrovina je bila razkošje,
so uspevali v mestih pod kon
saj je bil prevoz debel še v lubju
trolo duhovnikov, ki so bdeli
iz Libanona drag; ne dosti manj
nad tem, da je bilo meso “čisto”,
pa prevoz hrasta iz Bašána. Za
to je, da so živalim izpustili kri.
vsakdanjo rabo so se zadovolje
Razvila se je tudi oblačilna obrt:
vali z lesom oljke in ciprese, za
mikalci volne, tkalci, krojači,
majhne predmete pa s starimi
strojarji, čevljarji, izdelovalci
spodnjimi deli trtnih stebel.
sandal. O krojačih v Stari zavezi
Delavnica tesarja, naggárja
ni besede, toda Talmud jih ome
Lemež
– na primer svetega Jožefa v
nja. Ko so se mesta razvijala, so
Nazaretu – je morala biti opremljena za vsakršno
ustvarila prave industrije za potrebe vseh, za udobje
delo, ki so ga zahtevala naročila. Nekdo je prinesel
premožnih in za razkošje privilegiranih. Cvetelo je
popravit kolesca ali črtalo pri plugu; drugi naročit,
zlatarstvo, saj so tudi moški nosili nakit – recimo
naj pride delavec postavit brajdo ob njegovi hiši;
zlati prstan, ki ga je oče izgubljenemu, pa najdenemu
neka ženska je prišla kupit skrinjo ali morda mernik
sinu veselo nataknil na prst – in ker so ženske no
za merjenje svojega žita; spet drugi je hotel mesilni
rele za zapestnicami, ovratnicami, obeski, uhani in
co ali nečke; nekdo spet pograd za slamnjačo; zidar
načelki; urejevalci apokaliptičnih knjig so se zaman
je prišel po podboje in preklade za vrata. Vse sorte!
kregali zoper to nesramno razkošje (prim. Raz 17,4).
Isto je bilo z uporabo dišav, zelo staro v Izraelu, ki je
pa v stoletjih doživela nezaslišan razvoj: dišave za
lepe ženske, dišave za po
vabljence na praznovanje,
pa ne pozabimo na dišave
za verske obrede, dišave za
balzamiranje mrtvih: kaj
kupcev je vse to prineslo!
Vsem tem poklicem,
ki so izdelovali, kar je slu
žilo potrebam ali udobju
meščanov, je treba dodati
male služnostne obrti: na
primer nosilce vode, ki
so bili nujno potrebni, saj
Sekire
vode v hišah v glavnem ni
Orodje je bilo podobno tistemu, ki ga imajo naši ob
bilo; brivce in frizerje, ki so
delovalci lesa danes: raznovrstne sekire, žaga, noži,
znali oskrbovati, striči in
tesarska sekira – ascia Rimljanov, ki so jo kristjani
mazati tako lase žensk kot
naredili za svoj tajni simbol, ki je pomenil križ –,
brade moških; vse osebje
skobelj, kotnik in spona; znano je bilo seveda kladivo
v javnih kopališčih: kur
in žeblji, ki so bili pogosto bronasti. Arheologi so jih
jače, maserje, služabnike;
našli lepo število. Iz Egipta je že davno prišel v rabo
“suknjarje”, ki niso bili nič
luknjač, ki se je kmalu spremenil v sveder. Kot je iz
drugega, kot belivci, kot to
tega videti, je bil “tesar” v Palestini spreten človek,
pove vrstica v Markovem
Mož z merilno palico
(Ez 40,3)
izredno koristen in tudi zelo cenjen.
evangeliju, ko v pripovedi
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Tehnika judovskih delavnic je
o Jezusovi spremenitvi pravi: »Njego
bila torej v zaostanku v primerjavi z
va oblačila so postala bleščeča, nad
rimskimi in grškimi, razen v skupno
vse bela, da jih tako ne more pobeliti
stih v diaspori in v mestih, ki so bila
noben belivec na svetu« (Mr 9,3).
do treh četrtin poganska, kot je bila
Zaposleni v raznih poklicih so se
Cezareja. Ni pa kajpak nobene pri
zbirali v skupine. Včasih je to bilo iz
merjave z našo moderno industrijo.
tehničnih razlogov: tkalci v Séforisu
Nobenega stroja, razen mlina, ki so
v Galileji, središču dežele lanu; iz
ga gonili osli. Kaže, da je bil mlin na
delovalci ribjih konzerv v Mágdali
vodo, kot ga je opisal Vitruvij, v Pa
na bregu jezera, lončarji v Hebrónu,
lestini neznan. Nobenega likalnika,
Zefu in Sukótu, kjer je bila dobra gli
kot so ga uporabljali rimski krojači.
na. V mestih so se zbirali v skupine
Stanje obrtništva: roke zadoščajo za
po soseščini: v Jeruzalemu je bila na
delo z orodjem, včasih pomagajo še
primer mesarska ulica, kovaška ulica,
noge, kot pri lončarjih. Daleč najbolj
pekovska ulica; zdi se, da to dokazuje
razširjene so bile male delavnice:
obstoj pravih obrtnih združenj, kot
nekaj delavcev in vajencev okrog
so bili naši srednjeveški cehi. Sicer je
Dišavna steklenička iz Mágdale
mojstra obrtnika. Številčno so bile
pa že v Nehemijevi knjigi vprašanje
bolj zasedene samo tekstilne delavnice, posebno
skupine dišavarjev in Hararhajájevega sina, zlatarja
tkalnice galilejskega “bisusa” (starodavna vrsta bla
Uziéla (Neh 3,8). Zbirali so se v skupine zaradi med
ga), vendar ni gotovo, da bi njihovih delavcev bilo
sebojne pomoči,
več kot petdeset. Kar vemo, so bile edine ogromne
množice delavstva tiste, ki so jih vodilni uradniki
zbrali za svoja velika dela: na primer tistih deset tisoč,
ki jih je uporabil Herod pri gradnji templja; toda to
je bil izjemen primer.
Vse to ne naredi ka
kega večjeta vtisa. Eno
k drugemu kaže, da je
bilo življenje kmeta,
Bruno
ribiča, živinorejca in
podeželskega obrtnika
pa tudi zaradi… medse
boljše in bolj cenjeno,
bojnega nadziranja. Kaže, da je
kot pa delo mestnega
bil ta sistem skupin tisti, ki je pripravil
obrtnika. Seveda so bili
rabine do tega, do so najprej pristali na to, pozneje
taki, ki so trdili nasprot
pa zapovedali, da je tista obrtna dejavnost, ki je šla
Iver
no, in rabini, ki so raz
slabo v denar in bi lahko povzročila brezposelnost,
glašali da obrti na zemlji ne veljajo nič, celo, »da so
dovoljena samo vsak drugi dan. Sitno je pa bilo, da
nekaj grdega«. Toda pametnejši niso bili tega mnenja
so brzdali pobude in zavirali tehnične novosti, da
in spis Yébamoth zatrjuje, da se bodo ob koncu časov
bi tako nezaupanje do vsega, kar je tuje, obvarovalo
»vsi rokodelci vrnili na zemljo.« Propaganda, naj se
judovskega delavca, da ne bi šel v šolo Rima in po
ljudje vrnejo nazaj na polja pač ni od včeraj!
snemal okupatorja.

SVETO PISMO O ROKODELSTVU
Tako tudi lončar z muko gnete mehko glino in
oblikuje posamezne predmete za našo vsakdanjo
rabo. Iz iste ilovice oblikuje takó posodo za boljšo
rabo kakor drugo, obojno na enak način.
Mdr 15,7
Mar lončar ne razpolaga z glino tako, da lahko
iz iste mešanice naredi eno posodo v čast, drugo v
nečast?
Rim 9,21
Malika je ulil kovač, zlatar ga je prevlekel z zlatom,
srebrar s srebrnimi verižicami.
Iz 40,19
Prišla je [kraljica iz Sabe] v Jeruzalem z zelo veli
kim spremstvom; kamele so nosile dišave, zelo veliko
zlata in dragih kamnov.
1 Kr 10,2
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Ezekíja se je odposlancev razveselil in jim razkazal
vso zakladnico, srebro in zlato, dišave in dragocena
olja.
2 Kr 20,13
K Molohu si hodila z oljem in množila svoja ma
zila, pošiljala si daleč svoje sle in se poniževala do
podzemlja.
Iz 57,9
Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu. S
seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile.
Lk 24,1
Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, v ognju pre
čiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se
pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter
mazila, da si natreš oči in spregledaš. Raz 3,18
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angeli za danes
P. Anzelm Grün

ANGEL TOLAŽBE
Tolažba je vselej zaželena, če smo doživeli kakšno
izgubo, če se je razbilo neko prijateljstvo, če nas je
kdo globoko prizadel, če je zaradi smrti odšel od nas
ljubljeni človek. Kdor je doživel izgubo, je izgubil
ravnotežje. Potrebuje nekoga, ki mu spet povrne
trdnost in stabilnost. Grško Sveto pismo uporablja
za tolažiti besedo parakaléin, kar pomeni klicati k
sebi, povabiti, pozvati na pomoč, hrabriti, tolažiti,
nekomu prigovarjati z dobrimi besedami. Kdor trpi
zaradi doživetja izgube, potrebuje angela, ki mu bo
stal ob strani, ki ga bo prijel
pod roko, kadar bo to po
treboval, in mu prigovarjal
z vzpodbudnimi besedami.
Grki so tolažbo pojmovali
predvsem kot govorjenje,
prigovarjanje z besedami, ki
naj bi spet vzpostavile smisel
v občutju nesmiselnosti, ki ga
sprva v človeku sproži vsaka
izguba. Vendar pa besede ne
smejo biti prazna tolažba.
Takšna tolažba gre mimo
člov eka. Tedaj ne govorim
človeku, ampak mimo člove
ka. Rečem pač nekaj, o čemer
nisem niti sam prepričan. V
ustih obračam besede, ki dru
gemu ne dajejo opore in ne
ustvarjajo smisla. Tolažiti pa
pomeni, govoriti drugemu,
izrekati besede, ki ga dose
žejo, ki veljajo samo njemu
osebno, ki prodrejo do nje
govega srca. Tolažiti pomeni
najti besede od srca do srca,
besede, ki prihajajo iz mojega srca, in ne posegati po
kakšnih puhlicah; besede, ki se bodo dotaknile srca
drugega človeka, ki mu bodo doprle novo obzorje in
mu omogočile najti trdna tla pod nogami.
Tolažiti pa se v latinščini glasi consolári. To navse
zadnje pomeni biti s tistim, ki je sam, ki je ostal sam s
svojo bolečino, s svojo izgubo, s svojo stisko. Tolažiti
tedaj pomeni vstopiti pri človeku, ki je zaprt sam
vase, ki mu je stiska zaprla usta in srce. Vsakdo tega
ne more. Nima vsakdo dovolj poguma, da bi potrkal

pri nekom, ki se je obdal z okopom svoje bolečine.
Nima vsakdo poguma, da bi vstopil v hišo žalosti,
kjer ga pričakujeta brezdanja stiska in osamljenost
drugega. Biti z drugim pomeni tudi deliti z njim nje
govo žalost in ostati z njim v njegovi žalosti. Drugega
ne morem tolažiti od zunaj s tem, da mu govorim
pobožne besede, ki sem jih nekje prebral. Vstopiti
moram k njemu. Zdržati moram v njegovi hiši, kjer
prevladuejo tema, razdvojenost in trpljenje. Če zmo
reš vstopiti v hišo žalosti, tedaj te žalujoči občuti kot
angela tolažbe. Tedaj doživi,
da ga je v tebi obiskal božji
angel kot »vzhajajoče sonce z
višave« (Lk 1,78).
Že od nekdaj so ljudje v
svoji bolečini rotili angela
tolažbe, naj pride k njim in
ostane pri njih. Globoko ob
čuteno je to izrazil Johann
Sebastian Bach v svoji kan
tati ob prazniku sv. Mihaela
v ariji za tenor: »Ostanite,
angeli, ostanite pri meni! Vo
dite, spremljajte me z obeh
strani, da mi noga ne zdrsne.«
To je goreča pesem, polna
zaupanja, da nismo ostali
sami v svojem trpljenju, mar
več da nas spremljajo Božji
angeli, ki bodo ostali z nami
in vztrajali pri nas, dokler se
naša bolečina ne bo spreme
nila v hvalnico.
Želim ti, da bi te v tvojem
žalovanju tolažil angel, da bi
ti spet naklonil trdnost, če se
boš začel opotekati, da ti bo vzpodbudno prigovarjal,
da ti bo govoril tolažilne besede, če boš od bolečine
onemel, da te bo v tvoji osamljenosti obiskal in ti dal
občutek, da nisi več sam, da ti ob strani stoji angel, ki
hodi s teboj po vseh poteh. Če veš, da je ob tebi angel
tolažbe, se lahko mirno soočiš s svojo žalostjo in ti
je ni treba odrivati. Potolažena žalost te ne bo več
hromila, marveč te bo vodila globoko v skrivnost
tvoje lastne biti in v skrivnost Jezusa Kristusa, ki je
sestopil v našo žalost kot Bog vse tolažbe (2 Kor 1,3).

MOLITVENI NAMENI ZA SEPTEMBER
Splošni: Da bi vsi politiki delovali pošteno, dosledno in z ljubeznijo do resnice.
Misijonski: Da bi v krščanskih skupnostih rasla pripravljenost za poklice misijonarjev, duhovnikov in laikov
in  za dejanska sredstva v korist najbolj revnim Cerkvam.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

TOMAŽ
To pot bomo med apostoli, ki jih je neposredno
izbral Jezus, namenili svojo pozornost Tomažu. Od
štirih seznamov v Novi zavezi ga v treh evangelijih
najdemo ob Mateju (prim. Mt 10,3; Mr 3,18; Lk 6,15),
medtem ko je v Apostolskih delih ob Filipu (prim.
Apd 1,13). Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena
ta’am, kar pomeni “v paru, dvojček”. Res ga evangelij
pogosto označuje z nadimkom “Didymos” (prim. Jn
11,16; 20,24; 21,2), kar v grščini tudi pomeni “dvoj
ček”. Ni pa jasno, od kod ta nadimek.
Sporočila, ki zarišejo kako značilno potezo Toma
ževe osebnosti, nam daje predvsem četrti evangelij.
Prvo je predlog, ki ga je dal ostalim apostolom, ko
se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja
odločil, da bo šel v Betanijo
obudit Lazarja, in se tako
nevarno približal Jeruzale
mu (prim. Mr 10,32). Ob tej
priliki je Tomaž rekel svo
jim součencem: »Pojdimo
še mi, da umremo z njim!«
(Jn 11,16). Ta odločnost
slediti Učitelju je res zgled
na in nam nudi dragocen
pouk: razodeva popolno
pripravljenost biti z Jezu
som tja do izenačenja last
ne usode z njegovo in biti
sodeležen z njim najvišjega
izziva, smrti. To pomeni, da
je najvažnejša stvar nikoli
se ločiti od Jezusa. Sicer pa
kadar evangeliji uporab
ljajo besedo “slediti” ( v gr
škem originalu je namreč
uporabljen glagol “ágo”, kar
pomeni bolj “slediti” kot pa
“iti”), to pomeni, da kamor
gre on, tja mora iti tudi njegov učenec.Na ta način
je krščansko življenje opredeljeno kot življenje z Je
zusom Kristusom, življenje, ki mora potekati z njim.
Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko takole spodbuja
kristjane v Korintu: »da ste v naših srcih, takó, da
bomo skupaj umrli in skupaj živeli« (2 Kor 7,3). To,
kar se uresničuje med apostolom in njegovimi krist
jani, mora seveda veljati predvsem v odnosu med
kristjani in Jezusom samim: umreti skupaj, živeti
skupaj, biti v njegovem srcu, kakor je on v našem.
Drugo sporočilo je Tomažev poseg ob zadnji ve
čerji. Ob tej priliki je Jezus napovedal svoj skorajšnji
odhod in obljubil, da gre učencem pripravit prostor
da bodo tudi oni tam, kjer je on: » In kamor jaz grem,
poznate pot« (Jn 14,4). Takrat Tomaž poseže vmes
rekoč: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli
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poznati pot?« (Jn 14,5). S temi besedami sicer po
kaže malo razumevanja, toda te besede dajo Jezusu
priliko, da izrazi slavno oznako samega sebe: »Jaz
sem pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). To razodetje
je v prvi vrsti dano Tomažu, velja pa za nas vse v vseh
časih. Vsakokrat, ko slišimo ali beremo te besede,
se lahko v mislih postavimo ob Tomaža in si pred
stavljamo, da Gospod govori tudi z nami, kakor je
govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi
nam, da tako rečemo, pravico od Jezusa zahtevati
razlago. Pogosto ga ne razumemo. Pogumno recimo:
Gospod, ne razumem te, pomagaj mi razumeti. Na
ta način, s to neposrednostjo, ki je pravi način mo
litve, pogovora z Jezusom, izražamo, kako pičle so
naše sposobnosti razume
vanja, istočasno pa zaupno
pričakujemo luč in moč od
tistega, ki ju more dati.
Splošno znana in celo
pregovorna je slika never
nega Tomaža, kar se je zgo
dilo osem dni po veliki noči.
Od začetka ni verjel, da
se je v njegovi odsotnosti
Jezus prikazal, in je rekel:
»Če ne vidim na njegovih
rokah rane od žebljev in
ne vtaknem prsta v rane od
žebljev in ne položim roke
v njegovo stran, nikakor ne
bom veroval« (Jn 20,25). V
bistvu se v teh besedah kaže
prepričanje, da Jezusa zdaj
ni mogoče spoznati toliko
po obrazu, kolikor po ranah.
Tomaž sodi, da so zname
nja, ki potrjujejo Jezusovo
istovetnost predvsem rane,
v katerih se vidi, kako daleč nas je ljubil. V tem se
apostol ne moti. Kot vemo, se čez osem dni Jezus po
novno pojavi sredi svojih učencev, in to pot je Tomaž
zraven. In Jezus ga nagovori: »Položi svoj prst sem in
poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo
stran in ne bodi neveren, ampak veren« (Jn 20,27).
Tomaž odgovori z najbolj bleščečo izpovedjo vere v
vsej Novi zavezi: »Moj Gospod in moj Bog!« (Jn 20,28).
Sveti Avguštin komentira ta odlomek: Tomaž »je videl
in se dotaknil človeka, izpovedal pa je svojo vero v
Boga, ki ga ni videl in se ga ni dotaknil. Toda kar je
videl in se dotaknil, ga je pripeljalo do vere v tisto, o
čemer je prej dvomil.« Evangelist nadaljuje z zadnjo
Jezusovo besedo Tomažu: »Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« (Jn
20,29). Ta stavek lahko postavimo tudi v sedanji čas:
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»Blagor tistim, ki ne vidijo, pa verujejo.« Kakorkoli,
tukaj Jezus oznanja osnovno načelo za kristjane, ki
bodo prišli za Tomažem, torej za nas vse. Zanimivo je
opazovati, kako nek drug Tomaž, veliki srednjeveški
teolog iz Akvina, tej obliki blaženosti pridruži drugo,
navidezno nasprotno, ki jo prinaša Luka: »Blagor
očem, ki vidijo, kar vi gledate!« (Lk 10,23). Toda To
maž Akvinski komentira: »Večjo zaslugo ima tisti,
ki veruje, ne da bi videl, kot tisti, ki veruje, ko vidi.«
Zares se Pismo Hebrejcem sklicuje na vrsto starih
svetopisemskih očakov, ki so verovali v Boga, ne da
bi videli izpolnitev njegove obljube, in opredeli vero
kot obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo
stvari, ki jih ne vidimo« (Heb 11,1). Primer apostola
Tomaža je za nas važen najmanj iz treh razlogov:
najprej, ker nas bodri v naših negotovostih; drugič
zato, ker kaže, da se vsak dvom lahko razvije v bleščeč
konec daleč preko vsake negotovosti; in končno, ker
nas besede, ki jih je on rekel Jezusu, spominjajo na
resnični smisel zrele vere in nam dajejo pogum, da

kljub težavam vtzrajamo na svoji poti pripadnosti
njemu.
Zadnja omemba Tomaža je ohranjena v četrtem
evangeliju, ki ga pokaže kot pričo Vstalega tik po
čudežnem ribolovu na Tiberijskem jezeru (prim.
Jn 21,2). Ob tej priliki je omenjen kar takoj za Si
monom Petrom: znamenje upoštevanja vrednega
ugleda, ki ga je bil deležen med prvimi krščanskimi
skupnostmi. V njegovem imenu so bila pozneje na
pisana Tomaževa dela in Tomažev evangelij, sicer obe
apokrifni knjigi, vendar sta važni za študij krščanskih
začetkov. Naj končno spomnimo, da je po starem
izročilu Tomaž oznanjal evangelij v Siriji in Perziji
(tako poroča Origen, ki ga navaja Evzebij iz Ceza
reje v Cerkveni zgodovini 3,1), in je potem dosegel
celo zapadno Indijo, od koder je krščanstvo potem
prišlo do južne Indije. V tej misijonski razsežnoti
zaključujemo svoje premišljevanje in izražamo željo,
da bi Tomaž vedno bolj utrjeval našo vero v Jezusa
Kristusa, našega Gospoda in našega Boga.

Bl. John Henry Newman

O SVETEM PISMU
Sveto pismo ima dve značilnosti, ki komu povzro
čata težave, ker nastopata hkrati in si na prvi pogled
nasprotujeta, a se tudi vzajemno poudarjata. To sta
preprostost in globina.
Preprostost pisatelju narekuje, da prikaže stvar
brez olepšav, globina pa ga sili, da se kdaj nepopolno
izrazi.
Ker Sveto pismo govori o nevidnih rečeh, mora
nujno uporabljati besede, ki ne dosegajo veličine
stvari; in kakor da bi čutilo, da zanje že tako in tako
ne bo našlo dostojnih besed, niti ne išče najmočnej
ših, temveč jemlje čisto navadne. Čim globlja je misel,
tem preprostejša je beseda. Beseda in misel hodita
vsaka svojo pot.
Globina pisatelju kaj rada narekuje protislovja
– protislovja le po črki, preprostost pa se ne trudi
bogvekaj, da bi se jim izognila.
Dalje imajo pri globokem pisatelju tudi nedokon
čani stavki, pripombe, omejitve, da, celo besede svoj
smisel, ki ni odvisen od miselne zveze, in dopuščajo
razlago. V njih ni ničesar zaradi okrasja ali govorniš
kega učinka, ničesar ni zaradi česar koli drugega, vse
je le zaradi sebe. Sleherna beseda izraža ali odseva ve
like stvari, je seme novih misli; vse je skrajno stvarno.
Še več; če je pisatelj globok in obenem preprost,
se ne trudi, da bi svoj predmet izčrpal s komentarjem
o njem. Pove le toliko, kolikor je v tistem hipu po
trebno, nič več. Ne hodi s svoje poti, da bi svoj pogled
dopolnil ali hlastal za obrobnimi mislimi. Pred sabo
ima svoj namen in čeprav nehote vstavi marsikaj, kar
ni njegov cilj, vendarle teži samo k enemu, ne še k
nečemu drugemu ...
Ena najbolj značilnih potez svetopisemske pri
povedi je, da ji manjka besed, po katerih bi bralec
mogel presoditi, ali je dogodek povedan kot hvala
ali kot graja. Tako pa le preprosto niza dejstva za
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dejstvom, da niti ne moremo vselej reči, ali v spod
budo k posnemanju ali v svarjenje. To spoznamo šele
iz sobesedila ali konca ali iz naših splošnih pojmov,
kaj je prav, včasih pa sploh ne ... Nobenega znamenja
ni in ne namiga, ki bi izdajal Božje vrednotenje. Sve
topisemski odlomki gredo mimo kakor vsakdanja
Božja previdnost – molče. Potrebujejo pojasnila, a
ga nimajo; in take, kakršni
so, lahko obračamo tako ali
tako, pač po razpoloženju
različnih bralcev ...
Človek, ki je domač v nad
naravnem svetu in usmerjen
v velike reči, nima ne volje
ne časa, da bi se izživljal v
besednih okraskih, škilil
za vtisom svojih besed ali
se oziral za slabostmi ali za
nevednostjo svojih poslu
šalcev.
Kar zadeva zgradbo in
jezik Svetega pisma, se zdi, da besedilo ni vedno
smiselno razporejeno, jezik pa je tako poln podob in
namigov, da si nihče, ki ga na hitro prebere, ne upa
povedati, kaj vse je v njem in česa ni.
Svetopisemske vsebine ne moremo natančno
zakoličiti, ne je spraviti v predalčke. Kljub vsej mar
ljivosti, najsi bo v prid osebnemu življenju ali Cerkvi,
ostaja to neraziskana in neosvojena dežela s svojimi
vzpetinami in dolinami, gozdovi in potoki, desno in
levo od naše steze je premnogo skritih čudežev in
dragocenih zakladov.
O nobeni resnici, ki z razodeto ni jasno v navzkriž
ju, ne moremo kar tako reči, da je v Sv. pismu ni. In o
nobenem bralcu, karkoli naj je v njem proučeval, ne
moremo trditi, da je obvladal vse, kar vsebuje.
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Mark Alessio

MARIJINO IME
12. september
Praznik “Svetega Marijinega Imena” je z indultom
začel oblegati Dunaj, ki je imel samo 15.000 mož za
dovolil papež Julij II. leta 1513 škofiji Cuenta in
obrambo. Avgusta se je Sobieski odpravil proti Duna
Španiji za 15. september, osmino praznika Mariji
ju pod zastavo Svete Device in se spotoma z vojsko
nega rojstva. Z reformo brevirja,
ustavil v Čenstohovi s prošnjo
ki jo je izvedel papež Pij V., je bil
za pomoč in blagoslov. Stoletja
praznik odpravljen, znova pa ga
pozneje je papež Pij XII. v pismu
je uvedel njegov naslednik Sikst
poljskim škofov omenil postanek
V. s spremenjenim datumom 17.
Sobieskega v svetišču Jasna Gora
septembra. Takrat se je praznik
v Čenstohovi:
razširil najprej na nadškofijo Tole
»Slavni Jan Sobieski, katerega
do (1622), nato pa na vso Španijo
odlični pogum je rešil krščanstvo
in Neapeljsko kraljestvo (1671).
pred starim sovražnikom, je zau
V tem času je Cerkev previdno
pal samega sebe isti Nebeški Kra
kot ponavadi dovoljevala prazno
ljici na Jasni Gori« (Pismo Cum
vati ta praznik raznim redovom.
iam lustri abeat, 1951).
Praznik Marijinega presvetega
Septembra so se Poljaki združi
imena pa je bil razširjen na vso
li z nemškimi četami pod saškim
Cerkev po zaslugi dramatičnih
volilnim knezom in lorenskim
okoliščin, v katerih se je odlikoval
princem. Na praznik Marijinega
poljski narodni junak Jan Sobie
rojstva, 8. septembra, se je Sobie
ski (1629-1696).
ski pripravil na končni spopad s
Ko je bil feldmaršal pod kra
prejemom svetega obhajila.
ljem Janom Kazimirjem, je Sobie
Bitka se je začela pred dunaj
ski organiziral vojaško moč 8.000
skim obzidjem 12. septembra
mož in dovolj prateža z zalogami,
1683. V začetku se je zdelo, da so
da se je zoperstavil obleganju kozakov in Tatarov, ki
močne turške čete pognale Sobieskega v beg. Vendar
so se bili prisiljeni umakniti. Leta 1672 je Sobieski
je to bilo samo jemanje zaleta. Huzarji so ponovno
pod vlado Mihaela Wisniowieckega napadel in pre
napadli in to pot potolkli Turke. Bitka se je nadalje
magal turško vojsko, ki je izgubila 20.000 vojakov
vala, dokler ni Sobieski napadel turško taborišče.
pri Hocimu.
Turki so morali bežati, Dunaj
Ko je kralj Mihael umrl, je bil
je bil rešen in Sobieski je poslal
Sobieski kot priljubljen junak
“prapor preroka Mohameda”
kronan za kralja Poljske. Vendar
papežu Inocencu XI. hkrati z
je še pred kronanjem moral na
veselo novico. V pismu papežu
pasti in pregnati turške horde v
je Sobieski svojo zmago označil
več bitkah, ki so se zaključile z
z besedami: Veni, vidi, Deus viobleganjem pri Trembowli. Ko
cit – Prišel sem, videl sem, Bog je
je bil kronan, je šel v rutenske
zmagal. V spomin na to zmago
province. Ker je imel desetkrat
in v zahvalo Bogu ter v čast Sveti
manj vojakov, kot je bilo Turkov,
Devici za njuno podporo v teh
jih je enostavno odrezal od za
zgodovinskih dogodkih, je pa
ledja tako, da je nastanil vojaško
pež Inocenc XI. razširil “Praznik
postojanko v Zurawnem. Zaradi
Svetega Marijinega Imena” na
tega junaškega napora mu je
vso Cerkev. Čeprav so praznik v
uspelo pri pogajanjih dobiti lep
začetku obhajali na nedeljo po
kos Ukrajine.
prazniku Marijinega rojstva, je
Ker so bili Poljaki in Turki
papež sv. Pij X. (+1914) določil
utrujeni od vojske, je nekaj časa
njegovo praznovanje na 12. sep
vladal mir, dokler se niso Turki
tember v čast zmage katoličanov
lotili Avstrije, kamor so vdrli
pod Janom Sobieskim. Zgodovi
Jan Sobieski
preko Ogrske z vojsko okrog
na tega praznika nas spominja na
300.000 mož. Cesar Leopold je zbežal iz Avstrije in
praznik Rožnovenske Matere Božje, ki je bil ustano
prosil za pomoč Sobieskega. Prošnjo je podprl pa
vljen za praznovanje in spomin zmage katoliških sil
peški nuncij. Julija 1683 je veliki vezir Kara Mustafa
nad turško mornarico v bitki pri Lepantu leta 1571.
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BETLEHEM

BAZILIKA JEZUSOVEGA ROJSTVA
RAZGLAŠENA ZA SVETOVNO DEDIŠČINO
Bazilika Jezusovega rojstva v Betlehemu in romar
»Treba je povedati, da to imenovanje zadeva ves
ska pot sta bili vpisano v seznam svetovne dediščine,
stari del mesta Betlehema in ne samo bazilike, to
kar je odločil Odbor za svetovno dediščino Organi
rej postavlja baziliko v drugačen položaj kot je bil
zacije Združenih narodov za kulturo in izobrazbo
tisti, za katerega je bilo mišljeno poprej,« je zapisal
(Unesco), ki se je zbral v Sankt Peterburgu junija
p. Pizzaballa in poudaril, da »je to svet kraj, ki ne
letos. Odlok vpisa je konec
more in ne sme biti pred
dolge in mučne poti, saj ima
met kakršne koli rabe, ki je
prvo kulturno priznanje za
tuja njegovemu značaju.« Z
palestinski kraj tudi velik
drugimi besedami, je dodal
simboličen diplomatski in
kustos, »je bil ta kraj vedno
političen pomen. Bazilika,
zares svetovna dediščina v
ki nujno potrebuje obno
najpristnejšem in najglo
vo, je eden od najbolj obi
bljem pomenu besede.« To
skanih romarskih krajev v
je vzrok, a mora kljub vpisu
Sveti deželi.
med svetovno dediščino
Čeprav je bil vpis sprejet
»ostati kraj miru in vedrine
kot “pomembna novica”
za vse romarje in ne sme
in “važen cilj”, je povzročil
postati kraj težkega sobiva
tudi nekatere previdne ko
nja.« Kot pravi p. Pizzaballa,
Bazilika Jezusovega Rojstva v Betlehemu
mentarje, kot je bil komentar
je enako važno »formalno
kustosa frančiškanske Kustodije Svete dežele p. Pier
pismo, ki ga je našim Cerkvam poslal predsednik
battista Pizzaballa, ki skupaj z grškim in armenskim
samostojne Palestine Abu Mazen, ki jamči našo po
pravoslavnim patriarhatom upravlja sveti kraj. Ku
polno samostojnost pri upravljanju svetih krajev,
stos je izrazil željo, da bi se priznanje nanašalo bolj
spoštovanje sedanjega stanja in spoštovanje redne
na baziliko, kot pa na samo mesto Betlehem.
uprave.«
Joshua Lapide

PROBLEMI SVETIH KRAJEV V PALESTINI
BAZILIKA ROJSTVA POD UNESCOM, GORA TABOR “NARODNI PARK”
Sprejem bazilike Rojstva v seznam “Svetovne
dediščine” so katoličani sprejeli z zadoščenjem, ker
cerkev nujno potrebuje obnovo, ki jo je danes pre
prečevala pravoslavna skupnost. Važno je zajamčiti
“arhitektonsko integriteto”, da bi se izognili beda
rijam kot je bila tista, ki se je z gradnjo Katholikona
zgodila pri Svetem grobu. Je pa tudi nujno bdeti nad
izraelskimi poskusi spraviti galilejske svete kraje
“pod zaščito države”.
Unescov vpis bazilike Rojstva v Betlehemu med
kraje “svetovne dediščine” ponovno spravlja na dan
problem in negotovost svetih krajev, ki so pogosto
predmet neupravičenih vmešavanj samih krščanskih
skupnosti in izraelskih ter palestinskih oblasti.
Bazilika Rojstva – enako kot Sveti grob v Jeruza
lemu in kripta Marijinega groba ob vznožju Oljske
gore – so podvrženi pravnemu stanju, znanemu kot
“Status quo” (Stanje, kakor je). Ni dokazljivo, da bi
katoliška Cerkev ali druge krščanske skupnosti imele
naslov lastništva Bazilike. Namesto tega je zapletena
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razdelitev pravic posedovanja, rabe, in bogoslužja,
država pa jamči, da bodo te pravice spoštovane. Drža
va je tudi dolžna poseči vmes in uveljaviti Status quo
v primeru da se uresniči njihovo kršenje, ali da se ga
je bati, kakor tudi zagotoviti trdnost in uporabnost
zgradb, v kolikor ne bi bilo soglasja med glavnimi
tam navzočimi Cerkvami. Te Cerkve pa so: Grškopravoslavni patriarhat v Jeruzalemu; Frančiškanska
kustodija Svete dežele (ta po papeškem pooblastilu
predstavlja katoliško Cerkev) in Armensko-pravo
slavni patriarhat v Jeruzalemu.
Do zdaj so prav grški pravoslavci ovirali kakršen
koli skupen poseg za popravilo strehe bazilike, ki
je nujno potrebno. Če bi krščanske skupnosti bile
soglasne, bi morale same popraviti zgradbo v nevar
nosti (kot se je nedavno zgodilo v baziliki Svetega
groba v Jeruzalemu). Toda pomanjkanje soglasja
in nevarno stanje strehe je prisililo palestinsko
narodno oblast, da je posegla vmes in poskrbela za
obnovo.
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Z nekega določenega vidika torej palestinsko
je torej važno, da je za zdaj in za bodočnost zajam
prizadevanje za vpis bazilike rojstva v svetovno
čena arhitektonska integriteta.
dediščino rešuje sveti kraj in olajša najti potrebno,
Velika večina svetih krajev (vsi tisti, ki ne spadajo
pa zelo drago ekonomsko pokritje. Poleg tega so
pod “Status quo”), pa je last posameznih Cerkva. Ker
krščanske skupnosti, ki opravljajo bogoslužje v ba
so zasebna last, si jih ne more prilastiti nobena dr
ziliki Rojstva, prejele napisano jamstvo oblasti, da
žava, da bi iz njih naredila posest kogar koli, čeprav
se ne bodo vmešavale v uporabo bazilike, ampak da
so ti kraji sami po sebi svetovne važnosti. Že dalj čas
bodo jamčile opravljanja vsega bogoslužja v skladu
pritiska država Izrael, da bi nekateri sveti kraji, kot
s statusom quo, ki je tudi zajamčen s sporazumom
gora Tabor, Kafarnaum in druga katoliška svetišča
med Svetim sedežem in
v Galileji prišli pod držav
palestinsko oblastjo iz le
no “varstvo”. Katoliška
ta 2000.
Cerkev se temu načelno
Nekateri med katoliča
upira: so zasebna lastnina
ni pa pričakujejo od Une
cerkvenih ustanov in in
sca več: vključenje bazi
jih ni mogoče v nobenem
like Rojstva v svetovno
smislu odstopiti drugim.
dediščino bi moralo za
Sicer pa tudi ni jasno,
jamčiti tudi arhitektonsko
kakšno vrednost bi imelo
integriteto svetega kraja.
“varstvo”: varovati jih pred
Treba je namreč prepre
kom? Če jih hoče država
čiti, da bi se še v baziliki
varovati, je dosti, da jih
Rojstva v bodoče dogajale
spoštuje in nastopa pozi
bedarije, kot je tista, ki se
tivno, ne da bi se posku
je zgodila v baziliki Svete
šala vmešavati in tvegala
ga groba. Ta je pravi arhi
nezakonite posege.
“Narodni park” Gora Tabor
tektonski biser okroglega
Kakor je sprejem bazi
tlorisa iz križarskih časov. Toda pred nekaj desetletji
like Rojstva v svetovno dediščino nekaj pozitivnega,
so prav grški pravoslavci zgradili tako imenovani
pa je tega vidika nevarno, da bi nudila podporo in
Katholikon, dva zidova, ki zapirata neko kapelico in
pretvezo poskusom nacionalizacije drugih svetišč v
je porušil arhitektonsko razsežnost zgradbe. Ko zdaj
Izraelu in Palestini. Iz tega razloga katoliška Cerkev
nekdo vstopi skozi vrata in stoji pred tako imenova
že dolgo časa vztraja, da se prekliče na primer oznaka
nim Kamnom maziljenja, se ne znajde pred vencem
“narodni park” za goro Tabor in za druga večja sve
stebrov okrog niše Svetega groba, ampak pred nava
tišča v Galileji, prav zato, ker so ta svetišča katoliška
dnim, nemarnim zidom, ki uničuje arhitektonsko
in zasebna last. Narediti ta svetišča za “narodne par
logiko najvažnejše krščanske cerkve.
ke” pomeni nevarnost zanikati lastništvo Cerkve in
Za vse svete kraje, ki niso last posamezne Cerkve,
spodkopava njihov posvečeni značaj.
Zvone Štrubelj

SVETO PISMO IN KULTURA
O vsakem stavku Svetega pisma je napisana vsaj
ena doktorska teza. Sveto pismo ni le ena knjiga,
Sveto pismo je knjižnica. Teksti Stare in Nove zaveze
so nastali v tritisočletnem obdobju.
V teh zapisih je ohranjeno bogato
izročilo kultur in civilizacij, nič koli
ko običajev, zgodovinskih dogodkov,
spoznanj in dosežkov. Če pomislimo,
da so bili izvirniki napisani v hebrej
skem, aramejskem in grškem jeziku, to
pomeni, da je v njih žlahten utrip vsaj
treh velikih kultur. Preden smo dobili
prevod Biblije v maternem jeziku, so
se vsa besedila prečistila skozi filter latin
ščine in njene kulture. Naš rojak sv. Hieronim,
Istran, ki je pripadal oglejskemu patriarhatu, je
prvi prevedel Sveto pismo v latinščino. V slovenski
jezik, v naš kulturni kod in naše čutenje sta ga prva
prevedla Primož Trubar in Jurij Dalmatin. Naša draga
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slovenščina je rastla in se oblikovala z besedo Svetega
pisma. Za nas Slovence, še bolj kot za druge narode
velja, da je Sveto pismo zibelka naše kulture.
Sveti Gregor Veliki je dejal, da Sveto pismo napre
duje s tistimi, ki ga berejo. To je zanimiva ugotovitev.
V Svetem pismu je namreč toliko kulturnega in civi
lizacijskega bogastva, da ga ne more izčrpati nobeno
zgodovinsko obdobje. V tem smislu je odprta knjiga,
ki jo dopolnjujemo mi sami. Na naš prvi
prevod Svetega pisma, je vplivala rene
sansa in humanizem. Danes imamo
Slovenci na stotine prevodov Biblije.
Vsak prevod je odraz določenega zgo
dovinskega in kulturnega obdobja. Če
bi mogel nekdo preučiti in prikazati kultur
no ozadje vsakega od slovenskih prevodov, bi
imel vsaj toliko dela, kot ga je imel sv. Hieronim,
ko je Biblijo od a do ž prevedel v latinščino. To stro
kovno delo nas še čaka!
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“MOŠKI” IN “ŽENSKI” GREHI
PRVI MOŠKI GREH JE NEČISTOST, ŽENSKI PA NAPUH
Vseh mogočih raziskav in anket smo vajeni, a da
bi kdo analiziral naše grehe, ki jih povemo v spoved
nici, do nedavnega še nismo slišali. Prav tega pa so
se lotili v samem Vatikanu, natančneje na papeški
univerzi sv. Tomaža Akvinskega: jezuita in moralna
teologa Robert Busa in Wojciech Giertych sta v okvi
ru raziskave več let analizirala spovedi vernikov in re
zultate objavila v vatikanskem glasilu L'Osservatore
Romano. »Moški grešijo drugače kot ženske,« je bila
njuna prva ugotovitev. Prvi greh na lestvici “moških
grehov” je nečistovanje, sledijo požrešnost, lenoba,
jeza, napuh, nevoščljivost in lakomnost. Najpogo
stejši “ženski greh” je po njuni raziskavi napuh, tudi
drugi grehi si sledijo v drugačnem zaporedju kot pri

moških: na drugem mestu se je znašla nevoščljivost,
nato jeza, nečistovanje, požrešnost, lakomnost in na
koncu lenoba. Lestvica “moških in ženskih grehov”
je hitro zaokrožila po svetovnem spletu, pri čemer
se je sprožalo predvsem vprašanje, kdo greši huje:
moški s pohoto ali ženske z zavistjo? Papeški teolog
Giertych je v članku jasen: »Napuh je največji greh,
ker človeku preprečuje odnos z Bogom, daje mu ob
čutek samozadostnosti. Grehi nečistovanja so manj
nevarni, ker nosijo s seboj občutek ponižanosti, kar
je dobra priložnost, da se človek vrne h Bogu.« Ven
dar je že v naslednjem stavku Giertych pristavil, da so
z vidika družbenih posledic in zapletov v intimnem
življenju grehi nečistovanja nevarnejši.

Kaj je glavni greh?
Ob vsem se nam zastavlja vprašanje, kaj je glavni
greh. Samo manjšina ljudi
krade, prešuštvuje ali celo
ubija, zavistni, jezni ali po
žrešni pa smo vsi kdaj pa
kdaj. Izraza “glavni” ne sme
mo razumeti v običajnem
pomenu besede pomemben,
ampak v etimološkem smi
slu: beseda glavni izvira iz
besede caput, capitis (latin
sko), kar pomeni glava. Glav
ni grehi so torej tisti, ki niso
najbolj pomembni, ampak
prvi po izvoru. Kot pravi sv.
Gregor Veliki, so glavni grehi
»očetje in matere drugih gre
hov«. K temu, da se zlažem,
me vodijo drugi razlogi kot
nevoščljivost in napuh. Ali
kot pravi Katekizem katoliške Cerkve: »Grešljivost
(pregrehe), so zle navade, ki zamračijo vest in na

gibajo k zlu. Pregrehe moremo povezati z glavnimi
grehi, ki jih je krščansko iz
ročilo razločevalo po sledeh
sv. Janeza Kasijana in sv. Gre
gorija Velikega. Imenujejo
se glavni, ker rojevajo druge
grehe …« (KKC 1866).
Literature o glavnih gre
hih, pa tudi nasploh o grehih
je tako pri nas kot v svetu
malo. Ko je pred nekaj leti
francoski filozof in duhov
nik, uslužbenec vatikanske
kongregacije za katoliško
vzgojo Pascal Ide napisal
knjigo Sedem glavnih grehov,
je v pogovoru z Marjanom
Pogačnikom za Božje okolje
dejal, da že kakšnih 30 let v
svetu ni bilo knjige s to te
mo.V nadaljevanju povzemamo odgovore Pascala
Ida o razsežnostih posameznih glavnih grehov.

Napuh – greh vseh grehov
Od sv. Avguština, pa že prej, velja, da je prvi greh
napuh. Sv. Avguštin v delu O božji državi pravi, da dve
različni ljubezni gradita dve različni državi: ljubezen
do Boga gradi pozabo sebe, ljubezen do sebe pa so
vraštvo do Boga. Sta le dve možnosti: da postavimo v
središče Boga ali pa sebe. Napuh je prav to, da sem v

središču sam. Jaz, jaz, jaz … Vedno vse stvari zvedem
nase, ne na Boga. Napuh je pravzaprav sebičnost.
Napuh je središčen, ker nas nenehno vodi k čaščenju
jaza. Ko se v napuhu, zagledanosti vase postavljamo
v središče, je to zelo prefinjen način delovanja, ki nas
razčlovečuje, odtujuje od nas samih.

Lakomnost – korenina zla
Sv. Pavel pravi, da je korenina vsega zla lakomnost,
ljubezen do denarja.
Sv. Tomaž Akvinski se sprašuje, kaj je prvo – na
puh ali lakomnost. Če v nekem dejanju razlikujemo
cilje in sredstva, je, ko gre za cilje, napuh prvi, saj
vse napeljemo nase, ko gre za sredstva, pa je prva
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lakomnost, saj tisti, ki ima denar, lahko vse kupi, tudi
krepost. Kdor išče denar, bo svoje življenje osredinil
na pridobivanje denarja – misli namreč, da si bo s
tem, ko si bo nabral dovolj denarja, lahko pridobil
vse, zato lahko rečemo, da je lakomnost zares kore
nina vsega zla.
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Nečistost – zaslepi pamet
Nečistost je škodljiva zaradi svojih učinkov. Več jih
je skupaj: slabost ponavljanja, prostovoljna pozaba
tega, kar od nas želi Bog, rana, sram, odtujitev, ki iz
haja iz užitka. In takoj za tem zasužnjenost. Nečistost
ne razveseljuje, bolj žalosti. Neurejenost zaslepi pa
met. Sv. Gregor Veliki je menil, da požrešnost oslabi

duha v njegovih zmožnostih doseganja duhovnih
resnic, medtem ko ga nečistost popolnoma uniči.
Obsedenost poželenja poneumlja, odteguje svobodo.
Nečistost je greh, pri katerem je kazen imanentna,
obsežena v sebi, duhovni grehi pa ostanejo neopa
ženi, čeprav so veliko hujši.

Nevoščljivost – uničevalno ljubosumje
Nevoščljivost oziroma ljubosumje je najprej ču
stvo žalosti, ki postane greh šele takrat, ko ga sprej
memo, ko je zavestno in se spremeni v dejanje. Takrat
lahko postane uničevalno. Ljubosumnež namreč želi
biti vedno v središču, edini predmet pozornosti in v

tem smislu izključuje drugega. Ljubosumen človek
želi, da nihče drug ne bi bil ljubljen kot on. Ekskluziv
nost uničuje drugega in njega samega. V ljubosumju
se ne zavedamo dobrega, ki je v nas, ker mislimo, da
nas vsako drugo dobro zasenči.

Požrešnost – odprta usta za nezmernost
Cerkveni oče Evgarij Pontski pravi, da je požreš
nost kot vhodna vrata, široko odprta usta: ne ob
vladati sebe pri hrani pomeni postati nezmeren na
vseh področjih.
Obvladati svojo hrano pomeni obvladovati svoje

življenje. Požrešnost se pojavi takrat, ko nekaj iščem
zaradi užitka, ki mi ga daje, ne pa zaradi dobrega, ki
ga predstavlja. Požrešnost je ne več videti objektiv
nega dobrega, ampak subjektivni užitek, povezan s
stvarmi.

Jeza – prebuja nasilje in strah
Jeza je kot nevoščljivost ali ljubosumje najprej
čustvo. Je dobro čustvo. Treba se je razjeziti, ko se
nekomu zgodi krivica. Jeza je grešna, razčlovečujoča
takrat, kadar je brez pravega razloga ali pa je pretira
na. Kako ravnati z jezo, je občutljivo vprašanje, ker
so nekateri značajsko jezljivi. Takim ni lahko, to je

velikokrat križ, ki ga morajo nositi. Nevarnost pri
koleriku je, da pretirava in pozabi na razliko med
dejstvom in interpretacijo. Jeza prebuja nasilje in
strah in vedno zelo obremeni medsebojne odnose,
saj prebuja sumničavost. Pomembno je, da tisti, ki se
je razjezil, sam popravi škodo.

Lenoba – vodi v obup
Lenoba se kot glavni greh pojavi šele v 15. stoletju,
pred tem so uporabljali drug izraz, acedia, duhovna
žalost in je pomenil nekaj veliko globljega. Acedia
se pojavi v zvezi z vsem, kar zadeva našo dolžnost in
še toliko bolj naš odnos z Bogom. Pri ljubosumju me
moti vse, kar zasenči mene, pri lenobi me moti božje
dobro. V življenju pogosto sploh ne vemo, da imamo
opraviti z duhovno lenobo. Demon acedie je hud
in nas odvrne od tega, kar moramo storiti. Pogosto

ostane neopažen, ker se spremeni v nekakšno hipe
raktivnost. Ko je čas za molitev, bi delali sto drugih
stvari in ta hiperaktivnost prikriva našo duhovno
naveličanost. Evagrij Pontski je rekel, da je duhovna
požrešnost začetek, acedia pa je dopolnitev grehov,
saj nas vodi v obup in nas loči od božjega usmiljenja.
Biti len ne pomeni, da ničesar ne storimo, ampak da
naredimo samo tisto, kar se nam ljubi. Se pravi: ne
storiti tistega, kar moramo storiti.

NEKAJ SVETOPISEMSKIH
Pred razsulom hodi napuh, pred padcem ošabnost duha
Zvabljajo neutrjene duše, srce jim je izurjeno za lakomnost.
Njena nečistost je na njenem krilu; ni pomislila na svoj konec.
Nevoščljivost in jeza krajšata življenje.

2 Pt 2,14
Žal 1,9
Sir 30,24

Naj me ne zajameta ne požrešnost in ne pohota.

Sir 23,6

Ne pridružuj se množici grešnikov, pomni, da jeza ne bo odlašala.
Srd in jeza, tudi ta sta ostudna, grešen človek se jima bo vdajal.
Lenoba spodnaša v mrtvilo, kdor je omahljive volje, bo lačen.
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Prg 16,18

Sir 7,16
Sir 27,30
Prg 19,15
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STATISTIKA CERKVE
OBJAVLJENI STATISTIČNI PODATKI O STANJU V KATOLIŠKI CERKVI
Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Ber
tone je 10. marca izročil papežu Benediktu XVI.
papeški letopis in statistični letopis Cerkve z najpo
membnejšimi informacijami in statističnimi podatki
o katoliški Cerkvi. Iz prvega je razvidno, da je Bene
dikt XVI. v letu 2011 ustanovil osem novih škofijskih
sedežev, en osebni ordinariat in en vojaški ordinariat;
eno nadškofijo in osem škofij je povzdignil v me
tropolije, eno prelaturo,
en apostolski vikariat in
eno apostolsko prefek
turo v škofije, eno misijo
“sui iuris” pa v apostolsko
prefekturo.
Statistični podatki za
leto 2010 pa prinašajo po
drobnosti o katoliški Cer
kvi v 2.966 škofijah in dru
gih cerkvenih upravnih
enotah po vsem svetu.
Ti podatki med drugim
povedo, da se je število
katoličanov z 1,181 mili
jarde v letu 2009 povečalo
na 1,196 milijarde v letu
2010 (tj. za 15 milijonov
vernikov), kar pomeni
za 1,3%, vsega skupaj pa
število v katoliški Cer
kvi krščenih oseb znaša
okrog 17,5 % prebivalstva
na svetu.
To število niha glede na posamezne celine. V
Južni Ameriki se je, svetovno gledano, zmanjšalo z
28,54% na 28, 34%, v Evropi s 24,05% na 23,83%, v
Afriki pa povečalo s 15,15% na 15,55%, prav tako v
Aziji z 10,47% na 10,87%.
Povečalo se je število škofov: s 5.065 v letu 2009
na 5.104 v letu 2010 (za 0,77%). V Afriki za šestnajst
novih škofov, v Ameriki za petnajst, v Aziji za dvanajst,
v Evropi pa se zmanjšalo za enega škofa (s 1.607 na

premisli

RAJNA CERKEV

Župnik je dal v časopis naslednji oglas:
»V naši župniji je umrla Cerkev. Žalna slovesnost
bo v nedeljo ob 10. uri.«
V nedeljo je bila cerkev nabito polna. Namesto da
bi začel z mašo, je župnik nagovoril ljudi:
»Nobenega upanja nimam, da bi naša župnija po
novno zaživela. Kljub temu bom še enkrat poskusil.
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1.606), v Oceaniji pa za tri škofe (s 132 na 129).
Več je duhovnikov. Leta 2010 jih je bilo vsega
skupaj 412.236 (277.009 škofijskih in 135.227 redov
nih), leta 2009 jih je bilo 410.593 (275.542 škofijskih
in 135.051 redovnih). Najbolj se je povečalo število
duhovnikov v Aziji (za 1.695 duhovnikov), sledi
Afrika (za 765 duhovnikov), Oceanija (za 52 duhov
nikov) in Amerika (za 42 duhovnikov), v Evropi pa
se je število duhovnikov
v letu 2010 zmanjšalo za
905.
Stalnih diakonov je
več za 3,7% (leta 2009 jih
je bilo 38.155, leta 2010
pa 39.564). Največ jih je v
Severni Ameriki in Evropi
(64,3 in 32,2% glede na
celotno število po svetu).
Redovnih bratov je
bilo leta 2009 54.229, leta
2010 pa 54.665. V Južni
Ameriki se je njihovo šte
vilo zmanjšalo za 3,5%, v
Severni Ameriki za 0,9%, v
Evropi je ostalo stabilno,
medtem ko se je v Aziji in
Afriki povečalo za 4,1%
oziroma 3,1%.
Močno se je zmanjša
lo število redovnic: s
729.371 v letu 2009 na
721.935 v letu 2010. V Ev
ropi za 2,9 %, v Oceaniji za 2,6%, v Ameriki za 1,6%,
za okrog 2%  pa se je povečalo v Afriki in Aziji.
Število študentov filozofije in teologije v ško
fijskih in redovnih semeniščih se je v letih od 2005
(111,990) do leta 2010 (114.439) povečalo za 4%.
Število bogoslovcev se je v istem obdobju v Evro
pi zmanjšalo za 10,4%, za 1,1% v Ameriki, v Afriki
pa povečalo za 14,2%, v Aziji za 13%, v Oceaniji pa
za 12,3%.

Prosim, pojdite vsi mimo krste in si oglejte pokojni
co. Potem zapustite cerkev skozi stranska vrata. Če se
boste premislili, se vrnite skozi glavna vrata, potem
bomo pa skupaj obhajali zahvalno mašo.«
Župnik je stopil h krsti in jo odkril. Vsi so se spra
ševali, kdo leži v njej. Vsak, ki je hotel videti mrtvo
Cerkev župnije in se sklonil nad krsto, je zagledal –
svoj obraz v ogledalu.
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naša kultura
Silvester Čuk

JOŽEF BOROVNJAK
9. februar 1826 – 11. september 1909
»Jožef Borovnjak je bil eden imed tistih duhovnikov, ki je čutil s svojim ljudstvom, ki je živel za
ljudstvo in je tudi v najhujših okoliščinah skrbel za svoje vernike ne samo z besedo, ampak tudi s
pisanjem. Po Miklošu Küzmiču in Jožefu Košiču je bil najmarljivejši in najvztrajnejši oblikovalec
in gojitelj našega slovenskega ljudskega jezika.« Tako je leta 1909 ob smrti prijatelja Jožefa
Borovnjaka, cankovskega župnika, zapisal dr. Franc Ivanocy, “prekmurski Slomšek”. Borovnjak
je na Cankovi neutrudno deloval 51 let (1858-1909). Ob 150-letnici njegovega prihoda v župnijo
je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru skupaj z občino in župnijo Cankova pripravila konec
junija 2008 na Cankovi znanstveni simpozij. Vsa predavanja so izšla v zborniku “Življenje in
delo Jožefa Borovnjaka”. Ob tej priliki so v parku na Cankovi odkrili Borovnjakov doprsni kip,
delo kiparke Irene Čuk. Ta delovni mož, ki se je vse življenje trudil biti duhovnik z vsem srcem in
zaveden Slovenec-rodoljub, zasluži, da ga spoznamo.

Skoraj dve tretjini življenja
župnik na Cankovi
Jožef Borovnjak je zrasel iz zdravih goričkih kore
nin. Rodil se je 9. februarja 1826 v Ivanovcih, župnija
Sv. Benedikt (Kančevci) očetu Štefanu, gostilničar
ju evangeličanske vere, ki je prestopil v katoliško
vero, bratje pa so ostali evangeličani,
in materi Katarini Gomboši. Šolsko
učenost je začel nabirati pri Sv. Bene
diktu, zatem na Tišini; da bi se naučil
madžarsko, so ga poslali v Dobrovnik,
od tam pa je prišel v Kisek (Koszeg),
kjer je kot gojenec sirotišnice končal
šest razredov gimnazije. Modroslovje
– sedmi in osmi razred gimnazije – je
obiskoval v Sombotelu. Po maturi je
vstopil v sombotelsko bogoslovje. Bil
je izredno nadarjen in delaven, zato
so ga predstojniki poslali v centralno
semenišče v Budimpešto, naj bi študiral
na tamkajšnji univerzi in bi verjetno
postal prvi doktor teologije slovenske
ga rodu v sombotelski škofiji. Zaradi
političnih homatij leta 1848 je prišel
domov in potem nadaljeval študije v
Sombotelu in tam je bil 13. junija 1851
posvečen v duhovnika.
Po novi maši je bil pet mesecev žup
nijski upravitelj v Števanovcih, nato
kaplan v Turnišču, Lendavi, Črenšovcih,
Murski Soboti in pri Sv. Juriju (povsod le malo časa).
20. junija 1858 je prišel na Cankovo, kjer je ostal več
kot 51 let, vse do svoje smrti, najprej kot župnijski
upravitelj in nato kot župnik. Po matičnih knjigah so
izračunali, da je v teh dolgih letih krstil 3.268 otrok,
poročil 675 parov in pokopal 1.940 svojih vernikov.
V letih 1898-1900 je prenovil in povečal župnijsko
cerkev, zvonik pa je dobil sedanjo baročno obliko.
Borovnjakov delavnik se je končal 11. septembra
1909. Pokopal ga je Franc Ivanocy. Na njegovem
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nagrobniku je napis: »Za vero in narod goreče, milo
srce, počivaj v miru.«

Prekmurski duhovniki,
edini slovenski narodnjaki
»Čas, v katerem je živel in deloval Jožef Borov
njak,« piše Stanislav Zver v Zborniku, »slovenskim
izobražencem, ki so prihajali zgolj iz
duhovniških vrst, ni bil naklonjen.
Opredeliti se javno za slovenstvo je bilo
praviloma škodljivo pred madžarskimi
političnimi, pa tudi cerkvenimi oblast
mi.« Leta 1860, ko je bil Borovnjak že
dve leti župnik na Cankovi, je Božidar
Raič potoval po Prekmurju in videl,
kako hočejo prekmurske Slovence
madžarizirati. Zapisal je: »Med svetno
inteligenco ni najti slovenskega narod
njaka, tudi če bi ga iskali z Diognetovo
svetilnico. Pisci so samo duhovniki,
tako katoliški kot protestantski, ki niso
zatajili svoje vere.« Ko je bil Borovnjak
župnik na Cankovi, je v prekmurskih
župnijah birmoval sombotelski škof
Szabo (1869-1881), znan kot velik Mad
žar. V nagovoru birmancem je povedal
nekaj stavkov v prekmurščini, nato pa
v madžarščini dejal: »Poglejte, če sem
se jaz, ki sem v primeri z vami velik
gospod, naučil slovensko, se morate
tudi vi naučiti madžarsko.«
Borovnjak se je vedno zavedal svojih slovenskih
korenin. »Njegova mati, ki je morala biti za takratne
čase in razmere prebujena žena, je vcepila mlademu
Jožefu narodno zavest,« je ob stoletnici njegovega
rojstva zapisal časnikar dnevnika Slovenec. Na mla
dega Borovnjaka je narodnostno vplival tudi Jožef
Košič (1788-1867), prvi posvetni prekmurski pisa
telj, še bolj pa Marko Žižek, župnik pri Sv. Benediktu
v letih 1848-1860, ki je v madžarskih očeh veljal za
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panslavista in je Borovnjaka ves čas duhovno spre
mljal. Pozneje sta Žižek in Borovnjak iskala stike s
štajerskimi Slovenci ter bila naročnika in širitelja
mohorjevk, gostitelja mnogih obiskovalcev.

Utiral je pot
do slovenskega knjižnega jezika
Leta 1902 je Jožef Borovnjak svoje narodno-za
vedno delo v tretji osebi takole predstavil: »Jožef Bo
rovnjak, č. dekan in župnik na Cankovi, je bil prvi, ki
je svojim sobratom kazal pot do slovenske literature
in do slovenskega knjižnega jezika. Pisal je knjige za
šolo, dom in cerkev, prevajal je dela iz madžarščine,
pesmi in govore.«
Borovnjak ni pisal samostojnih knjig, kot sta jih
pred njim pisala Mikloš Küzmič in Jožef Košič, skrbel
pa je, da slovenska beseda njunih knjig ni zamrla.
Oskrbel je številne njihove nove izdaje (najpogosteje
Küzmičevo Knigo molitveno), posodabljal pravopis,
dodal svoje in prevzete cerkvene pesmi. Priredil

je Mali katekizem za občinske lüdske šole (1880),
molitvenika Duhovna hrana ali knižica puna lepih
navikov, molitev in pesem za kath. Kerščenike in Sveti
angel čuvar ali vodnik v nebesa.
Borovnjak je vzdrževal stike s slovenskimi izobra
ženci onstan Mure, vse do Ljubljane. Ti stiki niso bili
le obiski, marveč so obstajali v naročanju slovenskih
knjig in listov ter v posredovanju teh drugim duhov
nikom. Borovnjak se je oglašal tudi kot dopisnik
v slovenskih osrednjih listih. Na novi maši Jožefa
Klekla na Tišini leta 1897 je Jožef Borovnjak v svoji
zdravici goste spodbujal k zvestobi do materinega
jezika. »Kdor jezik materin zaničuje in se v njem go
voriti sramuje, ni in ne more biti pošten človek, ne
dober kristjan, ne zvest državljan.« K zvestobi svojim
koreninan je spodbujal ljudi v svojih pridigah. Kot
odličnega govornika močne postave in z mogočnim
glasom so ga vabili na različne slovesnosti, kjer je
imel slavnostne nagovore, v katerih je ljudi spodbujal
k zvestobi Cerkvi in narodu.

DUHOVNIKI V SLOVENIJI
Cerkvena statistika zna biti precej zoprna reč. Ne le za tiste, ki jo morajo – pogosto ne ravno vešči matematike – pripravljati, tudi “rezultate” bi v kakšnih primerih najraje odrinili malo na stran. A številke so takšne,
kakršne so. Župniki po župnijah praviloma preštejejo manj krstov, porok, nedeljnikov, veroučencev in več
pogrebov, škofijske pastoralne službe iz leta v leta beležijo manj duhovnikov, njihova starost pa se viša.
V februarski številki Sporočil slovenskih škofij so objavili statistične podatke o stanju klera po posameznih
škofijah na dan 1. januarja 2012.
V celjski škofiji so bili inkardinirani 103 duhov
niki, njihova povprečna starost je bila 56,9 let; dva
najst duhovnikov je delovalo zunaj škofije. V pasto
rali so delovali še štirje duhovniki iz drugih škofij in
29 redovnih duhovnkov. Škofija ima 5 bogoslovcev.
V koprski škofiji je bilo inkardiniranih 147
duhovnikov, povprečna starost je bila 59 let in 11
mesecev. V dušnem pastirstvu na območju škofije
je delovalo 106 duhovnikov, drugi so bili razpore
jeni v razne škofijske ali vzgojne službe. V škofiji je
delovalo še 40 redovnih duhovnikov. Škofija ima 7
bogoslovcev.
Ljubljanska nadškofija je imela 1. januarja letos
na svojem ozemlju 310 duhovnikov, njihova pov
prečna starost je bila 58,4 let. V škofiji je delovalo
še 143 redovnih duhovnikov in 18 duhovnikov od
drugod. Škofija ima 17 bogoslovcev.
V mariborski nadškofiji je bilo inkardiniranih
145 duhovnikov, od teh jih je 9 bivalo zunaj škofije;
pet duhovnikov je bilo iz drugih škofij. V škofiji je
delovalo še 55 redovnih duhovnikov. Škofija ima
pet bogoslovcev.
V škofiji Murska Sobota je bilo inkardiniranih
53 škofijskih duhovnikov, od tega jih 8 deluje v
drugih škofijah, 1 duhovnik je inkardiniran v drugi
škofiji. Povprečna starost je bila 54 let. V škofiji je
delovalo še 55 redovnikov. Škofija ima 4 bogoslovce.
V škofiji Novo mesto je bilo inkardiniranih 87
duhovnikov, 3 duhovniki iz ljubljanske nadškofije.
Njihova povprečna starost je bila 57,6 let. Redovnih
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duhovnikov v škofiji je bilo 13. Škofija ima 6 bogo
slovcev.

Primerjava s svetim letom

Številke postanejo zgovornejše, če jih primerjamo
s prejšnjim obdobjem. Za primerjavo smo vzeli sveto
leto 2000. V koprski škofiji je bilo takrat inkardini
ranih 171 duhovnikov, v ljubljanski nadškofiji 540
(sem prištejemo še številke novoustanovljene novo
meške škofije), v mariborski škofiji 415 (skupaj s Ce
ljem in Mursko Soboto). Že bežen pogled na številke
pokaže, da se je število duhovnikov v enajstih letih
zelo zmanjšalo, po našem matematičnem izračunu
za 280. Zvišala se je njihova povprečna starost: leta
2000 je bila v ljubljanski nadškofiji povprečna starost
53,7 leta, v koprski pa 54,3 leta.
Statistika torej ne obeta nič dobrega, duhovnikov
je iz leta v leto manj. Podatki iz semenišč ne vlivajo
novega upanja. Glede na današnjo število in pov
prečno starost duhovnikov in število novih maš v
prihodnjih letih je na mestu vprašanje, kakšna bo
vloga duhovnika čez desetletje ali dve. Bo Cerkev
na Slovenskem, ki je svojo identiteto, strukturo in
pastoralo stoletja gradila na duhovnikih, čez par
deset let skoraj brez njih? »Problem pomanjkanja
duhovnikov ni toliko problem številk, temveč bolj
problem našega dojemanja Cerkve. Težava ni v praz
nih župniščih, težava je v naši nesposobnosti misliti
širše in zaupati Svetemu Duhu. Sveti Duh namreč ni v
krizi. Mi smo v krizi,« je v nekem komentarju zapisal
p. Branko Cestnik.
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islam
P. Samir Khalil Samir

POŠAST,
KI JO JE USTVARILA BOLEZEN ISLAMA
Ubiti 23-letni Mohamed Merah je žalostno znan,
ker je 19. marca 2012 izvršil pokol judovskih otrok
pred šolo v Toulousu v Francij, nekaj dni prej pa je
pobil nekaj vojakov v Montaubanu. Policija ga je
dolge ure oblegala v hiši, kamor se je zaprl. Umrl je
v streljanju pri poskusu pobega 22. marca 2012.
Abdennour Bidar je francoski muslimanski fi
lozof. Rojen je bil leta 1971 v Clermont-Ferrandu v
Franciji. Njegova mati je bila muslimanka. Vzgajal ga
je ded, ki je bil prepričan laicist. Kot filozof išče pot
do zavestnega in duhovnega islama. Dan po tem, ko
je policija ubila Mohameda Meraha je Bidar objavil
v dnevniku “Le Monde” članek z naslovom: “Merah,
pošast, ki jo je ustvarila bolezeni islama”.
»Potem, ko je bilo ugotovljeno, da je morilec iz
Toulousa in Montaubana ‘salafit svete vojske’, je bil
namen govorjenja islamskih dostojanstvenikov v
Franciji izogniti se vsaki povezavi zagrizenosti tega
človeka z miroljubno islamsko ‘skupnostjo’ v Franci
ji« z namenom »ločiti med islamom in islamizmom,
med islamom in nasiljem.«
Ostaja pa težko vprašanje: »Ali more biti musliman
ska vera kot celota razbremenjena te vrste nasilnega
dejanja?... Ali ni prav v tej gesti skrajni izraz bolezni
islama samega?«
Bidar opozarja, da je v islamu neka “izrojenost”, ki
se izraža v raznih oblikah: »ritualizem, formalizem,
dogmatizem, seksizem, protisemitizem, nestrpnost,
verska nekultura ali ‘podkultura’ so oblike zla, ki
povzročajo njeno gnojenje.«
Te bolezni so razširjene, so pa tudi »muslimani,
ki jih njihova vera moralno, družbeno in duhovno
razsvetljuje.« Ni torej mogoče reči, da je »islam v bi
stvu nestrpen.« Lahko pa rečemo, da vsebuje islam –
poleg moralnih zahtev – tudi elemente nestrpnosti,
ki pridejo na dan občasno v raznih okoliščinah. In
dodaja: »Vse te oblike zla, ki sem jih naštel, poslabšajo
zdravje islamske kulture v Franciji in drugje.«
V takem položaju morajo muslimani pogumno
reagirati. Filozof pravi, da mora islam priznati, »da
so tovrstna dejanja, čeprav so tuja duhovnosti in
kulturi islama, vendarle izjemen in nevaren znak
globoke krize, ki ga pretresa.« In se vprašuje: »Kdo
je tako pogumen? Kdo bo tvegal?«
Lahko se vprašamo, zakaj pisec govori o pogumu.
Vzrok je, da je islam »že stoletja« zavrt v svoji goto
vosti. Ne drzne se spustiti v spraševanje. Dovolj mu
je znova in znova potrjevati svojo “resnico”. Bolj ko
jo s silo potrjuje, bolj kaže svojo notranjo šibkost.
Svetu, ki mu oporeka, odgovarja z nasiljem, ker si
ne upa soočiti z zunanjim svetom drugače, kot da
ga razglaša za zlobnega in pokvarjenega. Islam »je
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nesposoben za kritiko samega sebe,« pravi Bidar.
To je bolezen islama: »imeti na paranoičen način
za bogokletje vsak dvom o njihovih dogmah. Koran,
Prerok, ramadan, halal itd…: tudi pri izobraženih,
kulturnih osebah, ki so voljne za dialog v tolikih
rečeh, ob najmanjšem poskusu podvomiti o teh is
lamskih totemih naletimo na dokončno odklonitev.
Večina muslimanov zanika možnost, da bi kdo
sploh lahko postavil pod vprašaj njihove tradicije,
njihove obrede, njihove običaje in navade. Zazidani
so v lastni svet, ki ga absolutizirajo, sakralizirajo,
razglašajo za svetega. »Večina muslimanskih zavesti
ne le sebi, ampak tudi drugim zanika pravico razpra
vljati o tem, kar je skozi tisočletja izoblikovala neka
tradicija, zabetonirana v nedotakljivi sakralnosti: o
obredih, načelih, običajih, ki pa ne odgovarjajo več
vsem duhovnim potrebam sedanjega časa.«
Ostali so prilepljeni na te tradicije, ki so se uvelja
vile v 7. stoletju v nekem beduinskem okolju »in se
niti sami ne zavedajo, da so se njihove zahteve spre
menile.« Vrednote, na katerih vztrajajo kot na pristno
muslimanskih, ker so pač zveste postopkom “starih”
(salaf, odtod beseda salafiti), ne odgovarjajo več seda
njim kriterijem muslimanov samih, kriterijem, ki so
jih postavili »v imenu čisto profanih vrednot: pravice
do različnosti, do strpnosti, do svobode vesti).«
In pisec dodaja: »Kaj bi se čudili, da v tem sploš
nem ozračju zamrznjene in shizofrenične civilizacije
kak bolan duh preoblikuje in radikalizira to skupin
sko zaprtost v morilski fanatizem.«
Tako za salafite ostane vzor utrjen v preteklosti,
v času “Preroka”, v 7. stoletju, v vzorcu beduinske
skupnosti. Vzorec iščejo v preteklosti, ne v prihod
nosti. Za salafite mora pravi musliman, če hoče najti
resnično bistvo islama, iti nazaj in ne gledati naprej.
In ta “naprej” pomeni zapadno kulturo, ki je ožigo
sana kot pokvarjena in izprijena.
Povprečen musliman reagira tako, da pravi, da so
salafiti izjema in ne predstavljajo pravega islama, da
je njihov islam nazadnjaški in tako dalje. Istočasno se
salafiti predstavljajo kot edini pristni”, ker so zvesti
“Prerokovi tradiciji” (sunnat al-Nabi) in da je Prerok
v Koranu predstavljen kot najvišji vzor. Povprečen
musliman pa odgovarja, da je pristni islam miro
ljuben islam v skladu s Koranom, ki pravi: »Nobene
prisile v zadevah vere!«
Povprečen musliman pravi, da je to samo fanati
zem kakega posameznika, in da je “drevo, ki skriva
gozd miroljubnega islama”.
Toda Bidar si postavlja vprašanje: »Kakšno pa
je resnično stanje gozda, v katerem lahko zrastejo
taka drevesa? Ali lahko zdrava kultura in resnična
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duhovna vzgoja rodita take pošasti?«
Taki primeri so zdaj le preveč številni, da bi lahko
bili samo eno drevo v gozdu! Kako, da je toliko “fa
natikov”, pogosto izobraženih ljudi, ki daleč prese
gajo povprečne muslimane? Kako da skrajnost tako
priteguje zapadnjake, ki so se spreobrnili v islam, ali
muslimane, ki že toliko časa žive na zapadu?
In še več: kako lahko toliki imami in voditelji,
ki so se izobraževali v najboljših in najpristnejših
svetovnih islamskih središčih, uganjajo propagando
za tak islam?
»Nekateri muslimani,« pravi pisec, »se začenjajo
zavedati, da se je te vrste vprašanje predolgo odlašalo.
Med njimi prihaja na dan prepričanje, da bo (sčaso
ma) vedno težje odvzeti islamu odgovornost za nje
gove fanatike in se delati, kot da je dovolj sklicevati se
na razliko med islamom in radikalnim islamizmom.
Spričo pogostih pojavov radikalnega islamizma
je le prelahko reči samo, da to ni islam. ”Arabska
pomlad” se je pred našimi očmi le prepogosto pre
oblikovala v “muslimansko jesen”. In ta islamizem
grozi privesti nazaj v puščavsko civilizacijo.
In Bidar razglaša: »Toda za mnogo več muslima
nov mora postati jasno, da so v tej verski kulturi kore
nine drevesa zla preštevilne in so se preveč zajedle, da
bi se ta kultura še lahko zadovoljevala s preprostim
označevanjih svojih črnih ovc… Islam mora sprejeti
načelo svojega popolnoma novega utemeljevanja
in – brez dvoma – svojega vključevanja v širši hu
manizem, kar mu bo omogočilo končno premagati
svoje omejitve in obzorja.«
Samo dvoje je mogoče: ali premagati »svoje ome
jitve in preseči obzorja«, ali pa smrt. Tu pa se postavi
vprašanje: »Pa bo islam sprejel tak način smrti, da bi
iz njegove dediščine zrasla nova oblika duhovnega
življenja? In kje iskati navdihnjenje za to odločitev?«

Kot dober profesor filozofije daje Abdennour Bi
dar (kar pomeni “služabnik Luči”) naslednji odgovor:
» Kot specialist za najgloblje misli islama vidim, da
imajo filozofske in mistične misli Averoesa (11261198) in Ibn Arba (1165-1241) modrost, ki se je
izgubila – večina muslimanov ne pozna niti njunih
imen. Vsekakor ne gre, da bi jih obujali v življenje,
niti da bi jih ponavljali. Za to je prepozno. Gre za
to, da najdemo nekaj enakovrednega za naš čas. Za
to pa ni dovolj biti pripravljeni priznati ‘splošno
bolezen islama’ in da se je treba vrniti ‘k modrosti
preteklosti.’«
Obstaja torej “splošna bolezen islama”. Že več
desetletij gre islam skozi eno najhujših kriz. Večina
izobražencev in razsvetljenih mislecev to pove in
ponavlja. Mnogi skušajo priti ven iz te krize, toda fun
damentalistična usmerjenost je močnejša in zaustavi
vsak napor za obnovo ali reformo, kot pravi Bidar.
Problem je, da je skok v prihodnost skok v neznano z
vemi tveganji, ki jih prinaša, medtem ko se povratek
nazaj zdi varen, v skladu s Sunno in pomirjujoč. Za
Bidarja si mora islam »znova najti duhovno kulturo«.
Ta zadnji izraz je eden izmed ključnih izrazov tega
filozofa v vseh njegovih delih: duhovnost. Tole je
njegov sklep:
»Izziv je važen. Islam mora priti do te popolnoma
nove jasnosti, v kateri bo razumel, da mora ponovno
najti duhovno kulturo na ruševinah mrtvega gradiva
svojih tradicij. Druga težava pa je, da tega ne bo mo
gel napraviti sam in zase: danes ne služi ničemur, če
bi hoteli ustvariti ‘islamski humanizem’ ob ‘zapad
nem humanizmu’ ali ob ‘budističnem humanizmu’.
Če je jutrišnji dan 21. stoletja duhoven, do tega ne bo
prišlo na ločene načine raznih verstev in vizij sveta,
ampak na temelju vere, ki je skupna človeku. Treba
jo je najti skupaj.«

TUDI TO JE ISLAM
PAKISTAN
V Pakistanu je prepovedano zapisati ime “Jezus
Kristus” v SMS sporočilih po prenosnih telefonih.
Vsega je prepovedanih preko 1.600 besed, poleg
Jezusovega imena je prepovedano tudi napisati “Sa
tan”. Tajnik Komisije za družabne stike pri škofovski
konferenci je izjavil: »Katoliška Cerkev v Pakistanu
bo uporabila vsa sredstva, da bo vlada črtala Kristu
sovo ime s seznama prepovedanih besed. Razumemo
željo, da je treba mlade varovati tako, da ustvarimo
seznam prepovedanih nespodobnih besed, toda kaj
ima med njimi iskati Kristusovo ime? Kaj je v njem
nespodobnega? Ta prepoved je odkrito kršenje pa
kistanske ustave in upamo, da bo vlada uresničila
potrebne spremembe.« Organizacije za obrambo
človekovih pravic in svobode državljanov, kot je to
“Bytes For All” so že naznanile, da bodo ugovarjale
tej odločitvi na sodišču, saj »krši pravico do svobode
besede in izražanja, je vmešavanje v zasebnost drža
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vljanov in ni samo nasilna ampak tudi protiustavna.
Odgovorni pri Telekomunikacijah pa trdijo, da je
svoboda Pakistancev »podvržena omejitvam, ki jih
predvideva zakon v interesu slave islama.»
Cerkev v Pakistanu je znova obsodila trgovino z
otroki v tej večinoma muslimanski državi. Vlado je
pozvala, naj z novim zakonom bolje zaščiti otroke in
mlade (pa tudi druge državljane) pred raznimi vrsta
mi zlorab, spolnim suženjstvom in trgovino z ljudmi.
Zgovoren primer zlorabljanja je devetletni Samuel
Sameer, ki je pred kratkim v stolnici v Lahoreju prejel
zakrament prvega obhajila. Bil je ministrant. Ugrabili
so ga v stolnici in zaprli za deset dni. Trgovci z ljudmi
so ga hoteli prodati. Ker jim to ni uspelo, starši in
drugi pa so začeli za njim poizvedovati prek javnih
občil, so ga vrgli v reko Ind. Iz nje se je na čudežen
način rešil s pomočjo katoliškega duhovnika. Ta mu
je tudi pomagal najti stik s starši.
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preganjanje kristjanov

PROTIKRŠČANSKA
NESTRPNOST IN DISKRIMINACIJA
PRIMERI PROTIKRŠČANSKE NESTRPNOSTI IN DISKRIMINACIJE
V EVROPI LETA 2011
Opazovalnica protikrščanske nestrpnosti in diskriminacije je nevladna organizacija, registrirana v Avstriji.
Opazovalnica ima spletno stran, ki nadzoruje in beleži primere, ko so kristjani in krščanstvo v Evropi odrinjeni na rob ali žrtve diskriminacije. Predmet opazovanja je Evropska skupnost, države ki vanjo kandidirajo
in širša Evropa.
Opazovalnica zbira omenjeno dokumentacijo s področij vlad, politike, medijev, umetnosti, izobrazbe,
delovnega mesta in zasebnega življenja. V poročilih, ki slede so poudarjene predvsem ranljive pravice, ob
katerih so bili kristjani žrtve diskriminacije leta 2011.Beleži tudi posebne metode nestrpnosti, ki se kažejo v
primerih istega leta. Nekateri primeri so navedeni v več kategorijah.
Verska diskriminacija nastopi tam, kjer so nekomu kratene pravice na temelju njegove krščanske vere.
Diskriminatorni zakoni, politika ali sodstvo neposredno ali posredno ogrožajo za vse enako izvajanje pravice
in svobode. Glede na Evropo se to dogaja predvsem na področju svobode vere, svobode izražanja in svobode
vesti, kakor tudi starševskih pravic. Zato spodbujamo zakonodajalece, naj skrbno prilagodijo zakonodajo
tako, da zagotovila svobodo vere, govora in vesti posebno glede njenega učinka na kristjane.

PROTI SVOBODI IZRAŽANJA
NEMČIJA: Krščanski aktivist Pro Life (Za življe
nje) obsojen, ker je izrazil svoje mnenje.
Januar 2011: Günther Annen je avgusta 2010
dvakrat demonstriral pred kliniko dr. Karla-Heinza
Jordana, kjer opravljajo splave. Nosil je napis: »Zakaj
dr. Karl-Heinz Jordan ubija nerojene otroke?« Javno
tožilstvo v Darmstadu ga je 25. januarja 2011 zaradi
žalitve obsodilo na plačilo kazni 1.500 evrov.
FRANCIJA: Profesor odpuščen, ker je pokazal
film o splavu.
Marec 2011: Francoski profesor zgodovine je bil
za stalno odpuščen, ker je študentom predvajal film o
splavu in govoril o francoski zakonodaji glede splava.
NEMČIJA: V Münchnu prepovedano svetovanje
proti splavu pred bolnišnicami.
Maj 2011: Krajevna oblast v Münchnu (Kreisver
waltungsreferat) je prepovedala dejavnost Pro Life
(Za življenje) pred največjo nemško kliniko, ki
opravlja splave (4.000 splavov na leto), označila tako
imenovano “sidewalk counselling” (svetovanje na
pločniku) za grobo nesramnost (grobe Ungehöri
gkeit) in zagrozila s kaznijo do 500 evrov.
NEMČIJA: V Freiburgu in Mannheimu prepove
dano na veri utemeljeno svetovanje o nosečnosti.
Junij 2011: V Freiburgu in Mannheimu je agencija
za javni red omejila dostop k vhodu organizacije Pro
Familia (organizacija, ki nudi nasvete pri težavah v
nosečnosti, vključno možnost splava) svetovalcem
na veri utemeljenega neprofitnega združenja ‘Ži
vljenjsko središče pomočnikov za Bogu dragocene
otroke’. Cilj tega združenja je dajati pogum in podpi
rati bodoče matere, naj donosijo otroke in jim nudijo
razne vrste podpore.
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VELIKA BRITANIJA: Prepovedan oglas krščan
skega medija.
Julij 2011: Center za nadziranje radijskega ogla
ševanja (Radio Advertising Clearance Center) je
prepovedal oglaševanje medijske skupine Premier
Christian Radio o odrivanju kristjanov na delovnih
mestih, češ da je “politično motivirano”. Prepovedi
nočejo umakniti, čeprav je bilo oglaševanje večkrat
spremenjeno in predrugačeno.
NEMČIJA: Politiki nameravajo tožiti zdravnike,
ker so nudili zdravljenje ljudem, ki se bore z neže
ljeno privlačnostjo do istega spola.
Avgust 2011: Volker Beck, član nemškega Bunde
staga (parlamenta) in zadolženi za zadeve človeko
vih pravic v stranki Zelenih, hoče pridobiti Nemško
Zdravniško Zbornico, da bi nastopila proti Nemški
Zvezi Katoliških Zdravnikov, ki na svoji spletni strani
daje informacije o možnostih zdravljenja neželjene
privlačnosti do istega spola.
POLJSKA: Medicinska fakulteta v Poznanju je
prelomila dogovor, da bo gostila konferenco za re
parativno terapijo.
September 2011: Konferenci za reparativno te
rapijo, ki hoče pomagati ljudem, ki se bore s pri
vlačnostjo do istega spola, so odklonili uporabo
prostorov Ustanove Medicinske Fakultete v Pozna
nju. Konferenco, ki jo zastopa dr. Joseph Nicolosi iz
National Association for Research and Therapy of
Homosexuality, je kritiziral poljski časopis Gazeta
Wyborcza, kar je Ustanovo Medicinske Fakultete
pripravilo do tega, da je odklonila gostoljubje.
VELIKA BRITANIJA (Jersey): Pošta je zavrnila
dostavljanje zgoščenk “žaljivih” za Biblijo.
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September 2011: Poštni uslužbenci na  otoku Jer
sey so zavrnili dostavljanje zvočnih zapisov Marko
vega evangelija, ker so domnevali, da so “žaljivi”. Več
cerkva je stopilo skupaj in plačalo 45.000 zgoščenk,
da bi s tem označile angleški prevod Svetega pisma
“King James Bible”. Po en izvod zgoščenke naj bi bil
dostavljen vsakemu gospodinjstvu na otoku Jersey
v Rokavskem prelivu.
FRANCIJA: Napadena manifestacija Pro Life (Za
življenje).
September 2011: Protikrščanski aktivisti so na
padli krščansko skupino Pro Life (Za družino) “SOS
Tout Petits”, ki je miroljubno z molitvijo manifesti
rala pred pariško bolnišnico Tenon.
NEMČIJA: V Düsseldorfu so levičarski skrajneži
nasilno razpršili shod Pro Life (Za življenje).
September 2011: Levičarski skrajneži so prepre
čili, da bi skupina Pro Life (Za življenje) predvajala
na trgu pred glavno železniško postajo v Düsseldorfu
kratek film o razvoju človeškega zarodka
VELIKA BRITANIJA: Policija je grozila krščanski
kavarni zaradi razstavljenih svetopisemskih izrekov.
September 2011: Lastnika kavarne Salt & Light v
Blackpoolu Jamie Murraya je obiskala lancashirska
policija in mu grozila zaradi svetopisemskih izrekov,
izpisanih na televizijskem zaslonu v njegovi kavarni.
Policija je trdila, da Sveto pismo uporablja žaljive
in sramotilne izraze, in da je to kršenje Oddelka 5
Zakona o javen redu. Naslednji dan se je policijski
oficir Murrayu opravičil.
VELIKA BRITANIJA: Degradacija in znižanje
plače zaradi kritiziranja istospolne poroke na Fa
cebooku.
Oktober 2011: Adriana Smitha iz Manchestra so

njegovi delodajalci pri Trafford Council and Trafford
Housing Trust degradirali in mu za 40% znižali plačo,
ker je komentiral načrte verskih voditeljev glede
dovoljevanja istospolne “cerkvene poroke”, čeprav
ji anglikanska Cerkev nasprotuje.
AVSTRIJA: Sodišče je obsodilo neuradne sveto
valce Pro Life (Za življenje).
Oktober 2011: Deželno sodišče v Grazu je potr
dilo obsodbo prve instance, da morajo “sidewalk
counsellors” (svetovalci na pločniku) Pro Life (Za
življenje) plačati kazen med 350 in 6.500 evri.
VELIKA BRITANIJA (Škotska): Bivši predsednik
stranke je žrtev verske diskriminacije.
Oktober 2011: Bivši predsednik Škotske Nacio
nalne Stranke Gordon Wilson ja povedal, da ga je
nasilna množica nagnala iz Odbora za svetovanje
državljanom v Dundee zaradi njegove podpore
tradicionalni poroki, potem ko je škotski vladi na
posvetu izjavil, da je proti zamisli istospolnih porok.
FRANCIJA: Prefektura je prepovedala manife
stacijo Pro Life (Za življenje) in dovolila proteste
levičarskih nasprotnikov.
November 2011: Francoska krščanska skupina
Pro Life (Za življenje) “SOS Tout-petits” je prijavila
manifestacijo proti splavu za 19. novembra pred pa
riško bolnišnico Tenon. Dovoljenje za manifestacijo
je prišlo pravočasno, vendar ga je prefektura zadnji
trenutek preklicala. Kot vzrok so navedli, da bi bila
manifestacija lahko motenje javnega miru in da ni
mogoče zagotoviti varnosti. Istočasno je skupina
svobodne izbire, ki je organizirala nasprotno mani
festacijo in je pri prejšnjih manifestacijah nasilno
napadla skupino Za življenje, dobila dovoljenje za
svojo manifestacijo pri isti bolnišnici.

TIBET – KITAJSKA
KOMUNISTOM PREPOVEDANA VSAKA VERSKA DEJAVNOST
Kitajske oblasti v avtonomni pokrajini Tibet so z
dekretom prepovedale udeleževati se vsakršne ver
ske dejavnosti vsem članom krajevne komunistične
partije, voditeljem, upravnim funkcionarjem in celo
študentom. Udeležbo pri verskih obredih ali dogod
kih označuje kot »hudo kršitev politične discipline
in uspešnosti dela« in grozi s »strogimi kaznimi« za
krivce.
Navodila kitajskega komunističnega vodstva po
svečajo posebno pozornost »nekaterim članom par
tije«, »vodilnim« ter »upokojenim komunistom«, ki
»so še verni«, se udeležujejo obredov in hodijo preko
meje, da »bi se udeleževali poučevanja Dalaj Lame«.
To dokazuje, da »politična vera« vodilnih »ni močna
in da ni jasna« važnost borbe proti »separatističnim«
silam, kakor imenujejo duhovnega voditelja Tibe
tancev po svetu. Za Beijing je Dalaj Lama »grožnja
narodni edinosti«.
Navodilo pojasnjuje, da »ne štejejo« do sedaj
pridobljene zasluge vladnih funkcionarjev ali čla
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nov partije pri delu. Če jih zalotijo, da izpovedujejo
neko vero, ki »ogroža trdnost«, bodo »popolnoma
odpisani«.
Od začetka leta 2012 je bilo najmanj 19 visokih –
tibetanskih in kitajskih – funkcionarjev degradirani
ali izključenih, ker niso znali držati reda in trdnosti
na svojem področju. V Tibetu so bili namreč številni
javni protesti in več primerov samomorov menihov
in navadnih ljudi, ki so s to skrajno gesto hoteli priče
vati o svoji želji po svobodi in možnosti izpovedovati
svojo vero brez omejitev in nasilja.
Kitajska vlada in partijsko vodstvo zato posebej
poudarjata trdnost, narodno edinost in borbo proti
vsem verstvom in se ne brigata za občutke ljudi, niti
za voljo mnogih upravnih funkcionarjev. Centralni
komite komunistične partije skuša na vse načine
zaustaviti širjenje vere, toda želja po veri in iskanje
vrednot, ki gredo preko političnega creda spodbujajo
mnoge vodilne k spreobrnjenju – pogosto v krščan
stvo – in sprejemu vere. Agencija AsiaNews.
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misijoni
P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega po ribjem olju “dišečega” misijonskega cekarja

NOVI S. O. S – SAVE OUR SON
Da je SOS mednarodno dogovorjen signal v stiski
predvsem na morju menda skoraj vsi vemo. Navadno
ga beremo kot “Rešite naše duše” ali “Rešite našo
ladjo” (tako “duša” kot “ladja” se v angleščini začne
s črko “s” – soul, ship). Pričujoča zgodba se ne dogaja
na morju, zato se mi ne zdi napak, da sem okoliščine
dogodka pretolmačil v “Rešite našega sina” (angleška
beseda za “sina” se tudi začne s črko “s” – son).
Preden sem se dokopal do poglobljenega SOS, je
komaj popoldne, a tokijsko sonce ga dela še zmeraj
vročega. Niti konec maja ni, a drevesa in trava in zi
dovi so vroči. Nekaj oblakov na nebu se za to vročino
sploh ne zanima; stojijo uprti nekam v daljavo; in
tudi če se premikajo, to delajo počasi – vročina jih
ne dela nervozne.
Danes sem povabljen na večerjo v prijetno hlad
nem hotelu. Slavili bomo tridesetletnico prijateljeve
poroke. Menda so nekoč s takšnim slavjem čakali
do petdesete obletnice. Dandanes se zdi trideset
let že neke vrste junaški dosežek, vreden odkritega
priznanja in veselega praznovanja. Sicer je bilo pred
odhodom še dovolj časa za razne nujne opravke,
vendar se mi je spomin vedno znova vračal k podobi
rdeče-rjavega jastoga – tudi Japonci ga imenujejo z
angleško besedo “lobster”, pri čemer namesto “r”
na koncu izgovajajo “a”, ki se v grlu približa “r”-u) –
na ledenem krožniku, ki ga spremlja še bolj hladen
kozarec iskrečega se vina. Vem, da bodo nekateri
japonski gostje dajali prednost žganju iz severne
Japonske – te vrste žganju sicer pravijo “sáke”, a je
bližji žgočemu vinu kot pa žganju...– jaz pa kot Slo
venec raje pijem vino (kadar mi ga ponudijo; nočem
se nanj navaditi; alkoholizem pri misijonarju, tako
domačem kot tujem, najhitreje izniči njegovo delo).
Mrači se in jastog me zmeraj bolj čaka na robu
domišljije, ki se seveda poslužuje prijetnih spominov.
Naenkrat zazvoni telefon.
»Halo, pater!«
»Halo!« odgovorim bolj nevtralno.
»Halo!« ponovi, kar pomeni, da je malce nemiren
ta moj prijatelj so-misijonar, »na dve strani me kliče
jo. V veliko bolnišnico K. in k bolniku, ki ima menda
le še pol ure življenja na razpolago. Lepo prosim,
ali lahko greste namesto mene v bolnišnico, jaz pa
pohitim k umirajočemu?«
»Veste, prav danes sem povabljen...«
»Lepo prosim, gospod pater!«
Sledi odmor, ker me nekaj stane, da odrinem ja
stoga in vino in smejoče se obraze gostov.
»O. K., pater,« rečem in še danes upam, da je bil ton
odgovora prijazen,čeprav mi je bilo v srcu nekako
tako kot v mrtvašnici. Zakaj je moral izbrati prav
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mene? Mudilo se mu je in komaj mi je lahko povedal
imena ljudi, ki jih moram najti v tisti velikanski bol
nišnici; ostalo da se dobi pri dežurnem ob vhodu...
Z električno železnico ni daleč do bolnišnice. De
žurni bolničarki dam samo bolnikovo družinsko ime,
tako se mi mudi; morda lahko hitro opravim in se s
taksijem tako rekoč pravočasno zapeljem k pojedini...
Po navodilu se odpravim v 4. nadstropje, najdem sobo
in vstopim – k mladi gospodični, ki si pravkar šminka
lica. Ne vem, kdo je bolj začuden, ona ali jaz. Opravičim
se in se vrnem v pritličje; kar nekaj ljudi se pogovarja z
dežurno. Moja misel o taksiju ugasne.
Dežurni dam polno bolnikovo ime in tokrat me
napoti v 6. nadstropje. “Operacijski oddelek” piše z
velikimi črkami v japonščini in angleščini. Na postelji
leži mlad fant, kakih petintrideset let star, in se zvija
od krčev. V sobi sta oče in mati in nekaj mladih sorod
nikov. Pozdravim jih; prijatelj misijonar jim je tele
foniral o meni. Oče mi reče bolj na uho kot v obraz:
»Želodčnega in črevesnega raka ima, operacija ne
pomaga več; le do polnoči bo zdržal.«
Stopim k postelji in ga pokličem po imenu; sliši
me, a mu krči ne dajo moči za odgovor. Pred leti sem
na smrt bolnega bankirja v podobni krizi – in na
prošnjo njegove žene – krstil in naenkrat so nehale
vse, prav vse bolečine, ki so mu jih povzročala razje
dena pljuča. Japonski pogan, ki je bil zraven, je vse
videl in me zaprosil:
»Ko bom jaz na smrtni postelji, prosim, pridite me
krstit; bojim se bolečin.«
V spominu na ta dogodek primem bolnega mla
deniča za roko in mu rečem:
»Mojega prijatelja je krst rešil bolečin. Krst je dar
od mrtvih vstalega Kristusa trpečemu človeku. Ho
čete, da Vam pomagam?«
Oči vseh v sobi so obrnjene vanj. On pa – pokima.
Krstil sem ga in mazilil. Jasno, glasno, počasi – vsi so
me lahko razumeli. In glej! Mladenič se prekriža in
nič več ga krči ne premetavajo po postelji. Ljudje v
sobi začudeno gledajo.
Stvari za krst in maziljenje spravim v aktovko in
pogledam na zapestno uro. Tudi za taksi bo prepoz
no. Preden stopim iz sobe se vsem priklonim. Oče
in mati me spremljata v pritličje in me zaprosita za
telefonsko številko naše misijonske postaje. Hočeta
postati kristjana.
In sta postala.
Še danes sem vesel, da sem namesto rdeče-rja
vega jastoga in riža in vina lahko postregel z darovi
od mrtvih vstalega Kristusa. A moram dodati: »po
milosti Božji«. Saj veste, kako sem si želel jastogovo
pojedino – lahko bi bil odklonil prijateljevo prošnjo.
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Tridesetletnice poroke ne slavimo vsak teden, dan
danes posebno ne. A Božja milost je bila močnejša
od mene in mojih želja.
Ali se spominjate odličnega zajtrka, ki ga je bil
pripravil naš od mrtvih vstali Gospod ribičem (se

dem jih je bilo) na obali Tiberijskega jezera? Ne, ni
se nam bati pomanjkljivih gostij v nebesih! Če bom
lahko izbiral, bom prosil nekaj tako čudovitega,
kot je rdeče-rjavo pečen jastog ob kozarcu kar se da
dobrega rdečega vina.

SEVERNA KOREJA
stotine mrtvih, tisoči ranjenih

JEMEN
milijon otrok podhranjenih

Hudi nalivi, ki jih je povzročil poletni tajfun
Khanun, so do zdaj povzročili na stotine mrtvih in
ranjenih, na tisoče ljudi je pa ostalo brez strehe. Po
poročilu severnokorejske državne agencije je bilo
porušenih preko 5.000 bivališč, 12.000 jih je poplav
ljenih in okrog 63.000 ljudi je brez strehe nad glavo.
Posledice so še hujše zaradi zanemarjenega odtoč
nega sistema in kontrole vode. Nevihte so poplavile
in porušile 300 javnih zgradb, med katerimi je 10
zdravstvenih postaj in šol ter 60 tovarn. Najmanj
25.000 hektarjev ozemlja je pod vodo, od tega 5.000
hektarjev obdelanih polj. Voda je poplavila 91.890
m2 cest, ki so neprehodne. Brezumno izsekavanje
gozdov povzroča zemeljske plazove. Od prebival
stva jih je 25 milijonov glede prehrane odvisnih od
inozemske pomoči. To poročilo je prišlo iz Južne
Koreje. Agencija Fides.

Jemen je ena izmed najrevnejših arabskih dežel
na svetu, kjer milijon otrok trpi zaradi pomanjkanja
hrane, medtem ko se njihove družine trudijo, da bi
kupile hrano. Politične homatije, ki so udarile dežele
v zadnjem letu in pol, so spravile deželo na rob huma
nitarne krize in mednarodne agencije ocenjujejo, da
je 24 milijonov prebivalcev podhranjenih. Porasla je
brezposelnost, cene hrane so se dvignile, tuja pomoč
se je zmanjšala. Cena osnovnih dobrin, kot je riž, je
zrasla za 60%. Šepa preskrba z električno energijo,
posledica pa je višja cena goriva. Problem pa ni v tem,
da hrane ne bi bilo, ampak ljudje nimajo denarja, da
bi jo kupili. Agencija Fides.

PAKISTAN
talibani preprečujejo
cepljenje otrok proti paralizi
Napadi talibanov so prisilili Pakistan, da je na več
rodovnih področjih prenehal s kampanjo za ceplje
nje proti otroški paralizi. Krajevni viri poročajo, da
so ganskega zdravnika, ki sodeluje pri tej kampanji
z Združenimi narodi, in njegovega šoferja obstrelili
ob prihodu v vas Gadap. Že pred mesecem dni so
talibani naznanili svoje nasprotovanje cepljenju v
nekaterih rodovih na afganistanski meji, kar ogroža
okrog četrt milijona otrok. Agencija Fides.

MALI
prestradani otroci–vojaki
Negotovost v prehrani, politična nestabilnost,
bolezni, nasilje in trpinčenje so zdaj že mesece dolgo
del življenja prebivalstva v mnogih afriških državah.
Kulturne, verske in narodnostne razlike ter spopadi
za nadzor so iz tega kontinenta naredili kraj nasilnih
neredov. Mali je ena od teh držav, kjer je v vojaške
spopade vmešanih preko 175 nedoletnih, ki so jih
oborožene skupine zanovačile kot vojake. Po po
datkih Združenih narodov so stari med 12 in 18 let;
8 deklet so te oborožene skupine spolno zlorabile.
Mnogo mladih pobijejo, ali pa ostanejo invalidi za
radi uporabe eksplozivov. Mali uradno nima nobene
vlade, vojska je še dodatno razdelila deželo, najtežje
posledice pa nosijo prav otroci. Tako stanje tudi
pospešuje širjenje bolezni, kot je npr. kolera. Mnogo
mladih nima kaj jesti, pol milijona jih je v nevarnosti
akutnega podhranjenja in smrti. Agencija Fides.
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PERU
otroci – delavci
V severni provinci Lambayeque je 60.000 otrok
delavcev. Kot povedo krajevni viri, je število otrok
pri delu na cestah zraslo za 18%. Prodajajo bonbone,
matice in vijake za avtomobile, so zidarji ali delajo na
poljih. Vsako leto njihovo število naraste v poletnem
času. Takrat skušajo oblasti ugotoviti, ali delajo pro
stovoljno, ali pa so jih prisilili starši. Porast je vedno
v času šolskih počitnic, vzrok pa je revščina mnogih
družin, tako da morajo otroci priti do denarja za
osnovne življenske potrebščine. Agencija Fides.

GVATEMALA
odkrit majevski
“tempelj nočnega sonca”
“Tempelj nočnega sonca” je zgradba, ki pripada
piramidi El Diablo, odkriti na arheološkem najdišču
El Zotz v gozdovih severnega okraja Petén. Ameriški
arheolog Thomas Garrison ga je označil kot “never
jetnega” zaradi kulturne vrednosti, kot tudi zaradi
duhovne moči. Zgrajen je bil v čast soncu.
Visok je 13 metrov in ima več nadstropij, kar no
tranjost varuje pred težkim podnebjem tropskega
pragozda. Na glavni fasadi ima črtež posebne letpote,
ki predstavlja tri sončne faze v majevski kulturi: noč
no sonce predstavlja jaguar v spodnjem svetu, kot ga
navaja sveta knjiga Majev Popol Vuh. Na isti fasadi
so tudi ogromne maske iz mavca; vsaka je visoka
okrog meter in pol. Po mnenju istega arheologa je
treba na tej zgradbi odkriti še dosti. Zaenkrat še ni
bilo mogoče ugotoviti, kakšna simbolika se skriva za
nazivom “nočno sonce”. Do zdaj niso našli simbolov
ali gravur, ki bi pomagale z gotovostjo oceniti, kdaj
je bil postavljen. Radiokarbonska metoda kaže na
čas med 350 in 400 po Kr. Agencija Misna.
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za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

NORIŠNICA NA REPU EVROPE
Da je Slovenija iz države v času, ko je bila sprejeta v Evropsko zvezo in je veljala za zgled drugim, postala v nekaj letih država na repu Evrope, čivkajo
danes že vrabci na strehi. Kako je do tega prišlo, niti ni več pomembno, bolj zanimivo je, kakšno je stanje danes. Eden najboljših opisov, ki sem jih zasledil,
je izpod peresa dr. Maje Sunčič, ki ga je objavila v treh različnih člankih v razmaku treh mesecev v Reporterju.
Prvi ima naslov “Se je našim levičarjem zmešalo?”
Ni čudno, da se je tolikim levičarskim starcem povsem strgalo in so
se začeli obnašati, kot da so nori. Kako naj razpravljaš z nekom, ki na
kakršen koli predlog odgovarja s floskulami in parolami za norišnico,
ki se povrh vsega sploh niti ne dotikajo danega problema? Kako naj se
volivci soočijo z realnostjo, če so se njihovi politični izbranci od nje ločili?
Morda je najbolj krivo to, da večina naših levičarjev to sploh ni. Ne
zadostuje, da sam praviš zase, da si levičar. Obstajajo namreč zunanji
kriteriji presoje. Po teh kriterijih je pri nas zelo malo levičarjev, čeprav
dobimo lažen vtis, da jih kar mrgoli. Namesto da bi razpravljala o
programskih konceptih, se slovenska levica raje predaja ekstremizmu,
kar je razvidno iz njihove komunikacije. Janković govori o strahovladi
in uničevanju, njegovi podporniki in ideologi o korakanju z vojaškimi
škornji, čeprav dobimo občutek, da nenehno govorijo o samem sebi.
Sicer bi spoznali in priznali, da ima kdo drug razen njih pravico do
obstoja in celo do vladanja.
Najbolj zanimive so njihove žaljivke in zmerljivke na neo-: od
neoliberalizma do neoprimitivizma. Kar ne preseneča, saj je pri nas
levičarstvo povezano s propadlim totalitarnim režimom, zato so naši
levičarji konservativci. Na levici imajo glavno besedo starci in starke,
ki se jim evfemistično pravi “strici in tete”. V resnici gre za dinozavre,
ki jih je povozil čas. Nastope levičarske maskote Janeza Stanovnika
zaznamuje neoprimitivizem. Ta starec se nenehno vsiljuje, javnosti
soli pamet s svojimi idejami s smetišča zgodovine. Nenehno pogreva
ideološko-zgodovinska vprašanja, razen ko gre za vprašanje o višini
njegove pokojnine. Takrat dobi živčni zlom, obtoži vlado, ker pogreva
zgodovino, in besni o policijski državi, ko javnost zanima njegova astronomska pokojnina, ki je v popolnem nasprotju z njegovim zlaganim
nalaganjem o pravičnosti in solidarnosti. Vidi se, da je bil “oče naroda”
v policijski državi, kjer so obračunali s takimi vprašanji. Da ne govorimo
o njegovi hiši za pol milijona evrov v Murglah – to si pač kupi vsak reven
upokojenec s 500 evri pokojnine na mesec, kajne?
Podobno velja tudi za še drugega vsiljivega starca, Franceta Bučarja.
Toliko ima povedati o despotizmu, totalitarnih preoblekah in pomanjkanju demokracije pri nas. Pri tem dobimo občutek, da vedno govori o
svojem favoritu Zoranu Jankoviću, pred katerega je šel klečeplazit na
Magistrat in ga moledovat, naj kandidira. Povsem v orientalskem slogu!
Ni čudno, da Janković poziva javnost, naj prisluhne Bučarju.
Za popolno zblojenost slovenske levice je najbolj kriv Milan Kučan,

znanec diktatorja Lukašenka. Ko je leta 2004 ustanovil Forum 21, v
katerem je združil tranzicijske velebogataše, je s tem poteptal vse levičarske ideje. Kljub temu je nenehno nabijal »bogati bodo bogatejši, revni
revnejši« in se cmeral nad socialnim razslojevanjem. Zato ne preseneča,
da po njegovi poti hodi tudi snobovski Danilo Türk. Ta ima nenehno
solzne oči od socialne pravičnosti, potem pa trobezlja za prvomajske
praznike, kako da v Sloveniji res ni pretirano velikih premoženjskih
razlik. Kakopak, saj mora opravičiti, zakaj je njegov favorit velebogataš
Janković, ki ekstremno razslojuje Slovenijo.
Razlog, zakaj je naša levica narobe svet, je Janković. Že vsakemu
amaterju bi moralo biti jasno, da njegova PS nima nobene zveze z
levičarskimi idejami. Janković je pač trgovec z dobrim piarom: če butast kupec kupi ponarejeno blago, to ni več njegov problem. Zato našo
levico in njene volivce muči hud primer shizofrenije. Slovenski levičar
se bori proti razslojevanju, potem pa voli velebogataša Jankovića. Ta je
utelešenje gesla »razslojevanju čast in oblast«, pa če si stokrat nadene
kapo Semoličeve ZSSS na prvomajskem Rožniku. To je kvečjemu sramota
za Semoliča. Tako se torej Semolič do zadnjega diha bori za delavske
pravice, da se klanja Jankoviću, čeprav so sindikati Stožice označili za
spomenik poteptanih temeljnih delavskih pravic.
Še sramotnejše bi bilo, če bi PS sprejeli v Socialistično internacionalo (SI): PS se po nobeni točki ne ujema z idejami, ki jo zastopa to
mednarodno združenje. Sploh ker SI zagovarja politično demokracijo
kot glavno orodje za uresničenje idej, glavno Jankovićevo orodje pa je
demagogija. Najsramotnejše bi bilo, če bi PS sprejeli v Liberalno internacionalo – če kaj ni, potem Janković zagotovo ni liberalec. Sicer se ne
bi boril proti svobodi govora in svobodi medijev v svoji nenehni sodni
gonji proti njemu nevšečnim medijem in novinarjem. Hkrati se liberalci
borijo proti vsem totalitarizmom, tudi komunističnemu, Janković pa je
ljubitelj jugoslovanskega totalitarizma in diktatorja Tita. Obenem se je
izkazal za nasprotnika svobodnega trga, čeprav je svobodni trg ena od
glavnih vrednot liberalnih strank.
Najbolj zaslužni za zmešanost slovenske levice so dominantni
mediji. Za neumnosti levičarskih vodij, ki jih ti vsak dan trosijo, so
povsem gluhi in slepi. Še več, njihove neumnosti vsak dan ponavljajo
in jih predstavljajo kot edino zveličavno resnico. Potem ni čudno, da
je resnica slovenske levice norost, ki Slovenijo potiska v brezizhodno
brezno bankrota.

Drugi je izpod istega peresa in ima naslov “Bo v Sloveniji državljanska vojna?”
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Slovenija vsak dan bolj smrdi po jugonostalgiji. Podpihujejo jo
levičarski vodje – od Zorana Jankovića, Janeza Stanovnika, Danila Türka
do Igorja Lukšiča –, ki se tržijo z jugonostalgijo, partizanstvom in antifašizmom, za katerimi se skriva vojna retorika, ki ji pravijo spoštovanje
zgodovine. Seveda prevarane zgodovine. Saj se nismo včeraj rodili! Sicer
bi se od zgodovine res lahko kaj naučili in si rekli, »tokrat bo drugače«.
Mešanica dolžniške krize in ekstremizmov je izredno nevarna, zato
bi od nje morali bežati. V tujini se bojijo vzporednic sedanjosti z veliko
depresijo v 30. letih prejšnjega stoletja, ki je vodila v drugo svetovno
vojno. Mi bi se morali bati naše nedavne preteklosti, hude ekonomske
krize v Jugoslaviji v 80. letih prejšnjega stoletja, ki je pripeljala v
balkanske vojne v letih 1991−1999. V tujini si nihče, ki ni popolnoma
blazen, ne želi vrnitve v obdobje velike depresije in vojne, medtem ko
nas levičarski vodje želijo prepričati, da si v Sloveniji želimo vrnitev
jugoslovanskih časov, ko smo se zadolževali do nezavesti, bankrotirali
in se zbudili v balkanskih vojnah.
Jugonostalgiki so pozabili na vse umazane podrobnosti iz bivše
države. Kaj bi sicer ostalo od njih? Bi začeli prdeti in rigati od hrepenenja
po bankrotu in vojni? Potem bi se morali spomniti takratne stabilizacije
in vseh ekonomskih zločinov hohštaplerskega diktatorja Tita. Ta veliki
vzor Lukšiča in Jankovića nas je vse zavozil, nismo več mogli odplačevati
dolgov, zato so nam tuji kreditorji zaprli pipice. Ker ni bilo deviz, nismo
mogli kupiti osnovnih dobrin, kot so prašek, kava, pomaranče so bile
luksuz, prešvercan iz tujine, prav tako nič kaj elitne čokolade milka – te
so bile prava trofeja! Danes za takšnim jugoslovanskim sranjem jočejo
tisti, ki vozijo do vrha polne vozičke iz nakupovalni centrov.
Ni bilo nafte, z avtom smo se lahko vozili vsak drug dan. Vrnitev teh
časov si želijo Slovenci, svetovni rekorderji po novih, ogromnih avtih,
s katerimi poleti delajo neskončne zastoje na avtocestah proti morju?
Pozimi smo sedeli v vrtcih, šolah, službah in stanovanjih v bundah in
plaščih, ker nismo imeli deviz za ogrevanje. To dejstvo so jugonostalgiki
potlačili do riti. Oh, kako “bogata” je bila ponudba na ljubljanski tržnici,
saj so poleg sadja in zelenjave preprodajali tudi nemške marke. Švercalo
se je na veliko, in to res tako bedno robo, kot jo danes vidimo na kupih za
odvoz kosovnega odpada. Danes bi morali kot kosovni odpad odpeljati
predvsem sedanje jugonostalgične vodje.
Prvoborec jugonostalgije Janković prodaja levičarstvo, partizanstvo, antifašizem, jugonostalgijo itd. Zanj je vse zgolj še en artikel na
zaprašeni polici. Vzame dol partizanstvo in jugonostalgijo, spiha dol

prah in “robo”, ki je za na smetišče zgodovine, prodaja kot zadnji krik
mode. Kot da bi na konzervi, ki ji je potekel rok trajanja, zbrisal datum
in gor nalepil drugega, novega. Zdaj je ta trgovec začel tržiti še vojno.
Partizan, pardon, hajduk Zoki, nas bo v štirih mesecih osvobodil?! A
od Nemčije, novodobne Turčije? Potem ni čudno, da ne Merklova ne
Erdogan nočeta slišati zanj.
Tudi Igor Lukšič se je v zadnjih mesecih strgal s ketne, to ni
presenetljivo. Ni zgolj v Jankovićevi senci, ampak ima celo bistveno
slavnejšega soimenjaka, črnogorskega premierja. Zato se iz Lukšiča v
forumih norčujejo, da je Črnogorec. Črnogorski niz mu vsekakor pristaja
– med balkanskimi vojnami je bila Črna gora za Miloševićevo Srbijo
kot levo oko, danes pa je Lukšič Jankoviću prej kurje kot levo oko. Ali
natančneje – zadnja rupa na svirali. Zato skuša Lukšič s partizanskimi,
v resnici hajduškimi prijemi, zasenčiti Jankovića, ko pravi, da se bo po
partizansko boril proti dokapitalizaciji NLB.
S partizanstvom in jugonostalgijo se trži tudi Janez Stanovnik, ki s
svojimi brki še vedno fura podobo hajduka. No, Srbov sploh ni prevaral,
saj so me v 80. letih, ko so se odnosi med Srbi in Slovenci ohladili, spraševali, kako da ima tisti naš Stanovnik hajduške brke. Ampak Stanovnik
se še vedno navdušuje nad Srbi, ko se utaplja v jugonostalgiji. Danes je
celo pripravljen zakuhati vojno v Sloveniji, da ne bi končno spoznal, da
Jugoslavija ni bila nikoli prijazna ne Slovencem ne drugim narodom,
razen Srbom, saj je bila velikosrbska tvorba, Srboslavija. Dokler so Srbi
lahko vse po esesovsko tlačili in kradli, je bilo ok. Ko je denarja v 80.
letih zmanjkalo, je zmanjkalo tudi velikosrbske prijaznosti. Potem so se
oborožili za “bratsko” klanje po Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini
in na Kosovu.
Zato bi morali zavrniti retoriko slovenskih levičarjev, saj ta vedno bolj
spominja na besede balkanskega vojnega zločinca Slobodana Miloševića. Dolžniška kriza in ekstremizem namreč rojevata vojno. Namesto da
predsednik Türk hiti pridigat po vsej Sloveniji o “veličastju”jugoslovanske
zgodovine, naj se raje spomni mrtvih, pregnanih, posiljenih, požganih,
obubožanih in pogrešanih v balkanskih vojnah, vseh žrtev zlagane in
bankrotirane jugoslovanske ideologije. Ko Lukšič razpreda o vsem, kar
so nam “dali” totalitarni socializem, kardeljizem in titoizem, naj raje
razmišlja o slovenskem deležu jugoslovanskih dolgov, od katerega v 21
letih samostojnosti nismo odplačali niti centa glavnice. Žal je realnost še
bolj zastrašujoča, saj je najhujši od vseh Janković. Ko svojim navijačem
obljublja osvoboditev, pogreva kri balkanskih vojn.

Tretjega pa je dr. Maja Sunčič napisala pod naslovom “Norišnica Slovenija”.
Prehod v visoko poletje je pokazal, da se očitno ni zmešalo samo
našim levičarjem, ampak se virus slovenskih političnih norih krav širi
kot vihar. Ob zmešani levici je težko imeti normalno desnico, sredina
pa tako ali tako kopni kot sneg poleti. Politiki kar tekmujejo v norih
izjavah – od premierja in članov vladajoče koalicije do opozicijskih SD
in PS, ki se trudita z metanjem bomb. Še malo, pa nas bo vse razneslo,
saj naša država vedno bolj spominja na noro hišo Slovenijo.
Pandemijo nerazsodnosti in panike še bolj podpihujejo dominantni
mediji, sploh televizija. Pomanjkanje vsebine, kaj šele tehtne analize,
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nadomeščajo z ustvarjanjem izrednih razmer, ki jih podkrepijo z globokim dihanjem, mahanjem z rokami, presunljivo obrazno mimiko,
tonom glasu ipd. Pomembno je metati bombe. Le da nekaterih bombe
nikoli niti ne oplazijo.
To velja predvsem za predsednika Türka, ki je veliko pripomogel k
slovenskemu političnemu narobe svetu. Predsednika v zvezde kujejo
ljudje, kot je Dejan Verčič, ki se pretvarja, da je neodvisni strokovnjak,
čeprav dela za predsednika. Za Verčiča je Türk najboljši, čeprav gre za najslabšega predsednika doslej, razdruževalnega zdraharja, ki je prevaral
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svoje volivce. Seveda, Verčič in njemu podobni piarovci in marketingarji,
to so najbolj neodvisni strokovnjaki, saj je njihov moto “money talks and
shit walks”. Verčičeve analize so vredne posmeha, sploh tista o malem
Janši Zveru, ki je hkrati tudi sredinski kandidat, in Pahorju, kandidatu
desnice. A daj no? Je po tej logiki torej celo “veliki” Janša sredina? No,
Verčič nima prav, razen ko se zaradi svojih “strokovnih” in “neodvisnih”
analiz odsmeji do banke.
V nasprotju z nedotakljivim predsednikom Türkom dominantni
mediji na Janeza Janšo radi mečejo bombe. A kaj ko tudi Janša tako
rad meče bombice in ustvarja izredne razmere. To je morda primerna
taktika, kadar si v opoziciji ali vladaš v letih debelih krav kot Janša v
prvem mandatu. Danes, v hudih kriznih časih, Janševa taktika vedno bolj
spominja na samouresničevalne prerokbe in povsem zmeša slovensko
visoko politiko. Če premier pravi, da je Slovenija banana država, potem ni
čudno, da imajo o nas tako slabo mnenje v tujini, predvsem investitorji,
od katerih bi si sposodili denar po čim nižji obrestni meri. Kako naj ga
jemljemo resno ob izjavi, da obžaluje, da Jankoviću ni uspelo postati
premier? Mu vladanje v takšnih razmerah ne diši? Raje bi molčal, dal
glavo pod mrzlo vodo, namesto da govori, da bomo morali zaprositi za
pomoč Bruslja, da bomo nova Grčija. Zdaj mu je vpis zlatega fiskalnega
pravila v ustavo vse. Zakaj ga potem ni upošteval v letih 2004–2008 in
ustvaril presežke za čas suhih krav?
K nori hiši Sloveniji veliko prispeva tudi trenutna “uspešnica” na
političnem prizorišču, predsednik SD Igor Lukšič. Janković je pred njegovim medijskim vzponom mislil, da je velelevičar, ko je streljal kozle.
Danes Lukšiču ne seže do gležnjev po bombastičnosti. Za nameček Lukšič
svoje nastope in izjave začini s cinizmom, z zabrito pričesko spominja
na marinca in daje vtis, da nenehno nosi eno in isto srajco. Rad bi nas
prepričal, da nam brez Lukšiča živeti ni. Jankovića in njegovo PS je z
insceniranjem spravil na kolena. Kakšni pingvini, kakšna solata, zmazki
in partizanske pesmi! Zasenčena Jankovićeva PS zdaj zgolj užaljeno in
otročje obstruira, Lukšičeva SD pa neutrudno kontrira.

Najraje ima ideološka pogrevanja – od Tita, Kardelja, NOB in rdečih
zvezd. Ko zakuha kašo, se s prstom obrne proti nasprotnikom in jih obtoži
za tisto, kar on počne. Tudi njegov spomin deluje silno selektivno. V
volilni kampanji za predsednika stranke je Pahorja silovito napadal in
ga celo obtožil, da je glas za Pahorja glas za Janšo. Potem je po izvolitvi
obrnil ploščo in Pahorja razglasil, meni nič, tebi nič, za najboljšega
predsedniškega kandidata in rojenega predsednika. To ni demagogija
niti politična nenačelnost, ampak norišnica Slovenija po Lukšiču.
Danes Lukšič in Pahor delujeta kot “dober policaj, slab policaj”.
Pahor se ideoloških tem izogiba, zagovarja varčevanje, fiskalno pravilo
in vse miri, Lukšič se zapodi v vsako ideološko temo in jo napihne do
maksimuma, zavrača fiskalno pravilo kot mrtvo in milni mehurček ter
vse še bolj podžiga k radikalizmu. Vlado kritizira, da ni na pravi poti in
jo poziva, naj se prestrukturira. Pri tem pozabi povedati, katera je prava
pot: a tista, po kateri je skupaj s Pahorjevo vlado hodil za ceno dveh
milijard državnega dolga vsako leto?
Slovenijo v norišnico že dolgo spreminja Milan Kučan, znanec
diktatorja Lukašenka. Njegovo delo ni zaman, čeprav še vedno išče
nadomestnega sina, ki bi ga ustoličil za vladarja Slovenije. Poleg favorita
Jankovića, zdaj pošteno kontaminiranega z vsemi aferami, ima vedno
pri roki še kakšen nadomestek nadomestnega sina. Spet je po medijih
zakrožilo ime Igorja Šoltesa kot potencialnega mandatarja. Kako lepo.
Spomnimo, da ga je januarja letos fotograf Reporterja zasačil s Kučanom
ob tortičanju in kofetkanju. Šoltes je razložil, da je Kučana poučeval
prav o zloglasnem zlatem pravilu. Glavno, da sta kot rit in srajca, drug
brez drugega ne moreta, ponovno sta glavi tiščala skupaj na proslavi
27. aprila na Kongresnem trgu v Ljubljani. Očitno sta spet razpravljala
o radiču na ljubljanski tržnici in modrovala o zlatem, pardon, rdečem
fiskalnem pravilu. Ko zmešaš Šoltesa, radič in rdeče fiskalno pravilo,
dobiš zelo neokusno kosilo. Kakopak, saj iz ozadja kot vedno še naprej
kuha Milan Kučan.

Tako je stanje Slovenije in v Sloveniji v prvi polovici avgusta preden gre tale številka v tisk. Poleg vsega tega pa je zadnje dni julija je v Sloveniji
dvignila precej prahu novica, da se mora upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran na ukaz Kongregacije za škofe umakniti iz Slovenije. Seveda so se
takoj začela vsa mogoča in nemogoča ugibanja, zaradi česa naj bi bil kaznovan. Dejstvo je, da sam o vzrokih molči, škofovska konferenca pa je izjavila,
da v tej zadevi ni dobila iz Rima nobenega dokumenta, saj konferenca nima nobenih kompetenc nad posameznim škofom, nad katerim je edino papež
oziroma zadevna Kongregacija. Jasno, da so slovenski mediji, posebno časopisi, začeli na veliko glodati to kost. To je tudi razumljivo, saj je večina od
njih propadla na raven tako imenovanega bulvarskega ali rumenega tiska, ki v iskanju senzacij ne pozna nobenega dobrega okusa, da o profesionalni
etiki niti ne govorimo, saj se ne ustavljajo niti pred opravljanjem in obrekovanjem. Tako so kot vzrok dekreta navajali vse sorte razloge, a problem je,
da o dekretu nihče nič ne ve in je torej vprašanje, ali sploh obstoja,ali pa je šlo vse samo po osebnih stikih nadškofa s Kongregacijo. Kot razloge so mu
skušali obesiti med drugim očetovstvo (naj bi imel že odrasle otroke), kar sam zanika in poziva vsakogar, ki trdi, da je njegov potomec, naj se sooči z njim.
Drugi seveda govore, da je kaznovan, ker kot ljubljanski nadškof ni hotel denarno sodelovati pri mariborski gospodarski polomiji, tretji spet govoričijo o
maščevanju kardinala Rodeta, ki naj bi mu Uran odklonil bivanje na gradu Goričane, ko bo šel v pokoj, kar je Rode seveda odločno zanikal, in verjetno
še marsikaj drugega. So pa stopili Uranu v bran tisti, ki bi sicer Cerkev najraje v žlici vode utopili, kot recimo Liberalna akademija z Darkom Štrajnom
na čelu. Sodbo o etičnosti teh “obramb” si lahko ustvari vsak sam. Posebno tisti, ki govore o Rodetovem maščevanju, kažejo kakšnega perja ptiči so,
saj si ne morejo predstavljati, da je v Cerkvi kaj drugače, kot je (bilo?) v njihovi komunistični partiji, kjer so (bile?) intrige in maščevanja običajna stvar.
V začetku avgusta je moral nadškof Uran spet v Klinični center na zdravljenje zaradi težav s srcem. Prav nič čudnega, pa ne zaradi njegovega začas
nega umika v Trst, ampak zaradi povampirjenosti slovenskih medijev, ki ne pozna ne pravnih ne moralnih ne človeških obzirov.
Osebno ne verjamem v nobenega od zgoraj navedenih razlogov, ne izključujem pa tudi možnosti, da se je Kongregacija v tem primeru zaletela, čeprav
se mi to zdi prav malo verjetno. Vsako ugibanje v tej smeri je popolnoma odveč, če nočemo capljati po sledovih slovenskih novinarskih volkodlakov.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
POTRESNE POČITNICE
Tisto leto, 1895 po Kristusovem rojstvu, je bila
Prvo obširnejše poročilo o razdejanju v Ljubljani
zelo huda zima. Zato je umljivo, da smo težko čakali
smo dobili med deseto mašo. Maševal je dr. Svetina,
velike noči, ki nam je obetala pomlad in počitnice.
midva z gospodom Tomažem sva pa klečala v klopi
Mislim, da je bilo na tiho nedeljo, ko me sreča Ata
pred oltarjem. Bilo je že po povzdigovanju, ko ga
na hodniku.
pokliče cerkovnik v zakristijo. Kmalu se vrne in mi
»Kdaj pa pojdete na Breznico?«
pošepeta: »Finžgar je prišel. V Ljubljani je strahovito
»Gospod Tomaž mi je zadnjič, ko me je obiskal,
razdejanje. Skoraj vse hiše so poškodovane. Ljudje
rekel, naj pridem na veliki četrtek, da bom lahko
vsi na prostem.«
asistiral pri obredih velikega tedna. Ali Vam ni še
Sprva sem se zelo ustrašil. Potem me je pa le za
nič pisal?«
skrbelo, da bi semenišče utegnilo biti med poslopji,
»Nič, pa mu tudi ni treba pisati. Rajši naj da tisti
ki so ostala cela. Zato pošepnem: »Kaj pa semenišče?
groš (znamka) za “Družbo sv. Cirila in Metoda”. Letos
Ali je tudi kaj poškodovano?«
Vas ne pustim nikamor; pazil bom pa tudi, da mi ne
»Tudi.«
uidete kakor lani.«
Ta kratka beseda me je precej pomirila. Pred me
Zdelo se mi je, da je bil malce nasajen, ker me je
noj so se pokazale počitnice v podobi lepe bele ceste,
tako ostro gledal skozi očala. Priznam, da sem bil
ki izginja skoraj nevidno nekje v daljavi.
precej potrt, ker sem bil prepričan, da bodo imeli na
Takrat sem težko čakal, da je maša minila. Rad
Breznici vstajenje brez mene.
bi bil namreč natančneje zvedel kaj več o potresu,
Ko se na veliki četrtek vra
zlasti če je semenišče zadosti razpokano, da
čam iz stolnice v semenišče,
bi ne bilo treba po beli nedelji v Ljublja
zagledam ravnatelja v rdeči
no. Finžgar me je takoj glede tega
“moceti” in biretu, kako je
potolažil.
pred vrati igral “žogobrc” z
»Bila je strašna noč,« je pri
raztrgano cunjo. Ne da se bil
povedoval. »Pod nami je votlo
kaj ustavil v svojem važnem
bobnelo; treslo se je pa tako,
opravilu, me pokliče k sebi in
da smo se kar opotekali. Dim
mi pravi nekako skrivnostno:
niki so se valili s streh kakor
»Idite kar hitro domov, da
plazovi, opeka je padala na glavo
ujamete še vlak, pa ni treba ni
na gosto kakor dež, drevesa so se
Špitalska ulica
komur povedati! Vidim, da ste
pripogibala kar do tal. Vse je hitelo
nekoliko bledi in da potrebujete
na prosto. Iz semenišča smo leteli
brezniškega zraka. Pa pozdravite gospoda Tomaža!«
vsi na alojzijeviški vrt, kamor so prišli tudi škof in
Kdo ga je rajši ubogal kakor jaz? Izginil sem iz
kanoniki. Ljubljančani so vsi zbegani. Veliko se jih
semenišča in iz Ljubljane ko kafra. In potem je prišla
je odpeljalo na deželo, ker se boje, da bo potres še to
tista usodna noč med velikonočno nedeljo in pone
uničil, kar je do sedaj pustil. Semenišče je tako razpo
deljkom, ko se je razjezil mrki Pozejdon in pretresel
kano, da letos najbrž ne bo več šole. Tudi bogoslovci
temeljito našo ubogo Ljubljano. Po mojem mnenju si
s Češkega se bodo odpeljali domov.«
je prav s tem pridobil toliko zaslug za njen poznejši
Finžgarju nisem prav vsega verjel. Pa sem mu delal
razvoj, da bi mu morali postaviti spomenik. Ako pa
krivico. Popoldne so prišli moji bližnji sorodniki,
ni sredstev za tak dokaz vedne hvaležnosti, naj bi ga
starši, brat in obe sestri, ter v svojem velikem strahu
vsaj imenovali za častnega meščana, kar nič ne stane,
potrdili Finžgarjeve besede. Oče je bil celo tako zbe
posebno še, ker mu ne bi bilo treba izročiti diplome
gan, da ni hotel v župnišču prenočiti, amapak je spal
in ga na stara leta preživljati.
v kočiji v vozarni, češ da se pod leseno streho počuti
Tudi na Breznici nas je precej treslo, pa brez vsake
najbolj varnega.
škode. Niti vstali nismo. Spal pa nisem dosti, ker sem
Tudi v Ljubljani je bilo veliko takih, ki si niso upali
vedno čakal, kdaj pride kak nov sunek. Najprej je vselej
prenočiti v hiši. Postlali so si na vrtovih, kegljiščih, v
zabobnelo, potem me ja pa začelo zibati, kakor bi se
lesenih utah, sploh, kjer se je lahko brez nevarnosti
vozil po razburkanem morju. Prisluškoval sem, če bo
treslo. Veliko jih je še dolgo potem stanovalo v žele
gospod Tomaž vstal, pa nisem vedel, da je prav tako
zniških vozovih, ki jih je dala železniška uprava na
tudi on čakal, kdaj se bom jaz oglasil. Dekle v pritličju
razpolago. Takrat so bili v ljubljanski okolici toliko
so bile v precejšnem strahu. Vstale pa niso, ker so tudi
zaničevani bajtarji prav veseli svojih starih, s slamo
čakale, da se bo »zgoraj kaj premaknilo«. Tako je ostalo
pokritih lesenih koč, ki so junaško kljubovale potresu.
župnišče popolnoma mirno, dočim so v marsikateri
Čez teden dni me je gnala radovednost v Ljublja
hiši prižgali luč in v strahu pričakovali jutro.
no. Ko pridem pred kolodvor, se silno začudim. Bil
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sem res presenečen, pa še danes ne vem, ali prijetno
ali neprijetno. Po vsem, kar sem slišal o potresu,
sem si mislil, da bom videl pred seboj same razvali
ne, pa se mi je zdelo, da je vse tako, kakor je bilo na
veliki četrtek, ko sem se odpeljal na počitnice. Šele
potem, ko sem obhodil nekoliko ulic, sem spoznal,
da je potres res hudo gospodaril. Res, da je bilo le
nekaj malega hiš, ki so bile tako razpokane, da so jih
morali izprazniti; zato so bile pa v nekaterih delih
mesta kar cele ulice podprte z debelimi tramovi.
Tudi semenišče sem si ogledal, pa zelo skrbno, zunaj
in znotraj. Uspeh tega ogledovanja je bil, da sem se
ves zadovoljen odpeljal nazaj na Breznico. Bil sem
namreč prepričan, da ne more “vlada” zahtevati, da
bi bogoslovci tako “nevarno” razpokanemu poslopju
zaupali svoje dragoceno življenje.
Vsak bi mislil, da je bilo prebivalstvo v Ljubljani
vse prepadlo. Pa ni bilo tako. Ko je minil prvi strah in
so potresni sunki ponehali, se je polagoma začelo v
mestu zopet normalno življenje. Sicer so pa bili pri
zadeti večinoma le hišni posestniki. Te so potolažili
z upanjem na brezobrestna posojila, ubožnejši sloji
so pa dobivali precejšne podpore. Na Kongresnem
trgu so celo golaž kuhali in ga dajali vsakemu, kdor
ga je hotel. Zato jih je bilo veliko, ki so izrekli željo,
da bi bilo še kaj takih “dobrih” potresov.
Tudi zame ni bil potres brez vsake koristi. Tisto
leto sem namreč preživel prvo pomlad na deželi.
Zima se je končno le umaknila in ko pogledam neko
jutro skozi okno, je bil ves vrt v najlepšem cvetju,
vsako drevo kakor velikanski šopek. Polje se je po
lagoma pogrnilo s prelepimi pisanimi preprogami
in prišli so naši krilati prijatelji ter našli pogrnjeno
mizo. Bog Oče, brez čigar volje niti vrabec ne pade
na tla, je vsem pripravil hrano, kakor jo ljubijo. Ako
bi bili takrat poznali “razodetje” in “doživetje” kakor
danes, bi rekel, da se mi je pomlad “razodela” in da
sem jo “doživljal”, ko sem brezskrbno pohajkoval po
polju ali plezal v Pečeh nad vasjo.
Doživljal sem jo tudi na Stolu, to pa tako temeljito,
da sem posledice tega “doživetja” celil potem skoraj
ves teden z arniko.
Čeprav je bil šele april, so me že gore klicale in
vabile. Posrečilo se mi je, da sem pregovoril Šopče
vega študenta, tistega, ki je pred leti kot načelnik
na kranjski postaji pazil, da mu ni kak vlak ušel tja,
kamor ni bil namenjen, in udarila sva jo nekega
jasnega jutra na Stol. To pot je celo gospod Tomaž
nekoliko zmajeval z glavo, češ da še ni čas za gore.
Živeli smo pač v časih, ko se je smelo v Karavanke
šele s kravami, na Triglav pa, ko je bil vrh na dovški
strani že popolnoma kopen.
Zavrhom je bilo že vse zeleno, na Žirovniški pla
nini rjavo, naprej gori pa belo. Bila sva precej utru
jena, ko sva prigazila na vrh. Navzdol je pa šlo urno
in lahko, da, kar samo. “Tehnike” me je učil Šopčev.
»Vidiš, takole sedi v sneg, palico pa zatakni nazaj
in ‘bremzej’, da ne bo šlo prehitro!«
Jaz sedem v sneg, zataknem palico nazaj, ker pa
ni bilo z “bremzanjem” nič, je res šlo prehitro, da,
tako hitro, da nisem vedel, ali se drsam po hrbtu, po
rokah, po nogah, po trebuhu ali po glavi. Mislim pa,
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da so bili vsi ti udje deležni “vesele” vožnje. Naenkrat
sem ležal v dnu ves zakopan v sneg. “Errando disci
mus” (na napakah se učimo), polagoma sem se pa le
naučil te “tehnike” in vsak plaz pozdravil z veseljem,
ker mi je obetal naglo in prijetno vožnjo. Samo hlače
so bile mokre. Pa za to se nisem dosti brigal, saj so
se mi sproti sušile v vročem pomladanskem soncu.
Ko prideva do jarka med Stolom in Srednjim vr
hom, se poženem kljub temu, da me je Šopčev svaril,
v dno, kjer je blestel sneg, in skupil sem jo. Nekaj časa
je šlo dobro in zelo gladko. Naenkrat se mi je pa vdrlo
pod nogami in padel sem precej globoko v potok
med skale. In tako je prišlo moje doživljanje pomladi
na Stolu v zelo tesno in pekočo zvezo z arniko.
Mesec majnik sem preživel večinoma v Toplicah
pri svojem bratu, ki je tam kaplanoval. Njegov sivo
lasi župnik Babnik me je zelo rad imel ter me povsod
s seboj jemal. Tako sem si ogledal velik del Dolenj
ske, od Novega mesta noter do Metlike. Sčasoma se
mi je pa stožilo po Gorenjski in ubral sem jo proti
Ljubljani. Ko pridem domov, dobim prijazno vabilo
ravnateljstva, naj se zglasim v semenišču, ker se zopet
začno predavanja.
Ko smo prvi dan preštevali naše vrste, smo videli,
da so zmanjkali vsi češki tovariši razen Hybaška. Na
Češkem in Moravskem je bilo v tistih časih vsako leto
toliko abiturientov, da so si nekateri morali iskati
kruha izven svoje domovine. Ker je pri nas manjka
lo duhovnikov, jih je Missia rad jemal v bogoslovje.
Kulavic jim pa menda ni bil posebno naklonjen. Zato
je porabil prvo priliko, da se jih je znebil. Ker je bilo
nekaj sob nerabnih, je pisal češkim bogoslovcem,
da zanje nima prostora, obenem pa prosil njihove
škofe, da jih sprejmejo v svoje semenišče. Na našega
Vojteha je pa popolnoma pozabil. Spomnil se je nanj
šele takrat, ko se mu je prišel javit. Mislim pa, da jima
ni bilo žal. Vojtehu ne, da je ostal pri nas, ravnatelju
pa, da mu je pozabil pisati.
Čehi so se večinoma hitro med namu udomači
li. Dveh se še prav dobro spominjam, Voleneca in
Burjaneka. Oba sta bila menda dve leti pred menoj.
Volenec je imel vedno nož v rokah. Ko ga je nekoč
Lampe poklical, je prišel z odprtim nožem v prvo
klop, kjer so sedeli vselej tisti, ki so bili vprašani. Ko
ga profesor zagleda, kako z neko jezo zabada nož v
klop, se kar ustraši.
»Domine, domine, ne… ne…« (Gospod, gospod,
ne… ne…)
Več pa ni mogel spraviti iz ust. Najbrž ni vedel,
kaj se pravi po latinsko nož, ker nismo tega izraza
rabili v dogmatiki.
Burjanek je bil pa navdušen narodnjak, zato smo
ga radi dražili s tem, da smo včasih malo zoper Čehe
pozabavljali.
»Kaj se boš ustil,« mu jo je zabrusil pri neki taki
priliki Oswald, »saj se na vas vidi, kakšni ste Čehi!«
»Moraš to upoštevati, da pridejo k vam samo slabi,
kar je pa dobrih, ostanejo doma.«
Ves kapitelj se je tej “samohvali” glasno smejal.
Imeli smo ga radi, tega malega, skromnega Burjane
ka, ki nas je tolikokrat spravil v dobro voljo, čeprav
včasih nehote.
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Hybaška je ravnatelj tudi zato rad nazaj sprejel,
ker je bil pevovodja in dirigent našega orkestra. Da,
tako smo bili takrat objestni, da smo imeli lastno
godbo, ki je štela osem mož. Sestavil jo je Vojteh, ki je
menda že tedaj znal na vse inštrumente igrati. Ker so
bili jako pridni in navdušeni godci, smo imeli skoraj
vsak večer koncert. Za glasbo vneti Ljubljančani so
to kmalu zvedeli in prihajali poslušat. Tako se je te
kom nekaj tednov v Šolskem drevoredu razvila prav
živahna promenada. Ko je Ata to zapazil, je koncerte
premestil v Beraško ulico. Sicer je bil pa godbi na
klonjen in jo je včasih povabil v obednico, da mu je
igrala. V takem primeru je vselej plačal vstopnino, to
pa v taki valuti, da so jo godci kar v pavzah pospravili.
Zidovje v “Alaski” je bilo tako razpokano, da sva
se morala s tovarišem izseliti. Nakazali so nama pri
jazno sobo v Gosposki ulici s krasnim razgledom na
planine. Časa za razgledovanje pa ni bilo posebno ve
liko. Treba se je bilo pridno učiti, da smo nadomestili,
kar smo zamudili zaradi dolgih počitnic. Profesorji
so tako hiteli s tvarino, da so predavali brez vsakega
“kolokviranja”. V prvem tednu julija se je redni pouk
nehal in začeli smo se pripravljati za skušnje.
Medtem nas je še enkrat malo potres prestrašil.
Pozibalo se je med sv. mašo, tik pred obhajilom, pa
prav krepko. Tisti, ki so prestali velikonočni potres v
Ljubljani, so z Erkerjem vred bežali, drugi, ki so bili o
veliki noči že na počitnicah, smo pa ostali v klopeh.
Takrat sem uvidel, da ne laže pregovor, ki pravi: »Ko
gar gad piči, se zboji celo zvite vrvi«. Spoznal sem pa
tudi, da sta teorija in praksa dve različni zadevi. Erker
nas je učil pri liturgiki, da moramo v primeru kake
velike nevarnosti pri maši najprej zaužiti sv. Rešnje
Telo in Kri, potem šele zapustiti oltar, sam je pa kar
takoj hitel v varno zavetje med vrata, čeprav ni bilo
posebne nevarnosti.

Ta spritualova nedoslednost je bila pozneje meni
pri neki podobni priliki v veliko tolažbo. Prišel sem
z Razorja na Planjo. Ker nisem pazil, mi je na precej
strmem plazu vzelo noge in začel sem se dričati s
pospešeno brzino navzdol. Vedel sem pa dobro, da se
plaz konča s takim prepadom, da bi lahko svoje kosti
kar v culo pobral, če bi tja dol sfrčal. Skušal sem se
ustaviti s cepinom, pa ni šlo; sneg je bil kakor surovo
maslo. Zato sem izpustil cepin in začel “orati” z roka
ma, pa z istim uspehom. Rešitev je bila samo v tem,
da ni segal sneg do robu stene. Tega sem se prav tisti
hip domislil, ko je pod menoj zaropotalo kamenje.
Ustavil sem se samo nekaj metrov nad prepadom.
Najprej sem se potipal, če so kosti ostale cele, nato pa
ogledal še hlače. Vse je bilo v dobrem stanju, le koža
je bila tu in tam nekoliko posneta. Nato sem šel pre
vidno še enkrat na plaz, pobral cepin in se odgugal
po stezi navzdol. Med potjo mi je začela vest očitati:
»Lepo si naredil! Otroke učiš, kako naj v smrtni ne
varnosti obude popolno kesanje, ti si pa mislil samo
na to, kako bi rešil svoje kosti!« Hodil sem s težkim
srcem, dokler se nisem domislil, kako je Erker hitel
od oltarja. To mi je vest nekoliko olajšalo. Da, teorija
in praksa, to dvoje je zelo različno.
Skušnje v drugem letniku so mi ostale v dobrem,
oziroma v slabem spominu. Treba je bilo vsako uro
porabiti, poleg tega je pa prav tisto leto nastopila
taka vročina, da smo morali polivati v sobah tla z
vodo, če smo hoteli v najbolj vročih popoldanskih
urah ostati sveži. Ko smo končali dogmatiko, smo
si kar oddahnili, kajti drugi predmeti nam niso dali
preveč opraviti. Pri Lesarju je šlo lahko, pri Kreku
in pri Flisu, ki nas je poučeval cerkveno umetnost,
pa še laže. To pot sem se precej dobro odrezal. V
“umetnosti” sem dobil malo eminenco, v vseh dru
gih predmetih pa veliko. Končali smo pa šele v drugi
polovici julija.

ŠPORTNI KLUBI V LEMONTU
Slovenski športni klub je
24. junija v Lemontu organizi
ral tekmovanje, v “softballu”
ki se ga je udeležil tudi klub
iz Toronta. Izobesili so vse tri
državne zastave: slovensko,
ameriško in kanadsko.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2012
NEDELJA, 4. NOVEMBRA – Spomin vseh vernih rajnih. Ob 2:30 bo sv. maša za vse, ki počivajo na našem
pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.
Skozi ves mesec november opravljamo sv. maše za vse pokojne, ki nam jih priporočite,
spominjamo se jih tudi v skupnih in zasebnih molitvah.
Morebitne spremembe bomo pravočasno objavili.
P. Metod Ogorevc

VZDRŽEVALNA DELA
NA SAMOSTANU PRI MARIJI POMAGAJ
V juliju se je naš rojak g. Matija Copot z dvema delavcema lotil obnove cementa med zidaki na dimniku
samostana, ki je bil že nevarno spran. Hitro se je pokazalo,
da bo “tuckpointing” potreben še drugod na samostanu in
cerkvi. V začetku avgusta, ko to pišem, delajo že en mesec
in so z delom približno na polovici. Ob tem postaja jasno,
da bo potrebno obnoviti tudi žlebove in odtočne cevi, saj
voda na mnogih mestih teče po steni namesto po žlebovih.
Še pred tem bo potrebno v zemljo skopati jarke in položiti
nove odtočne kanale. Stara kanalizacija je lončena in pone
kod zatrpana z zemljo in koreninami. Skratka: iz manjšega
vzdrževalnega dela je nastalo veliko delo in veliki stroški.
Vabimo in prosimo vas za pomoč! Na čeku “St. Mary’s Fran
ciscans” pripišite “tuckpointing”. Pomagalo bo, če na čeku
napišete kakšno ničlo več. Za vsako pomoč se že vnaprej zahvaljujemo, saj velja: zrno na zrno – pogača.

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $600: C. Grajciar; $120: S. Mramor, J. Jarc; $100:
J. Plecnik (CA), A. Branc, H. Hillman, J. Sezun, J. Vidmar; $90: M/M
F. Puc; $70: A. Nemec (Clev.), H. Gorshe; $60: M/M S. Vidmar, F.
Markun, J. Berkopec, J. Ivanetic; $50: F. Petrovic, M. Vrhovnik, M.
Fabian, F. Urankar, F. Vasle, J. Kolman, M. Cerer; $40: B. Markun,
B. Pavlovcic, J. Ovnic, C. Leskovar, A. Pecelin-Nowak, M. Stariha;
$30: I. Kosir, M. Erdani, dr. E. Gobec, A. Hovancsek, V. Kaplan, M.
Stefancic, J. Horvat, A. Babnik, A. Lekan, M. Tiedman, F. Vavpotic,
I. Stupica, S. Intihar, dr. M. Bernik, I. Glavac, I. Cenkar, R. Kozuk;
$20: M. Vagrin, A. Dolinar, S. Kodrin, U. Cowley, J. Kaluza, A. Se
ver, C. Kermavner, D. Androjna, A. Vegel, M. Zakelj, T. Pristov, S.
Grm, M. Ilc, M. Stropnik; CAD$ 11: R. Nowak-Smej; $10: J. Majcan,
M. Cugelj, M. Ovsenik, F. Rote, M. Strancar, M. Mejac, M. Kostelec,
M. Kosem-Borstnik, I. Monahon, M. Ferkul, I. Manfreda, M. Kle
menc, M. Cufar, M. Sedmak, P. Dolinar, E. Zuzek, I. Kunovar.
ZA CERKEV: $150: S. Marmor; $100: J. Plecnik (CA); $50: dr. J. Vid
mar, M. Simcic; $40: S. Intihar; $30: M. Turk, A. Petrich, F. Vavpotic;
$20: M. Vagrin, A. Nemec (Clev.), J. Hocevar, F. Gaser, S. Grm; $15:
R. Likozar; $10: A. Remec, F. Cepon, M/M S. Vidmar, F. Urankar,
S. Kosem, F. Sega, U. Stepec, M. Strancar, M. Stefancic, J. Horvat,
M. Tiedman, S. Ferkulm, D. Androjna, M. Klemenc, J. Berkopec,
F. Vasle, C. Grajciar, J. Ivanetic; CAD$ 10: A. Straus; $5: I. Glavac.
ZA SAMOSTAN: $300: J. Plecnik (CA); $100: A. Branc; $50: S. Mra
mor, M. Simcic; $40: M/M S. Vidmar, V. Lipovec; $30: F. Vavpotic;
$20: A. Nemec (Clev.), A. Sever, A. Vegel, F. Gaser, M. Zakelj, S. Inti
har, dr. J. Vidmar, B. Rozman; $10: J. Horvat, A. Lekan, S. Ferkul, J.
Sezun, M. Klemenc, C. Grajciar, I. Cenkar, M. Dular, J. Ivanetic, M.
Virant; $5: V. Tominec, P. Dolinar; $4: M. Tiedman.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $50: dr. J. Vidmar; $30: S. Mar
mor; $20: I. Monahon, J. & A. Valent, A. Branc, $10: M. Zakelj, C.
Grajciar $5: F. Pelcar.

ZA LUČKE: $50: S. Mramor; $15: R. Likozar; C. Grajciar; $10: V.
Kaplan, L. Rozman; $9: B. Markun; $7.50: M. Fabian; $6: M. Tied
man, J. Berkopec, T. Pristov; $5: M. Vagrin, J. Ivanetic; $3: M. Ste
fancic, F. Vavpotic, F. Vasle; CAD$ 3:R. Novak-Smej.
ZA MISIJONE: $250: J. Plecnik (CA); $100: A. Branc, S. Mramor;
$50: dr. J. Vidmar; $30: J. Jarc; CAD$ 30: A. Straus; $25: C. Grajci
ar; $20: M/M S. Vidmar, J. Berkopec, L. Rozman; $10: J. Horvat, M.
Klemenc, I. Stupica; $5: M. Mejac.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: S. Mramor; $20: M/M S. Vidmar, N. B.
Kovacic, J. Berkopec, dr. J. Vidmar, C. Grajciar, L. Rozman; $15: R.
Likozar; CAD$ 15: A. Straus; $10: M. Erdani, M. Strancar, J. Horvat.
DAR LISTU AM: $440: dr. M. Bernik; $100: R. Kolaric; $50: A. Se
ver, M. Hozjan, M. Cigan, S. Mramor; $40: S. Sovan, A. Babnik, $30:
M. Turk, dr. E. Gobec, dr. J. Vidmar, J. Jarc; $20: J. Majcan, A. Zi
zek, M/M S. Vidmar, A. Nemec (Clev.), M. Vrhovnik, I. Monahon,
A. Branc, V. Lipovec, A. Vegel, F. Gaser, M. Klemenc, S. Intihar, T.
Pristov, N. Guardia-Novak; $15: R. Likozar, N. Lodewyck, $11: B.
Markun, $10: I. Kosir, S. Vuksinic, A. Petrich, M. Cugelj, I. Matic, T.
Glavac, M. Hocevar, J. Horvat, F. Urankar, R. Pintar, M. Tiedman,
M. Strancar, A. Mavec, A. Sever, J. Berkopec, C. Grajciar, J. Ivane
tic, L. Rozman, R. Kozuk, J. Bizjak; CAD$ 8: S. Ritlop, F. Ritlop, T.
Kozelj; $5: V. Tominec; I. Glavac; $2: S. Tivadar, J. Divjak, J. Novak.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
MARIA SUMAN, Mentor, OH

