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ŠIŠKA je ljubljansko predmestje, ki se je v prvi polovici 20. stoletja močno razširilo, zato se je pokazala potreba po 
novi župniji. Frančiškani od Marijinega Oznanjenja so leta 1921 uredili zasilno bivališče in barako, ki je služila za cerkev. 
Načrte za novo cerkev sv. Frančiška so zaupali arhitektu Jožetu Plečniku. Z gradnjo so začeli leta 1927, naslednje 
leto pa je bila ustanovljena župnija. Cerkev je ena največjih v Sloveniji, saj lahko sprejme do 4.000 ljudi, tloris pa je 
kvadraten, kar pomeni, da je prostor zasnovan središčno in ni nikjer daleč do glavnega oltarja. Tudi oprema (oltarji, 
lestenci, krstilnica, zakristija) je Plečnikova, čeprav je marsikaj bilo izvršeno šele po vojski. Poslikava cerkve je delo 
akademskega slikarja frančiškana p. Blaža Farčnika. Za samostan je bila prirejena stara Rohrmanova milarna, zgradba 
pa je bila v zadnjih desetletjih popolnoma preurejena in modernizirana. Na nasprotni strani Černetove ulice so v 30. 
letih prejšnjega stoletja tudi po Plečnikovih načrtih zgradili Tretjeredni dom s preprostimi stanovanji za upokojene 
člane Tretjega reda. Danes je v tej zgradbi Frančiškov študentski dom.

OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (7.) Poleg te 
nedelje sta še dve posvečeni posebnim namenom: misijonska (21.), ki nas spominja na obveznost oznanjevanja 
veselega oznanila vsem tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana, ter žegnanjska (28.), ki je spomin na 
posvečenje vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka cerkev praznovala 
žegnanje na svojo obletnico in so se zato shodi kar vrstili, ob njih pa tudi neredi in pretepi. Zato je državna oblast 
v soglasju s cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vse na eno edino nedeljo in s tem zlorabam 
odlomila ost. Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta 
Jezusa (1.); spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov, 
minoritov, kapucinov, klaris in svetnega Tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanvitelj kartuzijanov Bruno (6.); 
duhovnik Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan 
Celjski (12.); cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega 
Marjeta Marija Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec 
sv. Pavla Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Ven-
delin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar 
Janez Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).
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Naš slovenski jezik je Božji dar, nam Slovencem izročen, ne zato, da bi ga zanemarjali,
po nemarščini celo zgubili in sebe s svojim narodom vred potujčili.

Božja volja je, naj bi svoj materin jezik čedili, lepo obogatili.
Naj bi tudi Slovenci v olikanem jeziku božja dela veselo premišljevali

in čedalje lepše v svojem – nam od Boga danem – jeziku hvalili Gospoda.
bl. Anton Martin Slomšek

Če se drevje pozno obleti,
huda zima sledi.

Prej ko v kozoprsku listje odpade,
rodovitnejše bo prihodnje leto.

Konec vinotoka dež –
rodovitno leto.

Če vinotoka mraz in burja brije,
prosinca in svečana sonce sije.

OKTOBER – VINOTOK
			1	 P	 Terezija	Deteta	Jezusa,	red.;	Remigij,	šk.;
			2	 T	 Angeli	varuhi;	Teofil	(Bogoljub),	spok.;
			3	 S	 Evald,	muč.;	Gerard,	op.;	Kandid,	muč.;
			4	 Č	 Frančišek	Asiški,	red.	ust.;	Petronij,	šk.;
			5	 P	 PRVI	PETEK;	Placid,	muč.;	Marcelin,	šk.;
			6	 S	 PRVA	SOBOTA;	Bruno,	red.	ust.;	Renato,	šk.;

			7	 N	 27. NAVADNA NEDELJA (rožnovenska);	
Rožnovenska	Mati	božja;	Marko	I.,	pap.;

			8	 P	 Demetrij,	muč.;	Marcel,	muč.;
			9	 T	 Janez	Leonardi,	duh.;	Abraham,	očak;
	10	 S	 Frančišek	Borgia	(Borja),	red.;	Danijel	in	

tov.,	muč.;	Hugolin,	muč.;
	11	 Č	 Emilijan,	šk.;	Aleksander	Sauli,	šk.;
	12	 P	 Maksimilijan	Celjski,	šk.;	Vilfrid	Yorški,	šk.;	
13	 S	 Edvard,	kralj;	Gerald	iz	Aurillaca,	vitez;

	14	N	 28. NAVADNA NEDELJA;	Kalist	I.,	pap.,	
muč.;	Gavdencij	(Veselko),	šk.,	muč.;

	15	 P	 Terezija	Velika	(Avilska),	red.,	c.	uč.;
	16	 Y	 Marjeta	Alacoque,	red.;	Gerard	Majella,	red.;
	17	 S	 Ignacij	Antiohijski,	šk.,	muč.;	Viktor,	šk.;
	18	 Č	 Luka,	evangelist;	Julijan,	pušč.;
	19	 P	 Izak	Jogues,	duh.	in	tov.	kanadski	muč.;
	 	 	 Peter	Alkantarski,	red.;	Etbin,	op.;
	20	 S	 Vendelin,	op.;	Contardo	Ferrini,	tretjere-

dnik.;	Artemij,	muč.;	Pavel	od	Križa,	red.	ust.;

	21	N	 29. NAVADNA NEDELJA;	Uršula,	muč.;
	22	 P	 Janez	Pavel	II.,	pap.;	Marko,	šk.;
	23	 T	 Janez	Kapistran,	red.;	Severin	iz	Kölna,	šk.;
	24	 S	 Anton	Marija	Claret,	šk.,	red.	ust.;
	25	 Č	 Krizant	in	Darija	(Darinka),	muč.;
	26	 P	 Bonaventura	iz	Potenze,	red.;	Lucija,	muč.;	
	27	 S	 Sabina,	muč.;	Frumencij,	šk.;	Vincenc,	muč:

	28	N	 30. NAVADNA NEDELJA (misijonska);	
Simon	in	Juda	Tadej,	ap.;	Fidel,	muč.;

	29	 P	 Narcis,	šk.;	Ermelinda	Brabantska,	dev.;
	30	 T	 Alfonz	Rodriguez,	red.;	Marcel,	muč.;
	31	 S	 Volbenk	(Bolfenk),	šk.;	Kvintin,	muč.

UREDNIK VAM
Kot	vsako	leto	je	tudi	letos	treba	v	oktobrski	številki	

omeniti	tiste,	ki	so	ob	medenem pikniku 26.	avgu-
sta	skrbeli	za	dobro	počutje	navzočih,	ali	bili	deležni	
letošnje	sreče	pri	žrebanju	srečk.

V kuhinji	so	delale:	Fanika Fritz in Julie Lavoi.	Vo-
dila	je	Toni Petit s svojimi sorodniki in prijatelji.

Pri točilni mizi	so	stregli:	Frank Markun in člani 
družine Markun,

Za prodajo srečk	so	skrbele:	Fran Morison, Dolores 
Puhek, Mary Podder	in Gen Buol.

Za glasbo	 je	 poskrbel	 Vince Rigler	 in	 nekaj	 pro-
stovoljcev.

Pecivo	so	darovali:	Ida Babic, Ivanka Buh, Lilijana 
Čepon, Fanika Fritz, Tončka Judnič, Julka Kacin, Julka 
Kaluza, Micka Mavec, Pavla Mavec, Marija Oplanic, 
Nandi Puc, Irene Smid, SUA Branch #99, Marija Turk, 
Marija Vlasic, Ivanka Zerdin	in	Bill Zerjal.

Krofe	 so	 zamesili	 in	 scvrli:	 Ida Babic, Micka in 
Feliks Mavec, Pavla in Albert Mavec.

Vsem,	ki	so	se	trudili	in	poskrbeli,	da	je	medeni	pi-
knik	kljub	slabemu	vremenu	lepo	uspel,	naj	bo	na	tem	
mestu	izrečena	iskrena	zahvala.	Posebna	zahvala	gre	
tudi	Slovenskemu	Katoliškemu	Centru,	ki	je	daroval	
pijačo	pri	točilni	mizi	in	omogočil	uporabo	dvorane,	
saj	je	ves	dan	deževalo.

Pri	žrebanju	srečk,	ki	je	bilo	prav	tako	v	dvorani,	je	
sreča	pomežiknila	naslednjim,	ki	so	zadeli:

$500:	 Ivanka Dimnik,	 Lethbridge,	 AB,	 Kanada;	
$250:	Stanley Vlasic,	Chicago	IL;	$100:	Kristina Arko,	
Denver,	CO;	$100:	Anton Kaluza,	Joliet,	IL;	$100:	Paul 
Rozman,	Scottsdale,	AZ;	$50:	Frank Sega,	Willoughby	
Hills,	OH;	$50:	Nežka Guardia-Novak,	Zephyrhills,	FL;	
$50:	Vida Glance,	McMurray,	PA,	$50:	Milka Menchak,	
Milwaukee,	WI;	$50:	Marija Kompare,	Hamden,	CT.

V	 tednu	 pred	 medenim	 piknikom	 sta	 prišla	 v	
Lemont	 p.	 Krizolog	 Cimerman	 iz	 New	 Yorka	 in	 p.	
Bernard	Karmanocky	iz	Johnstowna,	PA,	oba	člana	
naše	lemontske	samostanske	družine.	Ob	tej	priliki	
smo	 imeli	 enega	 od	 obeh	 sestankov,	 ki	 jih	 državni	
zakon	 predpisuje	 za	 vse	 korporacije.	 Obravnavali	
smo	predvsem	notranje	redovne	zadeve.	Kar	je	bilo	
sklenjeno	ne	bo	na	noben	način	vplivalo	na	naše	delo	
med	Slovenci	v	Združenih	državah.

Rojstni dan	praznuje	oktobra	P. Atanazij Lovrenčič	
(3.	oktobra	1922).

Umrli	 so	 oktobra:	 p. Janez Vianney Trinko	 (10.	
okt.	1969);	p. Avguštin Svete	 (16.	okt.	1979);	p. Ciril 
Shircel	(17.	okt.	1959);	p. Bernard Ambrožič	(23.	okt.	
1973	v	Sydneyu,	Avstralija)	 in	p. Odilo Hajnšek	(30.	
okt.	1971	pri	Sv.	Trojici	v	Slovenskih	goricah).	Naj	v	
miru	počivajo! p. Bernardin
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Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, 
slava in čast in ves blagoslov.

Tebi, Najvišjemu, edinemu pristoji in nihče ni-
vreden tebe imenovati.

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, 
posebno s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje 
dneve in nas.

Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe, Najvišji, 
odseva.

Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah; 
ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe.

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, v 
oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu, s 
katerim ohranjaš svoje stvari.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; 
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, 
v katerem nam noč razsvetljuješ; lep je in vesel 
in krepak in močan.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki 
nas kakor mati hrani in nam gospodinji in pri-
naša različno sadje in pisane rože z zelenjem.

Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki zaradi tvoje 
ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in 
trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj 
ti, Najvišji, jih boš kronal.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki 
ji nihče v življenju ne uide.

Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu, 
a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši 
volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti 
žalega.

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in 
zahvalite se mu.

In služite mu v veliki ponižnosti.

SONČNA PESEM ALI HVALNICA STVARSTVA
sv. Frančišek Asiški (1881-1226)

P. Vladimir Kos – Tokio

NA PRAZNIK
SVETEGA FRANČIŠKA IZ ASSISIJA
bom tudi jaz na svojo staro harfo
zabrenkal čisto novi slavospev
Umetniku svetá v veseli dar
za vse noči in mavrico čez dneve.

Kako je darežljiv! Na hvale krilih
vzletímo prav do Božjega Srcá.
Lahko ves dan bi vsak pri Njem prebil...
Kaj hitro ptič se v ljubo gnezdo vrača.

Pa nič zato! Ves svet je hvale vreden,
čim bolj, čim globlje ga spoznavamo.
Lahkó se hvala dvigne brez besed –
obdarovana z jedrskim motorjem.

Mar ni zato hvaležnost čudovita?
Sam Bog-Ljubezen se je veselí.
In vanjo vzgib občudovanj je skrit –
kdor ljubi, ve: ljubezen ni sebična.
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NEDELJSKE MISLI
7. oktober
27. navadna nedelja
MOŽ IN ŽENA STA ENO
1 Mz 2,18.24

V	opisu	stvarjenja	žene	iz	začetka	Svetega	pisma	
so	nekatere	ključne	besede,	ki	nam	dajejo	razumeti	
globlji	pomen.	Najprej	je	tu	poročilo,	da	je	Adam	dal	
imena	vsem	živim	bitjem,	kar	je	v	stari	zavezi	pome-
nilo	imeti	moč,	gospodovati	nad	imenovano	stvarjo.	
Človek	postaja	gospodar	vsega	ustvarjenega.	Potem	
je	tu	opomba,	da	je	Bog	Adamu	poslal	globoko	spa-
nje.	Spanje,	neke	vrste	otrplost,	v	stari	zavezi	pomeni,	
da	Bog	ta	hip	na	poseben	način	deluje	–	recimo	pri	
Abrahamu,	ko	mu	je	bilo	obljubljeno	obilno	potom-
stvo.	Opis	oblikovanja	žene	iz	Adamovega	rebra	ne	
pomeni,	da	se	je	Bog	šel	nekakšega	kirurga,	ampak	
preprosto,	da	je	žena	del	moža,	da	je	iste	narave	kakor	
mož,	zato	jo	Adam	tudi	imenuje	z	izrazom,	ki	bi	ga	
v	slovenščino	lahko	prevedli	edino	kot	“móžinja”,	
čeprav	 takega	 izraza	 v	 slovenščini	 ni.	 Zaradi	 iste	
narave	pride	Adam	do	zaključka,	da	bo	mož	zapustil	
očeta	in	mater	in	se	pridružil	svoji	ženi.	Iz	tega	sledi	
dvoje.	1)	Zakon	ima	svoje	mesto	v	Božjem	odrešenj-
skem	načrtu,	saj	odnos	med	možem	in	ženo	izvira	
iz	stvarjenja	samega,	in	prav	tako	je	skupnost	mož-
žena	bistvena	v	redu	odrešenja.	2)	Zakon	nikakor	ni	
obvezen	za	vsakogar	in	je	odpoved	zakonu	možna	
iz	raznih	vzrokov.	Če	pa	so	ti	vzroki	nadnaravnega	
značaja	ali	v	službi	ljubezni	do	bliž	njega,	odpoved	
zakonu	ni	samo	dovoljena,	ampak	je	celo	zaslužna.
14. oktober
28. navadna nedelja
MODROST MORAMO CENITI NAD VSE
Mdr 7,7-11

Knjiga	modrosti	je	najmlajša	v	Stari	zavezi	in	je	
nastala	komaj	pol	stoletja	pred	Kristusom,	zato	je	v	
bližnjem	sorodstvu	s	prvo	Cerkvijo.	Pisec	je	bil	izo-
bražen	aleksandrijski	Jud,	ki	je	pisal	izbrano	grščino	
tistega	časa.	Knjiga	je	bila	namenjena	Judom,	ki	so	
živeli	daleč	od	domovine	pod	vplivi	raznih	oriental-
skih	filozofij	in	magij,	da	bi	jih	potrdila	v	veri	njihovih	
očetov.	Nedeljski	odlomek	spada	v	tisti	del	knjige,	
kjer	pisec	skuša	opisati	naravo	modrosti	v	dolgem	
govoru,	ki	ga	pripiše	Salomonu	in	ima	svoj	vrh	v	moli-
tvi	za	modrost.	In	da	bi	poudaril	potrebnost	molitve,	
je	pisec	tik	pred	tem	odlomkom	opomnil,	da	so	tudi	
kralji	samo	ljudje	in	da	modrost	ni	njihov	nekakašen	
“poklicni”	 privilegij.	 Če	 do	 modrosti	 po	 rojstvu	 ni	
imel	pravice	niti	Salomon,	kako	bi	 jo	potem	imeli	
drugi.	 Nedeljski	 odlomek	 daje	 odgovor	 na	 to,	 ko	
opiše	tri	velika	območja	znanja:	1)	splošno	znanje,	
kot	ga	je	najti	v	vsakem	leksikonu;	2)	politika,	torej	
umetnost	 voditi	 državo,	 kar	 je	 “salomonska”	 mo-
drost,	in	3)	modrost,	ki	izhaja	iz	življenjske	izkušnje.	
Vsega	drugega	se	je	mogoče	naučiti,	izkušenj	pa	ni	
mogoče	pridobiti	drugače	kot	s	pretekom	časa.	Pri-
mitivna	modrost	življenja	je	bila	v	tem,	da	je	človeku	

priskrbela	moč,	bogastvo	in	življenje.	Modrost,	ki	jo	
oznanja	 pisec,	 pa	 gre	 preko	 teh	 materialnih	 meja	
in	gleda	v	bodočnost,	v	dobrine,	ki	se	uresničujejo	v	
Božjem	kraljestvu.
21. oktober
29. navadna nedelja
DARITEV ŽIVLJENJA PRINAŠA ODREŠENJE
Iz 53,10-11

Drugi	del	Izaijeve	knjige,	ki	se	imenuje	tudi	“Knji	ga	
tolažbe”	in	je	nastala	v	času	babilonskega	izgnanstva,	
ima	tudi	štiri	speve	Božjega	služabnika	in	nedeljski	
odlomek	je	vzet	iz	četrtega	speva.	Škoda	je	le,	da	sta	
od	njega	v	berilu	samo	dve	vrstici	–	za	razumevanje	
bi	bilo	treba	slišati	cel	spev.	Vsekakor	gre	za	Božjega	
služabnika,	ki	ni	natančno	določen.	Včasih	zgleda,	
da	je	to	izraelski	narod,	spet	drugič	kak	neznan	po-
sameznik	tistega	časa.	Nekatere	podrobnosti	pa	so	
čisto	mesijanske,	če	upoštevamo,	da	se	opisi	skoraj	
dobesedno	skladajo	s	Kristusovim	trpljenjem.	V	teh	
spevih	Božjega	službnika	je	Izrael	ob	koncu	babilon-
skega	izgnanstva	odkrival	smisel	tako	imenovanega	
“nadomestnega	 trpljenja”,	 česar	 stara	 zaveza	 prej	
ni	poznala.	Na	trpljenje	so	gledali	kot	na	kazen,	ki	
je	 zadela	 posameznika	 zaradi	 njegovih	 grehov	 in	
prestopkov,	kar	nam	dobro	razlože	posegi	Jobovih	
prijateljev	 v	 Jobovi	 knjigi.	 Šele	 očiščenje	 po	 veliki	
preizkušnji	 izgnanstva	 je	 pripeljalo	 do	 spoznanja,	
da	more	trpljenje	imeti	tudi	nadnaravno	vrednost	v	
korist	nekoga	drugega.	In	prav	to	je	tudi	za	kristjana	
smisel	vsakega	trpljenja,	tudi	tistega,	ki	je	navidezno	
brez	vzroka.	Najvišji	zgled	“nadomestnega	trpljenja”	
pa	je	Jezus	sam,	ki	nas	je	z	njim	odrešil.
28. oktober
30. navadna nedelja
BOG REŠUJE IZ SUŽNOSTI
Jer 31,7-9

Čeprav	 je	 berilo	 odlomek	 iz	 Jeremijeve	 knjige,	
to	ni	prerokba,	ampak	nagovor	iz	poznejšega	časa,	
verjetno	5.	stoletja	pred	Kristusom,	ki	je	bil	pozneje	
vključen	 med	 Jeremijeve	 prerokbe.	 Neznani	 pisec	
hoče	opogumiti	svojo	skupnost,	ki	jo	morijo	dvomi.	
Stara	zaveza	je	namreč	pričakovala	dopolnitev	prej	
oznanjenega	odrešenja	znotraj	svojih	skupnosti,	ki	
jih	je	ustanovil	Bog.	In	ker	se	to	odrešeneje	ni	dopol-
njevalo,	kakor	so	oni	pričakovali,	so	bili	vedno	znova	
potrebni	tolažniki,	kakršen	je	tudi	naš	pisec,	ki	so	
skušali	ljudem	dopovedati,	da	mora	pravo	odrešenje	
iti	 preko	 meja	 njihovih	 vase	 zaprtih	 skupnosti.	 To	
je	bila	misel,	ki	je	bila	Judom	kaj	odvratna:	sebe	so	
namreč	vedno	imeli	za	boljše,	saj	so	kot	 izvoljeno	
ljudstvo	 upoštevali	 le	 privilegije,	 ki	 naj	 bi	 iz	 tega	
izhajali,	na	dolžnosti	so	pa	le	preradi	pozabili,	kar	
nam	tudi	sporočajo	odlomki	iz	Svetega	pisma,	ki	opi-
sujejo	nekatere	zgodovinske	dogodke.	Tako	je	bila	
njihova	vera	v	krizi,	saj	so	izgubili	vse,	kar	jim	je	prej	
pomenilo	največ,	predvsem	politično	neodvisnost.	
Prerok	jih	spodbuja,	naj	krizo	rešujejo	z	molitvijo.	
Enako	velja	za	Cerkev:	niso	v	krizi	strukture	(škofije,	
župnije,	šole,	verouk...),	pač	pa	vera	sama,	in	to	zaradi	
pomanjkanja	molitve,	ki	ni	več	“moderna”.	Rešitev	
je	ista	kot	v	stari	zavezi:	povratek	k	molitvi.



2012 – AM – OKTOBER   292

BRALI SMO...
LJUBLJANA —	 V	 zadnjih	 10	 letih	 je	 število	 samo-
morov	v	Sloveniji	upadlo	za	30%.	Po	podatkih	Sta-
tističnega	urada	RS	za	leto	2011	je	največ	samomo-
rilcev	poročenih,	42,4%.	31,7%	jih	je	samskih,	13,3%	
ločenih,	12,6	%	pa	ovdovelih.	Za	leta	2010	so	na	vo-
ljo	podatki	le	za	17	držav	članic	Evropske	unije.	Slo-
venija	je	za	Madžarsko	in	Latvijo	na	tretjem	mestu,	
najmanj	samomorilni	pa	so	v	Grčiji	in	Španiji.	Sve-
tovna	 zdravstvena	 organizacija	 sporoča,	 da	 vsako	
leto	na	svetu	samomor	naredi	milijon	ljudi.
BUENOS AIRES — Od	 oktobra	 2011	 ima	 Argenti-
na	stroge	omejitve	pri	menjavi	pesa	in	dolarja,	da	bi	
zavrla	beg	kapitala	iz	dežele.	Prihrankov	ni	več	mo-
goče	več	zamenjati	v	dolarje,	ampak	morajo	ostati	
v	pesih.	Potniki	lahko	pred	odhodom	iz	Argentine	
kupijo	samo	valuto	tiste	dežele,	v	katero	odhajajo.	
ST. GALLEN —	Škof	Markus	Büchel	je	v	tradicional-
ni	poslanici	za	švicarski	narodni	praznik	1.	avgusta	
posvaril,	 da	 bi	 pri	 sedanji	 dolžniški	 krizi	 varčevali	
pri	ljudeh	z	manj	dohodki,	plače	najbolje	plačanih	
pa	bi	se	še	naprej	povečevale.	»Krščansko	poslova-
nje	 z	 denarjem	 pomeni,	 da	 se	 zavzemamo	 za	 pra-
vično	razdelitev	dobrin,«	je	poudaril	škof.
WASHINGTON —	 Letno	 poročilo	 ameriške	 vlade	
o	verski	svobodi	po	svetu	govori	tudi	o	tem,	da	so	
verske	manjšine	v	stiski	ali	so	celo	preganjane	v	dr-
žavah,	v	katerih	prihaja	do	družbenopolitičnih	pre-
obratov.	Taki	državi	z	najhujšimi	kršitvami	sta	Iran	
in	Severna	Koreja,	do	kršitev	pa	prihaja	tudi	v	Paki-
stanu,	Savdski	Arabiji,	Indoneziji,	Egiptu,	Bahrainu,	
Rusiji,	Iraku,	Nigeriji	in	še	marsikje	drugod.
HAMBURG —	 Hamburška	 nadškofija	 je	 povabila	
mlade	k	rokovskemu	festivalu	v	Mecklenburgu.	To	
je	naredila,	da	bi	se	 jih	čim	več	udeležilo	maše	ob	
koncu	 festivala,	 se	 pri	 njej	 umirilo	 in	 premislilo	 o	
sebi	in	svojem	življenju.	Vstop	na	festival	je	bil	prost.
DAMASK —	Apostolski	nuncij	v	Siriji,	nadškof	Ma-
rio	Zenari,	je	v	pogovoru	za	Radio	Vatikan	predstav-
nike	 vseh	 ver	 v	 tej	 državi	 pozval,	 naj	 se	 pri	 sprtih	
straneh	 zavzamejo,	 da	 bo	 čim	 prej	 konec	 nasilja.	
Muslimanski	in	krščanski	voditelji	morajo	za	to	»v	
božjem	ime	nu	uporabiti	ves	svoj	moralni	ugled«.
KATMANDU —	 Predstavnik	 razpuščene	 ustavo-
dajne	 skupščine	 Subash	 Nemwang	 je	 pri	 srečanju	
s	predstavniki	verskih	manjšin	v	Nepalu	zagotovil,	
da	se	ta	država	v	prihodnje	ne	bo	vrnila	k	hinduiz-
mu	 kot	 državni	 religiji.	 To	 pomeni,	 da	 ne	 bo	 več	
hindujska	kraljevina	in	njen	monarh	ne	bo	več	ve-
ljal	za	utelešenje	hindujskih	božanstev.
DENVER —	Okrožno	sodišče	je	izdalo	začasno	od-
ločbo	v	prid	katoliškemu	družinskemu	podjetju,	ki	
se	ni	strinjalo	s	tem,	da	bi	morali	njegovi	uslužbenci	
s	svojim	zdravstvenim	zavarovanjem	podpirati	tudi	
moralno	 sporno	 (“tabletka	 potem”,	 sterilizacija)	
Obamovo	 zdravstveno	 reformo.	 Nasprotniki	 to-
vrstne	reforme	v	vrstah	kristjanov	upajo,	da	bodo	
tudi	drugi,	kakor	je	to	podjetje,	uspeli	s	svojimi	pri-
tožbami.	Takšnih	pritožb	je	precej.

OPČINE —	V	dneh	okoli	21.	julija,	ko	je	obhajal	88.	
rojstni	dan,	je	pisatelj	Alojz	Rebula	prejel	brzojavno	
sporočilo,	da	ga	je	predsednik	italijanske	republike	
Giorgio	Napolitano	imenoval	za	velikega	častnika	
viteškega	reda	za	zasluge	za	Republiko	Italijo.	To	je	
drugo	najvišje	državno	odlikovanje	Italije	za	kultu-
ro,	gospodarstvo,	javno	ali	človekoljubno	delo.
HILDESHEIM —	Škof	Norbert	Trelle	je	sprejel	osem	
Poljakov,	ki	so	preživeli	holokavst	in	so	se	na	pova-
bilo	 škofijske	 Karitas	 in	 ustanove	 Maksimilijana	
Kolbeja	 mudili	 na	 tritedenskem	 oddihu	 v	 Nemči-
ji.	 Omenjeni	 ustanovi	 sta	 tokrat	 že	 enaindvajsetič	
povabili	ljudi,	ki	so	preživeli	nacistične	grozote,	na	
dopust	v	to	državo.	Kolpingova	ustanova	pa	poleg	
tega	 pomaga	 okrog	 30.000	 nekdanjim	 taboriščni-
kom	ne	glede	na	njihovo	veroizpoved.
KIRKUK —	 Skupina	 mladih	 francoskih	 katoliča-
nov	je	obiskala	kristjane	v	Kirkuku	in	Karakošu,	da	
bi	jim	na	ta	način	izrazila	podporo.	Za	to	dejanje,	ki	
je	več	kot	»solidarnost	v	besedah«,	se	jim	je	zahvalil	
kirkuški	kaldejski	nadškof	Louis	Sako.
ALEP —	Alepski	sirsko-pravoslavni	metropolit	Mar	
Gregorios	 Ibrahim	 je	 na	 medverski	 mirovni	 kon-
ferenci	 na	 Japonskem	 predstavil	 obsežen	 mirovni	
načrt	za	Sirijo.	Poudaril	je,	da	mora	rešitev	iz	sirske	
krize,	ki	je	doslej	zahtevala	več	kot	25.000	živ	ljenj,	
priti	“od	znotraj	in	od	zunaj”.	Trajno	rešitev	pa	bo	
po	njegovem	prinesel	le	tisti	predlog,	ki	bo	upošte-
val	razloge	za	proteste	ter	poudarjal	pomen	prava	
pri	zagotavljanju	varnosti	in	trdnosti	v	državi.
MARIAZELL —	Graški	škof	Egon	Kapellari	je	v	go-
voru	 med	 mašo	 pri	 17.	 mednarodnem	 romanju	
Romov	 v	 to	 avstrijsko	 Marijino	 romarsko	 svetišče	
povabil	k	strpnosti	do	tujcev,	še	posebej	Romov,	pa	
tudi	k	molitvi	za	vse	tiste	Rome,	ki	so	jih	umorili	na-
cisti	oziroma	so	pozneje	umrli	nasilne	smrti.
FREIBURG —	Nadškof	Robert	Zollitsch	je	v	nago-
voru	po	nemškem	radiu	pred	70	leti	v	Auschwitzu	
umorjeno	Judinjo	sv.	Edith	Stein	predstavil	kot	veli-
ko	vzornico	v	veri.	Poudaril	je,	da	je	pokazala,	kako	
»vera	v	Boga	ne	oži,	marveč	osvobaja«.
RIM —	 Italijanski	 religijski	 sociolog	 Massimo	 In-
trovigne	 je	 v	 pogovoru	 za	 Interfax-religion	 izrazil	
prepričanje,	da	bi	nastop	punkovske	skupine	Pussy	
Riot	v	moskovski	stolnici	tudi	v	vsaki	zahodni	drža-
vi	ocenili	kot	“protizakonito	dejanje”.
ATOS —	 V	 soboto,	 11.	 avgusta,	 je	 ob	 22.48	 grško	
sve	to	goro	Atos	zajela	močna	nevihta,	kot	da	bi	se	
utrgal	oblak,	 in	rešila	srbski	pravoslavni	samostan	
Hilandar	 pred	 velikim	 požarom,	 s	 katerim	 so	 se	
pet	dni	borili	srbski	in	grški	gasilci,	grški	vojaki	in	
menihi	ter	delavci	na	Hilandarju	in	iz	drugih	samo-
stanov	na	Atosu.	Zgorelo	 je	okrog	4.000	hektarjev	
gozda,	ki	je	večinoma	v	lasti	Hilandarja,	a	najhujše	
je	bilo	preprečeno.	Vsi,	ki	so	z	nečloveškimi	napori	
skušali	ustaviti	ogenj,	so	prepričani,	da	tudi	z	bož-
jo	pomočjo,	ko	so	menihi	na	sami	“obrambni	črti”	
pred	požarom	prosili	Marijo,	naj	jim	pomaga	v	veli-
ki	stiski,	pravi	bitki	za	rešitev	samostana.	Pri	tem	so	
v	procesiji	nosili	Marijino	ikono,	ki	 je	nepoškodo-
vana	prestala	veliki	požar	leta	1722.	In	izprosili	so	
silen	dež,	ki	je	pogasil	požar.
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VATIKAN —	 Vicepostulator	 postopka	 za	 razglasi-
tev	 papeža	 Janeza	 Pavla	 I.	 (1912–1978)	 za	 blaže-
nega,	mons.	Giorgio	Lise,	je	za	italijansko	televizijo	
TV2000	 izjavil,	 da	 predvideva,	 da	 bo	 razglasitev	 v	
treh	do	štirih	letih.	Napovedal	je,	da	bo	Kongrega-
ciji	 za	 zadeve	 svetnikov	 izročil	 dokumentacijo	 o	
papeževih	 “junaških	 krepostih”	 ob	 100.	 obletnici	
papeževega	rojstva	17.	oktobra.	Za	razglasitev	po-
trebni	čudež	je	že	“proceduralno	potrjen”.
ISLAMABAD —	 Sodišče	 je	 odločilo	 izpustitev	 bo-
gokletstva	 osumljene	 umsko	 neprištevne	 deklice	
Rimše	Masih.	Deklica,	ki	ima	Downov	sindrom,	je	v	
priporu	od	srede	avgusta,	češ	da	naj	bi	zažgala	nekaj	
strani	 Korana.	 Policija	 je	 že	 prijela	 imama	 mošeje	
iz	dekličinega	kraja,	ki	naj	bi	ji	nekaj	strani	Korana	
podtaknil	med	zažgane	liste	in	ji	tako	naprtil	očita-
no	dejanje,	muslimane	pa	naščuval	zoper	kristjane.
ABUJA —	 Predsednik	 Nigerijske	 škofovske	 konfe-
rence	 nadškof	 Ignatius	 Kai	gama	 je	 zaradi	 vse	 huj-
ših	napadov	islamistične	teroristične	skupine	Boko	
Haram	 posvaril	 pred	 vedno	 večjo	 nevarnostjo,	 da	
bo	v	Nigeriji	izbruhnila	državljanska	vojna.	Medna-
rodno	skupnost	je	pozval,	naj	jo	prepreči.
LUSAKA —	Zambijski	škofje	se	ne	strinjajo	s	predlo-
gom,	da	bi	v	ustavi	Zambijo	označevali	kot	“krščan-
ski	 narod”.	 To	 bi	 nasprotovalo	 načelu	 o	 ločenosti	
Cerkve	 in	 države	 ter	 večverstvenosti	 države,	 zgolj	
zapis	v	ustavo	pa	še	ne	pomeni	tudi	uresničevanja	
krščanskih	vrednot	in	izpolnjevanja	zapovedi.
WASHINGTON —	Sodnik	Michael	Mosman	iz	Port-
landa	je	v	zvezi	s	pritožbo	moškega,	ki	ga	je	v	šest-
desetih	 letih	 spolno	 zlorabljal	 katoliški	 duhovnik,	
da	 je	 upravičen	 do	 odškodnine	 Svetega	 sedeža,	
razsodil,	da	le	ta	ni	odgovoren	za	duhovnika	v	de-
lovnopravnem	smislu,	saj	ga	k	temu	ne	zavezujejo	
njegove	mašniške	obljube.
MADRID —	V	špansko-brazilski	koprodukciji	sne-
majo	drugi	del	filma	o	84-letnem	teologu	osvobo-
ditve	in	“socialnem	škofu”	Pedru	Casaldaligi,	ki	od	
leta	1968	deluje	v	Sau	Felixu	do	Araguaii	na	severu	
Brazilije	in	velja	za	glavnega	bojevnika	za	človeko-
ve	pravice	v	tej	državi.
BERLIN —	Kardinal	Rainer	Maria	Woelki	je	v	pogo-
voru	za	Frankfurter	Rundschau	kot	»človeško	dra-
goceno	 in	 vredno	 priznanja«	 pohvalil	 pripravlje-
nost	številnih	istospolnih	parov	na	skrb	za	drugega	
partnerja,	obenem	pa	poudaril,	da	katoliška	Cerkev	
iz	svojega	verskega	prepričanja	ne	more	odobravati	
takšnih	zvez,	saj	kot	»ideal	sožitja	zagovarja	zakon	
med	možem	in	ženo,	ki	je	odprt	za	rojevanje	otrok«.
BUDIMPEŠTA —	Madžarske	oblasti	bodo	katoliški	
Cerkvi	 in	drugim	verskim	skupnostim	na	Madžar-
skem	vrnile	več	nepremičnin,	ki	so	 jim	jih	vzele	v	
letih	od	1948	do	1950	pod	oblastjo	komunistov.
BRATISLAVA —	 Predsednik	 Slovaške	 škofovske	
konference	nadškof	Zvolensky	je	v	pismu	ministru	
za	 zunanje	 zadeve	 Lajčaku	 zapisal,	 da	 se	 slovaški	
škofje	ne	strinjajo	z	razširitvijo	Sveta	za	človekove	
pravice,	narodne	manjšine	in	enakost	družin	še	za	
odbor,	 ki	 bi	 branil	 pravice	 istospolnih	 partnerjev.	
Zakon	je	namreč	jasen:	zakon	je	zveza	med	možem	
in	ženo	in	ga	je	družba	dolžna	varovati.

GRADEC —	Škof	dr.	Egon	Kapellari	je	v	zahvalnem	
govoru	pri	vročitvi	nagrade	luksemburške	ustano-
ve	 “Merité	 Europeen”	 za	 njegovo	 zavzemanje	 za	
edinost	Evrope	opozoril	na	pomen	cerkvenega	gla-
su	na	 	»gradbišču	Evrope«	 in	na	to,	da	 je	katoliška	
Cerkev	 v	 Evropi	 kot	 »najstarejši	 globalni	 inštitut«	
doslej	pustila	za	sabo	»daljše	 in	večje	sledi	kot	vse	
druge	celine«.	Tudi	v	prihodnje	želi	delovati	v	Evro-
pi	po	»merilih	evangelija	v	pluralistični	družbi«.
RIM —	P.	Hans	Zollner,	direktor	Inštituta	za	psiho-
logijo	na	papeški	univerzi	Gregoriani,	je	v	pogovo-
ru	za	Radio	Vatikan	izrazil	zadovoljstvo	nad	izbolj-
šanjem	 cerkvenih	 preprečevalnih	 ukrepov	 zoper	
spolno	zlorabljanje	mladoletnikov	v	katoliški	Cer-
kvi.	Mednarodna	konferenca	o	tem	vprašanju	pred	
petimi	 meseci	 je	 številnim	 škofovskim	 konferen-
cam	»odprla	oči«,	 izboljšal	se	 je	stik	z	žrtvami	zlo-
rab,	škofovske	konference	(doslej	okrog	polovica)	
so	pripravile	smernice	za	reševanje	zadeve.
ALEP —	Apostolski	vikar	v	tem	sirskem	mestu,	škof	
Giuseppe	Nazzaro,	je	za	Fides	povedal,	da	tudi	kato-
liška	Cerkev	v	Siriji	podpira	medverstveno	pobudo	
“Mussalaha”	(Sprava),	ki	naj	bi	prispevala	k	pomi-
ritvi	 med	 sprtimi	 stranmi	 ter	 reševanju	 ogroženih	
življenj	 ljudi.	 Nazadnje	 je	 po	 zaslugi	 »Mussalaha«	
lahko	zapustilo	Homs	več	kot	60	civilistov,	med	ka-
terimi	so	večinoma	kristjani.
VATIKAN —	 Benedikt	 XVI.	 je	 v	 pismu	 avilskemu	
škofu	 Jesusu	 Garcii	 Burillu	 pohvalil	 reformo,	 ki	 jo	
je	v	karmeličanskem	redu	pred	450	leti	 izvedla	sv.	
Terezija	Avilska	(1515-1582).	Ta	je	red	vrnila	k	pr-
votni	karizmi	–	strogi	klavzuri	in	meditaciji	–	in	ga	
s	tem	rešila	pred	vse	bolj	posvetnim	okoljem,	ki	je	
vplivalo	 tudi	 nanj.	 Poudarjala	 je	 oseben	 odnos	 do	
Boga	na	samem	in	v	notranji	zbranosti.
BERLIN —	Cerkveni	zgodovinar	in	odličen	pozna-
valec	 razmer	 v	 Vatikanu,	 Hubert	 Wolf,	 je	 za	 KNA	
povedal,	da	ima	afera	“Vatileaks”	znatne	posledice,	
vendar	kljub	temu	ne	bo	zamajala	rimske	kurije.	To	
temo	 napihujejo	 predvsem	 mediji.	 Do	 podobnih	
primerov	je	v	Vatikanu	prihajalo	že	prej.
QUITO —	 Salezijanci	 v	 Ekvadorju	 so	 si	 zadali	 na-
logo,	 da	 bodo	 čim	 več	 revnim	 mladim	 omogočili	
visokošolsko	 izobrazbo.	 Tudi	 s	 tem	 namenom	 so	
leta	1994	ustanovili	univerzo	UPS,	na	kateri	študira	
19.000	študentov,	v	prihodnosti	pa	naj	bi	jih	20.000.	
Trideset	odstotkov	študentov	je	iz	najrevnejših	slo-
jev	prebivalstva,	precej	tudi	indijanskega	rodu.
MOSKVA —	Veliki	mojster	Suverenega	malteškega	
viteškega	reda	Matthew	Festing	je	od	4.	do	8.	julija	
kot	prvi	voditelj	reda	po	več	kot	200	letih	obiskal	
Rusijo,	kjer	se	je	srečal	tudi	s	patriarhom	Kirilom	I.	
ter	predstavniki	oblasti.	Ob	20.	obletnici	navezave	
diplomatskih	odnosov	med	to	državo	in	SMVR	naj	
bi	se	»okrepilo	politično	sodelovanje”.
OSLO —	 Katoliška	 Cerkev	 in	 luteranska	 verska	
skup	nost	 na	 Norveškem	 sta	 se	 z	 mašami	 in	 bogo-
služji	Božje	besede	spomnili	pred	letom	ubitih	žr-
tev	v	Oslu	in	na	otoku	Utöya.	Katoliški	škof	v	glav-
nem	mestu	Norveške,	Bernt	Eidsvig,	je	sorodnikom	
žrtev	zagotovil,	da	niso	sami	v	bolečini;	verni	so	jim	
blizu	še	posebej	v	molitvi.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
POTOVANJE PROTI KARTUMU

Gonjači	kamel	so	si	pekli	podpepelnike,	kakor	so	
jih	že	očaki	v	stari	zavezi.	V	pesek	so	izgrebli	jamico	
in	 jo	 razkurili	 s	 suhim	 kameljim	 gnojem,	 vzeli	 iz	
jamice	pepel	in	dali	vanjo	testo	iz	dure	ali	pšenice,	
ki	so	ga	zamesili	na	krpi	usnja.	Testo	so	zasuli	z	vro-
čim	peskom;	kmalu	je	bilo	pečeno.	Podpepelniki	so	
kameljarjem	 na	 potovanju	 edina	 hrana;	 navadno	
jih	jedo	samo	enkrat	na	dan,	zvečer.	In	so	pri	vsej	tej	
borni	hrani	dobre	volje;	po	cele	ure	pojo	svoje	enolič-
ne,	zategle	napeve	o	naravi,	o	cvetlicah,	o	mladostni	
ljubezni,	o	vojskah,	puščavi,	konjih	in	kamelah.	Na	
teh	ljudeh	se	vidi,	kako	malo	človek	potrebuje.	Ho-
dijo	na	vsem	potovanju	peš.	Če	je	kateri	zelo	truden,	
leže	za	nekaj	minut	v	vroči	pesek,	a	kmalu	priteče	
za	karavano.

Po	polnoči	kramljanje	in	petje	polagoma	utihne,	
žerjavica	ugaša,	le	tu	pa	tam	izpiha	veter	še	kakšen	
plamenček.	 Vse	 pospi	
pod	volneno	odejo,	nad	
njimi	se	pa	boči	jasna,	z	
velikimi	 zvezdami	 po-
suta	ali	z	mesečino	obli-
ta	južna,	puščavska	noč.

Tako	sta	s	jahanje	in	
počitek	vrstila	popotni-
kom	dan	za	dnem.

Proti	 jutru	 29.	 no-
vembra	so	za	nekaj	mi-
nut	 zagledali	 pošev-
no	ozvezdje	Južni	križ.	
Skozi	 tančico	 zarje	 so	
jih	pozdravljale	njegove	štiri	zvezde	in	jim	govorile,	
da	gredo	na	jug	oznanjat	Križanega.	Popoldne	so	spet	
prijahali	v	gorato	pokrajino.	Nekaj	časa	so	počivali	
v	senci	mimoz.

Peti	dan	potovanja,	30.	novembra,	so	prišli	v	dolgo	
in	ozko	dolino	Bir	(vodnjak)	Murád,	kjer	je	stalno	
kakih	 30	 luž.	 Kamele	 so	 željno	 pile	 rumenkasto-
zeleno	vodo.	–	Ker	se	ni	zganila	niti	sapica,	jih	je	ta	
dan	žgala	silna	vročina.	Zdelo	se	je,	da	drobni	pesek	
kar	vre;	meglena	izparina	se	je	gibala	nad	njim	in	se	
svetila	v	čudnih	barvah	in	oblikah.

Naslednja	dva	dni	so	jahali	preko	kamnite	ravni-
ne.	Na	vsem	obzorju	niso	videli	niti	ene	gore.

Zvečer	3.	decembra	so	pa	v	daljavi	zagledali	trav-
nike	in	drevje,	mestece	Abu	Hamed,	palme,	nazadnje	
pa	vodo	–	modro	vodo	Nila.	Silno	so	se	je	razveselili.	
Oko	in	srce	sta	se	jim	poživila.	Mestni	poglavar	jih	
je	prijazno	sprejel	in	jim	prepustil	ob	reki	prostorno	
hišo	iz	blata.	Poldrugi	dan	so	počivali.

6.	decembra	pa	spet	na	kamele.	Jahali	so	ob	Nilu,	
zdaj	ob	palmah	in	mimozah,	zdaj	ob	vaseh	in	njivah,	
zdaj	spet	po	pesku	in	kamnju.	Severni	veter	je	podil	
pred	seboj	drobni	pesek;	nebo	je	bilo	po	cele	dneve	

oblačno	od	njega.	Včasih	so	imeli	komaj	10	stopinj	
toplote.	Zlasti	jutra	in	večeri	so	bili	neprijetno	mrzli;	
morali	so	se	zavijati	v	plašče.	Ponoči	so	se	greli	ob	
ognjih.	Spotoma	so	ustrelili	nekaj	gazel	in	divjih	gosi.

Približali	so	se	mestu	Berbér,	ki	je	bilo	nekoč	stol-
no	mesto	berberskih	kraljev.	Tu	so	bili	veliki	sejmi	
za	slonovo	kost	in	za	ebenovino,	še	bolj	pa	za	črne	
sužnje.	Mestni	načelnik	Ali	Hasib	jim	je	poslal	dva	
dni	daleč	na	kameli	sla,	da	jih	pozdravi.	Ob	zvoku	
trobent	so	12.	decembra	šli	v	mesto.	Mestni	načel-
nik	jih	je	tudi	osebno	pozdravil	in	dal	shraniti	njih	
tovor	v	mestnem	poslopju.	Potovanje	skozi	puščavo	
se	je	srečno	zaključilo,	nobena	kamela	ni	omagala.	
Poslovili	so	se	od	vztrajnih,	potrpežljivih,	vedno	do-
brovoljnih	arabskih	gonjačev.	–	V	Berberu	so	počivali	
več	dni.	Vsak	večer	so	bili	povabljeni	k	mestnemu	
načelniku,	če	ni	on	prišel	k	njim	večerjat.	V	zahvalo	

mu	je	Knoblehar	poda-
ril	posteljno	pregrinjalo	
iz	jelenove	kože;	z	njim	
ga	je	zelo	razveselil.

15.	 decembra	 so	 se	
odpeljali	 po	 Nilu	 na	
dveh	 ladjicah,	 ki	 jim	
jih	 je	 preskrbel	 mestni	
načelnik.	Nista	pa	imeli	
strehe.	Napravili	so	si	jo	
sami	iz	vej	in	odej.	Ladji	
sta	 bili	 neokretni,	 lad-
jarji	nespretni	in	nepo-
slušni;	veter	je	bil	slab	in	

prav	počasi	je	šlo	naprej.	S	pomočjo	najetih	težakov	
so	prevozili	6.	brzico	Nila.	Moril	jih	je	dolgčas;	zdaj	pa	
zdaj	so	streljali	na	divje	gosi	ali	opazovali	krokodile.	
Spet	so	zavozili	med	sklade	rdečkastega	granita.

Na	sveti	večer	sta	ladji	obstali,	vsaka	ob	drugem	
bregu.	Tudi	na	božični	dan	so	ostali	tam.

Na	šentjanžev	dan,	27.	decembra,	so	jih	pa	iz	vasi	
Kereri	 pozdravile	 od	 daleč	 vitke	 palme.	 Zagledali	
so	mesto	Kartum.	Molče,	globoko	ganjeni,	z	vedrim	
upom	in	plaho	tesnobo	so	stali	in	zrli	na	cilj	svojega	
potovanja.

Zavozili	so	v	Modri	Nil.	Že	so	zagledali	misijonski	
vrt,	ki	je	na	njem	plapolala	avstrijska	zastava.	Izstopili	
so.	Najprej	jih	je	pozdravil	konzul	dr.	Reitz,	potem	je-
zuita	p.	Pedemonte	in	p.	Zara,	Angel	Vinco,	naposled	
pa	mala	peščica	gojencev.	Šli	so	v	misijonsko	hišo.

Iz	Trsta	so	potovali	ravno	štiri	mesece,	od	Kaira	
pa	po	Nilu	in	puščavi	dva	meseca	in	devet	dni.	Vsi	
so	bili	zelo	zagoreli,	zlati	od	potovanja	po	puščavi.

Dr.	Reitz	jim	je	drugi	dan	pripravil	na	konzulatu	
slavnostno	večerjo.	Med	njo	so	na	dvorišču	zažigali	
umetne	ognje.

Jutranja	zvezda	je	priplula	šele	tri	mesece	kasneje.

Berber – razvaline s štorkljami
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Naša	stara	vinska	dežela	je	Štajerska.	Njen	vzho-
dni	 del,	 Haloze	 in	 Slovenske	 gorice,	 je	 domovina	
žlahtnih,	močnih	belih	vin.	Njen	jug,	del	Posavja	in	
Kozjanskega	s	Posoteljem,	rodi	lažja	namizna	vina,	
ki	tu	in	tam	spominjajo	na	cviček.

Dolenjčev	 temperament	 se	 pokaže	 ob	 vinu:	
sprosti	se	v	veselju,	a	ne	poje	kakor	Štajerec.	Le-to	
je	 opazil	 že	 Levstik:	 »Čudno	 pa	 je,	 da	 veseli	 Dole-
nec	tako	malo	poje!	Po	nogradih	je	časih	jesensko	
nedeljo	popoldne	vse	živó	pivcev;	glasne	besede	se	
slišijo	notri	do	sogornih	zidanic	–	ali	petja	vendar	ni;	
malokateri	zaúka,	ali	pa	zaokroži	poldrugo	vrstico	
od	 nove	 gorice.	 Brez	 pesmi	 uživajo	 zlato	 kapljico	
možje	in	mladeniči,	še	žene	so	z	njimi;	celo	dekleta	
ne	ostanejo	doma.. .«	Čisto	drugače	Štajerec.	Velika	
večina	vinskih	in	pivskih	pesmi,	ki	jih	je	mogel	zbrati	
Karel	Štrekelj,	je	štajerskih.

Zato	 je	 tudi	 štajerska	 trgatev	 obred	 in	 praznik,	
neštetokrat	opisana	in	opevana.

Tam gori za hramom vinograd imam,
s srebrnim vinjakom obrezal ga bom,
s cinjastoj motkoj okopal ga bom,
s srebrnim kolčem ogradil ga bom,
z rudečoj židoj obvezal ga bom –
v ponedeljek in torek trgatev imam!
Že	precej	časa	pred	trgatvijo,	ko	se	grozdje	“meh-

ča”,	 nekako	 sredi	 avgusta,	 postavijo	 v	 Halozah	 in	
Slovenskih	goricah	klopotce	v	vinograde.	Klopotci	
so	slovenska	posebnost	in	poezija	štajerskih	goric.	
»Viničarji	 po	 Halozah,«	 pripoveduje	 Januš	 Golec,	
»tekmujejo	 med	 seboj,	 kateri	 bo	 postavil	 v	 gorico	
večji	ter	bolj	mojstrsko	ubrani	klopotec.	Navadno	se	
ravna	velikost	oznanjevalca	bližajoče	se	trgatve	po	
velikosti	vinograda.	Čim	razsežnejša	je	gorica,	tem	
daljše	vetrnice	ima	klopotec,	več	batov,	daljšo	desko,	
košatejši	rep	in	višji	podstavek.	–	Klopotec	vkoplje	
viničar	ob	rob	vinograda	ali	kam	na	sredino,	ko	se	

začne	grozdje	mehčati.	Pri	prvem	pojavu	je	klopotec	
skrbno	popravljen,	da	ga	je	treba	vsaditi	globoko	v	
zemljo,	podpreti	s	podporami	in	podstavni	drog	ima	
rogovile,	po	katerih	lahko	prideš	do	vetrnic,	batov,	
deske	in	repa,	ako	vihar	kaj	pokvari.	Haloška	gorica	
oživi	s	klopotcem.. .	Koliko	pristno	slovenskega	je	v	
klopotčevem	oznanilu!	Tujci	iz	Avstrije	. . .	priznavajo,	
da	Nemec	ne	zna	ubrati	klopotca!«

Klopotce	postavljajo	zato,	da	bi	odganjali	ptiče,	
lačne	škorce	in	nikdar	site	vrabce.	Le-ti	se	jih	spo-
četka	res	boje,	pozneje	pa	se	jih	privadijo.	Nekateri	
klopotci	so	 izredno	veliki,	vetrnice	merijo	do	4	m	
v	dolžino,	gredelj	je	pri	takih	klopotcih	vsaj	meter	
visok	in	poldrugi	meter	dolg,	vreteno	z	“mácljeki”	
(lesenimi	batki)	je	za	žrd	debelo,	sami	macljeki	pa	za	
pest.	Tolčejo	po	kostanjevi	ali	orehovi	“blanji”	(deski)	
ali	 pa	 po	 stari	 kosi.	 Tak	 velikanski	 klopotec	 mora	
imeti	seveda	tudi	prav	dolgo	in	močno	“metlo”	(rep),	
da	veter	klopotec	lahko	obrača.	Težko	je	tak	klopotec	
sestaviti	in	postaviti.	Treba	je	za	to	združenih	moči.	
Glas	takega	klopota	se	sliši	tudi	uro	hoda	daleč.	Velik	
klopotec	je	ponos	gospodarja	in	vse	soseske.

V	družbah	izobražencev,	ki	so	se	zbirale	pri	gosto-
ljubnih	gostiteljih,	je	o	klopotcu	nastal	rek	po	vzorcu	
starih	silogizmov,	rek,	ki	zahteva	spreten	jezik,	da	ga	
brez	zatikanja	poveš	do	konca.

Bonus klopotec in suo klopociterio klopocitabiliter 
klopocitat.

Noster klopotec est bonus klopotec.
Ergo noster klopotec in suo klopociteri klopocita-

biliter klopocitat.
(Dober	klopotec	v	svojem	klopotišču	klopotče-

vsko	klopoče.
Naš	klopotec	je	dober	klopotec.
Torej	naš	klopotec	v	svojem	klopotišču	klopotčev-

sko	klopoče.)

Niko Kuret

SPET POJDEMO BRAT...
ŠTAJERSKA

Klopotec iz okolice Jeruzalema v Prlekiji
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Kadar	si	ga	je	kateri	od	“gospodov”	že	nekoliko	
“nabral”,	je	bil	ta	rek	“test”,	ki	je	pokazal,	ali	je	vin-
ca	preveč	ali	pa	mera	še	ni	prekoračena:	kdor	ga	je	
zdrdral	–	in	to	naglo	zdrdral	–	brez	zatikanja,	je	bil	
še	trezen.. .

Čudno	se	zdi,	da	v	starih	poročilih	o	prleški	bratvi	
o	klopotcu	še	ni	glasu.	Tako	neimenovan	dopisnik	iz	
Ormoža	v	“Novicah”	leta	1853	obširno	opisuje	bra-
tvo,	ne	omenja	pa	klopotca.	To	nam	vzbuja	sum,	da	
je	 klopotec	 iznajdba	 šele	
druge	 polovice	 19.	 stole-
tja.	Morda	se	motimo.

Ko	se	klopotci	oglasijo	
po	 goricah,	 izda	 gospo-
dar	strogo	povelje:	otroci	
zanaprej	 do	 trgatve	 ne	
smejo	 v	 vinograd,	 ker	 da	
se	v	vsakem	grozdu	skriva	
kača;	gospodinja	pa	mora	
imeti	 zanaprej	 vse	 kure	
zaprte	 v	 “gajbah”,	 da	 ne	
zaidejo	 v	 vinograd	 in	 ne	
delajo	škode!

“Ótarji”,	 stražarji,	 ho-
dijo	 z	 budnimi	 očmi	 po	
vinogradih,	 da	 nepokli-
cana	roka	ne	utrga	grozda.	Še	gospodar	komaj	utrga	
kakšno	jagodo.

Tako	se	grozdje	v	miru	“mehča”	in	čaka	bratve.	
Ta	je	za	zgodnje	sorte	konec	septembra,	za	druge	pa	
šele	sredi	oktobra	ali	v	drugi	polovici	tega	meseca.

Klopotec	snamejo	šele	po	30.	oktobru.	Tedaj	spu-
stijo	 tudi	 kokoši	 v	 vinograd	 in	 z	 njimi	 smejo	 tudi	
otro	ci	paberkovat. . .

Trgatev	 zgodnjih	 sort	 opravijo	 domači	 sami	 in	
brez	hrupa.	Drugače	pa	je	ob	pravi	bratvi.

Pozabiti	seveda	ne	smemo,	da	je	imel	v	Prlekiji	–	in	

v	Halozah	–	svje	gorice	kmet,	deloma	želar;	najlepše	
pa	je	imel	“gospod”,	bogat	trgovec	ali	advokat	iz	me-
sta,	največkrat	celo	z	onstran	meje,	iz	Avstrije,	Grad-
ca.	Kmetje	in	“gospodje”	so	imeli	svoje	viničarje.	Ti	
niso	imeli	ničesar	svojega.	Skrbeli	so	za	gospodarjev	
vinograd,	mu	pomagali	pri	poljskem	delu,	za	kar	so	
dobili	mernik	žita	in	kakšen	ogon	zemlje.

Kmečka	 bratev	 je	 bila	 razigrana,	 kakršna	 mora	
biti,	 bratev	 v	 “gosposkem”	 vinogradu	 pa	 je	 bila	

navadno	 bolj	 dolgočas-
na,	saj	gospodarja	ni	bilo	
blizu	in	je	delo	vodil	prvi	
viničar.	Zato	bračev	v	“go-
sposkem”	vinogradu	tudi	
nihče	 ni	 gostil.	 Dobili	 so	
le	 pijačo	 in	 grozdja	 jim	
nihče	 ni	 branil	 zobati.	
Nekateri	“gospodje”	pa	so	
imeli	po	vinogradih	prave	
vile	in	so	v	njih	preživljeli	
z	družino	čas	bratve.	Ta	je	
trajala	 včasih	 tudi	 mesec	
dni.

S	težkim	srcem	je	bral	
tudi	haloški	vinogradnik,	
ki	 je	 svoj	 mošt	 čez	 leto	

prodal	“na	namoštvo”.	Že	pred	več	kot	100	leti	je	o	
tem	tožil	celovški	“Slovenec”	v	listku	s	Ptuja,	češ	da	
nekateri	ptujski	“gospodje”	potegnejo	vsako	 jesen	
čez	polovico	haloškega	vina	»v	svoje	podzemeljske	
dupline,	 nekaj	 nakupivši,	 največ	 pa	 na	 namoštvo	
prijemši.	Namoštvo	je	v	tem,	da	meščanje	dajejo	Ha-
ložanom	med	letom	po	malem	peneze	na	tak	van,	da	
prihodnjo	jesen	povrnejo	z	moštom;	pa	tako	početje	
je	že	najmanj	tretjino	Haložanov	na	boben	spravilo,	
drugih	večina	pa	tej	nesreči	nasproti	hiti. . .«

Klopotec v Halozah

O VINU
Res	je,	da	brez	vina	ni	maše,	res	je,	da	je	Kristus	apostolom	obljubil,	da	bo	z	njimi	»pil	novega«	v	Očetovem	
kraljestvu	(Mt	26,29;	Mr	14,25).	Res	pa	je	tudi,	da	so	ga	vedno	pili,	ga	pijejo	in	ga	bodo	pili,	kar	pripovedujejo	
razposajeni	verzi	iz	študentske	pesmi	iz	13.	stoletja,	ki	jih	je	uglasbil	Carl	Orff	v	kantati	“Carmina	Burana”:

IN TABERNA QUANDO SUMUS – KADAR SMO V GOSTILNI:
Pije gospodinja, pije gospodar;
pije vojak, pije duhovnik;
pije on, pije ona;
pije hlapec z deklo;
pije urni, pije leni;
pije beli, pije črni;
pije domačin, pije potepuh,
pije preprostež, pije spretnež,
pije revni in bolni;
pije pregnanec in neznanec;
pije fant, pije starec,
pije prelat in dekan,
pije nuna, pije menih
pije oče, pije mati,
pije tista, pije tisti,
pije jih sto, pije jih tisoč.

Bibit hera, bibit herus, 
bibit miles, bibit clerus, 
bibit ille, bibit illa, 
bibit servus cum ancilla, 
bibit velox, bibit piger, 
bibit albus, bibit niger, 
bibit constans, bibit vagus, 
bibit rudis, bibit magus, 
Bibit pauper et aegrotus, 
bibit exul et ignotus, 
bibit puer, bibit canus, 
bibit praesul et decanus, 
bibit soror, bibit frater, 
bibit anus, bibit mater, 
bibit ista, bibit ille, 
bibunt centum, bibunt mille. 
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
VIII. poglavje

OD TRGOVCEV DO ROPARJEV

V	spisu	Contra Apionem	Jožefa	Flavija	je	stavek,	ki	
ga	sodobni	bralec	odkrije	z	dobršno	mero	osuplosti.	
Judovski	 zgodovinar	 pravi:	 »Kupčija	 nas	 ne	 mika.	
Ker	 živimo	 v	 rodovitni	 deželi,	 se	 raje	 ukvarjamo	 s	
poljedelstvom.«	 Danes	 kaže,	 da	 je	 med	 različnimi	
sredstvi	za	preživljanje,	ki	so	človeku	na	razpolago,	
eno,	za	katero	se	zdi,	da	se	v	njem	potomci	dvanaj-
sterih	rodov	odlikujejo;	to	pa	ni	poljedelstvo,	ampak	
kupčevanje…	Na	to	lahko	upravičeno	odgovorimo,	
da	 ne	 gre	 mešati	 pridobljenih	
in	prirojenih	lastnosti,	in	da	je	
judovska	spretnost	v	trgovanju,	
ki	je	postala	ena	glavnih	potez	
izvoljenega	rodu,	bolj	stvar	zgo-
dovine,	kot	pa	neke	domnevne	
trgovske	genialnosti.	Povrhu	je	
uspeh	 sionističnih	 “kibucev”	
(po	ljedelskih	 zadrug)	 postavil	
na	 laž	 protisemitske	 teorije	 o	
Judu	kot	nesposobnežu	za	ob-
delovanje	zemlje.

Vsekakor	pa	se	zdi,	da	je	trdi-
tev	Jožefa	Flavija	precej	prera-
čunana:	morda	je	hotel	zavrniti	
enega	od	dokazov	protisemitiz-
ma	 svojega	 časa…	 Če	 je	 res	 da	
napol	 nomadov	 Izraelcev	 ob	
na	selitvi	v	Kanaanu	trgovanje	ni	
zanimalo	do	te	mere,	da	se	bese-
da,	ki	jo	prevajajo	kot	“trgovec”,	
glasi	v	svetopisemski	hebrejšči-
ni	“kanaanec”	(prim.	Prg	31,24);	
če	je	res,	da	v	5.	Mojzesovi	knjigi,	
ki	je	tako	natančna	glede	pastir-
skega	in	poljedelskega	prava,	ni	
niti	enega	samega	besedila	trgovske	zakonodaje,	ni	
nič	manj	gotovo,	da	so	morali	Izraelci	od	trenutka,	
ko	so	se	trdno	zakoreninili	v	Palestini,	začeti	s	trgo-
vanjem,	če	ne	zaradi	drugega	pa	zato,	da	so	prodali	
svoje	 pridelke	 in	 kupili	 potrebno	 robo,	 na	 primer	
železo	za	svoje	orodje.	Naravno	je	tudi	razvoj	mest	
pospešil	 razvoj	 v	 smeri	 trgovanja:	 kolikor	 toliko	
pomembno	 naselje	 ne	 more	 živeti	 brez	 trgovcev.	
Preroki	so	govorili	o	trgovcih	že	pred	babilonskim	
izgnanstvom	in	Amos	ter	Ozej	sta	prav	nič	laskavo	
upodobila	trgovca,	ki	je	obogatel	s	pomočjo	varljivih	

tehtnic	in	dvomljivih	trgovskih	poslov	(prim.	Am	8,5;	
Oz	12,8).	V	Babiloniji	so	se	morali	izgnanci	zaradi	
pomanjkanja	zemlje	prilagoditi	drugačnim	načinom	
življenja,	kot	je	kmečko.	Po	vrnitvi	iz	izgnanstva	so	
Izraelci	 postali	 del	 helenističnega	 sveta,	 ki	 je	 bil	 v	
bistvu	trgovski,	in	so	se	morali	hočeš	nočeš	pridružiti	
tekočim	zadevam	tistega	časa.	Če	torej	v	Jezusovem	
času	Judov	»trgovina	ni	veselila«,	smo	lahko	gotovi,	
da	so	pač	s	silo	premagovali	svoj	odpor	in	se	niso	z	

njo	nič	manj	ukvarjali.
Začelo	 se	 je	 najprej	 s	 kra-

jevnim	 kupčevanjem	 na	 trgih	
in	 sejmih,	 ki	 so	 med	 kmečkim	
ljudstvom	 tako	 razširjeni.	 Pri-
hajali	so	prodat	svoje	žito,	svoje	
smok	ve,	 svoje	 vino,	 svoja	 ja-
gnjeta	in	kupit	izdelke,	orodje,	
čevlje,	nakit,	dišave.	Talmudski	
spis	 Baba Qama	 nas	 pouči,	 da	
so	ženske	iz	Judeje	na	trgih	pro-
dajale	izdelke	iz	volne,	ženske	iz	
Galileje	pa	oblačila	iz	lanenega	
platna.	 Drug	 spis	 nam	 pove,	
da	 so	 imeli	 že	 prave	 tarife,	 ki	
so	 določale	 cene	 za	 določeno	
področje.	 Krajevni	 odbori	 so	
imenovali	tržne	nadzornike,	da	
bi	se	izognili	zlorabam	pri	cenah	
in	varljivim	meram.	Ti	so	imeli	
široka	 pooblastila	 in	 so	 v	 pri-
meru	spora	celo	lahko	določili	
pravo	ceno.

Ta	krajevna	trgovina	je	imela	
vzporednico:	potujoče	trgovce.	
Kaže,	 da	 je	 bilo	 kar	 dosti	 teh	

krošnjarjev,	ki	so	bili	čisto	podobni	tistim,	ki	jih	je	
še	do	nedavnega	poznalo	naše	podeželje.	S	svojimi	
težko	 obloženimi	 osli	 so	 hodili	 od	 vasi	 do	 vasi	 in	
ponujali	gospodinjam	svojo	zapeljivo	robo:	škrlatne	
obleke	iz	Sidona,	fino	blago	iz	bisusa,	zlate	prstane	in	
obeske,	celo	preproge,	vse	kot	današnji	vzhodnjaki.	
Poskrbeli	so,	da	so	prišli	v	velika	mesta	za	praznike:	
za	veliko	noč	so	se	nagnetli	okrog	templja	in	celo	
v	njegovih	preddvorih.	Dve	drugi	hebrejski	besedi	
pomenita	“trgovca”:	rokel,	kar	točno	pomeni	”tisti,	
ki	gre	iz	kraja	v	kraj”,	in	soher,	“popotnik”.

»KUPČIJA NAS NE MIKA«

Judovski krošnjar
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Toda	v	mestih	so	imeli	krošnjarji	hudo	konkuren-
co,	namreč	kramarje.	Ti	so	obstojali	že	dolgo	časa:	
Prva	knjiga	kraljev	pripoveduje,	da	so	bili	v	Samariji	
že	pod	Ahabom	in	Jezabelo,	torej	pred	850	pred	Kr.,	
lastniki	 bazarjev,	 ki	 jim	 je	 posel	 cvetel	 tako,	 da	 so	
lahko	ustanovili	podružnice	v	Damasku	(1	Kr	20,34).	
V	Kristusovem	času	so	morale	biti	v	Jeruzalemu	in	
drugih	velikih	mestih	tržnice,	kakor	jih	je	danes	vi-
deti	v	Orientu:	male	trgovinice,	ki	se	odpirajo	ob	ozki	
ulici	in	razstavljajo	svojo	robo,	medtem	ko	trgovci	
z	značilnim	ponujanjem	skušajo	pritegniti	kupce.

Zanimivo	 dejstvo,	 ki	 bi	 lahko	 dalo	 prav	 Jožefu	
Flaviju:	 judovski	 trgovci	 so	 se	 pritoževali	 čez	 kon-
kurenco	spretnih	tujih	trgovcev,	točno	tako,	kot	so	
se	pritoževali	krščanski	trgovci	v	Orientu	–…	in	se	še	
pritožujejo,	kot	zatrjujejo,	čez	judovsko	konkurenco.	
Grška	trgovina	je	navalila	v	Palestino	s	svojimi	klobu-
čevinastimi	čepicami,	s	svojimi	sandali	iz	Laodikeje,	

s	svojimi	umetniško	izdelanimi	skrinjicami,	s	svojo	
elegantno	lončevino.	To	so	omogočala	grška	mesta	v	
Palestini,	ki	so	služila	kot	skladišča.	Ko	je	Herod	An-
tipa	zgradil	svoje	nečisto	mesto	Tiberijado	(nečisto,	
ker	je	bilo	deloma	zgrajeno	na	pokopališču)	in	pobož-
ni	Judje	niso	hoteli	živeti	v	njem,	je	postalo	središče	
grških	trgovcev,	kar	ga	je	spravilo	še	na	slabši	glas.

Kljub	vsemu	pa	je	ta	trgovina	na	trgih	in	sejmih,	
od	 vrat	 do	 vrat	 in	 na	 tržnicah	 ostala	 skromna.	 To	
dokazuje	dejstvo,	da	je	bil	srebrni	denar	redek	in	da	
so	bili	v	vsakdanji	rabi	skoraj	samo	bronasti	novci,	
skovani	v	sami	Judeji.	Plačevali	so	pa	tudi	v	naravi,	na	
kar	namiguje	Jezus,	ko	svetuje:	»Dajajte	in	se	vam	bo	
dalo;	dobro,	potlačeno,	potreseno	in	zvrhano	mero	
vam	bodo	nasuli	v	naročje.	S	kakršno	mero	namreč	
merite,	s	takšno	se	vam	bo	odmerilo«	(Lk	6,38).	To	
ni	več	trgovanje,	to	je	barantanje.

Toda	izraelsko	kupčevanje	se	gotovo	ni	omejevalo	
samo	 na	 te	 osnovne	 oblike.	 To,	 kar	 mi	 razumemo	
pod	“veliki	trgovski	posli”	je	bilo	prisotno	že	dolgo	
časa.	Prva	izraelska	kralja,	David	in	posebno	Salomon	
sta	bila	tudi	prva	veletrgovca.	S	pomočjo	svojih	pri-
jateljev	Feničanov	sta	postavila	na	noge	cel	sistem	
menjave,	ki	jima	je	omogočil,	da	sta	za	žito,	olje,	vino,	
med,	sadje	in	dišave	svoje	dežele	dobivala	les,	kovine,	
blago	in	druge	razkošne	izdelke	(prim.	2	am	5,11;	1	
Kr	5,11;	2	Krn	2,10…).	Sam	Salomon	je	organiziral	
prodajo	konj,	kar	mu	
je	 prineslo	 lepe	 vso-
te,	 dobival	 pa	 je	 tudi	
obresti	od	pomorskih	
poslov	 v	 Tiru.	 Ta	 kra-
ljeva	 podjetja	 so	 po-
snemali	in	v	8.	stoletju	
se	trgovcem,	o	katerih	
govorita	Amos	in	Ozej,	
ni	 bilo	 treba	 omeje-
vati	na	skromno	kup-
čevanje	 na	 sejmih	 in	
tržnicah.	Velike	trgov-
ske	 posle	 so	 pa	 Izra-
elci	 od	krili	 predvsem	
v	izgnanstvu,	saj	je	bil	
ravno	Babilon	ena	od	njihovih	svetovnih	prestolnic.	
Kakor	so	bili	izgnanci	žalostni,	da	so	daleč	od	Svete	
dežele,	pa	zato	niso	nič	manj	živahno	reagirali	na	
sovražno	usodo.	Marsikateri	izmed	njih	je	postal	tr-
govec	ali	bančnik	in	je	obogatel.	V	računskih	knjigah	
Rothschilda	tistih	časov,	ki	se	je	imenoval	Murašu,	in	
v	arhivih	neke	trgovske	hiše	v	Nipurju	je	med	stran-
kami	najti	številna	judovska	imena.	Verjetno	je	celo,	
da	so	ponovno	naselitev	v	Sveti	deželi	po	Kirovem	
dekretu	 financirali	 judovski	 bogataši	 v	 Babiloniji,	
kakor	so	v	bližnji	preteklosti	izraelski	milijarderji	iz	
Združenih	držav	financirali	sionizem.

Judje,	 ki	 so	 se	 vrnili	 v	 Palestino,	 so	 se	 torej	 bili	
naučili	velikih	trgovskih	poslov	in	so	z	njimi	nada-
ljevali.	Razvoj	judovskih	naselbin	v	diaspori	jim	je	pa	
še	omogočil,	da	so	imeli	povsod,	v	Babilonu	kot	v	Da-

masku,	v	Aleksandriji	kot	v	Efezu	in	pozneje	v	Rimu	
zastopnike	 svojega	 naroda.	 Posli	 so	 torej	 potekali	
med	bratranci,	kar	jih	pa	ni	niti	najmanj	oviralo,	da	
ne	bi	kupčevali	tudi	s	pogani!	Tako	so	celo	Makabej-
ci,	heroji	osvobodilnih	bojev,	storili	vse,	da	so	imeli	
izhod	na	Sredozemsko	morje,	v	tem	primeru	Jafo.	
Simon	in	pozneje	Janez	Hirkan	sta	bila	neposred-
no	 udeležena	 pri	 pomorski	 trgovini	 in	 njun	 zgled	
so	posnemali.	107.	psalm	v	vrsticah	23-30	slikovito	
opisuje	nevarnosti,	ki	so	jih	na	širnih	valovih	morja	

tvegali	 pooblaščeni	
potniki	velikih	judov-
skih	poslovnežev.

V	 Jezusovem	 času	
je	 v	 Izraelu	 obstojal	
“svet	velikih	poslov”,	s	
katerim	so	se	ukvarjali	
predvsem	 ljudje	 na	
oblasti,	ki	so	bili	v	stal-
nih	stikih	z	naselbina-
mi	v	diaspori,	pa	tudi	
s	 poganskimi	 poslov-
neži	 vsega	 rimskega	
imperija.	Herod	Veliki	
je	bil	udeležen	pri	do-
nosnih	trgovskih	ope-

racijah,	katerih	središče	je	bila	nova	tržnica,	ki	jo	je	on	
sam	zgradil	v	Cezareji.	Sv.	Jakob	nam	v	svojem	pismu	
daje	idejo	o	trgovskih	metodah	tistega	časa:	trgovci	
se	gredo	naselit	v	neko	oddaljeno	mesto,	tam	preži-
vijo	eno	leto,	organizirajo	posel,	potem	se	vrnejo	v	
Palestino,	kjer	izpolnjujejo	naročila.	To	je	nekakšen	
sistem	trgovskih	predstavnikov	(prim	Jak	4,13).

Kakšni	so	bili	tedanji	veliki	posli?	Predvsem	kup-
čevanje	z	žitom,	uvoz	in	izvoz	ter	bančništvo.	Z	žitom	
so	kupčevali	na	veliko.	Kmetje		so	bili	veseli,	če	jim	
ni	bilo	treba	hoditi	v	mesto	prodajat	svoj	pridelek,	
mest	ni	peki	pa	niso	mogli	iti	od	vasi	do	vasi	po	na-
kupih.	Od	tod	posredovanje	človeka,	ki	so	ga	Grki	
imenovali	sitonés,	ki	je	bil	pogosto	Grk	ali	heleniziran	
Jud	 iz	 Aleksandrije.	 »Kupuje	 žito	 na	 debelo,	 da	 ga	
potem	prodaja	na	drobno,«	pravi	Talmud.	Nekateri	

VELIKI TRGOVSKI IN BANČNI POSLI

Jafa – okno Makabejcev na Sredozemsko morje
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so	delali	kot	preprosti	kupci,	drugi,	bolj	drzni	pa	so	
tvegali	in	plačevali	žetev,	ko	je	še	zelena	stala	na	polju	
in	pri	tem	računali	s	kmetovo	željo,	da	bi	hitro	prišel	
do	svojega	denarja.	Bili	so	tudi	grosisti,	ki	so	prodajali	
ne	le	žito,	ampak	tudi	olje,	nasoljene	ribe	in	meso	
ter	suho	sadje.	Grki	so	to	vrsto	trgovcev	imenovali	
monopolés	 in	 ta	 beseda,	 kakor	 tudi	 posel,	 sta	 bila	
razširjena	v	Palestini.	Brez	dvoma	nanje	namiguje	
Jezus	v	priliki	o	pametnih	in	nespametnih	devicah	
(Mt	25,9).	V	Aleksandriji	so	judovski	monopolei	igrali	
veliko	vlogo:	v	njihovih	skladiščih	v	znanem	diplosto-
onu	(tržnici)	so	se,	kot	smo	videli,	grmadile	vse	vrste	
pridelkov.	Bili	so	na	glasu,	da	imajo	pod	kontrolo	vso	
žitno	trgovino	v	cesarstvu.

Trgovina	 na	 debelo	 je	 seveda	 šla	 vzporedno	 z	
izvozom	in	uvozom.	Palestina	je	pridelovala	dovolj	
žita,	olja,	mesa	in	datljev	za	prodajo	in	grška	mesta	
ter	 obalne	 naselbine	 so	 jih	 kupovale.	 Veliko	 bolj	
daleč,	tja	do	Egipta	in	Rima	pa	je	izvažala	bolj	red-
ke	proizvode,	kot	balzam	iz	področja	Jerihe,	ki	so	
ga,	kot	poroča	Strabon,	plačevali	z	zlatom	(Strabo,	
Geographica	 XVI).	 Trgovino	 s	 to	 dišavo	 je	 imela	 v	
rokah	 majhna	 skupina	 prebrisanih	 trgovcev,	 ki	 so	
prav	dobro	znali	omejevati	pridobivanje,	da	so	obdr-
žali	ceno.	Plinij	pripoveduje	(Historia	naturalis	XII,	
54),	da	so	za	časa	vélike	
vojske	 Judje	 poskušali	
posekati	vse	balzamov-
ce	iz	strahu	da	ne	bi	pa-
dli	v	roke	sovražnika	in	
da	»so	se	vneli	ogorčeni	
spo	padi	za	posest	neke-
ga	grmičevja.«	V	naspro-
tni	 smeri	 pa	 je	 morala	
Palestina	 uvažati	 dolo-
čeno	količino	osnovnih	
dobrin,	predvsem	lesa	in	
železa,	 pa	 tudi	 razkoš-
no	 robo,	 svilo,	 dišave,	
sandalov	 les.	 Od	 vseh	
teh	eksotičnih	stvari	pa	
je	bilo	najbolj	potrebno	
kadilo:	 tempeljska	 bo-

goslužja	niso	mogla	shajati	brez	njega.	Prihajalo	je	
iz	Arabije,	bolj	natančno	iz	sedanjega	Hadramauta,	
ki	je	bil	verjetno	dežela	kraljice	iz	Sabe.	Ves	promet	z	
njim	je	bil	v	rokah	velikih	karavanskih	podjetnikov.

Vsi	ti	veliki	posli	so	pa	seveda	zahevali	kapital,	kar	
pomeni,	da	so	bili	potrebni	 ljudje,	ki	so	ga	dali	na	
razpolago	in	so	z	njim	gospodarili.	To	so	pa	bančniki.	
Prva	stvar,	ki	jo	je	raznolikost	denarja	naredila	neob-
hodno	potrebno,	je	bila	menjava.	V	deželah,	kjer	je	
potekal	veliki	mednarodni	pretok,	kjer	so	se	mešale	
grške	drahme,	tirski	zuzimi,	rimski	denariji,	izraelski	
šekli	 in	 kovanci	 tetrarhov,	 so	 morali	 izvedenci	 za	
menjavo	dobro	zaslužiti.	Kot	bomo	videli,	so	morali	
rabini	določati	menjalni	tečaj	tempeljskih	novcev.	
Menjalci	so	veljali	za	pametne	in	prebrisane	ljudi,	ki	
so	se	dobro	razumeli	na	posle.	Klemen	Aleksandrijski	
–	in	z	njim	še	sedemdeset	piscev	–	navajajo	Jezusove	
besede,	ki	jih	ni	v	evangelijih,	zdi	pa	se,	da	je	nanje	
namignil	sv.	Pavel	v	Pismu	Tesaloničanom:	»Bodite	
preudarni	 menjalci,	 ki	 znajo	 preizkusiti	 denar	 in	
ločiti	slabega	od	dobrega«	(Klemen	Aleksandrijski,	
Stromata	I,	28,	prim.	1	Tes	5,21).

Toda	menjava	denarja	ni	bila	edina	stvar,	s	katero	
so	se	ukvarjali	spretni	bančniki.	Bili	so	izvedenci	v	
ocenjevanju	 kapitalov,	 torej	 posojanja	 na	 obresti	
in	vlaganja.	O	teh	dejavnostih	je	govoril	sam	Jezus.	
Gospodar	 takole	 očita	 malopridnemu	 služabniku,	
ki	je	zakopal	zaupani	talent:	»Zato	bi	moral	dati	moj	
denar	menjalcem	in	ob	vrnitvi	bi	jaz	prejel	svojo	last-
nino	z	obrestmi«	(Mt	25,27;	Lk	19,23).	Na	obresti	so	
posojali	vsekakor	na	malem	področju	v	korist	kmetu	
ali	malemu	trgovcu,	ki	je	bil	v	zadregi,	pa	tudi	na	ve-
liko	v	mednarodnem	področju.	Opremljevalci	ladij	
in	karavan	so	bili	cenjene	stranke	bančnikov.	Po	ne-
katerih	namigih	v	Talmudu	je	mogoče	zaključiti,	da	
so	imeli	celo	združenja	kapitalistov	za	financiranje	
kake	pomorske	operacije	ali	karavane.	Evangeljska	
prilika	o	talentih,	ki	smo	jo	omenili,	dokazuje,	da	so	
bogati	kmetje	nalagali	svoj	denar	v	bankah.	Sistem	
kreditnih	pisem,	s	katerim	je	bančnik	prenesel	denar	
svojemu	poslovnemu	partnerju	v	daljni	deželi,	ki	ga	
je	poznal	že	stari	Egipt	in	je	bil	v	rabi	v	vsem	rimskem	
imperiju,	je	bil	gotovo	v	rabi	tudi	pri	Judih.

Skratka,	 temeljne	dejavnosti	modernega	poslo-
vanja	 judovsko	 veletr-
govanje	 uporablja	 že	
dve	tisočletji.	In	ker	so	
v	tem	uspeli,	so	se	pre-
maganci	 tako	 izdatno	
maščevali	 nad	 svojimi	
zmagovalci:	 pobiralci	
davkov	ali	bančniki	so	
kar	 dobro	 uresničili	
prerokbo	 iz	 5.	 Mojze-
sove	knjige:	»Lahko	boš	
posojal	 mnogim	 naro-
dom,	sam	pa	ne	boš	je-
mal	na	pósodo;	gospo-
doval	boš	nad	mnogimi	
narodi,	nad	teboj	pa	ne	
bodo	 gospodovali«	 (5	
Mz	15,	6).

Ni bogoslužja brez kadila, ni kadila brez karavan

Kadilni oltar – največji porabnik kadila
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angeli za danes
P. Anselm Grün

ANGEL RAZUMNOSTI

Razumnost	je	prva	od	štirih	glavnih	kreposti.	To	
je	sposobnost,	da	ugotovim,	kaj	je	tukaj	in	zdaj	zame	
primerno	 in	 koristno.	 V	 latinščini	 je	 razumnost	
prudentia.	 Ta	 pa	 izvira	 iz	 providentia	 in	 pomeni	
previdnost, predvidevanje.	Razumen	človek	predvidi.	
Ravna	preudarno.	Vidi	preko	tega,	kar	trenutno	ob-
staja.	Ima	široko	obzorje.	Resničnost	presoja	takšno,	
kot	 je.	 Za	 grškega	 filozofa	 Aristotela	 je	 razumnost	
temelj	vseh	drugih	kreposti.	Najprej	moram	pravilno	
spoznati	resničnost.	Potem	lahko	tudi	njej	ustrezno	
ravnam.	Josef	Pieper	meni,	da	krepost	»usposobi	člo-
veka,	da	je	in	počne	to,	
za	 kar	 je	 pravzaprav	
tukaj.«	Moje	življenje	
bo	 koristno	 le,	 če	 ga	
bom	 uredil	 skladno	
z	 resničnostjo.	 Naši	
predhodniki	 so	 raz-
ločevali	 razumnost	
od	modrosti.	Modrost	
spozna	skrivnost	biti,	
razumnost	 pa	 vidi,	
kako	naj	v	vsakem	tre-
nutku	 uporabi	 spo-
znanje	resničnosti	 in	
ga	udejanji	v	praktič-
nem	življenju.

Če	se	hočeš	za	nekaj	odločiti,	potrebuješ	angela	
razumnosti.	 Tvoj	 angel	 razumnosti	 vidi	 dlje	 kakor	
ti.	Ima	širše	obzorje.	Vidi	še	vnaprej	(=	providentia),	
kakšne	posledice	bi	utegnila	imeti	tvoja	odločitev.	Da	
bi	mogel	razločevati,	kaj	so	najgloblji	nagibi	za	tvoje	
odločitve	in	katera	odločitev	najbolj	ustreza	stvar-
nosti,	moraš	povprašati	svojega	angela	razumnosti.	
Angela	razumnosti	potrebuješ,	če	hočeš	nek	položaj	
pravilno	presoditi.	Pokličejo	te,	naj	bi	poravnal	nek	
spor.	Mnogi	v	pretirani	vnemi	menijo,	da	bi	se	morali	
le	ljubiti.	Potem	bi	se	že	vse	spet	uredilo.	Razumen	
človek	pa	si	stanje	najprej	natančno	ogleda.	Povpraša	
po	vzrokih	spora.	Pozanima	se	za	različna	mnenja.	
In	šele	ko	je	vse	slišal	in	pretehtal,	izreče	sodbo,	išče	

poti,	da	bi	zgladil	spor.	Razumni	vidi	vse	in	skuša	vse	
razumeti,	da	bi	lahko	pravilno	presojal.

Jezus	 imenuje	 preudarnega	 tistega	 človeka,	 ki	
zgradi	svojo	hišo	na	skali.	Ta	ne	dela	hitro	in	v	naglici.	
Ne	zgradi	si	hiše	na	pesku	svojega	navdušenja,	am-
pak	na	skali	pravilnega	življenja,	v	skladu	z	Jezusovo	
razlago	v	govoru	na	gori.	Razumen	človek	pretehta	
vse.	Ravna	preudarno.	In	ve,	kaj	 je	bistveno.	Razu-
men	ni	človek,	ki	veliko	ve,	ampak	tisti,	ki	spozna	
bistveno	in	to	premisli.	Jezus	pohvali	preudarnost	
krivičnega	oskrbnika,	ki	v	težavnem	položaju	naj-

de	 pravo	 rešitev.	 V	
brezizodnem	položa-
ju	spozna,	kako	lahko	
ravna	 s	 svojo	 krivdo	
tako,	da	ne	izgubi	spo-
štovanja	do	sebe.	Ra-
zumen	 človek	 najde	
rešitev,	ki	je	primerna	
določenemu	 trenut-
ku.	Preudarne	device	
se	primerno	oskrbijo.	
Gledajo	naprej	preko	
danega	 trenutka	 in	
pomislijo	 na	 priho-
dnost.	 Nespametne	
device	 pa	 živijo	 tjav-

dan,	 le	 za	 trenutek.	 Razumnost	 je	 očitno	 temeljni	
pogoj,	da	bo	naše	življenje	uspelo.

Razumnost	se	pogosto	povezuje	z	zvitostjo,	pret-
kanostjo.	 Vendar	 tu	 ni	 mišljen	 ta	 pomen.	 Kdor	 je	
razumen,	ne	misli	le	z	razumom,	ampak	tudi	s	srcem.	
Srčno	 zgrabi	 priložnosti,	 ki	 se	 mu	 ponuja.	 In	 vidi	
drobne	 razlike,	 ki	 prenekateremu	 velikemu	 duhu	
ostanejo	 skrite.	 Razumnost	 je	 praktičen	 razum,	 ki	
védenje	 spreminja	 v	 dejanje,	 kakršno	 je	 primerno	
stvarnosti.	Tako	ti	tvoje	morda	obsežno	znanje	prav	
malo	koristi,	če	ne	razpoznaš,	kaj	je	zdaj,	v	tem	tre-
nutku	 prav.	 Zato	 ti	 želim	 angela	 razumnosti,	 ki	 te	
bo	vodil	naprej,	ki	te	bo	popeljal	v	večjo	svobodo,	
širino	in	ljubezen.

Splošni:	Za	razvoj	in	napredek	nove	evangelizacije	v	deželah	starega	krščanstva.
Misijonski:	Da	bi	bilo	praznovanje	Svetovnega	misijonskega	dne	prilika	za	obnovljeno	prizadevanje	za	

evangelizacijo.

MOLITVENI NAMENI ZA OKTOBER

Ob angelovem pozdravu se Marija ni prevzela. Ni se nasmehnila, ko je slišala Gabrielove besede, 
kakor se nasmihamo mi, kadar nas kdo hvali. Ne mislimo na to, ali smo hvalo zaslužili ali ne.

p. Albin Škrinjar
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papežev verouk
Benedikt XVI.

SIMON KANANEJ IN JUDA TADEJ

➧

Simona	Kananeja	in	Juda	Tadeja	(ki	ga	ne	smemo	
zamenjavati	 z	 Judom	 Iškarijotom)	 obravnavamo	
skupaj	ne	samo	zato,	ker	sta	na	seznamih	Dvanaj-
sterih	vedno	skupaj	(prim.	Mt	10,4;	Mr	3,18;	Lk	6,15;	
Apd	1,13),	ampak	tudi	zato,	ker	o	njiju	ne	vemo	kaj	
dosti,	 razen,	 da	 je	 v	 seznamu	 novozaveznih	 knjig	
ohranjeno	 pismo,	 ki	 je	 pripisano	
Judi	 Tadeju.	 Simon	 ima	 pridevek,	
ki	 se	 v	 štirih	 seznamih	 spreminja:	
medtem	 ko	 mu	 Matej	 in	 Marko	
pra	vita	 “Kananej”,	 mu	 Luka	 pravi	
“Gorečnik”.	V	resnici	pa	sta	si	obe	
poimenovanji	 enakovredni,	 ker	
pomenita	 isto	 stvar:	 v	 hebrejščini	
namreč	 glagol	 qaná	 pomeni	 “biti	
ljubosumen,	strasten”,	kar	je	lahko	
rečeno	o	Bogu,	v	kolikor	je	ljubosu-
men	na	svoje	ljudstvo,	ki	ga	je	izvolil	
(prim.	2	Mz	20,5),	bodisi	o	 ljudeh,	
ki	 gore	 od	 vneme	 služiti	 edinemu	
Bogu	s	popolno	predanostjo	kot	Eli-
ja	(prim.	1	Kr	19,10).	Če	že	ta	Simon	
ni	 pripadal	 prav	 nacionalistični	
strani	 Zelotov	 (gorečnikov),	 je	 bil	
vsaj	označen	kot	goreč	od	vneme	za	svojo	judovsko	
istovetnost,	 torej	 za	 Boga,	 za	 svoje	 ljudstvo	 in	 za	
Božjo	postavo.	Če	je	tako,	potem	je	Simon	nasprot-
je	 Mateja,	 ki	 je	 kot	 cestninar	 izhajal	 iz	 dejavnosti,	
ki	 so	 jo	 imeli	 za	 skrajno	 nečisto.	 Jasno	 znamenje,	
da	Jezus	kliče	svoje	učence	 in	sodelavce	 iz	najbolj	
različnih	družbenih	in	verskih	plasti	
brez	vsake	ovire.	Zanimajo	ga	ljudje,	
ne	pa	družbeni	razredi	ali	nalepke!	
Najlepše	pa	je,	da	so	v	skupini	tistih,	
ki	 so	 mu	 sledili,	 vsi	 sobivali	 kljub	
različnosti	 in	 premagovali	 težave,	
ki	si	jih	lahko	predstavljamo.	Jezus	
sam	je	bil	namreč	tisti,	ki	jih	je	držal	
skupaj,	v	njem	so	bili	združeni.	To	je	
šola	za	nas,	ki	smo	pogosto	nagnjeni	
k	 poudarjanju	 razlik	 ali	 celo	 na-
sprotnih	stališč,	ko	pozabljamo,	da	
nam	je	v	Jezusu	Kristusu	dana	moč,	
da	 izgladimo	 svoja	 nasprotstva.	
Za	vedajmo	 se	 tudi,	 da	 je	 skupina	
Dvanajsterih	 predpodoba	 Cerkve,	
v	kateri	mora	biti	prostor	za	vsako-
vrstne	božje	darove,	narode,	rase,	za	
vse	človeške	vrednote,	ki	najdejo	svojo	povezanost	
in	svojo	edinost	v	skupnosti	z	Jezusom.

Kar	zadeva	Juda	Tadeja,	ga	tako	imenuje	izročilo,	
ki	je	združilo	dve	različni	imeni:	medtem	ko	ga	Ma-
tej	in	Marko	imenujeta	preprosto	“Tadej”	(Mt	10,3;	
Mr	3,18),	ga	Luka	imenuje	“Juda	Jakobov	sin”.	Izvor	

nadimka	“Tadej”	je	negotov	in	ga	razlagajo	iz	aramej-
skega	taddá,	kar	pomeni	“prsa”	in	bi	torej	pomenilo	
“velikodušen”;	ali	pa	kot	okrajšavo	nekega	grškega	
imena,	kot	“Teodor,	Teodot”.	O	njem	je	sporočenih	
malo	 reči.	 Samo	 Janez	 omenja	 njegovo	 vprašanje,	
ki	ga	je	zastavil	Jezusu	pri	zadnji	večerji.	 »Juda	(ne	

Iškarijot)	mu	je	rekel:	‘Gospod,	kaj	
se	 je	 zgodilo,	 da	 se	 hočeš	 razodeti	
nam,	ne	pa	svetu?’	Jezus	je	odgovo-
ril	in	mu	rekel:	‘Če	me	kdo	ljubi,	se	
bo	 držal	 moje	 besede	 in	 moj	 Oče	
ga	bo	ljubil.	Prišla	bova	k	njemu	in	
prebivala	pri	njem’«	(Jn	14,22-23).	
To	pomeni,	da	je	Vstalega	treba	vi-
deti,	dojeti	tudi	s	srcem,	tako	da	Bog	
lahko	prebiva	v	nas.	Gospod	ni	neka	
stvar.	Hoče	vstopiti	v	naše	življenje	
in	 zato	 je	 njegova	 pojava	 taka,	 da	
vsebuje	 in	 predpostavlja	 odprto	
srce.	Samo	tako	vidimo	Vstalega.

Judu	 Tadeju	 je	 pripisano	 avtor-
stvo	enega	od	Pisem	v	Novi	zavezi,	
ki	se	imenujejo	“katoliška”,	ker	niso	
naslovljena	na	neko	določeno	kra-

jevno	Cerkev,	ampak	na	mnogo	širši	krog	prejemni-
kov.	Zares	je	namenjena	»ljubljenim	v	Bogu	Očetu	in	
ohranjenim	 za	 Jezusa	 Kristusa,	 poklicanim«	 (1,1).	
Osrednja	skrb	tega	spisa	je	posvariti	kristjane	pred	
tistimi,	ki	jemljejo	Božjo	milost	kot	pretvezo	za	svojo	
razuzdanost	in	za	zavajanje	bratov	z	nesprejemljivim	

učenejem	ter	teko	uvajajo	ločevanje	
znotraj	 Cerkve	 »v	 svojem	 sanjarje-
nju«	 (1,8).	 Tako	 Juda	 označuje	 ta	
njihov	 nauk	 in	 posebne	 zamisli.	
Primerja	 jih	 celo	 padlim	 angelom	
in	z	ostrimi	besedami	pove:	»Krenili	
so	na	Kajnovo	pot«	(1,11).	Ne	da	bi	
kaj	zamolčal	jih	ožigosa:	»Brezvodni	
oblaki	so,	ki	jih	mimo	ženejo	vetrovi,	
poznojesenska	 drevesa	 brez	 sadov	
so,	 dvakrat	 mrtva,	 izkoreninjena,	
div	ji	morski	valovi	so,	ki	naplavljajo	
peno	lastne	sramote,	blodeče	zvez-
de,	zanje	je	prihranjena	večna	črna	
tema«	(1,12-13).

Morda	danes	nismo	več	navajeni	
uporabljati	 tak	 polemičen	 jezik,	
ki	 nam	 pa	 kljub	 temu	 pove	 nekaj	

važnega.	Sredi	vseh	skušnjav,	ki	so	skupaj	s	težnjami	
modernega	življenja,	moramo	ohraniti	istovetnost	
svoje	vere.	Gotovo	je	treba	s	trdno	vztrajnostjo	nada-
ljevati	pot	blagosti	in	dialoga,	ki	ga	je	srečno	začel	II.	
vatikanski	koncil.	Toda	ta	tako	potrebna	pot	dialoga	
ne	sme	zavesti	v	pozabo	dolžnost	vedno	znova	enako	
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močno	premišjati	in	opozarjati	glavne	poteze	naše	
krščanske	istovetnosti,	ki	se	jim	ne	moremo	odpove-
dati.	Po	drugi	strani	pa	se	je	treba	dobro	zavedati,	da	
ta	naša	istovetnost	zahteva	moč,	jasnost	in	pogum	
spričo	nasprotovanj	sveta,	v	katerem	živimo.	Zato	se	
besedilo	pisma	nadaljuje:	»Vi,	ljubi,	pa	izgrajujte	sebe	
na	temelju	svoje	presvete	vere,	tako	da	molite	v	Sve-
tem	Duhu,	ohranite	se	v	Božji	ljubezni	in	čakajte	na	
usmiljenje	našega	Gospoda	Jezusa	Kristusa,	ki	pelje	
v	večno	življenje.	Do	omahljivcev	bodite	usmiljeni«	
(1,20-22).	 Pismo	 zaključujejo	 tele	 prelepe	 besede:	
»Njemu	 pa,	 ki	 vas	 more	 varovati	 pred	 padcem	 ter	
vas	 brez	 madeža	 in	 v	 veselju	 postaviti	 pred	 svoje	

veličastvo,	edinemu	Bogu,	našemu	odrešeniku,	po	
našem	Gospodu	Jezusu	Kristusu:	slava	in	veličastje,	
moč	in	oblast	pred	vsemi	veki	in	zdaj	in	na	vse	veke!	
Amen	(1,24-25).

Jasno	je	videti,	da	pisec	teh	besed	v	polnosti	živi	
svojo	vero,	kateri	pripadajo	velike	stvarnosti,	kot	je	
moralna	nedotakljivost	in	veselje,	zaupanje	in	konč-
no	 hvala,	 saj	 je	 vzrok	 vsega	 samo	 dobrota	 našega	
edinega	Boga	in	usmiljenje	našega	Gospoda	Jezusa	
Kristusa.	Zato	naj	tako	Simon	Kananej	kot	Juda	Tadej	
pomagata	vedno	znova	odkrivati	in	neutrudno	živeti	
lepoto	krščanske	vere,	da	bi	znali	zanjo	uspešno	in	
vedro	pričevati.

Če	bi	pripovedovali	otroku,	kar	je	zapisano	v	Prvi	
Mojzesovi	knjigi,	kako	je	Bog	zasadil	rajski	vrt	in	ga	
izročil	človeku,	naj	ga	neguje;	kako	se	je	potem	ne-
kega	dne	ob	pozni	popoldanski	uri,	»ko	veje	hladen	
vetrič«,	sprehajal	po	vrtu	in	poklical	Adama,	in	mu	je	
ta	odgovori:	»Tukaj	sem!«	in	vse	tisto,	kar	nam	knjiga	
pove	še	naprej	–	bi	otrok	to	gotovo	razumel.	Zakaj	se	
ne	bi	tudi	Bog	sprehajal	po	vrtu,	ki	ga	je	bil	naredil	
in	je	bil	tako	lep?	Zakaj	ne	bi	poklical	Adama	in	bi	
mu	ta	ne	odgovoril?	Otroka	v	njegovem	svetu	vse	to	
nagovarja	jasno	in	domače.

Potem	pridejo	leta,	ko	človek	preraste	otroštvo	
in	 prvo	 mladost;	 leta,	 ko	 se	 pojavijo	 verski	 dvomi	
in	se	lahko	zgodi,	da	si	mora	vero	priboriti	čisto	na	
novo.	Če	bi	prišli	k	takšnemu	človeku	in	mu	povedali	
zgodbo	tako,	kakor	je	zapisana	v	prvi	knjigi	Svetega	
pisma,	ne	bi	vedel	z	njo	kaj	početi.	Kvečjemu	bi	jo	
odločno	zavrnil	z	besedami:	Bog	vendar	ni	takšen.	
Očitno	je,	da	imamo	tu	opraviti	z	otroško	govorico,	
ne	pa	z	resnim,	stvarnim	izrazom	za	to,	kar	je	Bog.

Čas	seveda	teče	naprej…	Človek,	o	katerem	govori-
mo,	bo	stopil	v	življenje,	odrastel	bo	tako	kakor	drugi,	
kos	bo	svojemu	poklicnemu	delu,	živel	bo	in	delal	»z	
glavo,	srcem	in	rokami«.		In	ko	bi	mu	zdaj	še	enkrat	
povedali	tisto	zgodbo	in	še	poleg	druge	ali	namesto	te	
tisto,	kako	so	ljudje	gradili	stolp	in	je	Bog	stopil	dol,	
da	bi	videl,	kaj	delajo;	kako	raste	na	zemlji	pokvarje-
nost	in	mu	je	žal,	da	je	ustvaril	človeka	…	In	še	mnogo	
drugega	bi	mu	pripovedovali	in	ga	na	koncu	vprašali:	
Ali	 to	 razumeš?	 Je	 to	 sploh	 mogoče?	 Ali	 verjameš,	
da	je	vse	to	res?	Verjetno	bi	se	nekoliko	zamislil	in	
morda	z	zavestjo,	da	bo	povedal	nekaj	pomembnega,	
odvrnil:	»Da,	tako	je”«	Ni	mogoče	spregledati,	da	se	je	
pri	tem	nekaj	premaknilo.	Doraščajoči	človek	ima	v	
primerjavi	z	otrokom	za	seboj	neko	zgodovino,	prav	
tako	že	zrel	človek	glede	na	doraščajočega.	Misli,	s	
katerimi	premišljamo	resničnosti,	ki	nas	jih	uči	vera,	
niso	 okrogle	 in	 dokončne	 kot	 odtisnjeni	 kovanci,	
ki	so,	kakršni	so,	in	jih,	potem	ko	so	izdelani,	lahko	
stalno	uporabljamo.	Te	misli	živijo.	Živeti	pa	se	pravi	
rasti.	Sporočilo	o	verskih	resnicah	pride	v	dušo	kot	
živo	 seme	 po	 besedi	 staršev,	 pouku	 v	 šoli,	 po	 tem,	
kar	uči	Cerkev	ali	kako	drugače.	To	sporočilo	odslej	

živi	v	življenju	človeka,	ki	ga	je	slišal;	poganja,	raste.	
Kot	 rastoča	 kal	 srka	 hrano	 iz	 snovi	 notranjega	 in	
zunanjega	življenja,	iz	zgledov,	ki	jih	človek	vidi,	iz	
izkušenj,	 ki	 jih	 prestane.	 Iz	 vsega	 tega	 se	 oblikuje	
notranja	podoba,	živa	miselna	oblika	svetih	verskih	
resničnosti.	 Snov	 se	 neprestano	 spreminja,	 kajti	
spreminja	se	življenje,	iz	katerega	jo	črpamo.	Tako	
se	gradi	jedro	teh	resničnosti,	ki	ostaja	vedno	enako,	
iz	nove	in	nove	žive	tvarine	z	novim	izrazom	in	novo	
obliko,	in	to	dogajanje	je	nekaj	čudovitega.

Pravkar	 smo	 omenili	 srčiko	 tega	 dogajanja	 –	
nam	reč,	kako	si	človek	zamišlja	Boga.	Bog	je	Večni.	
V	svoji	resničnosti	je	eden,	edini.	Toda	prav	v	tem,	
kako	 človek	 to	 resnico	 dojema,	 kakšno	 podobo	 o	
Bogu	si	ustvari,	prav	od	tega	je	odvisna	polnost	in	
globina	njegovega	življenja.

Za	otroka	je	“ljubi	Bog”,	tisti	“najvišji”	od	vsega.	
V	svojem	vsakdanjem	življenju,	v	tišini	svojega	srca	
ga	srečuje,	morda	čisteje	in	globlje	kot	odrasli.	Takoj	
ko	o	Bogu	sliši	in	spregovori,	takoj	ko	si		notranjem	
tkanju	svojih	misli	izoblikuje	podobo	o	Bogu,	jemlje	
snov	za	lik	Boga	iz	tega,	kar	je	zanj	visoko,	predvsem	
seveda	od	staršev.	Bog	je	v	nebesih	najmogočnejši	in	
najbolj	častitljiv.	On	obvladuje	svet	tako	kot	oče	ob-
močje	svojega	poklica.	Svet	je	urejen,	povezan	in	živi	
okrog	 otroka.	 Notranje	 in	 zunanje	 stvari,	 duševna	
doživetja,	resničnost	in	pravljica	se	v	otroku	preple-
tajo.	Ta	svet	je	ustvaril	Bog	in	zato	pripada	Njemu.	Na	
njem	vlada	in	dela,	kar	hoče,	tako	kot	oče	v	svojem	
poklicu,	kot	mama	v	hiši,	morda	nekoliko	tudi	tako	
kot	otrok	sam	z	usvarjalnimi	igrami	in	svojim	otroš-
kim	 snovanjem.	 Če	 na	 tej	 stopnji	 pripovedujemo	
otroku,	kako	je	Bog	ravnal	s	prvima	človekoma,	kako	
ju	je	zaradi	njune	nepokorščine	grajal	in	odslovil	iz	
raja	…	Ali	če	mu	povemo,	kako	je	Boga	bolelo,	ko	je	
videl	pusto	in	pokvarjeno	življenje	ljudi	na	zemlji.	
Kako	je	potem	ljudi	zelo	kaznoval,	pa	mu	je	bilo	nato	
žal	in	je	zatem	postavil	kot	znamenje	svoje	usmiljene	
odločenosti	v	oblake	mavrico,	saj	so	ljudje	vendarle	
tako	slabotni,	ter	je	sklenil,	da	jih	poslej	ne	bo	več	
tako	trdo	pokoril	…	To	in	karkoli	temu	podobnega	
je	zapisano	na	straneh	Svetega	pisma,	dojema	otrok	
pravilno	in	globoko,	prav	tako,	kot	si	je	zamislil	Bog.

Romano Guardini

BOŽJEMU OBLIČJU NAPROTI
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»Če	 bi	 imel	 vojsko,	 ki	 bi	 molila	 rožni	 venec,«	 je	
nekoč	rekel	papež	Pij	IX.,	»bi	lahko	zavzel	svet.«	To	
je	rekel,	ker	je	rožni	venec	poleg	maše	najmočnejše	
orožje	v	orožarni	Cerkve.

Veliko	ljudi	ve,	da	je	7.	oktobra	1571	pri	Lepan-
tu	 krščansko	 ladjevje	 proti	 vsakemu	 pričakovanju	
premagalo	muslimansko.	In	veliko	ljudi	ve,	da	je	do	
krščanske	zmage	prišlo,	ker	je	papež	Pij	V.	organiziral	
verigo	rožnega	venca	za	uspeh	v	tej	bitki.	Malo	ljudi	
pa	ve,	da	je	prišlo	v	moči	molitve	rožnega	venca	do	
presenetljivih	zmag	v	dvajsetem	stoletju.	Dobro	si	je	
ogledati	te	čudovite	Božje	posege,	ker	bo	to	utrdilo	
naše	 zaupanje	 v	 Marijino	 priprošnjo	 in	 poglobilo	
pre	pričanje	o	moči	rožnega	venca.

Eden	od	najbolj	presenetljivih	čudežev	v	zgodo-
vini	se	je	zgodil	6.	avgusta	1945	zjutraj	ob	8.15	v	
Hiróšimi	na	Japonskem.	Tisti	trenutek	so	Ame-
rikanci	vrg	li	na	mesto	prvo	a	tomsko	bombo,	ki	
je	padla	komaj	osem	mestnih	blokov	proč	od	
jezuitske	cerkve	Naše	Gospe	Vnebovzete.	Ko	
je	 bomba	 eksplodirala	 je	 bilo	 v	 hipu	 mrtvih	
pol	 milijona	 ljudi	 in	 vse	 zgradbe	 milje	 daleč	
naokrog	 so	 bile	 zravnane	 z	
zemljo.	 Jezuitska	 cerkev	 in	
župnišče	s	štirimi	jezuitski-
mi	patri	v	njem	pa	sta	ostala	
nepoškodovana.	 Zakaj?	
Ker	so	patri	vsak	dan	molili	
rož	ni	 venec.	 To	 je	 bil	 velik	
čudež,	toda	bil	je	le	prvi	od	
mnogih	čudežev,	ki	 jih	
je	Marija	zaradi	rožne-
ga	venca	posredovala	v	
dru	gi	polovici	dvajsete-
ga	stoletja.

Naslednji	je	bil	v	Avstriji.	Po	
drugi	 svetovni	 vojski	 je	 Sov-
jetska	 zveza	 zasedla	 Avstrijo.	
Frančiškan	p.	Peter	Pavlicek	je	
organiziral	leta	1948	križarsko	
vojsko	rožnega	venca,	da	bi	se	otresli	
tega	komunističnega	jarma.	Začeli	so	12.	sep-
tembra,	 na	 god	 Marijinega	 Imena.	 P.	 Peter	 je	
prosil,	da	bi	vsaj	desetina	vseh	Avstrijcev	vsak	dan	
zmolila	rožni	venec,	dokler	Sovjeti	ne	bodo	zapustili	
dežele.	Avstrijsko	prebivalstvo	se	je	velikodušno	od-
zvalo.	Sedem	let	so	molili	in	13.	maja	1955	so	Sovjeti	
skrivnostno	spakirali	in	mirno	odšli.

Kljub	temu	se	Sovjeti	niso	odrekli	svojemu	načr-
tu	zavzeti	zahodne	dežele.	Pet	let	pozneje	je	Nikita	
Hruščov	 obiskal	 sedež	 Združenih	 Narodov	 v	 New	
Yorku	in	se	bahal,	da	bo	pokopal	Združene	države	
in	zahodni	svet.	V	potrdilo	svoje	napovedi	je	sezul	
svoj	čevelj	in	udaril	z	njim	po	mizi.	Vse	je	kazalo	da	
je	zahodni	svet	res	v	nevarnosti,	da	si	ga	Sovjeti	pod-
vržejo.	Toda	papež	bl.	Janez	XXIII.,	ki	je	prebral	tretjo	
fatimsko	tajnost,	je	pooblastil	škofa	iz	Leirije,	kamor	

spada	Fatima,	naj	piše	vsem	škofom	na	svetu	in	jih	
povabi,	 da	 se	 pridružijo	 romarjem	 v	 Fatimi	 v	 noči	
od	12.	na	13.	oktober	1960	v	molitvi	rožnega	venca	
za	 spreobrnjenje	 Rusije.	 Okrog	 milijona	 romarjev	
se	je	odzvalo	tej	prošnji	in	ostalo	vso	noč	v	mrzlem	
dežju	v	molitvi	rožnega	venca	pred	Najsvetejšim.	Pri	
tem	se	jim	je	pridružilo	tristo	škofij	po	svetu.	Rožni	
venci	 in	 žrtvovanje	 milijonov	 so	 dosegli	 čudovit	
Božji	poseg.	Prav	to	noč	je	med	preizkusom	eksplo-
dirala	nova	sovjetska	atomska	bomba	in	ubila	tristo	
najvišjih	vojaških	voditeljev	in	znanstvenikov.	To	je	
ruski	 jedrski	 program	zavrlo	za	dvajset	let.

Kmalu	 po	 tem,	 leta	 1962	 je	
Amelia	Basto	organizira	la	v	

Braziliji	molitev	rož	nega	
venca,	da	bi	bila	dežela	
obvarovana	 pred	 ko-
munistično	 oblastjo.	
Uspelo	 ji	 je	 pridobiti	
šeststo	 tisoč	 žena	 za	
molitev	rožnega	venca	
za	 mir	 v	 Sao	 Paolu.Ta	

vera	in	molitev	je	deželo	
obvarovala	 pred	 komu-

nistično	diktaturo.
Nekaj	 podobnega	 se	 je	

zgodilo	 na	 Portugalskem	
leta	1975.	Komunistična	vla-

da	 je	 brez	 nasilja	 padla	 po	
narod	ni	križarski	vojski	z	rož-
nim	vencem.

Večji	 od	 vseh	 teh	 čudežev	
pa	se	je	zgodil	25.	marca	1984.	
Papež	 Janez	 Pavel	 II.	 je	 pova-
bil	 h	 križarski	 vojski	 rožnega	
venca,	 ker	 je	 bil	 svetovni	 mir	

takrat	hudo	ogrožen.	V	odgovor	
na	 njegovo	 povabilo	 so	 Modra	

legija	 in	 druge	 marijanske	 orga-
nizacije	 organizirale	 veliko	 akcijo	

“Rožni	 venec	 za	 mir”.	 Odmev	 je	 bil	
veličasten.	 13.	 maja	 1984	 se	 je	 zbrala	

ena	največjih	množic	v	zgodovini	Fatime	
in	pred	svetiščem	molila	rožni	venec	za	mir.	

Prav	ta	dan	je	eksplozija	v	sovjetski	mornariški	bazi	
Severomorsk	 uničila	 dve	 tretjini	 vseh	 raket,	 ki	 so	
bile	tam	vskladiščene	za	sovjetsko	Severno	ladjevje.	
Eksplozija	 je	 uničila	 tudi	 vse	 delavnice	 in	 opremo	
za	vzdrževanje	raket	in	na	stotine	znanstvenikov	in	
tehnikov.	Zapadni	vojaški	izvedenci	trdijo,	da	je	bila	
to	najhujša	mornariška	nesreča	v	Sovjetski	zvezi	po	
koncu	druge	svetovne	vojske.

Poleg	tega	je	sovjetski	obrambni	minister,	ki	je	bil	
ustvarjalec	in	glavni	zagovornik	invazijskih	načrtov,	
nenadoma	 skrivnostno	 zbolel	 in	 umrl	 decembra	
1984.	 Štiri	 leta	 pozneje,	 v	 noči	 12.	 maja	 1988,	 ko	
so	tisoči	molili	rožni	venec	v	Fatimi,	je	neka	druga	

MOČ ROŽNEGA VENCA
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nerazložljiva	eksplozija	uničila	edino	tovarno,	ki	je	
delala	motorje	za	sovjetske	smrtno	nevarne	rakete	
dolgega	 dometa	 SS	 24,	 od	 katerih	 je	 vsaka	 nosila	
deset	atomskih	bomb.

Treba	je	poudariti,	da	je	te	dogodke	mogoče	razu-
meti	in	razložiti	edino	v	luči	fatimskih	prikazovanj	
Blažene	Device	Marije.	Ko	se	je	Marija	prvič	prikazala	
13.	maja	1917,	je	rekla	otrokom:	
»Molite	rožni	venec	vsak	dan	za	
mir	na	svetu	in	za	konec	vojske.	
In	ob	vsakem	nadaljnjem	prika-
zanju	je	naročala:	»Molite	rožni	
venec	 vsak	 dan.«	 Treba	 je	 tudi	
poudariti,	 da	 je	 Marija	 izrecno	
naročala	moliti	za	spreobrnjenje	
Rusije	 in	 napovedala,	 da	 bo	 ta	
država	ogrožala	mir	 in	varnost	
vsega	 sveta,	 če	 njenih	 besed	
ne	 bodo	 poslušali.	 Ob	 tret	jem	
prikazanju	 13.	 julija	 1917	 je	
posvarila:

»Če	bodo	moje	želje	izpolnje-
ne,	se	bo	Rusija	spreobrnila	in	bo	
mir.	Če	pa	ne,	bo	Rusija	razširila	
svoje	 zmote	 po	 vsem	 svetu	 in	
povzročala	 vojske	 in	 preganja-
nje	Cerkve.	Dobri	bodo	mučeni	
in	sveti	oče	bo	moral	veliko	tr-
peti.	Več	narodov	bo	uničenih.«

S	to	napovedjo	je	Marija	na-
redila	rožni	venec	za	nujno	po-
treben	pogoj	za	mir	na	svetu.	Z	
drugimi	besedami:	na	svetu	ne	
bo	miru	in	ga	ne	more	biti,	dokler	ne	bo	rožni	venec	
na	veliko	razširjena	molitev.

Treba	 je	tudi	poudariti,	da	rožni	venec	ni	samo	
najboljše	 varstvo	 narodov	 in	 družb,	 ampak	 tudi	

najboljše	varstvo	vsakega	posameznika.	Sv.	Ludvik	
Montfort	pravi	v	svoji	knjigi	Skrivnost rožnega venca:

»Če	molite	rožni	venec	zvesto	do	smrti,	vam	za-
gotavljam,	da	boste	kljub	teži	svojih	grehov	prejeli	
neminljivo	krono	slave.	Tudi	če	ste	zdaj	na	robu	po-
gube,	tudi	če	ste	z	eno	nogo	že	v	peklu,	tudi	če	ste	
dušo	že	prodali	hudiču…	se	boste	prej	ali	slej	spreo-

brnili,	poboljšali	svoje	življenje	
in	se	zveličali.	Če	boste	pobožno	
molili	rožni	venec	vsak	dan	svo-
jega	življenja.«

Več	 razlogov	 je,	 zakaj	 tako	
delati.	Najprej	rožni	venec	vodi	
k	 premišljevanju	 najvažnejših	
skrivnosti	Kristusovega	življenja,	
s	tem	pa	častiti	in	se	za	hvaljevati	
Bogu	 za	 njegovo	 lju	bezen	 in	
usmiljenje,	kar	je	prva	dolžnost	
vsakega	 vernika.	 Drugič	 gre	 ta	
molitev	po	Marijinem	posredo-
vanju,	kar	je	Bogu	všeč,	saj	je	ona	
naša	duhovna	Mati.	Tretjič,	rožni	
venec	nas	spravi	v	stik	z	angeli.	
Sveti	 Alfonz	 Ligvorij	 pravi,	 da	
so	pri	vsaki	Zdravamariji	angeli	
pritegnjeni	k	nam,	hudič	pa	pre-
gnan	od	nas.	In	papež	Leon	XIII.	
ugotavlja,	da	»vsakokrat,	ko	pre-
mišljujemo	skrivnost	odrešenja	
v	 rožnem	 vencu,	 na	 nek	 način		
posnemamo	svete	dolžnosti,	ki	
so	bile	nekoč	zaupane	angelom.	
Zakaj	 oni	 razodevajo	 vsako	

skrivnost	v	svojem	času;	oni	so	pri	njih	igrali	glavno	
vlogo	z	izrazi	veselja,	trpljenja	in	zmagoslavja.	Kaj	
bi	torej	bilo	lahko	večje	in	bolj	očarljivo	kot	z	angeli	
premišljevati	in	moliti	rožni	venec?«

Fatima

Oče naš,
cesta	pripada	vsem,	tu	si	tudi	oče	pešcev,	starih	in	otrok.	Celo	kolesarji	imajo	pravice.

Posvečeno bodi tvoje ime.
»Človek,	ne	jezi	se«	–	in	če	se	že	moram	jeziti,	naj	ne	preklinjam,	tudi	ne	pri	zastojih,

ali	če	delajo	začetniki	napake.	Daj,	da	bom	posvečeval	tvoje	ime	z	mirom	in	dostojnostjo.
Pridi k nam tvoje kraljestvo,

tvoje	kraljestvo	pravičnosti,	dobrote,	obzirnosti,	pripravljenosti	pomagati.
Daj,	da	se	pri	nesreči	ne	bom	peljal	bojazljivo	mimo.

Zgodi se tvoja volja.
Ti	želiš,	da	je	življenje	urejeno	–	tudi	v	prometu.	Daj,	da	se	bom	držal	prometnih	predpisov.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh!
Večina	je	na	poti	zaradi	služenja	kruha,	poklicno	in	zaradi	svojega	dela.	Daj,	da	ne	bom	stavil	na	kocko

svojega	vozniškega	dovoljenja.	Obvaruj	me	pred	tem,	da	bi	zaradi	mene	kak	človek	trpel	škodo.
Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo našim dolžnikom.

»Ta	je	kriv?«	–	ne	vedno	drugi!	Daj,	da	bom	vozil	previdno	in	da	ne	bom	zaradi	krivde	dolžnik.
In ne daj, da pademo v skušnjavo,

da	bi	dirjali,	ker	se	mudi;	da	bi	se	razkazovali;	da	bi	prehitevali,	ker	nimamo	potrpljenja;
da	bi	izsilili	prednost,	ker	mislimo,	da	imamo	vedno	prav;	da	bi	sedli	za	volan	z	alkoholom	v	krvi.

Temveč reši nas hudega –
brzine,	dirjanja,	alkohola,	mamil,	hudega	onesnaževanja	zraka	in	prometnega	kaosa.

OČENAŠ CESTE
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Doseči	 spravo	 z	 Bogom	 in	 vsemi	 brati	 ni	 samo	
namen	vsakega	ljudskega	misijona,	ampak	dolžnost	
vsakega	človeka	vedno	in	povsod.	Sprava	z	Bogom	po	
dobri	spovedi	in	sprava	med	seboj	z	odpravo	sovraštva	
in	z	obnovo	»edinosti	duha	z	vezjo	miru«.	Veliki	ljudski	
misijonarji	iz	Frančiškovega	bratstva	so	tako	uspešno	
opravljali	to	nalogo,	da	jih	smemo	imeti	za	resnične	
»tvorce	miru«.	V	njih	dolgi	vrsti	se	poleg	Bonaventure	
posebno	odlikujejo	Bernardin	Sienski,	 Janez	Kapi-
stran,	Jakob	iz	Marke,	Leonard	
Portomavriški,	Lavrencij	Brin-
diški,	 Marko	 iz	 Avignana.	 Ti	
in	vsi	drugi	imajo	v	Frančišku	
spodbudo	in	zgled.

Doseči	spravo	ni	lahko.	Spra-
va	ni	samo	poravnava	ali	izbris	
dolga,	 marveč	 tudi	 obnova	
ljubezni,	kakor	 je	zapisano	v	
Svetem	 pismu:	 »Nikomur ne 
bodite nič dolžni, razen da se 
ljubite med seboj!«

Kako	je	Frančišek	delal	za	
spravo,	 nam	 kaže	 “Ogledalo	
popolnosti”,	ki	nam	v	svojem	
sto	in	prvem	poglavju	poroča	
naslednje:

Težko	bolan	se	je	Frančišek	
malo	pred	smrtjo	vrnil	v	Assisi.	
Tam	so	mu	povedali,	da	je	med	
asiškim	škofom	Gvidonom	in	
mestnim	županom	izbruhnil	
oster	spor;	škof	 je	župana	iz-
občil,	župan	pa	je	škofa	udaril	
z	gospodarsko	blokado:	pre-
povedal	je	vsem	meščanom	škofu	karkoli	prodati	ali	
skleniti	z	njim	kako	pogodbo.	Frančišek	je	potrt	tožil:	
»Velika	sramota	je	za	nas,	ki	smo	božji	služabniki,	da	
se	župan	in	škof	tako	sovražita	in	ni	nikogar,	ki	bi	se	
lotil,	da	ju	spravi.«

Takoj	je	svoji	»Sončni	pesmi«	dodal	kitico	o	miru,	
ki	se	takole	glasi:

Slavljen bodi, Gospod,
zaradi tistih,
ki odpuščajo iz ljubezni do tebe
in prenašajo slabotnost in stisko.
Srečni, ki potrpijo v miru,
zakaj ti, Najvišji,
jih boš nekoč ovenčal.
Nato	je	poslal	enega	svojih	bratov	k	županu	s	proš-

njo,	naj	z	mestnimi	očeti	pride	pred	škofovo	palačo.	
Potem	 je	 poklical	 dva	 druga	
brata	k	sebi	in	naročil:	»Pojdita	
k	škofu	in	županu	in	drugim,	
ki	so	z	njim	zbrani,	in	jima	za-
pojta	sončno	pesem.	Zaupam	
v	Boga,	da	bo	njuni	srci	omeh-
čal	 in	ju	spreobrnil	k	prejšnji	
ljubezni	in	prijateljstvu.

V	Frančiškovem	imenu	sta	
brata	začela	peti.	Škof,	župan	
in	vsa	množica,	ki	se	je	znašla	
na	 trgu	 pred	 škofijo,	 so	 po-
slušali	 s	 sklenjenimi	rokami,	
kakor	 da	 bi	 se	 v	 cerkvi	 bral	
evangelij,	dokler	jih	niso	posi-
lile	solze.	Ko	so	izzveneli	zadnji	
glasovi,	je	stopil	župan	naprej	
in	spregovoril	pred	vsemi	lju-
dmi:	»Po	resnici	vam	povem,	
da	ne	odpuščam	samo	škofu,	
ki	ga	hočem	in	moram	imeti	
za	svojega	gospoda,	ampak	bi	
odpustil	celo	tistemu,	ki	bi	mi	
brata	ali	sina	umoril.«	Nato	je	
pokleknil	pred	škofa	in	dejal:	

»Iz	 ljubezni	do	našega	Gospoda	Jezusa	Kristusa	 in	
njegovega	služabnika	Frančiška	sem	pripravljen	vam	
dati	zadoščenje,	kakor	se	vam	bo	prav	zdelo.«	Škof	se	je	
sklonil,	dvignil	svojega	nasprotnika,	ga	objel	in	rekel:	
»Po	moji	službi	bi	se	meni	spodobilo	biti	ponižen;	ker	
sem	pa	po	naravi	vzkipljiv,	bodi	prizanesljiv	z	menoj.«

Vsi	pa	so	slavili	Boga,	ki	 je	po	svetem	Frančišku	
vzpostavil	mir	in	edinost.

P. Martin Perc

FRANČIŠEK –
APOSTOL SPRAVE IN MIRU

V	Keniji	živi	pleme	Masajcev,	ki	je	sprejelo	krščan-
stvo.	Ko	jih	obišče	duhovnik,	si	nekaj	kilometrov	od	
njihove	naselbine	postavi	svoj	šotor	in	čaka,	da	mu	
pleme	pošlje	odposlance.	Ko	pridejo,	jim	podari	šop	
sveže	trave,	ki	je	za	te	živinorejce	znamenje	življenja.	
Sli	odnesejo	travo	k	svojim	ljudem	in	trava	potuje	od	
družine	do	družine.	Družina,	ki	je	sprta	z	drugo	druži-

BREZ SPRAVE NI MAŠE

no,	ne	sme	dati	trave	naprej,	ampak	jo	mora	obdržati.
Če	duhovnik	v	enem	tednu	ne	dobi	trave	nazaj,	po-

dre	svoj	šotor	in	nadaljuje	pot.	V	plemenu	ni	pravega	
miru	in	zato	ne	more	z	njim	obhajati	maše	ter	deliti	
obhajila.	To	se	zgodi	zelo	redko,	saj	družine	navadno	
sprejmejo	travo	z	velikim	veseljem,	ker	je	to	prilika,	da	
uredijo	medsebojne	odnose	in	se	med	seboj	spravijo.
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Cerkev ni zaupala smehu
Ne	da	bi	hoteli	odpreti	razpravo	za	dva	tisoč	let,	

nam	ob	hitrem	pregledu	stoletij	postane	jasno,	da	
problem	obstaja	že	zelo	dolgo.	Podobno	kot	na	Kri-
stusa	so	tudi	na	smeh	gledali	z	nasprotnih	bregov:	
nekateri	so	ga	zavračali,	drugi	branili.

»Podoba	filozofa	je	bila	že	zaradi	narave	samega	
dela	resna.	V	krščanskih	cerkvah	pa,	kljub	drugač-
nim,	manj	razumskim	dejavnostim,	ni	bilo	opaziti	
večje	popustljivosti,«	pravi	Alain	Woodrow.	»Strahu	
pred	 smehom	 se	 je	 katoliška	 Cerkev	 navzela	 prek	
cerkvenih	 očetov	 (Klemen	 Aleksandrijski,	 Bazilij,	
Kasij)	 po	 srednjeveških	 teologih	 in	 ustanoviteljih	
samostanov	 (Anton,	 Benedikt,	 Dominik).	 Nanj	 je	
gledala	kot	na	‘odpoved	duhu’,	če	ne	že	kot	na	nekaj	
vražjega.«

Nekateri	narodi	poznajo	izraz	“resen	kot	papež”	
ali	pa	“strog	kot	protestant”.	Naši	ločeni	bratje	torej	
nič	ne	zaostajajo:	»Umrl	boš	nesrečnejši	kot	Kalvin!«	
Strogost	in	včasih	kruta	nestrpnost	nekaterih	prote-
stantskih	voditeljev	ne	dovoljujeta	nasmeha,	četudi	
je	poznal	Luter	zelo	pohoten	humor.	Anglosaksonska	
ekspanzija	je	prenašalka	puritanske	strogosti.	Z	njo	
je	prepojila	generacije	kristjanov,	tudi	katoličanov.

Smeh	je	pomenil	neuravnovešenost,	včasih	celo	
izprijenost.	Prav	tega	se	stari	Jorge	v	knjigi	Umberta	
Eca	Ime rože	zelo	boji.	Zato	ta	čuvaj	knjižnice	sprva	
skriva,	pozneje	pa,	ko	je	že	usmrtil	preveč	radove-
dnih	 bratov,	 uniči	 2.	 Aristotelovo	 knjigo	 Poetike,	
posvečeno	komediji.

Krščanski humor?
»Prav	nasprotno!«	vzklikajo	nekateri	zagovorniki	

in	se	trudijo	dokazati,	da	tradicija	krščanskega	hu-
morja	 izvira	 od	 Jezusa	 samega.	 Humor	 poskušajo	
odkriti	pri	najstrožjih	slavnih	duhovnih	ljudeh,	pu-
ščavnikih	in	končno	pri	arškem	župniku.

»Že	kakšnih	trideset	let	v	Bogu	odkrivamo	prave-
ga	humorista,	ki	se	zna	nasmejati	in	tudi	okoli	sebe	
rad	vidi	nasmejane	ljudi.	[. . .]	Priznati	moramo,	da	se	
Cerkev	zelo	trudi	za	spravo	s	smehom,«	pravi	fran-
coski	pisatelj	Georges	Minois	v	svoji	knjigi	O smehu 
in zasmehovanju.

»V	dva	tisoč	letih	so	kristjani	vendarle	napredova-
li,«	trdi	Didier	Decoin,	pisec	knjige	Jezus, Bog, ki se 
je smejal.	Avtor	je	napisal	spremno	besedo	h	knjigi	
Raymonda	 Sansena,	 dekana	 filozofske	 fakultete	 v	
mestu	 Lille.	 Ta	 učenjak	 poskuša	 z	 dobrodušnostjo	
in	navdušenjem	prepričati,	da	je	krščanska	vera	vera	
sreče	 in	 veselja.	 Da	 bi	 odkril	 to	 “nalezljivo	 veselje	
Boga”	in	njegovih	učencev,	se	poglablja	v	Biblijo,	štu-
dira	teologijo,	raziskuje	zgodovino	Cerkve,	prebira	
življenja	svetnikov.	Vse	v	odgovor	na	Nietzschejevo	
zahtevo:	»Če	vas	vaša	vera	osrečuje,	potem	to	srečo	
tudi	pokažite.«

Zadostuje,	da	odpremo	Sveto	pismo.	Zgodovina	
odrešenja	se	začne	s	padcem,	ki	mu	sledita	dva	iz-
bruha	smeha.	Ko	Bog	starejšemu	zakonskemu	paru	
naznani	rojstvo	sina,	zadoni	vesel	Abrahamov	in	ne-
jeverni	Sarin	smeh.	Slednjega	Bog	obsodi,	ker	izraža	

Luc Adrian

ALI JE KRISTJANE STRAH SMEHA?
Cerkev kot zaveznica ali nasprotnica humorja

Ali se je Kristus smejal? O tem so se spraševali že v srednjem veku. Pravzaprav vprašanje ni 
zanemarljivo. Nobeno svetopisemsko besedilo ne omenja, da bi se Mesija kdaj zasmejal. Novinar 
Alain Woodrow trdi, da »krščanska ikonografska tradicija v vseh dvajsetih stoletjih ni upodobila 
nasmejanega Kristusa.« Evangeliji celo opisujejo žalostnega Jezus, ki joka, ki obsoja tiste, ki se 

radi smejejo: »Gorje vam, ki se zdaj smejete...« (Lk 6,25).
Če je Bog resen in so mu kristjani podobni, mar ni potem logično,

da si sami nadenejo na obraz pobožen in resen izraz?
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dvom.	Njun	sin	se	imenuje	Izak,	kar	pomeni	“smeh”.
Stara	zaveza	je	polna	besednih	iger,	namigov	in	

nenazadnje	šal.	Več	biblijskih	odlomkov,	kot	Jonova	
knjiga	ali	osvoboditev	Hebrejcev	iz	faraonovih	rok,	
govori	o	humorju	kot	o	božjem	orožju.	Koga	Jahve	
izbere	 za	 najmočnejšega	 kralja	 Zemlje?	 Jecljavega	
starca	in	njegovega	83-letnega	brata	Arona!

V	Pregovorih	(17,22)	beremo:	»Veselo	srce	podarja	
zdravje,	potrt	duh	pa	suši	kosti.«

Kristusov humor
Morda	 se	 Kristus	 res	 ni	 smejal,	 vendar	 je	 brez	

dvoma	druge	spravljal	v	smeh.	Kakšen	božji	humor!	
»Potreboval	ga	je,«	pravi	francoski	duhonvik	Alain	
Bandelier,	»ko	so	njegovi	trdi	učenci	mislili	na	peka,	
medtem	ko	jim	je	on	govoril	o	kvasu,	ali	ko	so	se	po	
pomnožitvi	kruha	še	vedno	bali,	da	bodo	umrli	od	
lakote.«	 Najpametnejši	 izmed	 človeških	 otrok	 je	
kralj	duhovitih	odgovorov.	Evangelij	je	prepleten	z	
njegovim	tankočutnim	humorjem,	ki	ga	ne	manjka	
niti	evangelistom.

Prvi	 Nazarečanov	 čudež	 je	 spremenitev	 vode	 v	
vino,	kar	nas	mora	spraviti	v	smeh.	In	med	jedjo	je	
zelo	rad	pripovedoval	zgodbe.	S	čim	primerja	bož-
je	 kraljestvo?	 Z	 ženo,	 ki	 pometa. . .	 »Jezus	 premeče	
sprejete	vrednote	in	pretrese	že	davno	sprejete	ideje:	
sobota	 je	ustvarjena	zaradi	človeka	in	ne	narobe,«	
pravi	Alain	Woodrow.	»Pri	svojih	poslušalcih	je	na-
menoma	zbujal	ogorčenost,	da	bi	jim	izbil	rutino	in	
osvobodil	prastarih	‘resnic’.«

S	 Kristusom	 božji	 humor	 zaživi	 v	 vsej	 polnosti,	
tudi	po	njegovem	mesu,	če	lahko	tako	rečemo.	Učlo-
večenje	ni	nikakršna	burka,	a	kakšen	paradoks,	da	
je	Bog	postal	človek!

Svetniki niso žalostni
V	tej	razpravi	o	smehu	bomo	odkrili	več	svetnikov,	

h	katerim	se	lahko	zatečemo.	Svetnikov	ne	smemo	
zamenjati	z	njihovo	senco,	upodobljeno	na	slikah	ali	
v	legendah.	Sveti	Bernard	in	sveti	Frančišek	Asiški,	
za	 katerega	 Chesterton	 pravi,	 da	 je	 »nor	 na	 Kralja	
nebes,«	sta	bila	obdarjena	z	velikim	smislom	za	hu-
mor.	Tako	kot	sveti	Tomaž	More,	ki	se	ni	obotavljal	
prilagoditi	svoji	dobi	nenaravno	pridiganje	in	nera-
zumljivo	latinsko-gotsko	govorico.

Ženske	prav	nič	ne	zaostajajo.	Ko	je	Terezija	Avil-
ska	prečkala	reko	Arlanzon,	se	je	opraskala	na	skalah.	
»Gospod,	 če	 tako	 ravnaš	 s	 svojimi	 prijatelji,«	 se	 je	
hudovala,	»ni	čudno,	da	jih	imaš	tako	malo.«	Njena	
molitev	(»O	Gospod,	reši	me	praznih	pobožnosti	in	
svetnikov	žalostnega	videza«)	se	pridružuje	molitvi	
Frančiška	Saleškega:	»O	Bog!	Reši	nas	teh	žalostnih	
pobožnjakaric,	ki	so	res	klavrne.«

“Sveti	 klovn”	 Filip	 Neri	 je	 s	 svetim	 Tomažem	
Akvinskim	 razmišljal,	 da	 »melanholija	 rani	 dušo«	
in	da	»ljudje	mračnih	misli	Duhu	ne	dovolijo,	da	bi	
deloval	v	njih.«

»Svetnikov	humor	včasih	nazorno	kaže	na	njego-
vo	ponižnost	in	je	sredstvo,	s	katerim	to	ponižnost	
ohranja,«	 pravi	 Jean-Luc	 Moens,	 član	 Skupnosti	
Emanuel	 in	 uredndik	 posebne	 številke	 revije	 Il est 
vivant (On živi),	posvečene	humorju.	»Kdor	se	zna	
smejati	sebi,	se	ne	jemlje	posebno	resno:	nase	in	na	
podobo,	ki	jo	imajo	drugi	o	njem,	gleda	z	razdalje.	
Takšna	ponižnost	ga	vodi	v	veselje.«

Ne kakršen koli smeh
V	preteklosti	se	je	torej	obsojanje	smeha	menja-

valo	 z	 odobravanjem.	 Morda	 je	 včasih	 celo	 trčilo	
skupaj.	Smeh	ima	namreč	mnogo	obrazov	in	skriva	v	
sebi	več	vrst	resničnosti.	»Sprašujem	se,	ali	ni	morda	
smeh	posledica	izvirnega	greha,«	razmišlja	Bande-
lier,	 »in	 obenem	 tolažba	 v	 tem	 našem	 izgnanstvu.	
Človekovo	življenje	je	težko.	Smeh	ga	lahko	olajša,	
včasih	 tudi	 oteži.	 Vsekakor	 je	 nemogoče	 razglasiti	
kateri	koli	smeh	za	blaženega.«	Lahko	se	smejemo,	
da	bi	okrepili	odnose	ali	se	norčevali,	da	bi	pomirili	
svoj	strah	ali	se	znebili	boječnosti,	da	bi	sprejeli	ali	
izobčili.	Izbruhi	smeha	so	lahko	izstrelki,	ki	ranijo,	
spet	drugi	so	krči,	ki	ponižujejo.

»Cerkev	ima	lep	in	starodaven	skriven	sporazum	
s	humorjem	in	smehom,	vendar	ne	s	kakršnim	koli	
smehom!«	trdi	zgodovinar	Bernard	Peyrous,	župnik	
blizu	 Bordeauxa.	 »Obstaja	 smeh	 na	 račun	 drugih,	
hudoben	in	nespodoben	in	krut	smeh.	Pojavljal	se	
je	pri	poganskih	obredih	v	antiki	in	so	ga	cerkveni	
očetje	 obsodili.	 Ne	 smejemo	 se	 z	 namenom,	 da	 bi	
drugega	pohodili.«

Mar	je	smeh	za	Cerkev	res	sporen?	Da,	predvsem,	
ko	gre	za	določene	vrste	smeha.	Gotovo	pa	ni	sporen,	



2012 – AM – OKTOBER   308

ko	gre	za	veselje	ali	nasmeh,	»veselje,	ki	ostane,«	kot	
pravi	Bandelier.

»Krščanstvo	 je	 vera	 veselja.	 To	 veselje	 je	 njen	
sestavni	del,	rekel	bi,	da	je	celo	nujen	v	krščanskem	
življenju.	Veselje	nujno	vsebuje	smeh	ali	humor,«	je	
prepričan	Peyrous,	ki	ob	tem	navaja	svetega	Janeza	
Klimaka:	»Bog	ne	zahteva	niti	
ne	želi,	da	se	človek	žalosti;	raj-
ši	vidi,	da	se	zaradi	ljubezni,	ki	
mu	jo	izkazuje,	veseli	in	smeje	
v	svoji	duši.«

Vera	 veselja	 in	 križa.	 Kr-
ščanstvo	 temelji	 na	 Kristu-
ovem	 križanju	 in	 vstajenju.	
Zgodovina	 Cerkve	 je	 razpeta	
med	dvema	vidikoma:	Križa-
ni,	ki	je	odrešil	svet,	in	Vstali,	
zmagovalec	nad	smrtjo.	Ena-
ko	je	z	zemeljskim	življenjem	
kristjana.	To	nasprotje	mora	v	
njem	sobivati	v	dveh	podobah	
ene	same	skrivnosti.

Verniki	 se	 glede	 na	 svoj	
značaj	 in	 življenjski	 položaj	
poistovetijo	z	obema	Kristuso-
vima	obrazoma.	Bolj	občutlji-
vi	in	ranjeni	lahko	s	Trpečim	v	
Getsemaniju	vzdihnejo:	»Moja	
duša	 je	 žalostna	 do	 smrti.«	
Drugi,	polni	veselja,	lahko	s	svetim	Pavlom	vzklikne-
jo:	»Veselite	se	v	Gospodu	zmeraj;	ponavljam	vam,	
veselite	se«	(Flp	4,4).	Prvi	ne	bodo	razumeli	drugih	
in	obratno.

Različni	 duhovni	 tokovi	 v	 krščanstvu	 se	 sučejo	
okoli	 dveh	 polov:	 veselo	 slavljenje,	 zahvaljevanje	
pred	Vstalim,	ki	je	razodel	svojo	slavo	v	kaosu	tega	

sveta,	in	stroga	pokora	in	skupno	zadoščevanje	za	
grehe,	ki	so	križali	Nedolžnega.

Veseli nasmeh
Na	začetku	tretjega	tisočletja	Cerkev	na	Zahodu	

kljub	globoki	zavesti	svojih	slabosti	zopet	odkriva	
prvotno	goreče	veselje.	Če	ga	
je	že	izgubila,	je	ta	služabnica	
vnovič	našla	smisel	za	humor	
pred	samo	seboj,	za	zasmeho-
vanje	lastnih,	preveč	človeških	
napak,	za	obrambo	pred	nor-
čevanjem.	Poskuša	se	izogniti	
temu,	 da	 bi	 postala	 kot	 geto	
in	 se	 trudi	 oznanjati	 veselo	
novico	 odrešenja	 z	 veselim	
smehom.

Kristjan	evangelizira	bolj	z	
veseljem	kot	s	smehom.	»Pro-
siti	moramo	za	dar	modrosti,«	
pravi	 Dominique	 Cerbelaud,	
»za	 razločevanje	 med	 tem,	
čemur	 se	 lahko	 smejemo,	 in	
tistim,	 čemur	 se	 ne	 smemo	
smejati.	Veselje,	ki	ga	je	Jezus	
obljubil	 svojim	 učencem,	 ne	
zanika	 trpljenja.	 Ravno	 na-
sprotno,	prebrodi	ga	in	osvetli.	
Kristjanovo	 veselje	 vsebuje	

tragiko,	ki	je	preroški	sij	Vstajenja.«
Mati	 Terezija,	 ki	 pravi,	 da	 je	 »veselje	 sestre	 žar	

božje	ljubezni,«	s	svojim	veseljem	pričuje	brez	besed.	
Misijonarkam	 ljubezni	 do	 bližnjega	 in	 nam	 vsem	
svetuje:	»Če	bi	se	vsak	bolj	smejal,	bi	se	obličje	sveta	
spremenilo.	Smejte	se	torej!	Bodite	radostne	in	ve-
sele:	Bog	vas	ljubi.«

–	da	bi	počastil	Boga	vsaj	s	kratko	molitvico;
–	da	bi	se	nebeškemu	Očetu	zahvalil

za	tolike	prejete	dobrote:
–	da	bi	ga	poprosil	v	svojih	težavah	in	stiskah,

ki	me	popolnoma	prevzamejo;
–	da	bi	pomislil	na	smisel	in	dolžnosti

svojega	življenja:
–	da	bi	Bogu	daroval	svoje	poklicno	delo;
–	da	bi	se	z	vsem	srcem	posvetil

svojemu	življenjskemu	tovarišu,	ki	sem	mu
nekoč	prisegel	ljubezen	in	zvestobo	do	smrti;

–	da	bi	prisluhnil	»otročarijam«,
s	katerimi	prihajajo	k	meni	moji	otroci;

–	da	bi	svoje	odrasle	mlade	ljudi	vzel	resno
z	njihovimi	“prismojenimi”	idejami	vred;

–	da	bi	mirno	poslušal	mnenje
drugače	mislečih	ljudi:

–	da	bi	bral	dobro	knjigo;

LE ENA MINUTA
Vsak dan mi manjka samo 1 minuta

Da, dnevno mi manjka samo 1 minuta
da	bi	naredil	napetosti	med	mladimi	in	starimi,	med	otroci	in	starši,	med	ljudmi	ZNOSNE?

–	da	bi	potolažil	žalostnega;
–	da	bi	spregovoril	prijazno	besedo

z	»malimi	ljud	mi«:	snažilko,	vajencem,	revežem.. .
–	da	bi	vsakega	prosilca	potrpežljivo	poslušal;
–	da	bi	bil	obziren	do	ljudi	svojega	okolja;
–	da	bi	se	zanimal	za	težave	bližnjih;
–	da	bi	drugim	storil	majhno	uslugo;
–	da	bi	se	za	službo	ljudi,

ki	jih	moram	tako	in	tako	plačati,	tudi	zahvalil;
–	da	bi	včasih	sprejel	kako	dobro	misel;
–	da	bi	mislil	tudi	na	potrebe	in	skrbi	drugih;
–	da	bi	molil	za	trpeče	na	svetu;
–	da	bi	molil	za	spreobrnjenje	tistih,

ki	so	oddaljeni	od	Boga;
–	da	bi	mislil	na	tiste,	ki	so	osamljeni;
–	da	bi	se	zavedal,	da	se	življenje	na	tem	svetu

neusmiljeno	konča,	in	da	bom	za	to
svoje	življenje	odgovarjal.
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Zaradi slabega zdravja
ni postal misijonar
Rojstni	kraj	Luka	Jerana	so	bile	Javorje,	idilična	

vas	v	Poljanski	dolini,	kjer	je	zagledal	luč	sveta	10.	
oktobra	1818.	Prvo	šolsko	učenost	je	nabiral	v	Škof-
ji	Loki;	v	gimnazijo,	ki	jo	je	obiskoval	v	Karlovcu	in	
Ljubljani,	je	šel	šele	pri	šestnajstih	letih.	V	Ljubljani	
je	končal	 tudi	 licej	 in	bogoslovje.	V	Karlovcu	se	 je	
seznanil	 z	 ilirskim	 gibanjem	 ki	 si	 je	 prizadevalo	
za	 povezavo	 južnoslovanskih	
na	rodov	 na	 podlagi	 skupnega	
knjižnega	 jezika.	 V	 Ljubljani	 je	
bil	 Jeran	 duša	 narodnega	 delo-
vanja	 med	 dijaki	 in	 bogoslovci.	
Sošolcem	je	bil	učitelj	in	voditelj	
v	slovenskih	jezikovnih	zadevah.	
Zelo	 se	 je	 zanimal	 za	 slovanske	
književnosti,	zlasti	za	češko.	Kot	
bogoslovec	se	je	osebno	seznanil	
s	 Stankom	 Vrazom	 in	 si	 z	 njim	
dopisoval	v	ilirščini.	V	duhovnika	
je	bil	posvečen	leta	1845,	zatem	
je	deloval	kot	kaplan	v	Poljanah	
nad	Škofjo	Loko,	v	Horjulu	in	pri	
Sv.	 Petru	 v	 Ljubljani.	 Leta	 1854	
je	 odšel	 kot	 misijonar	 v	 Afriko,	
kjer	je	deloval	Ignacij	Knoblehar,	
a	ker	je	zbolel,	se	je	že	po	nekaj	
mesecih	vrnil	in	bil	nastavljen	za	
kaplana	 v	 Trnovem	 v	 Ljubljani.	
Želja	po	misijonskem	delu	ga	še	
ni	minila	in	julija	1854	se	je	z	novo	skupino	mladih	
navdušencev	spet	odpravil	v	Afriko	za	Knobleharjem,	
toda	bolezen	se	je	ponovila	in	moral	se	je	vrniti	že	iz	
Kaira.	Iz	njegove	vroče	želje	po	misijonih	se	je	rodila	
njegova	dobrodelna	akcija	za	odkup	“zamorčkov”,	
črnskih	otrok,	in	kar	nekaj	jih	je	prišlo	v	naše	kraje.	
Enemu	od	teh	so	dali	ime	“Jožef	Kranjski”,	zato,	»ker	
tako	bo	naj	več	dobrotnikov	veselje	imelo,	namreč	
imeti	svojega	zamorčika«.	Njegova	dobronamerna	
zamisel	pa	ni	rodila	zaželenih	sadov.

»Poučiti,
srca za kako čednost močno vneti«
Po	 neuspelih	 poskusih	 delovanja	 v	 afriških	 mi-

sijonih	se	je	Luka	Jeran	z	vsem	srcem	posvetil	svoji	
največji	ljubezni	–	časniku	Zgodnja danica,	katerega	
uredništvo	je	sprejel	 leta	1852	(do	leta	1856	je	bil	
sourednik	Andrej	Zamejic).	Pritegnil	je	nekaj	dobrih	
sodelavcev	in	list	je	prinašal	zgodovinske,	teološke,	
umetnostne,	liturgične,	glasbene	prispevke,	poezijo	

in	prozo,	sprotne	preglede	doma-
čega	 in	 tujega	 verskega	 tiska	 in	
dogodkov,	pisma	škofov,	papežev	
in	misijonarjev.	»Zgodnja danica	
je	zato	osrednji	vir	za	pre	učevanje	
verskega	življenja	na	Slovenskem	
v	drugi	polovici	19.	stoletja«	(M.	
Smolik).

V	dijaških	letih	je	Luka	Jeran	
pisal	 pesmi,	 v	 katerih	 je	 opeval	
let	ne	 čase,	 domovino	 ali	 razne	
osebe,	ki	razodevajo	njegovo	lju-
bezen	do	slovenstva.	Njegove	pe-
smi	iz	te	zgodnje	dobe	se	odlikuje-
jo	po	nenavadno	čistem	verzu	in	
izpiljenem	jeziku.	Kot	duhovnik	
pa	je	popolnoma	opustil	posve-
tno	pesništvo	in	se	posvetil	skoraj	
izključno	nabožni	in	prigodniški	
pesmi.	 Njegove	 nabožne	 pesmi	
(Marija, skoz’ življenje, O Marija, 
naša ljuba Mati, Pred tabo na ko-

lenih)	spadajo	med	najboljše,	kar	imamo	zapisanega	
iz	tistega	časa.	Napisal	je	tudi	veliko	nabožnih	knjig,	
kar	sedem	zvezkov	šmarnic.	Posvetno	pesništvo	je	
imenoval	zablodo,	v	prepričanju,	da	»mora	vsaka	pe-
sem	imeti	določen	dober	namen,	postavim	podučiti,	
geniti,	srca	za	kako	čednost	močno	vneti«.	V	tej	luči	
je	v	Zgodnji danici	presojal	tudi	književne	pojave	na	
Slovenskem.	»Presojal	jih	je	kot	asket	in	prijatelj	mla-
dine	le	z	vzgojnega	stališča;	ker	pa	je	pri	tem	dostikrat	
obsodil	tudi	dobra	in	nravno	neoporečna	dela,	če	po	

naša kultura
Silvester Čuk

LUKA JERAN
10. oktober 1818 – 27. april 1896

Leta 1848, v letu “pomladi narodov”, je začel v Ljubljani izhajati Slovenski cerkveni časopis, ki je že 
naslednje leto dobil ime “Zgodnja danica”. Ustanovitelj, založnik in prvi urednik Janez Zlatoust 
Pogačar, kasnejši ljubljanski škof, je list izdajal ob sobotah kot versko prilogo Bleiweisovih 
Novic. Od leta 1852 vse do svoje smrti leta 1896 je Zgodnjo danico urejal in večinoma tudi pisal 
Luka Jeran, ki si je »zaradi svojih sodb o svetnem pesništvu in slovstvu pridobil slabšo oceno 
v slovenski kulturni zgodovini, njegove zasluge za dvig bralne kulture, zlasti na podeželju, pa 
so neizbrisne,« je pravilno presodil Marijan Smolik. »Pomembna je tudi njegova povezanost s 
slovenskimi misijonarji, ker so njihova pisma, ki jih je objavljal v Zgodnji danici, hitro postala 

znana po vsej Sloveniji, kjer so bili redni naročniki ljubljanskega lista.
Mnogim so ta pisma pomenila prve vesti iz neznanega sveta.«
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snovi	(po	njegovem	mnenju)	niso	bila	primerna	za	
mladino,	njegov	vpliv	na	literarni	razvoj	ni	bil	vselej	
ugoden«	(Ivan	Grafenauer).

Dijaški dobrotnik
in Cankarjeva hvaležnost
Celo	 najstrožji	 literarni	 zgodovinar	 mora	 Luku	

Jeranu	 tudi	 glede	 takih	 polemik	 priznati,	 da	 je	 bil	
kot	 nasprotnik	 vedno	 pošten	 in	 ni	 vedoma	 nikoli	
nikomur	delal	krivice.	Ob	njegovi	smrti,	27.	aprila	
1896,	v	Ljubljani	je	njemu	nasprotni	Ljubljanski zvon	
zapisal:	»Izza	njegove	polemike	nikdar	ni	štrlel	na-
puh,	marveč	istinita,	blaga	verska	vnema.«

To	 njegovo	 strogost	 je	 v	 obilni	 meri	 “prekrila”	
njegova	srčna	dobrota,	ki	se	je	razodevala	predvsem	
v	 njegovi	 dejavni	 ljubezni	 do	 mladih.	 Bil	 je	 velik	
podpornik	slovenskih	dijakov.	V	Ljudski	kuhinji,	za	
katero	je	vodil	finance,	je	ustanovil	posebno	“dijaško	
mizo”	(1880),	kjer	so	se	hranili	revni	dijaki	za	majhen	

denar	ali	zastonj	za	posebne	“marke”,	ki	jih	je	delil	
Luka	Jeran.	Take	“marke”	je	dajal	tudi	Ivanu	Cankraju	
nekako	prva	tri	 leta	njegovega	šolanja	v	Ljubljani,	
prav	tako	pa	je	poravnaval	stroške	za	hrano	in	stano-
vanje	njegovemu	bratu	Karlu,	ki	je	leta	1892	prišel	na	
ljubljansko	gimnazijo.	Ivan	Cankar	je	Jeranu	postavil	
lep	literarni	spomenik	v	avtobiografski	črtici	Zgodba 
o nepoštenosti.	»Rajni	Luka	Jeran,	ki	je	zdaj	v	nebesih	
in	me	sliši,	mi	je	dal	nekoč	srebrn	goldinar	in	mi	je	
naročil,	da	naj	ga	ponesem	–	ne	vem	kam.«	Spotoma	
je	podlegel	skušnjavi	in	je	tisti	goldinar	zapravil	za	
reči,	ki	so	mikale	njegov	želodec	in	oči.	Obšel	ga	je	
tak	nemir	vesti,	da	je	vse	tisto	zmetal	proč.	Po	mo-
rasti	noči	je	šel	k	Jeranu	in	po	pravici	povedal,	kaj	je	
storil.	»Nisi	storil	prav!	Nisi	storil	prav!«	mu	je	rekel	
tiho,	počasi	in	pogrkovaje.	Potem	mu	je	dal	desetico:	
»Na,	kupi	si	štrukljev	za	nedolžen	denar!«	Rahlo	se	
je	nasmehnil,	ga	pokrižal	po	čelu	in	dejal:	»Pojdi	v	
božjem	imenu!	Le	pojdi!«

Pojem	knjižnice	vključuje	tudi	ljudi,	ki	vodijo	iz-
posojo	ter	dopolnjujejo	knjižni	fond.	Najbolj	znane	
so	bile	nekoč	samostanske	knjižnice,	do	katerih	je	
imel	njihov	uporabnik	»prost	pristop«.	To	je	bil	pri-
jaznejši	način	približevanja	knjigi,	danes	pa	ta	pride	
do	naročnika	iz	zaprtega	skladišča.	Oboje	je	odraz	
kulture	 in	 časa.	 Knjižnica	 je	 za	 indijskega	 “nacio-
nalnega	 raziskovalnega	 profesorja	 bibliotekarske	
znanosti”	Ramamrita	Ranganathana	“ašram”,	to	se	
pravi	prebivališče	učitelja	duhovnosti,	v	katerem	se	
zbirajo	tisti,	ki	se	ob	njem	učijo.

Manj	znane	slovenski	širši	 javnosti	so	cerkvene 
in samostanske knjižnice, predstavljajo pa pravo 
zakladnico človeške misli in ustvarjalnosti,	ki	se	
je	v	njih	nabrala	skozi	stoletja.	Zaradi	tega	Cerkev,	
medtem	ko	daje	vsem	ljudstvom,	sredi	katerih	živi,	
na	razpolago	svoje	knjižnice,	vabi	k	plodnemu	sode-
lovanju	s	civilno	družbo,	tudi	zato,	ker	hoče	zadostiti	
vsem	zahtevam	ter	predpisom	za	zaščito	in	poslovanje	
knjižnic,	in	že	s	svoje	strani	storiti	vse,	da	bi	varovala,	
ohranjala	in	ovrednotila	svojo	veliko	kulturno	dedi-
ščino,	ki	ima	univerzalno	vrednost.«

VELIČASTNI HRAMI UČENOSTI
CERKVENE IN SAMOSTANSKE KNJIŽNICE V SLOVENIJI

1 – Semeniška knjižnica v Ljubljani
2 – Frančiškanska knjižnica v Novem mestu
3 – Frančiškanska knjižnica v Ljubljani
4 – Frančiškanska knjižnica v Kamniku
5 – Frančiškanska Škrabčeva knjižnica na Kostanjevici
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1. SONCE IN ZEMLJA
Leta	2000	je	veliki	mufti	Savdske	Arabije	šejk	Ibn	

Baaz	izrekel	fatwo,	da	je	zemlja	okrogla	plošča	in	da	
se	sonce	vrti	okrog	nje.	Zatrdil	je,	da	so	satelitske	sli-
ke,	ki	kažejo	nasprotno,	nič	drugega	kot	zahodnjaška	
zarota	proti	islamskemu	svetu.	Fatwo	je	objavil	ted-
nik	Al-Ahram	v	svoji	477.	izdaji	13.—19.	aprila	2000.

2. SATANSKI STIHI
	Leta	1988	je	iranski	revolucionarni	vodja	ajato-

la	 Homeini	 izrekel	 fatwo	 proti	 pisatelju	 Salmanu	
Rushdieju	zaradi	njegove	knjige	“Satanski	stihi”	in	
zahteval	 njegovo	 smrt.	 To	 je	 povzročilo	 kar	 nekaj	
napadov	na	 prevajalce,	 izdajatelje	 in	 knjigarnarje,	
ki	so	imeli	opravka	s	knjigo,	tudi	umor	japonskega	
prevajalca	 Hitošija	 Igarašija.	 Milijoni	 muslimanov	
po	svetu,	ki	niso	nikdar	prebrali	niti	vrstice	te	knjige	
in	niso	prej	nikdar	slišali	o	Rushdieju,	so	zahtevali	
njegovo	smrt.	Zanimivo	dejstvo:	v	času	ko	je	knjiga	
izšla,	24%	Irancev	sploh	ni	znalo	brati.	Vest	je	objavil	
Der	Spiegel	4.	januarja	2010.

3. TOMBOYS
(dekleta,	 ki	 se	 v	 obnašanju,	 oblačenju	 in	 igrah	

priličijo	fantom)
Malezijski	narodni	zbor	za	fatwe	je	izrekel	fatwo	

proti	dekletom,	ki	se	oblačijo	kot	fantje	in	se	ukvar-
jajo	 s	 športom,	 češ	 da	 prelamljajo	 zahteve	 islama.	
Zaradi	tega	je	nastal	cel	upor	v	Kuala	Lumpurju,	saj	so	
Islamske	Sestre	organizirale	pohod	proti	tej	fatwi.	K	
sreči	kazen	za	malajska	dekleta,	ki	oblačijo	majice	in	
kavbojke	še	ni	bila	vpisana	v	šeriatsko	pravo.	Zadevo	
je	objavil	The	Malaysian	Insider.

4. MIKI MIŠKA
Šejk	Muhammad	Al-Munajid	ie	izrekel	fatwo,	v	ka-

teri	zahteva	glavo	Miki	Miške.	Prav	zares!	Miki	Miško	
v	risankah	imenuje	»enega	od	satanovih	vojakov«,	ki	
ga	je	treba	»ubiti	v	vseh	primerih«.	Poseben	poudarek	
tej	fatwi	daje	dejstvo,	da	je	bil	Munajid	nekoč	član	
veleposlaništva	Savdske	Arabije	v	Washingtonu.	Fat-
wo	je	izrekel	na	televizijski	mreži	al-Majd,	kot	so	ga	
vprašali,	kaj	uči	islam	o	miški.	Ampak	to	ni	vse:	isti	
šejk	je	s	fatwo	obsodil	tudi	oba	junaka	risank	“Tom	
and	Jerry”.	O	tem	je	poročal	angleški	Daily	Telegraph.

5. EMOTICONS
Tiste,	 ki	 se	 ukvarjate	 z	 računalniki,	 posebno	 s	

programom	 Skype,	 dobro	 poznate	 “emoticons”.	
To	so	šaljive	figurice,	ki	jih	lahko	prilepimo	sporo-
čilom,	 da	 nekoliko	 popestrijo	 suhoparno	 vsebino.	
Nič	pohujšljivega:	risbice	veselega,	žalostnega,	navi-
hanega	obraza,	roki,	ki	se	stiskata	v	znak	strinjanja	
in	 podobno.	 Toda	 muslimanski	 internetni	 forum	

Multaqa	Ahl	al	Hadeeth	pravi	drugače:	»Emoticons	so	
prepovedani,	ker	so	posnemanje	Alahovih	stvaritev,	
pa	je	njihov	original	ali	mešanica	popačena.	Slika	je	
obraz	in	obraz	je	tisti,	ki	naredi	resnično	sliko,	toda	
emoticons	predstavljajo	obraz,	ki	izraža	čustvo,	vse	
to	skupaj	pa	jih	naredi	“haram”	(prepovedane	po	is-
lamskem	pravu).«	Dodatno:	ženska	ne	sme	rabiti	teh	
podob	kadar	govori	z	možem,	ki	ni	njen	“mahram”	
(sorodnik,	s	katerim	se	ne	more	poročiti),	ker	te	po-
dobe	izražajo,	kakšno	je	njeno	počutje,	če	se	smehlja,	
smeje,	je	sramežljiva	in	tako	dalje,	tega	pa	ženska	ne	
sme	početi	z	možem,	ki	ni	njen	“mahram”.	Ženski	je	
dovoljeno	govoriti	z	moškimi	samo,	če	je	potrebno	
in	to	samo	v	javni	govorilnici,	ne	pa	v	zasebnem	do-
pisovanju.«	O	tem	je	poročal	Jihadwatch.

6. NOGOMET
Tudi	ta	šport	ni	varen	pred	neumnimi	fatwami.	

Pravila,	ki	jih	o	nogometu	objavlja	savdski	časopis	Al	
Watan	to	dokazujejo.	»Ne	igrati	z	enajstimi	ljudmi,	
ki	so	krivoverci,	Judje	ali	kristjani;«	prepovedano	je	
»igrati	v	pižamah	ali	običajnih	barvnih	kratkih	hla-
čah	in	majicah,	ki	nosijo	številke	in	niso	musliman-
ska	oblačila.«	Posebno	smešna	je	določba,	da	je	treba	
»odstraniti	prečko,	da	ne	bi	posnemali	krivovercev	in	
da	bi	bili	popolnoma	drugačni	od	despotskih	pravil	
mednarodnega	 nogometa«	 (s	 prečko	 je	 verjetno	
mišljen	prečni	drog	na	golu).	O	tej	fatwi	je	poročal	
The	Guardian	31.	oktobra	2005.

7. CEPLJENJE
Otroška	paraliza	se	širi	v	Indiji,	Nigeriji,	Afganista-

nu	in	Pakistanu,	ker	so	protizapadnjaški	musliman-
ski	kleriki	s	fatwami	prepovedali	cepljenje	otrok,	češ	
da	je	to	zahodnjaška	zarota,	da	bi	naredili	muslimane	
sterilne.	Ironija	je	ravno	v	tem,	da	povzroča	njihova	
prepoved	 umiranje	 ali	 trajno	 bolezen	 otrok,	 ki	 so	
res	za	vedno	nesposobni	za	porajanje	otrok.	Poroča	
Roberts	Science	6.	februarja	2009.

8. DOJENJE
Maja	2007	so	Ezzat	Attiya	vprašali,	kako	naj	moški	

in	ženska,	ki	nista	v	sorodu,	skupaj	delata	v	istem	ura-
du,	ko	pa	islam	prepoveduje,	da	bi	moški	in	ženska,	
ki	nista	poročena,	bila	sama	skupaj.	Njegov	odgovor:	
naj	ga	ona	petkrat	podoji.	Zares:	če	odrasla	ženska	
podoji	odraslega	sodelavca,	bo	to	preprečilo	spolno	
napetost	v	uradu.	Ona	bo	tako	postala	sodelavčeva	
nadomestna	mati	in	tako	sta	lahko	vedno	skupaj.

No,	ta	fatwa	je	bila	deležna	vesoljnega	norčevanja.	
Privoščili	so	se	je	celo	arabski	časopisi,	njenega	avtor-
ja	pa	so	odstavili.	Ampak	fatwa	je	ostala!	Objavil	jo	je	
Michael	Slackman	v	New	York	Timesu	11.	junija	2011.

tudi to je islam

NAJBOLJ NENAVADNE IN SMEŠNE FATWE
V centraliziranih verstvih vrhovni voditelji odločajo o zadevah vere in morale, tako kot papež za katoliča-

ne ali Dalaj Lama za tibetanske budiste. Islam tega osrednjega vodstva nima, zato lahko tam vsak “teolog” 
ustvari “fatwo”, kar pomeni versko odločitev, ki naj vodi moderno življenje v skladu s Koranom ali z zgodbami 
iz Mohamedovega življenja. Večina teh odločitev je sicer bolj malo svetovljanska, vendar neškodljiva. Zadnje 

čase so pa nekateri islamski “izvedenci” pogruntali prave “cvetke”. Sicer pa lahko vsak presodi sam.
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VELIKA	BRITANIJA:	Lastnika	gostišča	kaznovana	
zaradi	politike	samo	poročenih	parov.

Januar 2011:	Krščanska	lastnika	gostišča	Peter	in	
Hazelmary	Bull	sta	izdajala	skupne	sobe	samo	poro-
čenim	parom.	Morala	sta	plačati	3.600	funtov	kazni	
zaradi	škode,	povzročene	homoseksualnemu	paru.

VELIKA	 BRITANIJA:	 Grožnje	 zaradi	 odklonitve	
sobe	homoseksualnemu	paru.

Januar 2011:	Krščanskima	lastnikoma	gostišča	
Francisu	in	Susanne	Wilkinson	so	grozili	po	telefonu	
in	elektronski	pošti	z	možnostjo	tožbe,	ker	sta	od-
klonila	skupno	sobo	homoseksualnemu	paru.

EVROPSKA	UNIJA:	Visoka	predstavnica	Catherine	
Ashton	meni,	da	je	obsodba	preganjanja	kristjanov	
politično	nekorektna.

Januar 2011:	 Zunanji	 ministri	 Evropske	 zveze	
so	zavrgli	osnutek	resolucije,	ki	obsoja	nasilje	proti	
krščanskim	manjšinam	v	Egiptu	in	Iraku,	češ	da	ne	
morejo	pristati	na	besedo	“kristjan”,	če	naj	osnutek	
ostane	politično	korekten.

VELIKA	 BRITANIJA:	 Vlada	 zahteva	 naj	 rejniški	
starši	pristanejo	na	homoseksualna	pravila.

Februar 2011:	Izkušeni	rejniški	starši	so	izgubili	
pravico	rejništva	zaradi	svojega	verskega	prepričanja	
o	homoseksualnosti.	Pritožba	na	vrhovno	sodišče	je	
bila	izgubljena.

HRVAŠKA:	Poskus	utišati	katoliškega	veroučitelja.
Marec 2011:	Katoliški	veroučitelj	v	neki	osnovni	

šoli	v	Zagrebu	je	bil	obtožen	homofobije	(sovraštva	
do	homoseksualcev),	čeprav	ni	pri	veroučnih	urah	
učil	nič	drugega	kot	katoliški	nauk.

MEDNARODNO:	Ukinjeni	dve	krščanski	aplikaciji	
na	iPhonu.

Marec 2011:	Apple	je	ukinil	različnost	verovanja,	

ko	je	ugasnil	dve	krščanski	aplikaciji	na	iPhonu,	češ	
da	 sta	 bili	 »žaljivi	 za	 velike	 skupine	 ljudi,«	 in	 da	 je	
podpiranje	tradicionalne	poroke,	družine	in	življe-
nja	»škodovalo	nekaterim	skupinam«	ter	uporabljalo	
»sovražni	govor«.

ŠPANIJA:	Predlog	zakona	za	ukinitev	javnega	pri-
spevka	šolam,	ki	ločujejo	fante	od	deklet.

Maj 2011:	Ministrstvo	za	vzgojo	je	z	odobritvijo	
ministrskega	zbora	predložilo	kongresu,	naj	ukine	
državni	 prispevek	 šolam,	 ki	 poučujejo	 v	 razredih,	
ločenih	po	spolu.	Ta	metoda	vzgoje	je	običajna	v	ve-
čini	krščanskih	šol	v	Španiji.	Isto	so	že	prej	poskusili	
v	Asturiji,	Kantabriji	in	Andaluziji.

VELIKA	BRITANIJA:	Katoliško	skrbstvo	prisiljeno	
zapreti	ali	dopustiti	homoseksualno	adopcijo	otrok.

Avgust 2011:	 Katoliško	 skrbstvo	 škofije	 Leeds	
je	dobilo	ukaz,	naj	preneha	delovati	ali	pa	dopusti	
adopcijo	otrok	homoseksualcem.	Vendar	je	še	v	teku	
pritožba.

MEDNARODNO:	PayPal	Service	diskriminira	Sku-
pine	za	družino.

September 2011:	Spletne	strani	homoseksualnih	
aktivistov	se	bahajo	z	bodočo	zmago	pri	kampanji,	
naj	bi	PayPal,	največja	plačilna	družba	na	svetu,	črtala	
krščanske	Skupine	za	družino	s	spiska	svojih	strank.

VELIKA	BRITANIJA:	Poslanec	zahteva,	naj	Cerkve,	
ki	odklanjajo	homoseksualne	poroke,	izgube	pravico	
poročanja.

September 2011:	Poroke	med	osebami	istega	spo-
la	so	v	Veliki	Britaniji	nezakonite,	so	pa	uvedli	civilno	
partnerstvo.	Poslanec	Weatherley	zdaj	zahteva,	naj	
tudi	Cerkve	z	obredom	poroke	priznajo	to	partner-
stvo,	sicer	naj	bi	izgubile	pravico	do	poročanja,	ki	je	
v	Veliki	Britaniji	civilnopravno	veljavno.

preganjanje kristjanov

PROTIKRŠČANSKA NESTRPNOST
IN DISKRIMINACIJA

primeri v Evropi leta 2011

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

KAJ JE VERSKA DISKRIMINACIJA
Verska	diskriminacija	nastopi	tam,	kjer	so	nekomu	kratene	pravice	na	temelju	njegove	krščanske	vere.	

Diskriminatorni	zakoni,	politika	ali	sodstvo	neposredno	ali	posredno	ogrožajo	enako	izvajanje	pravice	in	
svobode	za	vse.	V	Evropi	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.

DISKRIMINATORNA POLITIKA ENAKOSTI
Pogosto	se	srečujemo	z	zahtevo	po	splošnem	enakem	postopanju	ali	z	zakonodajo	proti	diskriminaciji,	ki	

posredno	kot	stranski	učinek	povzroča	diskriminacijo	kristjanov.	To	imenujemo	diskriminatorno	politiko	
enakosti.	Enako	zakonodaja	proti	sovražnemu	govoru	posredno	teži	k	temu,	da	diskriminira	kristjane,	ko	
obsoja	temeljne	prvine	krščanskega	nauka.
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V	tistih	prvih	letih	misijonskega	življenja	na	Ja-
ponskem	so	me	poslali	na	zahodno	obalo	Japonske.	
Eden	 naših	 misijonarjev	 je	 resno	 zbolel,	 se	 pravi,	
da	 je	moral	nekaj	tednov	počivati.	Predstojniki	so	
bili	mnenja,	da	mi	bo	stik	z	normalnim	japonskim	
življenjem	 pomagal	 poglobiti	 znanje	 japonščine.	
Učbeniki	–	to	vemo	izkustveno	–	niso	dovolj.

Takrat	–	pred	več	kot	petdesetimi	 leti	–	ni	bilo	
dosti	brzcev	na	razpolago,	vsaj	na	zahodno	–	bolj	
natančno	 jugozahodno	 –	 obalo	 ne.	 Torej	 sem	 se	
usedel	v	bolj	počasen	vlak.	Kar	dosti	nas	je	bilo,	po	
govorjenju	 sodeč	 sami	 Japonci	 in	 Japonke.	 Vsaj	
enega	možakarja	je	začel	zanimati	moj	nejaponski	
obraz.	Danes	vem,	da	se	je	vljudno	opravičil,	da	me	
vpraša,	a	takrat	sem	samo	pogruntal,	kaj	želi	vedeti,	
namreč,	ali	sem	ameriški	“businessman”.	Smehljaje	
odkimam.	Sem	morda	učitelj	angleščine?	Odkimam.	
Sem	morda	profesor?	Odkimam.	Ameriški	vojak	–	
popravi	se	–	oficir	v	civilu?	Ne,	odkimam.	Možakar	je	
v	zadregi.	Ozre	se	po	sopotnikih,	morda	mu	bo	kdo	
pomagal.	In	res	se	oglasi	priletna	gospa	blizu	okna:

»Šínpusáma?«	(Po	naše:	katoliški	duhovnik).
Pokimam.
Možakar,	 ki	 sem	 ga	 bil	 zanimal,	 se	 oddahne.	 In	

potem	mi	začne	razlagati,	zakaj	je	Japonska	zgubila	
vojsko.	Le	toliko	sem	razumel,	da	lahko	to	na	krat-
ko	zapišem.	Da	je	bil	v	ozadju	vojske	konflikt	med	
japonskimi	bogovi	–	še	danes	jih	je	ogromno	število	
–	in	krščanskim	Bogom.	In	da	je	tokrat	pač	zmagal	
krščanski	 Bog.	 Še	 enkrat	 ponovi	 besedo	 »tokrat«.	
Nekateri	–	ne	vsi	–	prikimajo.	Rad	bi	stvar	postavil	
na	pravilno	mesto,	a	mi	zmanjka	besed.	Angleščine	
pa	ne	bi	razumeli.	Možakarju	ponudim	roko	in	se	mu	
zahvalim.	Vesel	mi	jo	stisne,	jaz	pa	se	mu	še	rahlo	pri-
klonim.	Tega	ni	pričakoval.	Iz	žepa	potegne	škatlico	
cigaret	in	mu	jo	ponudi.	Odkimam.	Potreplja	me	po	
rami	in	–	če	nisem	vsega	že	pozabil	–	mi	reče:

»Tako	je	prav!«
In	ko	se	spet	usedem,	mi	neka,	sicer	skromno,	a	

lepo	oblečena	gospa,	ponudi	posušeno	ribo	rumene	
barve.

»No,	 sánkju!«	 ji	 rečem,	 kar	 je	 že	 takrat	 po	 celi	
Japonski	 pomenilo	 isto	 kot	 »Ne,	 hvala!«	 Moja	 od-
klonitev	–malce	se	mi	je	“graužalo”	–	ji	ne	pomeni	
nič	drugega	kot	to,	kar	zahteva	japonska	olika.	Prav	
pod	nos	mi	približa	ribo,	ki	ima	čuden	vonj,	recimo,	
precej	neprijeten.	Lahko	bi	rekel,	da	je	malce	smr-
dela,	 a	 pri	 tem	 pridevniku	 se	 nisem	 hotel	 ustaviti;	
po	prihodu	na	Japonsko	sem	bil	sklenil,	da	ne	bom	
uporabljal	pridevnikov	v	slovensko-celinskem	po-
menu	–	Japonska	je	okrog	in	okrog	obdana	z	morjem	
in	ribami. . .

Koliko	se	da,	zaprem	nosnici,	vzamem	ribo	in	jo	
držim	v	rokah	–	res	ne	vem,	kako	jo	 je	treba	jesti.	
Nemo	 gledam	 gospo.	 Ona	 pa	 potegne	 iz	 košare	
enako	 ribo,	 jo	 zlahka	 trga	 kos	 za	 kosom	 in	 si	 jo	
vtika	–	kos	za	kosom	–	v	usta.	Oči	 ji	kar	žarijo	od	
užitka.	Posnemam	jo.	Čudnega	vonja	ni	več.	Gospo	
posnemam	s	premikanjem	čeljusti.	In	reči	moram	še	
danes:	malce	sladkega	okusa	je,	sicer	pa	kar	prijetna.	
Od	zunaj	gledana	se	zdi	trda,	toda	to	so	le	na	zunaj	
vidne,	temno	obarvane	žile.	Danes	vem,	kako	je	ribi	
ime.	Rad	jo	imam;	ali	me	ima	tudi	ona,	pa	še	danes	
ne	vem.

In	zdaj	sem	na	južno-zahodni	japonski	misijon-
ski	postaji.	Lepo	cerkvico	ima.	Najprej	grem	vanjo,	
da	pozdravim	našega	Gospoda,	ki	nas	zmeraj	tako	
potrpežljivo	čaka.	Cerkvica	je	z	določenega	vidika	
siromašna,	a	lepo	pometena	in	kljub	vsemu	–	enaka	
evropskim	katedralam,	ker	v	njej	biva	–	naš	Gospod.	
Usedem	se	v	prvo	klop	in	rdeča	lučka	ob	oltarju	mi	
prijazno	pomežikne,	da	se	tako	razumljivo	izrazim.	
V	tej	poltemi	je	kar	priijetno	sedeti,	zunaj	je,	recimo,	
že	precej	toplo.	Naenkrat	se	mi	zdi,	da	čujem	šum.	
Odkod?	Na	levi	strani	oltarja	je	vhod,	najbrž	v	zakri-
stijo.	Morda	se	motim?	Ne!	Iz	svoje	torbe	potegnem	
vrv	–	vsaj	nekaj	obrambe	mi	bo	nudila.	Dvignem	se,	
ne	prehitro	in	ne	junaško.	Počasi	grem	po	stopnicah	
–	samo	dve	sta,	pa	bi	si	želel	celo	stopnišče. . .	Previ-
dno	odrinem	za	špranjo	odprta	vrata.	In	zagledam	
psička.	Tako	suh	je,	da	mu	kosti	štrlijo	iz	telesa.

»Haj!«	mu	rečem;	drugih	živalskih	glasov	ne	ob-
vladam.	Gleda	me	in	se	trese.	Spomnim	se	tiste	žolte	
ribe,	ki	je	nisem	v	vlaku	vse	pojedel	in	ki	sem	jo	bil,	
kar	 je	 je	 še	 ostalo,	 kar	 vtaknil	 v	 žep.	 Ponudim	 jo	
psičku.	Gleda	mene	z	napol	žalostnimi	očmi,	gleda	
ribo,	vonj	mu	ne	ugaja,	me	spet	pogleda	in	v	mojih	
očeh	ne	odkrije	ničesar	protipasjega	in	–	hlastne	po	
ribi.	Oči	se	mu	zasvetijo,	s	takšnim	užitkom	jo	hrusta.	
Počakam,	da	jo	vso	pohrusta,	potem	mu	rečem	po	
slovensko:

»Zdaj	pa	greva	lepo	domov!«
Slovenščine	ne	razume,	razume	pa	moj	prijazen	

glas	in	moje	prijazne	oči.	Lepo	mi	sledi	nazaj	v	cerkvi-
co	in	kar	sede	poleg	mene	v	prvo	klop,	kjer	ga	rahlo	
božam.	Od	časa	do	časa	me	pogleda,	napol	žalostno,	
napol	–	kako	bi	rekel?	–	prijazno.	Zdi	se	mi,	da	se	tudi	
naš	ljubi	Gospod	v	tabernaklju	smehlja.

Psiček	mi	sledi	v	“župnišče”.	Od	stare,	a	prijazne	
japonske	 katoličanke,	 ki	 je	 bila	 misijonski	 posto-
janki	za	neke	vrste	(skoraj	brezplačno)	gospodinjo,	
sem	zvedel,	kaj	pravzaprav	japonski	psički	jedo.	Od	
tistega	dne	moj	zakristijski	psiček	ni	maral	proč	od	
naše	postojanke.	Ob	njej	je	bila	železna	ograja	in	kar	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega misijonskega cekarja

V TISTIH PRVIH LETIH...
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Tako je! Zvone, kot se je podpisal pisec navedenega pisma, ima prav. Njega – in mene! – te sorte pokorščina ne zavezuje. Edini krivdi, ki so jo Uranu 
prilepili mediji, da naj bi namreč imel otroke, je vsako verodostojnost spodbilo dejstvo, da je Uran sam javno izrazil svojo pripravljenost podvreči se DNK 
testu, za katerega vemo, da očetovstvo lahko ne le z vso gotovostjo potrdi, ampak z enako gotovostjo tudi zanika. Po tem testu pride na dan resnica brez 
vsakega dvoma. In če se je Uran voljan podvreči testu, je jasno, da take obtožbe padejo v vodo, saj ni neumen, da bi šel v test, če bi bil res kriv. Sicer je 
pa zanimivo, da se od teh očitanih “otrok” še nobeden ni pojavil v javnosti, kje le, da bi pristal na DNK test.

Česa je torej kriv Uran? Sam o kakih drugih vzrokih ne govori. Molči tudi slovenska škofovska konferenca. Ali vi razumete, da se slovenski škofje v 

Daleč od domovine spremljam dogajanja v Sloveniji in sem žalo-
sten. Pred dobrima dvema desetletjema sem bil med tistimi, ki smo po 
svojih močeh prispevali kamenček v mozaiku, da je postala Slovenija 
samostojna in neodvisna država.

Danes je nekoč prijazna, topla, domača, MOJA DEŽELA vse bolj 
drugačna od tistega, kar smo si vsi takrat želeli. Morda je vzrok za to res 
gospodarska kriza. Toda iz dneva v dan sem bolj prepričan, da ni tako. 
Države, ki so bile nekoč mnogo manj razvite, vidijo vsaj luč na koncu 
predora... In Slovenija? Največja kriza, v kateri se je znašla Slovenija, 
je kriza vrednot, so malodušje, pesimizem in obup. Po drugi strani se 
je razrasel kriminal, pravosodje pa je nemočno. Poznavalec razmer ga 
je označil celo za “krivosodje”. Nič čudne, saj so zapori prepolni “malih 
rib”, ne “sedi” pa še nihče od tistih, ki so si prigrabili težke milijone in 
jih s pomočjo političnih “botrov” spravili na varno...

Kar me najbolj boli je, da se je od svojega poslanstva, od oznanje-
vanja evangelija in resnice in od pričevanja o največji zapovedi – lju-
bezni oddaljila tudi slovenska Cerkev. Po težkih pretresih od pedofilije 
in prikazovanja pornografije na T2 do nekaj sto milijonskih dolgov 
gospodarskih družb, ki so bile v lasti Cerkve.

Potem pa nenadoma trešči kot strela z jasnega novica: priljubljeni 
nadškof Alojz Uran mora zapustiti Slovenijo! Vest sprožijo “svetni” 
mediji. Katoliški tisk molči. Kot tedaj, ko se je zgodil Černobil in je za 
nesrečo zvedel ves svet preden so oblasti o nevarnosti obvestile okoliške 
prebivalce, ki še danes trpijo posledice. Javnost, pa ne samo katoliška, v 
Sloveniji je upravičeno zaskrbljena. Prevladuje mnenje, da se je nadškofu 
Uranu zgodila krivica. Njega nasprotovanju takim odločitvam zavezuje 
pokorščina.

Nas, zrelih katoličanov, k sreči ne.

V septembrski številki Ognjišča berem pismo nekega naročnika. Medtem, ko je bilo Ognjišče v tisku in na poti k meni, se je zgodilo še marsikaj, zato 
bom navedel samo del tega pisma. Kar sledi, bo pojasnilo tudi gornji naslov, Saj si je tisto slovensko novinarstvo, ki se ima za profesionalne zastopnike 
tega poklica, ustvarilo podobo pisunov, ki jim je tuja vsaka poklicna etika. Novinarska srenja, ki trpi v svoji sredi človeka, ki si je privoščil najbolj uma-
zana namigovanja in obtožbe, ne da bi sploh navajal vire, je s tem tudi sebe postavila na isto raven. Kar zadeva pa časnik Delo, ki je to  objavil, ne da 
bi navedel tudi priče, se je s tem iz nekoč spoštovanega osrednjega slovenskega dnevnika prelevil v bulvarski list, ki se na površju vzdržuje z objavami 
nepreverjenih zgodb, da so le dovolj žgečkljive. Nič čudnega, da ga ljudje odpovedujejo in mu branost ter naklada nevzdržno pada.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

ETIČNO DNO SLOVENSKEGA NOVINARSTVA

precej	trave	in	tu	se	je	čez	noč	nastanil.	»Haj!«	sem	ga	
klical	h	krožniku	enkrat	na	dan	(tako	mi	je	svetovala	
gospodinja),	sicer	pa	je	prebil	cel	dan	nekje	v	meste-
cu.	Nek	večer	ga	ni	bilo	več	nazaj.	Ga	je	pičila	kakšna	
strupena	kača,	ki	jih	je	še	danes	kar	nekaj	tam	okoli?	
Saj	jih	razumem:	bele	skale	v	visoki	travi,	šumeči	bori	
ob	smaragdno	blestečem	se	morju,	topel	pesek	–	ali	
si	lahko	kaj	prijetnejšega	želijo?

Še	isti	dan	so	me	po	prihodu	želele	spoznati	sestre.	
Še	danes	so	v	tem	mestecu,	ki	je	zdaj	zraslo	v	veliko	
mesto.	 Njihov	 samostan	 je	 bil	 kakih	 deset	 minut	
hoje	od	naše	postojanke.	Sestram	sem	priznal,	da	se	
japonščine	šele	učim.	Prosile	so	me,	naj	naslednjo	
nedeljo	darujem	v	večernih	urah	sveto	mašo	v	nji-
hovi	dobro	obiskani	samostanski	kapeli.

»Ali	lahko	pripravim	angleško	besedilo	za	pridigo	
in	vi	mi	ga	boste	prevedli	v	japonščino?«

Ni	bilo	problema.	Nekje	sem	bral,	da	je	japonščina	

posebno	elegantna	–	in	jo	radi	poslušajo	–	če	je	v	
klasičnem	slogu,	v	katerem	se	stavki	kar	se	da	često	
končajo	z	besedo	“gozájmas”.	Prosil	sem	sestre,	da	mi	
v	takšnem	slogu	prevedejo	angleško	besedilo.	Debelo	
so	me	pogledale,	a	niso	protestirale.	Veliko	pozneje	
sem	slišal	komentar	o	tej	pridigi	tisto	zgodovinsko	
nedeljo	zvečer:	po	sveti	maši	so	nekateri	verniki	pre-
strašeni	vpraševali	sestre,	ali	se	je	katoliška	Cerkev	
na	Japonskem	spet	odločila	za	slog	aristokracije,	ki	
je	 vendar	 kriva	 za	 drugo	 svetovno	 vojsko. . .	 Sestre	
so	jih	pomirile.	Novega	misijonarja	so	pač	napačno	
učili	japonščino	v	Tokiu,	kjer	je	še	zmeraj	občuten	
vpliv	aristokratov.. .

Lahko	 ste	 mirni,	 ko	 berete	 to	 moje	 poročilo:	 v	
mojih	pridigah	ni	besedice	“gozájmas”.	Da	ga	kdo	od	
nas	misijonarjev	polomi,	včasih	brez	lastne	krivde,	
pa	je	itak	splošno	znano.	In	tudi	to,	da	kljub	vsemu	
ostaja	naš	Nebeški	Misijonar	z	nami.
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28 Avgust, 2012 - 10:35
Kardinal Rode:
V OBRAMBO SVOJEGA DOBREGA IMENA BOM UPORABIL VSA PRAVNA
SREDSTVA
Kardinal Franc Rode, ki je bil v mašnika posvečen 29. junija 1960, naj 

bi s Tanjo Bredo S., ki se je takrat pisala drugače, leta 1969 imel intimno 
razmerje. Leto kasneje je omenjena rodila sina Petra, ki danes upa, da 
bo Rode privolil v test očetovstva, danes piše časnik Delo. Kardinal Rode 
se je že odzval na članek: »Mati imenovanega gospoda je navedbo o 
očetovstvu odločno zanikala. Ponavljam, da je zgodba neresnična in me 
prikazuje v neresnični luči.« Za Radio Slovenija je dejal, da je za preiskave 
na voljo kadarkoli, saj ve, kakšen bo rezultat. Sklepati o očetovstvu iz 
»negotove podobnosti« je neresno, pravi, in dodaja: »Poseg medijev v 
moje osebno življenje je tako pretiran, tako nizkoten, da se bo to avtorju 
in hiši še maščevalo.«

Izjavo kardinala Rodeta objavljamo v celoti:
»Časnik Delo z dne 28. avgusta 2012 v prispevku z naslovom ‘Raz-

krivamo: Peter S. upa, da bo Rode privolil v test očetovstva’ nadaljuje 
objavljane izmišljenih ali polresničnih trditev, o katerih je prvič govoril 
v izdaji z dne 6. avgusta 2012 pod naslovom ‘Zaklenjena rajska vrata’. 
Ker izmišljene trditve žalijo in napadajo moje dobro ime, sem še isti 
dan, takoj po prvi objavi, zahteval preklic trditev, a je mojo zahtevo po 
preklicu uredništvo zavrnilo.

Kakor se lahko vsak prepriča, temelji članek na govoricah, na 
navedbah neimenovanih virov in na domnevah gospoda Petra S., od 
katerega nisem osebno nikdar prejel zahteve po preverjanju sorod-
stvene povezave. Mati imenovanega gospoda je navedbo o očetovstvu 
odločno zanikala. Ponavljam, da je zgodba neresnična in me prikazuje 
v neresnični luči. Prijateljstva izpred skoraj petdesetih let z gospo, ki o 
njej prispevek z dne 28. avgusta govori, ne tajim, ostro pa zanikam vse 
trditve o prelomitvi duhovniškega celibata in o domnevnem očetovstvu.

Kakor sem napovedal v prvi zahtevi po preklicu neresničnih trditev, 
bom v obrambo svojega dobrega imena uporabil vsa pravna sredstva, 
zato pooblaščam odvetniško hišo Zidar-Klemenčič, da sproži in vodi 
vse potrebne postopke za zaščito mojega dobrega imena in časti. 

Verjamem, da bo postopek pokazal neutemeljenost in neresničnost 
zapisa v časniku Delo.«

V dodatni izjavi za Radio Ognjišče pa je kardinal Rode še poudaril: 
»Ko sem se po dolgih letih študija v Parizu sredi šestdesetih let vrnil v 
domovino, se je na mestu, kjer sem opravljal svojo službo, spletlo lepo 
prijateljstvo z dekletom. To prijateljstvo bi lahko preraslo v ljubezen, a 
sva se sporazumno odpovedala drug drugemu zaradi višje vrednote: 
mojega duhovniškega poslanstva. Šla sva vsak svojo pot. Nikoli se nisva 
toliko zbližala, da bi se iz tega lahko rodil otrok, kar je gospa potrdila 
tudi v objavljenem članku. Razšla sva se nekako tako, kakor sta se 
Črtomir in Bogomila iz Krsta pri Savici odpovedala zemeljski ljubezni 
iz višjih razlogov.

Da to lepo, čisto zgodbo izpred petdesetih let sedaj nekdo blati z 
nemarnim obrekovanjem in z zavajajočim namigovanjem, se mi zdi 
skrajno zavrženo in nizkotno; vse te namige zavračam kot neresnične, 
celo lažne in brez vsake stvarne podlage. Za zaščito dobrega imena 
nameravam uporabiti vsa pravna sredstva.«

Kardinala Rodeta smo vprašali, kako tovrstna namigovanja o raz-
ličnih zgodbah znotraj Katoliške Cerkve po njegovem mnenju vplivajo 
na zaupanje vernikov v Cerkvi. Odgovoril nam je takole: »Jaz mislim, 
da to, kar se je zgodilo danes, presega vse meje in da je voda pljusnila 
iz kozarca. To se jim bo maščevalo. Prepričan sem, da ima slovenski 
človek toliko pameti in toliko moralnega čuta, da takih stvari ne more 
sprejemati in se jim bo uprl. Tu so šli predaleč in so dokazali, kako 
sovraštvo zamegljuje človeško pamet«.

Delo svojo zgodbo temelji na posnetkih pogovora in priči, povzema 
STA, ki da je slišano pripravljena potrditi tudi na sodišču. Danes v enem 
od srednje velikih nemških mest živeča 61-letna Tanja Breda namreč 
o Rodetu pravi: »Da. Bila sva intimna. Ko sem bila stara osemnajst let. 
Prišel je k nam, ko se je že kot doktor na ljubljanski teološki fakulteti 
peljal v Maribor.«

Rode in Tanja Breda sta bila po njenih besedah v intimnih odnosih 
leta 1969. Naslednje leto, 1970, je Tanja Breda v nemškem sanatoriju 
sv. Jožefa rodila sina Petra. Zdaj na Bližnjem vzhodu živeči Peter je letos 
spomladi v Sloveniji najel odvetnico – podatki o odvetniški pisarni so 

Vatikanu ne potegnejo za svojega škofovskega kolega? Jaz tega ne razumem. Kot tudi ne razumem, da nadškof, ki je podpisal vse akte, s katerimi je 
ena izmed škofij ne le izgubila vse premoženje, ampak zašla celo v dolgove, ki so blizu milijarde evrov, mirno uživa svoj pokoj; kot tudi ne razumem, da 
režiser vseh teh finančnih transakcij in malverzacij, ki je prej omenjenemu nadškofu podtaknil v podpis vse akte, še vedno mirno uživa svoj kanonikat 
na razvalinah škofije; tudi ne razumem, da nekdo, ki sicer ne spada v to škofijo, sedel je pa v vseh nadzornih odborih, še danes ne sedi v zaporu, ampak 
se mirno šopiri naprej. Imen raje ne bom navajal – tisti, ki jih poznate, tako veste, za koga gre; tistim, ki jih ne poznate, pa tudi ne bi nič koristila.

Slovenska škofovska konferenca torej molči. Koga ščiti s tem, da Uranu ne nudi svoje moralne in dejanske podpore? Mar vatikansko kongregacijo in 
njenega kardinala-prefekta, ki je ta postopek proti Uranu izvedel, pa se pri tem morda zaletel in ustrelil kapitalnega kozla? Mar samo sebe – in če, kaj 
ima za bregom, da mora to skrivati z molkom? Za koga nas pa pravzaprav imajo, da ne bi smeli zvedeti resnice? Kaj ima res prav tisti, ki se je nekoliko 
grobo izrazil, da slovenski škofje niso vredni počenega groša – pri tem je izvzel oba koprska in novomeškega?

Človek se pri tem nehote začne spraševati, kakšno (morebiti odločilno) vlogo je pri tem igrala tista skupina komunističnih starcev, ki iz mraka svoje 
zlobe brcajo v predsmrtnih krčih, ko gledajo, kako se bliža čas, ko jim bodo njihovi privilegiji z oblastjo vred ušli iz rok in se bodo morali zadovoljiti z nekaj 
deskami ali pa z žaro, ki je zdaj bolj moderna. Sodeč po tem, kar so zadnje dni avgusta sprožili preko svojega lakaja, ki mora zanje segati v žerjavico in se 
odziva na ime Dejan Karba in si je prislužil klavrno slavo s svojimi dvomljivimi objavami glede Janševe vloge v zadevi Patria. Ta je nič več in nič manj kot 
obtožil kardinala Franca Rodeta, da je oče nekega Petra S. (zanimivo, da si ne upa objaviti celotnega imena), ki se je naenkrat pojavil iz anonimnosti.

Sicer bo pa celotna sramotna farsa najbolj razvidna iz objave v Reporterju.
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Preden nadaljujemo, je treba ugotoviti, kaj pomeni v slovenščini izraz “intimen”, ki ga je uporabila z oznako odnosa z mladim Rodetom mati otroka, 
ki bi ga nekateri radi obesili Rodetu, pa ona sama to očetovstvo zanika. Nalašč sem iz Slovarja slovenskega jezika prepisal vse pomene te besede. Takole 
pravi slovar:

intimen -mna -o prid., intimnejši (i)
1. ki vsebuje, izraža odkritost, zaupanje, zaupen: intimni odnosi med ljudmi; imela sta intimen pogovor; družijo jih intimne 

vezi; potrebno bi bilo intimnejše sodelovanje / to so naši najintimnejši prijatelji največji, najboljši / darilo je preveč intimno 
2. ki zadeva človekovo doživljanje, čustvovanje, notranji: rad se umika v svoj intimni svet; intimne sfere človekovega 

življenja / intimna bolečina globoka, skrita // ki izraža, izpoveduje tako doživljanje, čustvovanje: ta roman je pisateljevo 
najintimnejše delo / intimna lirika, umetnost

3. ki vzbuja občutek ugodja zaradi skladnega okolja in majhnih razsežnosti; prijeten, domač: intimen kotiček, prostor; 
majhna, intimna ulica / svetla, intimna barva ki prijetno učinkuje // ki je, poteka v zaključenem, navadno rodbinskem krogu 
ljudi: intimna slovesnost, večerja

4. nav. ekspr. ki je v ljubezenskem, spolnem odnosu: njen intimni prijatelj; več let sta bila intimna / ima intimno razmerje 
z njim

5. ki se nanaša na določene dele človeškega telesa: intimna garderoba; intimno perilo spodnje perilo intimno prisl.: 
intimno govoriti s kom; intimno proslavljati kaj; slika učinkuje zelo intimno; intimno povezani tovariši.

Intimnost kot izraz za spolne odnose je torej šele na četrtem mestu. Ne zanikam pa seveda, da je za nekatere ljudi na prvem mestu, samo dovolj 
umazano fantazijo morajo imeti. Iz izkušnje vem, da si nekateri ljudje ne morejo predstavljati, da bi bila moški in ženska skupaj na samem, ne da bi se 
vtaknila vmes spolnost – pač sodijo po sebi.

Pri celi stvari je pa najbolj zanimivo, da je tudi kardinal Rode (kot nadškof Uran) takoj ponudil, da gre na DNK test za ugotavljanje očetovstva. Pa 
menda ne mislimo, da je nekdo, ki je naredil kariero kot Rode, tako neumen, da bo šel na test, če bi obstojala kaka možnost, da se mu očetovstvo dokaže! 
Kot Uran je tudi on s tem obrekovanju o očetovstvu spodbil vso kredibilnost. Upam le, da bo dovolj preudaren in bo za test izbral kak nepristranski zavod 
v inozemstvu – tukajšnji botri, ki jim Karba s svojimi objavami služi, imajo dovolj dolge parklje, da bi dali ponarediti tudi izid testa.

Sicer pa marsikaj razjasni izjava, ki jo je kardinal Rode dal za mariborski Večer:

»Kakor se lahko vsak prepriča, temelji članek na govoricah, na 
navedbah neimenovanih virov in na domnevah gospoda Petra S., od 
katerega nisem osebno nikdar prejel zahteve po preverjanju sorodstvene 
povezave. Mati imenovanega gospoda je navedbo o očetovstvu odločno 
zanikala. Ponavljam, da je zgodba neresnična in me prikazuje v nere-
snični luči. Prijateljstva izpred skoraj petdesetih let z gospo, ki o njej 
prispevek z dne 28. avgusta govori, ne tajim, ostro pa zanikam vse tr-
ditve o prelomitvi duhovniškega celibata in o domnevnem očetovstvu.« 
Tako se je kardinal Franc Rode odzval na današnje poročanje Dela, da 
naj bi imel danes 42-letnega sina s Tanjo Bredo S. Ki v istem časopisu 
to, da naj bi bil konec šestdesetih v Celju »učitelj verouka Rode« oče 
njenega Petra, zanika. Delo navaja Petra S., ki naj bi živel na Bližnjem 
vzhodu, da zahteva, s pomočjo neimenovane odvetniške pisarne, za 
ugotovitev očetovstva test DNK. Odvetnike, odvetniško pisarno Zidar-
Klemenčič, pa je najel tudi kardinal Rode. Za zaščito svojega dobrega 
imena in časti bo uporabil vsa pravna sredstva, je sporočil. Verjame, »da 
bo postopek pokazal neutemeljenost in neresničnost zapisa v časniku 
Delo«.  V Delu so prvič 6. avgusta letos napisali, češ da se govori, da ima 
nekdanji ljubljanski nadškof in metropolit, zdaj kardinal v Rimu, otroke. 
Rode je zahteval objavo demantija, a so mu jo pri časopisu zavrnili. V 

ekskluzivnem intervjuju za Večer je nato 18. avgusta, sredi dopusta v 
Sloveniji, vse očitke na svoj račun ostro zavrnil: »Naj bom jasen: to je 
popolnoma neodgovorno, skrajno žaljivo, brez vsake stvarne osnove, 
nemarno obrekovanje, čista laž, stoodstotna neresnica.«  Kardinal je 
danes dal izjavo tudi za Radio Ognjišče: »Ko sem se po dolgih letih 
študija v Parizu sredi šestdesetih let vrnil v domovino, se je na mestu, 
kjer sem opravljal svojo službo, spletlo lepo prijateljstvo z dekletom. 
To prijateljstvo bi lahko preraslo v ljubezen, a sva se sporazumno od-
povedala drug drugemu zaradi višje vrednote: mojega duhovniškega 
poslanstva. Šla sva vsak svojo pot. Nikoli se nisva toliko zbližala, da bi 
se iz tega lahko rodil otrok, kar je gospa potrdila tudi v objavljenem 
članku. Razšla sva se nekako tako, kakor sta se Črtomir in Bogomila iz 
Krsta pri Savici odpovedala zemeljski ljubezni iz višjih razlogov. Da to 
lepo, čisto zgodbo izpred petdesetih let sedaj nekdo blati z nemarnim 
obrekovanjem in z zavajajočim namigovanjem, se mi zdi skrajno zavržno 
in nizkotno; vse te namige zavračam kot neresnične, celo lažne in brez 
vsake stvarne podlage.«

In: »Jaz mislim, da to, kar se je zgodilo danes, presega vse meje in 
da je voda pljusnila iz kozarca. To se jim bo maščevalo. Prepričan sem, 
da ima slovenski človek toliko pameti in toliko moralnega čuta, da 

znani uredništvu časnika –, s pomočjo katere poskuša od kardinala Ro-
deta dobiti priznanje o očetovstvu oziroma njegovo privolitev v test DNK.

Peter je potrdil, da zahteva ta test. Povedal je, da je v tem smislu 
Rodetu tudi pisal (v Vatikan in na Nadškofijo Ljubljana), vendar se 
kardinal na njegovo pismo ni odzval. Peter se tudi strinja z objavo svoje 
fotografije v današnji izdaji časnika.

Kardinal Rode se z Delovim novinarjem kljub večkratnim prošnjam ni 
hotel sestati. Na vprašanja, ki so mu jih poslali po elektronski pošti, ni od-
govoril. Pač pa je v ponedeljek popoldne uredništvo dobilo elektronsko 
opozorilo Rodeta, češ da bo v primeru javne objave neresničnih trditev 
iz zasebnega življenja za zaščito resnice in dobrega imena uporabil vsa 
razpoložljiva pravna sredstva in medijske poti.
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➧

Po vsem tem se človek vpraša, čemu naj služi ta “kardinalska afera”. Da je vse skupaj daleč od resnice, pove že ime njenega avtorja. Dejan Karba 
je pač dovolj znan kot tisti, ki opravlja umazano pisunsko delo za botre, ki ukazujejo iz temnega ozadja in hočejo ohraniti brezmadežne svoje salonske 
srajce. Zato se strinjam z oceno Dejana Steinbucha, objavljeno na Siol.net:

Kardinali so za kakršnekoli prestopke odgovorni neposredno le 
Svetemu Očetu, je ob poročanju medijev glede domnevnega očetovstva 
kardinala Franca Rodeta pojasnil cerkveni pravnik Karel Bolčina. Ker gre 
že za drugi primer v kratkem času v Sloveniji, se po njegovih besedah v 
Rimu temu smejijo. Meni še, da vse to v zasmeh daje slovenski narod.

Sveti Oče je edini, ki lahko »sodi in obsodi ali oprosti kardinale 
osebno«. Njemu so kardinali odgovorni za kateri koli prestopek, ki ga 
naredijo denimo v odnosu do moralnega življenja ali kanoničnega prava, 
je za STA pojasnil Bolčina.

Po njegovih besedah se Sveti Sedež vedno odzove, če je »kjer koli 
možnost resnice«. Toda glede na to, da so očitki kardinalu Rodetu prišli 
v javnost v kratkem času po očitkih in aferi z nadškofom Alojzijem 
Uranom, »se temu vsi smejijo. Tudi v Rimu,« dodaja cerkveni pravnik.

Prepričan je, da »s tem načinom pred svetom postavljamo v zasmeh 
slovenski narod, niti ne Katoliško cerkev v Sloveniji.« To, da so kardinali ne-
posredno odgovorni le Svetemu Očetu, nadškofje pa v večini Kongregaciji 
za škofe v Rimu, pa je po besedah Bolčine že prva razlika med primerom 
Rodeta in primerom nadškofa Urana, ki ga je Kongregacija za škofe v 
Rimu zaradi govoric o domnevnem očetovstvu začasno napotila v tujino.

Bolčina je prepričan, da očitki obema prihajajo »iz istega kroga.« 
Zato je edina vzporednica med primeroma po njegovem mnenju vpra-
šanje, »čemu prihajajo vse te očitno neresnične zadeve na dan in kaj 
želi tisti, ki to širi, s tem doseči.«

Kardinal Rode je sicer vključen v Kongregacijo za škofe v Rimu, je 
pojasnil cerkveni pravnik. Če so v povezavi s kardinali kakšni kazenski 
očitki, bi po njegovih besedah o tem bil najprej seznanjen Sveti Oče, ta 
pa bi v takem primeru imenoval eno izmed svojih sodišč. Če pa bi bilo 
karkoli v zvezi z vero ali moralo, bi za raziskavo teh zadev verjetno prosil 
kongregacijo za škofe, je še dodal.

Tudi, če bi karkoli resničnega odkrili v primeru očitkov Uranu in 
Rodetu, bi zoper njiju v Cerkvi potekali različni postopki. Sicer pa 
cerkveni organi v Sloveniji nimajo nobene pristojnosti v povezavi s 
kardinalom Rodetom, je pojasnil Bolčina, ki z konkretnimi očitki Rodetu 
še ni seznanjen.

Delo je danes namreč poročalo, da naj bi imel Rode leta 1969 inti-
mno razmerje s Tanjo Bredo S., ki je leto pozneje v Nemčiji rodila otroka. 
Zdaj na Bližnjem vzhodu živeči Peter naj bi letos spomladi v Sloveniji 
najel odvetnico, s pomočjo katere poskuša od kardinala Rodeta dobiti 
priznanje o očetovstvu oziroma njegovo privolitev v test DNK. Tanja 
Breda je sicer za Delo zanikala, da bi bil Rode oče njenega otroka.

Rode je poročanje Dela o njegovem domnevnem očetovstvu označil 
za izmišljene trditve. Kot je zatrdil, bo za ohranitev imena uporabil vsa 
možna pravna sredstva. Rode je za to pooblastil Odvetniško pisarno 
Zidar Klemenčič, »da prouči neresnične objave v današnjem dnevnem 
časopisju in da zoper odgovorne osebe sproži ustrezne kazenske in 
civilne postopke,« so za STA pojasnili v omenjeni odvetniški pisarni.

Reporter pa je objavil tudi presojo, ki jo je o vsej zadevi dal cerkveni pravnik Karel Bolčina, sicer župnik v Štandrežu pri Gorici v Italiji.

takih stvari ne more sprejemati in se jim bo uprl. Tu so šli predaleč in 
so dokazali, kako sovraštvo zamegljuje človeško pamet.«

Popoldne je kardinal na Večerovo vprašanje odgovoril, da je pri-
pravljen tudi na analizo DNK, če bo za ugotavljanje resnice potrebno.

Kardinalu lahko marsikaj očitajo. Tudi življenjski slog. Zelo težko 
pa bi mu kdo odrekal izjemno lucidnost, uglajenost, šarm, iskrenost, 
resnicoljubnost in načelnost. 

Obtožbe, ki jih je proti kardinalu navrglo uredništvo Dela, so tako 
hude, da si jih ne bi upal objaviti noben resen, kredibilen in družbeno 
odgovoren časopis, če ne bi razpolagal s trdnimi, neizpodbitnimi 
dokazi. Niti nemški tabloid Bild in britanski The Sun, da preostalega 
bulvarskega tiska ne omenjam, se brez materialnih dokazov ne bi lotila 
česa takšnega.

Domnevam, da se je odgovorna urednica za objavo tako hude 
zgodbe – Američani bi temu dejali kadeča se pištola, a smoking gun – 
odločila na podlagi dokazov, ki so neizpodbitni in bodo prestali sodne 
preizkuse. V tem trenutku še verjamem v njen uredniški profesionalizem, 
spoštovanje novinarskega kodeksa in predvsem zaupam njeni dobri 
presoji, da s takšno objavo ne bo prizadeto dostojanstvo človeka, ljudi 
in bralcev.

Zakaj to pišem? Ker imam resne pomisleke o načinu podajanja 
zgodbe. V njej so namreč nekateri pomembni deli, kjer prepričljivost od-
pove, kredibilnost virov pa postane vprašljiva, izjave so kontradiktorne. 
Tisto, kar me je kot rednega bralca tujega tiska pustilo v stanju šoka, je 
neprofesionalnost, ko gre za način navajanja (anonimnega) vira. Vsak 
novinarski vajenec ve, da je citiranje brez navedbe imena ali priimka 
avtorja izjave strogo prepovedano. Delo pa si je dovolilo ravno to – kup 
citatov ljudi, za katere nihče ne ve, kdo so in ali sploh obstajajo. To je 
hud spodrsljaj, ki si ga resen medij ne sme privoščiti.«

Kardinala Rodeta je na grmadi zakuril medij, ki se je ob njegovih 
preteklih izjavah najbolj goreče skliceval na civilno družbo, človekove 
pravice in ločitev Cerkve od države. Kar je svojevrstna ironija usode. 
Usoden pa bo tudi razplet te zgodbe; za prihodnost Cerkve na Sloven-
skem, diplomatske odnose s Svetim sedežem in – nikakor ne nazadnje 
– verodostojnost osrednjega nacionalnega časnika. Ki stoji ali pade na 
resnici o kardinalovem sinu. To je zdaj neizpodbitno.

Toda botrom teče voda v grlo. Vlada, ki so jo “rodili” leta 2008 je pod predsednikom Borutom Pahorjem Slovenijo zavozila v tako gospodarsko  gnojnico, 



2012 – AM – OKTOBER   318

Tako je stanje v Sloveniji na začetku meteorološke jeseni. Kaj več o volitvah pa v prihodnji številki, da ne bi prišlo komu na misel, da bi volil kakega 
kandidata zaradi njegovih sladkih besedi in obljub, ki so pa zgolj “dolg gobec”.

Predsedniška tekma napoveduje nove oblike dosedanjih kampanij. 
Kandidat Danilo Türk poskuša spremeniti svoj imidž razsipnega vladar-
ja. Če je poprej deloval v smeri monarha, ko je pred leti zahteval celo 
posebno predsedniško rezidenco, sedaj pripoveduje o skrbi za vodo, 
pledira za prehransko samooskrbo, pred dnevi pa je izrekel zgodovinski 
stavek: Postojnska jama je nacionalni simbol Slovenije!

A ta njegov retorični biser je banalna trivialnost, ki je samoumevna 
že desetletja. Naslednjič pričakujemo, da bo javnosti razkril, da sonce 
vzhaja na vzhodu!

Njegova strategija poteka v izrekanju samoumevnosti, zato je 
močan vtis pustil protikandidat Borut Pahor, katerega volilni štab se je 
domislil, da ga pošlje v proizvodnjo med šivilje. Razigranega Pahorja 
so nam tako teve kamere prikazale med šivanjem in šaljivim tovariškim 
klepetom z delavkami.

Seveda mu lahko takoj očitamo ceneni populizem, vendar pa ima 
njegov vstop v delavski vsakdan simbolni pomen. To je bil edini trenutek, 
ko so osrednji dnevniki kot relevantno temo prikazali delo v proizvodnji. 
Pravzaprav njegova domislica niti ni nova, pred več kot desetletjem se 
je igralec Borut Veselko v popularni oddaji “Odklop” iz tedna v teden 
udinjal kot smetar in v drugih neprivlačnih poklicih.

Toda problem novega Pahorjevega angažmana ni v pomanjkanju 
originalnosti, temveč v zaslepitvi. Vtis, ki ga gledalec dobi pri posnetkih, 
je namreč idila šiviljskega dela. Predsedniški kandidat ni po tej izkušnji 
povedal, kaj vse bi veljalo spremeniti na delovnih mestih, da bi bila bolj 
človeku prijazna.

Medtem ko je njegovo šiviljsko gostovanje doživelo medijski pomp, 
je ostalo skoraj neopazno poročilo projekta z nemogočim birokratskim 
imenom – “Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih 
procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu”. V 
njem so izpostavili, da so gradbeni delavci na začasnih in premičnih 
gradbiščih, v proizvodnji, v strojnih in lesnih delavnicah prekomerno 
obremenjeni s fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi škodljivostmi.

Preprosto povedano – podjetniki v iskanju čim večjega dobička 
to počno tudi na račun uničevanja zdravja delavcev. Sporočilo, ki je 
šokantno, saj pomeni, da inšpekcijske službe v državi ne sankcionirajo 
protizakonitega izkoriščanja zaposlenih.

To je vprašanje, ne pa rezgetanje v teve klepetu s tekstilnimi 
delavkami.

Ena usodnih značilnosti Slovenije je odsotnost primerjave z dru gimi 
državami. Do nedavnega so nam guverner banke Slovenije in finančni 
ministri pripovedovali, kako poslovanje bank ni krucialni problem 
razvoja. Zdaj pa pride trenutek resnice iz “Evropske banke za obnovo in 

razvoj”, ki decidirano pove, da je na tem področju Slovenija na evropskem 
dnu in ji grozi klavrna gospodarska prihodnost. Toda problem ni samo 
trpko soočenje z realnostjo, temveč nesposobnost, da bi jo oblastne 
strukture same detektirale in razrešile.

Vendar pa ima celo ta vest lahko tudi vsaj blagodejni učinek strez-
nitve. Še iz partijske Jugoslavije vztraja dirigirani mit o superiornosti 
domače države nad vzhodnoevropskimi. Brez konkretnih in širokih 
primerjav so na primer zagovorniki Titove Jugoslavije poudarjali, kako 
so bile jugoslovanske svoboščine neprimerljive s stalinističnimi režimi. 
Kaj vse da so lahko počeli Jugoslovani, medtem ko so bili denimo Rusi 
obsojeni na molk.

Kakšna pa so bila dejstva? Tako v Sovjetski zvezi kot Jugoslaviji so 
imeli delovna taborišča za “sovražnike režima”, o katerih časniki niso 
pisali. Toda Aleksander Solženicin je že leta 1962 lahko izdal knjigo “En 
dan v življenju Ivana Denisoviča”, v kateri je popisal kalvarije zapornikov 
v stalinističnih gulagih. Medtem ko je na Slovenskem šele leta 1981 izšel 
roman Branka Hofmana “Noč do jutra”, ki je pripovedoval o grozotah 
jugoslovanskega Golega otoka. Demokratični deficit je meril skoraj 20 
let zaostanka za Rusi! Toda jugoslovanska ljudstva so verovala, da živijo 
neprimerljivo svobodneje kot sovjetska.

Vendar pa Rusi tudi po odstavitvi Hruščova niso prenehali tiskati del 
o gulagih. Pisatelj Georgi Vladimov je v samizdatu izdal genijalno delo 
“Psi”, v katerem je opisal taboriščno življenje iz perspektive tamkajšnje-
ga psa čuvaja. Čeprav prepovedano, je vseeno krožilo med bralci, ki so si 
nekaj izvodov sposojali med seboj. Navzlic državnemu terorju je obstajal 
artikulirani upor civilne družbe, ki se ni podrejala partijskim ukazom.

Pred leti je Putinova oblast načrtovala avtocesto skozi gozd Himki 
pri Moskvi, toda ljudstvo se je samoorganiziralo, izvedlo številne pro-
teste, tako da je na koncu sam predsednik Medvedjev ukazal ustavitev 
projekta.

Na Slovenskem je resda izjemna svoboda izražanja kritike na račun 
oblastnikov, vendar pa se prebivalstvo ne organizira v skupine, ki bi 
prek civilnih pobud ustavile posamezne poteze oblasti. Pač, kadar so za 
njimi politične stranke ali sindikati, takrat reč pripelje do referenduma.

Zato je skupina “Davkoplačevalci se ne damo” okoli Vilija Kovačiča 
dragoceni novum, saj je zoper okoljsko in finančno škandalozni projekt 
TEŠ 6 izvedla akcijo zbiranja podpisov za razpis referenduma in uspela 
predramiti državljane, da so s podpisom izrazili svoje nasprotovanje.

Namesto lamentacij in filipik na račun oblasti se je pojavila dejavna 
drža, ki jemlje zgodovino v svoje roke. Ustava ji daje moč, da na referen-
dumu sama odloči, ne glede na interese političnih strank. To že stoletja 
počno Švicarji, pa njihovi državi ne vlada anarhija, ampak prosperiteta.

da ji nihče ne vidi izhoda. In ta Pahor, ki so ga uničili, zdaj kandidira za predsednika republike na letošnjih volitvah. Z botri je ozko povezan ljubljanski 
župan Janković, ki mu Davčna uprava raziskuje neplačane davke, malverzacije z denarjem v korist družine pa postajajo čedalje bolj očitne. To je huda 
grožnja njihovemu kandidatu za predsednika države, ki je sedanji predsednik Danilo Türk. Temu se pa ne tresejo samo hlače, ampak tudi tla, saj je prišla 
na dan njegova predanost komunistom, druščina Kučana, Stanovnika in Jankovića, v kateri se redno pojavlja, pa mu jemlje sapo v dirki za predsed-
niški naslonjač. Maloumne Stanovnikove izjave so mero dopolnile. Oceno stanja je v Mladini dal Bernard Nežmah pod naslovom “Državljanski korak”.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

➧

Breznica,	prijazna	župnija	pod	Stolom,	se	lahko	
ponaša,	 da	 je	 dala	 Slovencem	 največ	 duhovnikov.	
Ko	 je	 bil	 “Lenčkov	 gospod”	 (Janez	 Zlatoust	 Poga-
čar)	ljubljanski	škof,	 jih	je	bilo	živih	štiriindvajset.	
Zato	so	imeli	v	škofiji	toliko	uvidevnosti,	da	so	dali	
Brezničanom	kaplana,	če	so	le	mogli.	Nasprotno	ga	
pa	Aljaž,	župnik	na	Dovjem,	dolgo	vrsto	let	ni	imel.	
Seveda	so	Dovžani	zabavljali	in	celo	svojega	župnika	
delali	 krivega,	 da	 so	 imeli	 samo	 enega	 “gospoda”.	
Aljaž	se	 je	takih	očitkov	znebil	enkrat	za	vselej,	 in	
sicer	kar	s	prižnice.

Neko	nedeljo	je	svojim	župljanom	med	pridigo	
takole	zabrusil:

»Dovžani	se	pritožujete,	da	imajo	na	Breznici	kap-
lana,	vi	pa	ne.	Breznica	je	dala	škofiji	24	“gospodov”.	
Dovške	matere	rodite	“gospode”,	pa	dobimo	tudi	mi	
kaplana.«

Dovške	matere	pa	Aljaža	niso	ubogale	in	menda	
nočejo	še	dandanes	“roditi”	gospodov.	Pa	tudi	Brez-
nica	ni	več	tako	rodovitna	kakor	pred	leti,	ko	je	bila	
skoraj	 vsako	 leto	 kaka	 nova	 maša.	 Najbolj	 sem	 si	
zapomnil	Finžgarjevo,	ker	se	mi	je	na	nji	nekaj	do-
godilo,	kar	je	potem	še	leta	in	leta	hodilo	za	menoj.

Že	od	mladih	nog	mi	je	rada	tekla	kri	iz	nosa.	Če	
sem	se	le	nekoliko	bolj	trdo	useknil,	se	mi	je	že	po-
cedila.	Zlasti	se	mi	je	pa	kaj	takega	rado	zgodilo	pri	
kihanju,	ker	opravljam	to	delo	precej	močno.	Zdi	se	
mi	namreč,	da	se	mi	s	krepkim	kihom	glava	zbistri.	
Ko	sem	pri	neki	priliki	to	lastnost	kihanja	razlagal	
svojemu	“planinskemu”	tovarišu	Cilenšku,	je	zlobno	
pripomnil,	da	v	svojem	življenju	gotovo	bolj	redko	
kihnem…

Bilo	je	torej	na	Finžgarjevi	novi	maši	po	litanijah,	
ko	sem	prav	močno	kihnil,	seveda	v	robec,	da	sem	
zadušil	običajni	tresk.	Naenkrat	je	bil	ves	krvav.	Kri	
mi	ni	kapala,	marveč	naravnost	curljala.	Takoj	sem	
moral	zapustiti	obednico,	kjer	so	lepo	jedli,	pili	in	se	
veselili,	ter	se	zateči	v	župnišče,	kamor	so	mi	prinesli	
škaf	vode.	Izpiral	sem	nos,	dajal	na	tilnik	mrzle	ob-
kladke,	pa	vse	ni	nič	pomagalo.	Voda	v	škafu	je	bila	
vedno	 bolj	 podobna	 krvi.	 Zato	 pokliče	 Petrovčev	
študent,	ki	je	bil	tudi	na	novi	maši,	Aljaža	na	pomoč.	
Gospod	župnik	je	namreč	veljal	med	nami	v	stvareh,	
ki	so	v	ožji	dotiki	s	krvjo,	za	strokovnjaka.	Najprej	mi	
je	ukazal	roke	kvišku	držati.	In	res	mi	je	nehala	kri	
teči.	Ko	sem	jih	pa	pobesil,	mi	je	takoj	spet	začela.	
Ker	 je	 pa	 Aljaž	 uvidel,	 da	 ne	 morem	 celo	 življenje	
držati	rok	kvišku,	mi	je	zamašil	nos	z	bombažem	in	
jodoformovo	gazo.	To	je	tako	pomagalo,	da	se	mi	je	
kri	takoj	ustavila	in	da	mi	potem	ni	nikdar	več	tekla.

Aljaž	se	je	s	tem	činom	veliko	let	hvalil.	Seveda	je	
vso	dogodbo	po	svoje	“okrasil”.

»Sedaj	vam	bom	pa	povedal,«	je	pričenjal	vedno	
enako,	 »kako	 sem	 na	 Finžgarjevi	 novi	 maši	 Janku	

Mlakarju	 življenje	 rešil.	 Bil	 sem	 ravno	 v	 živahnem	
pogovoru,	 ko	 me	 neki	 študent	 pokliče	 ven.	 Pelje	
me	skozi	zadnja	vrata	za	župnišče.	Tu	zagledam	več	
dijakov,	sredi	njih	pa	Janka	Mlakarja.	Kri	mu	je	drla	
iz	nosa	kakor	vino	iz	pipe.	Ves	škaf	je	bil	poln	krvi.	
Kot	 izveden	 ‘arcat’	(zdravnik)	vprašam	najprej	po	
vzroku.	Pa	so	mi	povedali:	Janko	Mlakar	je	hodil	krog	
družic	in	duhal	njihove	šopke.	‘Oh	gospodična,	kako	
lepo	diši	vaš	nagelj,’	 se	 je	prilizoval	na	vse	pretega	
in	šel	k	drugi	duhat.	Bog	je	nekaj	časa	gledal	to	pre-
grešno	početje	potem	je	pa	udaril	in	predrznežu	se	
je	ulila	kri	iz	nosa,	to	pa	prav	takrat,	ko	je	že	pri	peti	
družici	duhal	nagelj.

Ker	 sem	 tako	 dognal	 vzrok,	 sem	 takoj	 naredil	
diagnozo.	Janku	Mlakarju	se	 je	v	nosu	utrgala	žila	
zaradi	premočnega	duhanja	nageljnov.	Treba	je	bilo	
torej	kri	ustaviti.	Najprej	mu	ukažem	roke	dvigniti.	In	
kakor	so	nekdaj	Izraelci	zmagovali,	ko	je	Mojzes	roke	
kvišku	držal,	prav	tako	je	tudi	Janku	Mlakarju	nehala	
kri	teči,	ko	je	roke	dvignil.	Ko	jih	je	pa	pobesil,	mu	je	
zopet	začela	dreti,	prav	tako	kakor	so	tudi	Izraelci	
omagovali,	ko	so	Mojzesu	roke	omahnile.	Ves	škaf	je	
bil	že	poln	krvi.	Zato	poskusim	še	zadnje,	pa	radikal-
no	sredstvo.	Ukažem	prinesti	bombaž,	jodoformovo	
gazo	in	dolg	močen	‘cvek’.	Nato	mu	potlačim	bom-
baž	in	gazo	v	nos	ter	mu	oboje	tako	daleč	porinem,	
kolikor	je	‘cvek’	segel.	Kri	mu	je	nehala	teči,	kakor	bi	
odrezal.	Tako	sem	Janku	Mlakarju	rešil	življenje	Ker	
sem	pa	skromen	človek,	nisem	tega	razbobnal,	sicer	
bi	bil	gotovo	dobil	rešilno	medaljo.«

To	zgodbo	sem	slišal	najmanj	desetkrat.	Zdi	se	mi,	
da	je	bil	Aljaž	že	skoraj	prepričan,	da	se	je	vse	tako	
godilo,	kot	je	pripovedoval.

Počitnice	po	drugem	letu	bogoslovja	sem	jako	pri-
jetno	preživel.	Takrat	sem	prvikrat	prišel	v	kraljestvo	
Velikega	Kleka	(Grossglockner),	ki	sem	ga	s	Triglava	
tako	občudoval.	Gledal	sem	ga	s	Pastirice,	kakor	svoje	
dni	znani	botanik	Hacquett.	Da	bi	nanj	zlezel,	mu	je	
zmanjkalo	poguma,	meni	pa	denarja.	Zato	sem	mu	
obrnil	hrbet	z	obljubo,	da	se	še	vidiva,	in	jo	pobral	
čez	Pfandelscharte	na	Solnograško	(Salzburško).	To	
je	bilo	moje	najcenejše	potovanje.	Hodil	sem	14	dni	
po	Koroškem	in	Solnograškem,	pa	sem	porabil	samo	
kakih	20	goldinarjev.

Oktobra	meseca	sem	po	prijetno	in	koristno	pre-
živetih	 počitnicah	 prav	 rad	 šel	 nazaj	 v	 semenišče.	
Slišal	sem	namreč,	da	je	tretji	letnik	najlažji.	Ako	bi	
hotel	bogoslovna	leta	naslikati,	bi	za	tretje	leto	izbral	
najsvetlejše	 barve.	 Imeli	 smo	 samo	 dva	 predmeta,	
moralko	in	cerkveno	zgodovino.	Profesorja	sta	bila	
zlati	duši.	Moralko	je	predaval	dr.	Janežič	večinoma	
v	slovenščini.	Sicer	je	bila	pa	njegova	latinščina	prav	
taka	kakor	naša.	Gledal	je	bolj	ne	to,	kaj	je	kdo	hotel	
povedati,	kakor	na	to,	kako	je	to	povedal.

TRGOVSKI SOTRUDNIK
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Ko	 sem	 bil	 pri	 ponavljanju	 vprašan	 o	 spregle-
dih	 (dispensationes),	 so	 mi	 misli	 ušle	 nekam	 med	
reptile.	 Zato	 sem	 mesto	 “dispensatio	 subreptitia”	
in	“obreptitia”,	rekel	subreptilia	 in	obreptilia	(dis-
pensatio subreptitia = spregled pridobljen z lažnimi 
razlogi; dispensatio obreptitia = spregled pridobljen 
s prirejenimi razlogi, oba sta seveda neveljavna; 
subreptilia, obreptilia je nesmisel).	Ker	sem	te	izraze	
trdovratno	rabil,	je	začelo	šumeti	po	razredu.	Janežič	
je	pa	mirno	rekel	v	svoji	šentviški	dolenjščini:	»Kar	
pustite	gospoda,	da	le	prav	misli,	pa	je	dobro.	Da	se	
pa	vaši	tovariši	ne	bodo	pohujševali,	gospod	Mlakar,	
pa	le	recite	‘subreptitia’	in	‘obreptitia’.«

Predaval	je	precej	zanimivo	in	včasih	tudi	zabav-
no.	Dveh	primerov	se	še	dobro	spominjam,	o	zajcu	
in	vrvi.

»Ako	se	kdo	spove,	da	je	na	skrivnem	pihnil	kake-
ga	zajca,	ni	treba	pritiskati	nanj,	da	povrne	zakup-
niku	 lova	 storjeno	 škodo.	 Saj	 takle	 zajček	 ni	 prav	
veliko	 vreden.	 Morate	 tudi	 upoštevati	 okoliščine.	
Morda	 je	 zakupnik	 bolj	 slab	 strelec	 in	 bi	 bil	 zato	
zajec	od	starosti	poginil	ali	bi	ga	bila	pa	kaka	lisica	
požrla.	Grešniku	pa	le	prigovarjajte,	naj	pusti	lov.	Ako	
ne	zadostujejo	nadnaravni	nagibi,	mu	pa	povejte,	v	
kakšno	nevarnost	se	spravlja,	da	bo	naposled	le	sedel,	
če	ga	dobe,	in	sicer	za	zajca	morda	več	let	kakor	za	
človeka.«

Glede	vrvi	nas	je	pa	takole	poučil:	»Veste,	gospod-
je,	če	se	vam	bo	kdo	obtožil,	da	je	ukradel	vrv,	le	vpra-
šajte	ga,	kaj	se	je	vrvi	držalo,	vol,	krava	ali	kaj	drugega.

Dr.	Janežič	je	bil	jako	pobožen	gospod.	Celo	po	
potu	 je	 molil.	 Tudi	 po	 ljubljanskih	 ulicah	 je	 držal	
navadno	desnico	v	žepu	in	prebiral	jagode	na	molku.	
Stanoval	je	do	smrti	v	hiralnici	in	skrbel	z	največjo	
ljubeznijo	za	dušno	hrano	in	tolažbo	bolnikov.

Zgodovino	je	učil	častni	kanonik	Smrekar.	Bil	je	
učen	in	vsestransko	naobražen.	Goršiču,	ki	je	takrat	
izdeloval	orgle,	je	bil	desna	roka	in	mu	delal	načrte.	
Poleg	 tega	 se	 je	 pa	 tudi	 pečal	 z	 astronomijo.	 Zato	
smo	ga	večkrat	zapeljali,	da	nam	je	razlagal	zvezde	
namesto	cerkvene	zgodovine.	Predaval	je	v	nemšči-
ni	in	tudi	učna	knjiga	je	bila	nemška.	Na	ta	način	je	
bilo	kolikor	toliko	poskrbljeno,	da	nismo	pozabili	
nemškega	jezika,	ki	so	ga	zlasti	tisti	potrebovali,	ki	
so	bili	v	službi	na	Kočevskem.

Profesor	Smrekar	je	znal	tudi	zgodovino	zelo	za-
nimivo	predavati.	Kolikor	se	spominjam,	mu	ženske	
na	prestolih	niso	bile	posebno	všeč.	Rusko	cesarico	
Katarino	in	angleško	kraljico	Elizabeto	je	tako	raztr-
gal,	da	bi	ga	bili	na	Ruskem	in	na	Angleškem	gotovo	
preganjali	zaradi	zločina	veleizdaje.	Seveda	je	gospod	
previdno	doma	ostal.	Najdaljše	njegovo	potovanje	
je	bil	sprehod	s	Sv.	Petra	ceste,	kjer	 je	stanoval,	do	
današnje	Bleiweisove	(danes Prešernove)	ceste	pri	
Narodnem	 domu.	 Kadar	 je	 naredil	 to	 “turo”,	 se	 je	
vselej	z	njo	v	šoli	pohvalil,	češ	kako	“daleč”	je	prišel.	
Bil	 je	namreč	vse	svoje	življenje	bolan.	Po	mnenju	
zdravnikov	je	bil	že	pred	novo	mašo	smrti	zapisan.	
Ker	pa	je	tako	nase	pazil,	se	ji	je	upiral	čez	60	let.

Učenje	nas	torej	ni	posebno	tlačilo,	kakor	nalašč,	
ker	sva	imela	s	tovarišem	Lenartom	na	št.	19,	kjer	sva	
stanovala,	trgovino.

Bogoslovec	potrebuje	različno	drobnarijo,	ki	je	pa	
ne	more	iti	v	prodajalno	kupovat,	kadar	jo	potrebuje.	
Zato	smo	imeli	neke	vrste	branjarijo,	kjer	smo	dobili	
papir,	 svinčnike,	 peresa	 in	 razno	 drugo	 drobnjav.	
Trgovino	sta	navadno	vodila	dva	tretjeletnika,	čisti	
dobiček	se	je	pa	daroval	za	kak	dober	namen.	O	tem	
so	odločali	odjemalci.

Jaz	 nisem	 bil	 posebno	 zadovoljen,	 da	 je	 Lenart	
prevzel	 trgovino	 in	 mene	 takoj	 povzdignil	 v	 stan	
“trgovskega	sotrudnika”.	Fant	je	namreč	kaj	rad	hodil	
med	odmorom	in	učno	uro	po	raznih	obiskih.	Zato	
sem	vedel,	da	se	bom	moral	sam	“truditi”.	In	tako	se	
je	tudi	zgodilo.	“Gospod	šef”	je	le	tu	in	tam	pregle-
dal	zalogo	blaga	in	blagajno,	za	vse	drugo	sem	se	pa	
moral	jaz	brigati,	celo	za	–	izložbo.	“Izložil”	sem	pa	
vedno	le	eden	in	isti	predmet	–	limonin	olupek,	ki	
sem	ga	obesil	na	kljuko	vrat.	To	je	bilo	znamenje,	da	
so	limone	na	zalogi.

“Vlada”	 je	 trgovino	 “tolerirala”,	 v	 tem	 oziru	 je	
bi	la	zelo	“strpna”.	Samo	glede	prodaje	špirita	je	Ata	
včasih	godrnjal,	ker	mu	ni	bilo	posebno	všeč,	da	so	si	
bogoslovci	po	sobah	kuhali	čaj.	Za	trgovino	je	bila	pa	
ta	navada	koristna.	Največ	se	je	namreč	zaslužilo	pri	
čaju,	špiritu,	sladkorju	in	limonah,	ker	je	tega	blaga	
šlo	 največ.	 “Delala”	 sva	 s	 stoodstotnim	 dobičkom,	
zato	je	bila	letna	bilanca	zelo	ugodna.	Blaga	sva	naku-
pila	za	okroglo	300	goldinarjev,	prodala	sva	ga	pa	za	
600.	Poleg	300	goldinarjev	dobička	je	ostalo	še	nekaj	
zaloge.	Iz	tega	se	spozna,	da	sva	bila	“realna”	trgovca.

Kakor	sem	že	omenil,	mi	trgovski	posel	ni	bil	po-
sebno	všeč,	in	sicer	zato,	ker	so	me	kupovalci	motili	v	
pisateljevanju.	S	peresom	sem	začel	delovati	za	“svoj	
mili	rod”	že	v	prvem	letniku.	Pisal	sem	razne	solzave	
“črtice”,	 v	 katerih	 so	 igrale	 “mile	 zvezdice	 s	 svojo	
kraljico	bledo	luno”	veliko	vlogo.	Vse	te	“umetnine”	
so	pač	šle	isto	pot	kakor	Veri	na	čast	zloženi	trioleti,	
seveda	s	tem	razločkom,	da	mi	je	triolete	mati	vrgla	v	
ogenj,	medtem	ko	sem	s	“črticami”	sam	kuril.	Pisane	
so	bile	za	“Vrtec”,	pa	nisem	imel	tistega	poguma,	da	bi	
jih	bil	poslal	uredništvu.	Zdi	se	mi,	da	sem	storil	prav.

V	 tretjem	 letniku	 sem	 se	 pa	 vrgel	 na	 potopise.	
K	temu	me	je	vzpodbudil	“Planinski	Vestnik”,	ki	je	
začel	leto	prej	izhajati.	Popisal	sem	turo	čez	Luknjo	
v	Bovec.	Kolikor	se	spominjam,	sem	članek	najmanj	
petkrat	prepisal,	tako	da	bi	bil	celo	moj	bivši	učitelj	
Šepec	s	pisavo	zadovoljen.	V	“strahu”	sem	ga	oddal	
na	pošto	in	v	“trepetu”	sem	pričakoval,	kaj	bo.

Ko	 pridem	 neko	 popoldne	 s	 sprehoda,	 me	 je	
prestregel	na	stopnicah	Cerber	in	mi	stisnil	v	roko	
pismo.

»Iz	Ljubljane	je,	pa	ga	nisem	nesel	gospodu	pre-
latu.«

Mož	je	mislil,	da	mi	je	pisala	kakšna	“ljubezen	s	
Poljanske	ceste”,	ter	se	je	nadejal	napitnine	ker	mi	
je	pismo	naravnost	izročil	in	odtegnil	ostremu	očesu	
cenzure,	pa	se	je	zelo	zmotil.

»Kar	 pride	 pisem	 name,	 lahko	 nesete	 prav	 vse	
go	spodu	 prelatu,«	 sem	 mu	 rekel	 in	 spravil	 pismo	
malomarno	 v	 žep.	 Proti	 svoji	 navadi	 grem	 potem	
prav	 počasi	 po	 stopnicah	 v	 svojo	 sobo,	 odložim	
plašč	in	cilinder	ter	namerim	še	nekemu	kupovalcu	
osminko	špirita.	In	vendar	me	je	pismo	kar	peklo,	ker	



sem	vedel,	da	je	gotovo	od	“Vestnikovega”	urednika.	
Toda	nisem	se	hotel	pred	tovarišem	izdati,	ki	bi	me	
gotovo	 vprašal	 kdo	 mi	 je	 pisal,	 ako	 bi	 bil	 pokazal	
kako	 razburjenje.	 Šele	 potem,	 ko	 je	 prišel	 v	 sobo	
njegov	rojak	Ažman	in	sta	sedla	na	posteljo	ter	za-
čela	prerešetavati	kroparske	novice,	sem	vzel	mirno	
pismo	in	žepa	in	ga	prav	tako	mirno	prebral,	dasi	bi	
bil	najrajši	zavriskal	in	do	stropa	poskočil.	Urednik	
mi	je	pisal,	da	priobči	članek	takoj	v	prvi	prihodnji	
številki,	in	me	prosil,	naj	mu	še	kaj	pošljem.	Ker	sem	
vedel,	da	se	bom	izdal,	če	bi	ostal	v	sobi,	sem	šel	ven	in	
toliko	časa	hodil	po	hodnikih,	dokler	se	mi	ni	veselo	
razburjenje	poleglo.

Kako	sem	potem	težko	pričakoval	junijsko	števil-
ko	“Vestnika”!	Ko	sem	jo	pa	dobil	v	roke,	sem	zagledal	
na	prvi	strani	naslov	članka:

Skozi	Luknjo	in	Trento	v	Bolec
Spisal	J.	M.
S	 polnim	 imenom	 si	 nisem	 upal	 podpisati.	 Bil	

sem	boječ	in	skromen	fant.	Zato	sem	se	bal,	da	bi	me	
tovariši	zaradi	članka	ne	vlekli.

Občutkov,	ki	so	me	navdajali,	ko	sem	bral	tiska-
no	besedo,	ki	je	izšla	izpod	mojega	peresa,	ne	bom	
popisoval.	Pozna	jih	vsak,	ki	je	kaj	takega	doživel.

Ko	je	v	jeseni	izšel	v	“Vestniku”	drugi	moj	članek	
“Na	Stol”,	mi	je	pisateljski	greben	tako	zrastel,	da	sem	
sklenil	stopiti	v	javnost.

V	bogoslovju	smo	že	takrat	imeli	“Cirilsko	društ-
vo”,	ki	so	v	njem	mladi	pisaelji	in	kritiki	brusili	svoja	
peresa.	Sestankov	sem	se	tudi	jaz	pridno	udeleževal,	
pa	le	v	trpni	obliki.	Poslušal	sem	namreč	potrpežlji-
vo	duševne	proizvode	drugih,	svoje	pa	nosil	v	peč.	
Kritika	je	bila	tako	ostra	da	se	ji	je	izpostavil	samo	
tisti,	 ki	 je	 predrzno	 vase	 zaupal.	 Jaz	 sem	 se	 s	 tem	

grehom	pregrešil	šele	v	tretjem	letu,	ko	se	mi	ni	bilo	
treba	bati	Finžgarja	in	njegovih	tovarišev.	Pa	sem	se	
zmotil.	Pisatelji	so	sicer	društvo	zapustili,	ostali	pa	
so	kritiki	in	kritikastri.

Popisal	sem	svojo	pot	čez	Visoke	Ture	in	potopis	
prebral	 pri	 društvenem	 sestanku.	 Kritiki	 so	 tako	
planili	po	meni	kakor	psi	po	klobasi,	če	jo	vržeš	med-
nje.	Trgali	so	me,	da	bi	se	bil	najrajši	pod	klop	skril.	
Najhujši	je	bil	Kržišnik.	Ker	je	bil	štiri	leta	na	Dunaju	
študiral	 zemljepis,	 je	 mislil,	 da	 spadajo	 potopisi	 v	
njegovo	stroko.	Še	danes	se	spominjam	besedi,	ki	je	
z	njimi	zlomil	palico	nad	menoj.

»Mlakar	namerava	najbrž	s	svojim	spisom	‘osreči-
ti’	bralce	‘Planinskega	vestnika’.	Jaz	mu	pa	blagohot-
no	svetujem,	naj	ga	rajši	vrže	v	peč	in	tako	prihrani	
uredniku	neprijetno	delo.«

To	 pot	 sem	 bil	 pa	 trmast	 in	 se	 nisem	 ravnal	 po	
Kržišnikovem	“blagohotnem”	nasvetu.	Potopis	sem	
nekoliko	popravil	in	ga	poslal	“Vestniku”.	Odgovor	
ni	 izostal,	 to	 pa	 tak,	 kakor	 ga	 nisem	 niti	 v	 sanjah	
pričakoval.

Neko	popoldne	me	pride	obiskat	takratni	urednik	
“Planinskega	Vestnika”	svétnik	Mikuš.	Čestital	mi	je	k	
mojemu	potopisu	in	izrazil	upanje,	da	postanem	ne-
koč	steber	glasila	“Slovenskega	Planinskega	Društva”.

Popolno	 zadoščenje	 sa	 svoj	 sramotni	 poraz	 v	
Jožefovi	dvorani	sem	pa	dobil	na	novi	maši	po	lita-
nijah,	ko	mi	je	Aljaž	izročil	s	primernim	nagovorom	
v	imenu	SPD	lepo	darilo,	ki	še	danes	visi	v	moli	sobi	
na	 častnem	 mestu.	 Drago	 mi	 je	 zlasti	 zato,	 ker	 so	
pod	 zbirko	 krasnih	 planinskih	 slik	 podpisani	 prvi	
odborniki	“Slovenskega	Planinskega	Društva”.

Zdi	se	mi,	da	preostra	kritika	zamori	marsikate-
rega	nadobudnega	pisatelja…

»Karikature in vici nadomeščajo
srednjeveške sramotilne stebre«
Štumpf	 je	 v	 izjavi	 na	 straneh	 Katoliške	 cerkve	

zapisal,	da	v	Sloveniji	že	lep	čas	ni	dneva,	ko	ne	bi	
v	 časopisih	 in	 ostalih	 medijih	 zasledili	 »odkritega	
napada	na	Katoliško	cerkev.«	Ob	tem	poudarja,	da	
karikature,	vici	in	neprimerni	komentarji	danes	na-
domeščajo	srednjeveške	sramotilne	stebre.		Strinja	se	
sicer,	da	je	treba	povedati	resnico,	a	se	je	treba	pred	
tem	najprej	prepričati,	zbrati	dokaze	in	počakati	na	
odločitev	sodne	stroke,	šele	nato	pa	o	njej	poročati.	
Kot	pravi,	se	ne	strinja	s	posredovanjem	polresnice	
z	 izgovorom,	 da	 ostalo	 še	 pride,	 in	 tako	 s	 prvim	
člankom	vnaprej	obsoditi	in	uničiti	človeka	ter	po-
vzročiti	škandal.	»Takšno	ravnanje	kaže	na	nadutost,	
ki	hoče	oblast	nad	ljudmi	in	česar	si	mogoče	tisti,	ki	
vse	to	vodijo	iz	ozadja,	tudi	želijo,«	meni	Štumpf.		Po	
škofovih	besedah	medijski	udarec	Rodetu	razkriva	
veliko.	Izguba	dokumentov	iz	časov	njegove	promet-

Siol.net je 5. septembra poročal, da predsednik Komisije za sredstva družbenega obveščanja pri Slovenski 
škofovski konferenci Peter Štumpf meni, da mediji nimajo namena informirati javnosti, ampak je njihov cilj 
uničiti Cerkev. Medijski poskus uničenja kardinala Rodeta pomeni, da se nekdo v Sloveniji Cerkve zelo boji.

ne	nesreče	ter	ohranitev	“dokazov”	glede	njegovih	
mladostnih	 let,	 pa	 po	 Štumpfovih	 besedah	 pove,	
kako	 skrbno	 so	 varovani	 in	 kako	 se	 dopolnjujejo	
skrivni	arhivi	škofov	in	duhovnikov.		Ob	tem	pravi	
Štumpf	 še,	 da	 »tako	 novinar	 ob	 pravem	 času	 dobi	
kot	na	pladnju	serviran	dosje	in	ga	na	ukaz	ljudi	iz	
ozadja	uporabi.«	Dodaja	še,	da	v	primeru,	da	v	tem	
dosjeju	kaj	manjka,	novinar	doda	»kakšno	polresni-
co,	domnevno	resnico	ali	pa	celo	informacijo	iz	vrst	
nekaterih	klerikov.«

Dobrih novinarjev vse manj,
ostajajo pa spletkarji in pisuni
Ljudje	so	se	po	njegovem	mnenju	naveličali	časo-

pisov	in	televizijskih	dnevnikov,	»kjer	poročajo	le	to,	
kar	naroči	lastnik	ali	pa	diktira	oligarhija.«	Kot	pravi,	
je	dobrih	novinarjev	vse	manj,	ostajajo	pa	»spletkarji,	
kompromisarji,	pisuni	naročenih	informacij.«	Načr-
tovalci	uničenja	Cerkve	bodo	po	njegovih	besedah	
najbrž	vedno	ostali	skriti	in	varni.

OB GONJI PROTI KARDINALU RODETU



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.

NAŠI RAJNI:
DANICA CHEMAS, Cleveland, OH

ZA SVETE MAŠE: $260:	F.	Arko;	$90:	D.	Grajnar;	$80:	F.	Petrich;	
$70:	M.	Lavrisha;	$60:	M.	Martincic;	$50:	M.	Grdadolnik,	A.	Delak;	
$40:	A.	Plosinjak;	$30:	L.	Kranjcic,	B.	Nyberg,	A.	Lamovec,	I.	
Volcjak,	J.	Zalar,	M.	Pecharich,	F.	Kosir,	M.	Amigoni;	CAD$	22:	I.	
Bancic;	$20:	K.	Arko,	J.	Kacin,	V.	Oblak,	H.	Klesin,	I.	Tominec,	V.	
Zupancic,	P.	Machek;	CAD$20:	P.	&	A.	Mocnik;	$10:	P.	Knaus,	N.	B.	
Kovacic,	A.	Cendol,	A.	Skopec,	A.	Debevc,	V.	Skof,	A.	Cupar.

ZA CERKEV: $250:	F.	Arko;	$50:	A.	Lamovec,	P.	Rozman,	D.	Graj-
nar;	$30:	J.	Zalar,	J.	Knez;	$25:	H.	Klesin;	$20:	L.	Krajncic,	V.	Oblak,	
M.	Grdadolnik,	I.	Volcjak,	M.	Lavrisha;	$11:	V.	Zupancic;	$10:	M.	
Celestina,	I.	Dimnik,	A.	Bucik,	A.	Delak,	I.	Tominec,	J.	Bevec,	M.	
Rigler,	V.	Skof,	P.	Machek;	$5:	A.	Debevc.

ZA SAMOSTAN: F.	Arko:	$250;	$40:	J.	Tegel;	$30:	P.	Jakopec,	J.	
Knez;	$20:	V.	Oblak,	M.	Grdadolnik,	K.	Zorjan,	S.	Vlasic,	M.	Lavri-
sha;	$10:	P.	Knaus,	A.	Delak,	M.	Rigler,	V.	Zupancic;	$5:	A.	Debevc,	
A.	Cupar.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $5:	A.	Debevc.
ZA	LUČKE:	$15:	I.	Tominec;	$10:	V.	Oblak,	A.	Bucik,	M.	Rigler;				
$9:	V.	Zupancic;	$6:	L.	Krajncic,	M.	Grdadolnik;	$5:	A.	Debevc;	
CAD$3:	I.	Bancic.

ZA MISIJONE: $40:	M.	Muhic,	$30:	J.	Knez,	$20:	S.	Vlasic,	I.	Vol-
cjak,	$10:	M.	Rigler,	$5:	A.	Debevc.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $50:	M.	Muhic;	CAD$	50:	R.	Vucko;	$30:	
M.	Grdadolnik,	M.	Pecharich;	$20:	K.	Zorjan	$10:	A.	Delak,	S.	
Vlasic;	$5:	A.	Debevc.

DAR LISTU AM: $30:	A.	Lamovec,	M.	Grdadolnik,	K.	Zorjan,	J.	
Zalar,	M.	Pecharich,	M.	Muhic,	F.	Petrich,	$25:	J.	Rus;	$20:	E.	Jur-
sic,	M.	Lavrisha;	$15:	H.	Klesin,	R.	Knez;	$14:	L.	Krajncic;	$10:	A.	
Cendol,	V.	Oblak,	P.	Rozman,	A.	Delak,	M.	Rigler,	V.	Zupancic,	M.	
Kosir,	A.	Plosinjak;	$5:	A.	Debevc,	M.	Hull;	$3:	A.	Malensek.

V	spomin	+	Roze	Golija	$20:	J.	Kacin.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

Frančiskanski	samostan	je	bil	zgrajen	v	1930-ih	
letih	z	darovi	slovenskih	izseljencev.	S	cerkvijo	Ma-
rije	Pomagaj	predstavlja	središče	Ameriških	Brezij.	
Generacije	Slovencev	so	ro-
male	sem	iz	različnih	krajev	
Amerike	in	Kanade.	Zadnja	
so	pred	nekaj	leti	z	rednimi	
avtobusnimi	 romanji	 ‘od-
nehala’	 združena	 oltarna	
društva	iz	Clevelanda.	V	Le-
mont	redno	romajo	samo	še	
lokalna	 slovenska	 društva.	
Veseli	 smo	 občasnih	 avto-
busnih	obiskov	ob	njihovih	
romanjih	 in	 piknikih.	 V	
cerkvi	 se	 zbira	 slovenska	
skupnost	 iz	 čikaške	 okoli-
ce,	 ki	 ima	 tu	 svoje	 versko	
središče.	V	veliko	pomoč	in	podporo	je	samostanu	
in	 verskemu	 središču	 Slovenski	 katoliški	 center.	

P. Metod Ogorevc

GLASOVANJE
PROTI PODRTJU SAMOSTANA V LEMONTU

V	 samostanu	 živimo	 trenutno	 štirje	 frančiškani.	
Menimo,	da	(pre)velike	stavbe	ne	moremo	podreti,	
ampak	jo	je	treba	vzdrževati.	Naš	rojak	Matija	Copot	

se	je	z	dvema	delavcema	lotil	
obnove	cementa	med	zidaki.	
Začeli	so	na	dimniku,	kjer	je	
bil	cement	najbolj	načet,	na-
daljevali	pa	na	nuj	nih	mestih	
okrog	vsega	samostana.	Vse	
bolj	jasno	in	glasno	pa	je	bilo	
slišati,	da	je	treba	‘tuckpoin-
ting’	narediti	na	celem	sa	mo-
stanu,	kar	pa	pomeni	veliko	
dela	in	stroškov.

Vabimo	vas,	da	glasujete	
PROTI	 	 temu,	 da	 se	 samo-
stan	v	Lemontu	podre	tako,	
da	 pošljete	 dar	 za	 njegovo	

obnovo,	 vzdrževanje.	 Na	 ček	 napišite:	 St.	 Mary’s	
Franciscans	s	pripisom	‘tuckpointing’.	Hvala.


