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ODRANCI so prvič omenjeni leta 1322. Ime so dobili po mučencu Adrijanu (Adrianch). Do leta 1760 so spadali v
pražupnijo Turnišče, nato v novoustanovljeno župnijo Beltince in končno je bila leta 1944 ustanovljena samostojna
odranska duhovnija, ki je leta 1961 postala samostojna župnija. Načrt za cerkev Svete Trojice je že leta 1946 naredil
Plečnikov asistent ing. arh. Janez Valentinčič. Takratna oblast ni hotela izdati gradbenega dovoljenja, zaplenila je
celo ves material za novo cerkev in zaprla župnika in cerkvene odbornike. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano leta
1964 samo za sedanjo cerkev, ne pa tudi za zvonike in še marsikaj. Pri gradnji kupole se je 14. marca 1966 zgodila
nesreča, ki je zahtevala osem smrtnih žrtev. Odranska cerkev Svete Trojice je dragocena tudi zaradi fresk, ki jih je v letih
1968-1972 naslikal akademski slikar duhovnik Stane Kregar iz Ljubljane. To je po površini njegovo največje delo (čez
220 m² poslikane površine). Sliko za oltarjem je leta 1995 naslikal akademski slikar Štefan Hauko. Orgle je leta 1997
naredila škofijska orglarska delavnica Maribor. Vse to je zasluga prvega župnika, pisatelja Lojzeta Kozarja (1910-1999).
Praznik VSEH SVETIH, s katerim začenjamo mesec NOVEMBER, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja
v Bogu. Z njimi smo združeni v občestvu svetnikov, v Cerkvi in v nebesih. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki
se jih spominjamo v molitvi, zanje pa lahko ta dan darujemo tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem
zakramentov, obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega
očeta. Molitvi za rajne je posvečen ves november. V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša ob 7:00 zjutraj, spominjali
se jih bomo pa tudi pri skupni in zasebni molitvi, posebno tistih, ki ste nam jih priporočili v molitev. Prva nedelja v novembru (4.) je zahvalna nedelja, ta dan bo v naši cerkvi ob 2:30 vsakoletna maša za rajne. Cerkveno leto zaključujemo
z nedeljo Kristusa Kralja (27.). V Ameriki praznujemo novembra tudi zahvalni dan, ki bo letos 22. novembra. Še nekaj
svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski
(4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); škof Martin iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost kristjanov
Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav Kostka (13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in
tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.); mučenka in
zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof
Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ta mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve vatikanske
bazilike sv. Petra in bazilike sv. Pavla zunaj mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.

NOVEMBER – LISTOPAD

UREDNIK VAM

November je posvečen spominu in molitvi za
rajne. Skupno se jih bomo spomnili pri tradicionalni
  1 Č VSI SVETI; Cezarij, diakon., muč.;
popoldanski maši  na nedeljo, ki je najbližja Spominu
  2 P SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH;
vseh rajnih, 2. novembra. Letos je to 4. novembra. Kot
PRVI PETEK; Marcijan, pušč.;
običajno bo maša ob 2:30 popoldne. Že v začetku
  3 S PRVA SOBOTA; Viktorin Ptujski, šk., muč.;
oktobra ste dobili pisma s povabilom, da pošljete na
Just Tržaški, muč.; Martin Porres, red.;
priloženem listu imena rajnih, ki jih priporočate v
  4 N 31. NAVADNA NEDELJA (zahvalna); Karel molitev. Za vse te rajne je v naši cerkvi vsak dan maša
ob 7:00 zjutraj, listki s imeni, ki ste jih poslali, pa so
Boromejski, šk.; Vital in Agrikola, muč.;
  5 P Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstni ob oltarju ves november. Če je kdo pozabil poslati list
ka; Gomidas Keumurgian, muč.; Bertila, op.; z imeni, naj to stori čimprej, da bodo njegovi rajni
deležni vsaj dela novembrskih maš.
  6 T Lenart, op.; Marjeta Lotarinška, vd., red:,
Ob pošiljki oktobrske številke Ave Maria v Kanado
  7 S Engelbert, šk.; Vilibrord, šk.;
se je pojavil problem: na enega od naslovov je prišel
  8 Č Janez Duns Scot, red., duh.; Bogomir, šk.;
kar lep kup izvodov. Sicer nisem do zdaj dobil iz Kana
  9 P Posvetitev lateranske bazilike;
de nobene pritožbe, če pa kdo od naročnikov ni dobil
10 S Leon I. Veliki, pap., c. uč.;
oktobrske številke, naj mi to nemudoma sporoči, da
11 N 32. NAVADNA NEDELJA; Martin iz Toursa,
mu pošljem nadomesten izvod. Lahko sporočite tudi
šk.; Menas, pušč., zavetnik karavan;
po telefonu ali elektronski pošti. Številko in naslov
12 P Jozafat Kunčevič, šk., muč.;
imate na drugi strani platnic vsake številke Ave Maria.
13 T Stanislav Kostka, red.;
Seveda ne pozabite povedati svojega imena in naslova,
14 S Nikolaj Tavelić in tov., red., muč.;
saj ga iz sporočila ni mogoče uganiti. Kaj je bil vzrok
15 Č Albert Veliki, šk., c. uč.;
te napake na ljubljanski pošti, tam še preiskujejo –
16 P Marjeta Škotska, kraljica; Neža Asiška, red.;
verjetno je nekoliko “ponorel” tisti računalnik, ki te
17 S Elizabeta Ogrska (Turingijska), red.;
reči vodi. Tudi računalniki včasih ponorijo, čeprav
18 N 33. NAVADNA NEDELJA; Posvetitev bazilik manjkrat kot ljudje. In nor računalnik lahko popraviš,
norega človeka pa ne.
sv. Petra in Pavla v Rimu; Abdija, prerok;
V petek, 21. septembra, je prišel v Lemont novome
19 P Narsej, šk., muč.; Barlam, muč.;
ški škof msgr. Andrej Glavan z dvema bogoslovcema.
20 T Feliks Valoiški, red.; Edmund, kralj;
Naslednje jutro so odšli z romarskim avtobusom na
21 S Marijino darovanje; Albert, šk.;
22 Č Cecilija, dev., muč.; Zahvalni dan;
Baragove dneve v Marquette. Vrnili so se v ponedeljek,
23 P Klemen Rimski, pap., muč.; Kolumban, op.; 24. septembra zvečer in ostali v Lemontu še cel teden.
24 S Spomin vseh rajnih serafinskega reda;
V Slovenijo so se vrnili 1. oktobra. V petek, 28. septem
bra, pa je prišel provincial slovenske frančiškanske
25 N KRISTUS KRALJ; Katarina Aleksandrijska,
province p. Stane Zore in ostal tukaj do 10. oktobra,
dev., muč.; Erazem, muč.;
ko je končal kanonično vizitacijo.
26 P Silvester, op.; Leonard Portomavriški, red.;
Nekoliko družinske slovesnosti je bilo 3. oktobra,
27 T Virgil, šk., apostol Karantanije;
ko je p. Atanazij Lovrenčič praznoval 90-letnico. Je
28 S Gregor III., pap.; Jakob Markijski, red.;
kar pri dobrem zdravju, jé vse od kraja in ne potre
Eberhard, šk.;
buje nobenih zdravil. Seveda, za kakšen pretep ne
29 Č Vsi svetniki frančiškanskega reda;
bi bil več, toda to, da hodi še k zobozdravniku, pa
Saturnin, muč.; Radbod (Radogost), šk.;
tudi nekaj pove o njegovem zdravju. Kot kaže, mu je
30 P Andrej, ap.; Justina, dev., muč.
Gospod Bog odmeril kar velik krožnik žgancev, ki še
ni prazen. Želimo mu po stari navadi dolgo življenje,
kratko smrt in srečno večnost.
Ako na mrtvih dan deží,
Rojstni dan in god obhaja v novembru p. Martin
vreme po snegu diši.
Stepanich (12. nov. 1915). Oboje je na isti dan, ker je
njegov zavetnik sv. papež in mučenec Martin, ki go
Ako je na Lenartovo lepo ali grdo,
duje en dan za svojim soimenjakom, škofom v Toursu.
do božiča bo ostalo tako.
Umrli so novembra: p. Andrej Svete (12. nov. 1988);
Če Martin oblake preganja,
br. Ksaverij Patton (9. nov. 1952); br. Serafin Vene (9.
nestanovitno zimo napravlja.
nov. 1985); p. Anzelm Murn (20. nov. 1941); p. Rafael
Sešek (21. nov. 1999) in p. Stanislav Drev (30. nov.
Vreme Katarine
1922). Naj vi miru počivajo!
tudi prosinca ne mine.
p. Bernardin

Za srečno smrt so potrebne tri reči: storjeno krivico brez odloga popraviti;
vedno v Božji milosti živeti; dobro delati, dokler utegnemo.
bl. Anton Martin Slomšek
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PRIDI, GOSPOD JEZUS!
bl. Janez Pavel II.

»Glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo, da
povrnem vsakomur po njegovem delu. Jaz sem Alfa in
P. Vladimir Kos – Tokio
Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec ... Jaz, Jezus, sem
poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede Cerkva. Jaz sem Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja
Vi vsi, ki s svečkami v november tlite,
zvezda. In Duh in nevesta pravita: 'Pridi!' In kdor posluša,
obrišite si znova sol solzá:
naj reče: 'Pridi!' In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj
nikar, nikar besed ne pozabite,
zastonj zajema vodo življenja,« piše v Razodetju.
Božji odrešenjski načrt, »skrivnost njegove volje«, ki
ki s Križa jih je Kralj nebeški dal
zadeva vse stvari, je v pismu Efežanom nakazan z značil
SKESÁNEMU.
nim izrazom »združiti v eni glavi – Kristusu nebeške in
zemeljske stvari«. Prvi je razumel in čudovito razvil to te
Vi vsi, ki s krizantemami drhtite
mo Irenej, lyonski cerkveni oče iz drugega stoletja. Proti
v novembra hladni mrak, spominov mrak:
vsakemu drobljenju zgodovine odrešenja, ločevanju med
nikar, nikar besed ne pozabite,
Staro in Novo zaveto, razsipanju božjega razodetja in
ki Kralj-Pastir jih združil je za znak
delovanja Irenej postavlja v ospredje edinega Gospoda,
Jezusa Kristusa, ki v svojem učlovečenju povezuje v sebi
POTRTEMU.
vso zgodovino odrešenja, vse človeštvo in vse stvarstvo:
Mi vsi, ki v dnu po sreči hrepenimo,
Kristus »združuje v sebi, on obnavlja vse«.
po sreči vsaj med najbolj dragimi...
Kakor apostol Pavel v pismu Rimljanom tudi Irenej
Kristusa primerja z Adamom: Kristus je novi Adam, prvoroNikar na Kralja src ne pozabímo:
jenec Bogu zvestega človeštva, ki z ljubeznijo in poslušno
pri Njem se bol v spokojnost spremení
sprejme odrešenjski načrt, ki ga je Bog določil kot dušo in
LJUBEČEMU.
cilj zgodovine. Kristus mora odstraniti uničenje, malikovalstvo, nasilje in grehe, ki jih je neposlušni Adam povzročil
v zgodovini človeštva in vsega stvarstva. S svojo popolno pokorščino Očetu Kristus odpira dobo miru z Bogom in
med ljudmi, ko uresniči v sebi spravo razkropljenega človeštva. V sebi obnavlja Adama, v katerem se prepoznava
vse človeštvo, in ga spreminja v božjega posinovljenca ter ga privede nazaj v polno edinost z Očetom. S tem, da je
po telesu in krvi postal naš brat, postane tudi »glava«
odrešenega človeštva.
Kristusovo odrešenjsko delo, kot ga razume apostol
Pavel, zajema vse stvarstvo, v vsej raznolikosti sestavin.
Sama narava, ki je bila zaradi greha podvržena nesmis
lu, onečaščenju in razdejanju, postane deležna radosti
osvoboditve po Kristusu v Svetem Duhu.
Tako se začenja popolno uresničevanje prvotnega
Stvarnikovega načrta: to je stvarstva, v katerem sta Bog
in človek, moški in ženska, človeštvo in narava združena
v skladnost, dialog, občestvo. Kristus na čudovit način
prevzema ta načrt, ki ga je sprevrgel greh, in ga skrivnost
no, toda učinkovito uresničuje v sodobni stvarnosti,
v pričakovanju, da ga popolnoma dovrši. To delo bo
popolnoma uresničeno ob dopolnitvi zgodovine, ko bo
»Bog vse v vsem«, kot prav sv. Pavel. Zadnja stran knjige
Razodetja z živimi barvami opisuje ta cilj. Cerkev in Sveti
Duh proseče pričakujeta čas, ko bo Kristus kraljevanje
izročil Bogu Očetu, potem ko bo uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kot zadnji sovražnik bo
uničena smrt, kajti Bog je vse položil pod noge svojega
Sina. Cerkev, Jagnjetova nevesta, zazrta v ta dan luči, pa
goreče kliče: »Maranatha! Pridi, Gospod Jezus!«

V NOVEMBRSKIH SPOMINOV MRAK
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NEDELJSKE MISLI
4. november
31. navadna nedelja
LJUBIMO GOSPODA Z VSEM SRCEM
5 Mz 6,2-6
Knjiga Devteronomij je 5. po vrsti med Mojzesu
pripisanimi in je zamotana lepljenka pogledov v
zgodovino in oznanila temeljnih zapovedi, razgla
šanja dolžnosti posameznikov, sklenitve zaveze ter
obljube blagoslova in grožnje prekletstva, Mojzesu
pa je pripisano zato, da bi njen reformni namen s
tem dobil večjo avtoriteto. Naš odlomek je novo
uzakonjenje tistega, kar so že davno poznali, pa
zanikrno opuščali in je bila reforma nujno potreb
na. Opomin je namenjen vsemu ljudstvu v vsakem
času  in ne, kot je bila navada v preroških knjigah,
določenim krogom ali določenim okoliščinam. Za
povedi in zakoni nimajo veljave samo v posameznih
okoliščinah, ki so posvečene bogočastju, ampak »vse
dni tvojega življenja.« Plačilo za to je kajpak dolgo
in srečno življenje – misel o večnem življenju je bila
Judom še tuja ob Jošijevi reformi tam v drugi polovici
7. stoletja pr. Kr., ko je knjiga nastajala. Eden izmed
razlogov moralnega propadanja Izraela je bil prav v
tem, da so se zanašali na svoje članstvo v izvoljenem
ljudstvu, življenje po zapovedih pa jim je bilo bolj
postranskega pomena. Zato je glavni opomin knjige
tisti, ki nespremenjen velja še danes: zapovedi in za
koni so veljavni vedno in povsod, ne le takrat, kadar
se komu to zdi primerno in prav.
11. november
32. navadna nedelja
VDOVA POSKRBI ZA HRANO ELIJU
1 Kr 17,10-16
Zgodba o Eliju, ki vdovi in njenemu sinu ob času
lakote poskrbi za živež v zameno za skrb, ki sta mu
jo izkazala, je uvod v Elijev spopad z ljudstvom in
kraljem, kjer je višek v njegovi tekmi z Baalovimi du
hovniki na Karmelu, tekmi v kateri Elija sicer zmaga,
pa mora bežati pred kraljevo jezo. Za naše pojme je
posledica njegove zmage nad Baalovimi duhovniki
dokaj barbarska: Elija jih je vseh štiristo petdeset dal
pobiti. Taka sredstva so bila takrat običajna. Pripoved
o vdovi v Sarepti je enostavna, vsebinsko pa bistveno
povezana z evangeljsko pripovedjo o vdovi, ki je dala
v tempeljsko zakladnico vse, kar je imela. To, da je
vdova v Sarepti najprej od zadnjega, kar je še imela,
poskrbela za hrano Eliju, se ji je povrnilo z obrestmi,
ko je bila preskrbljena za ves čas lakote. V novozavez
ni jezik bi to lahko prevedli takole: življenje v skladu
s Kristusovim naukom je mogoče uresničiti le, če je
v njem: 1) resnična ljubezen do Boga, ki je sposobna
dati vse, kar ima (prim. vdovo v evangeliju); 2) resnič
na ljubezen do bližnjega, ki je prav tako sposobna
dati tudi zadnje, kar ima, in 3) ljubezen, ki se ne
ustavi niti pred tujcem in neznancem (prim. vdovo
iz Sarepte). Danes ni bistveno drugače: odprtih rok
za bližnjega so tisti z malo premoženja in majhnimi
2012 – AM – NOVEMBER

dohodki. Bogataši pa so, z redkimi izjemami, več ko
imajo bolj požrtni.

18. november
33. navadna nedelja
BOG BO OB KONCU REŠIL SVOJE
Dan 12,1-3
Danielova knjiga je redek gost pri bogoslužju saj
jo najdemo samo na zadnji dve nedelji v letu B. Če
prav se v naslovu imenuje prerok Daniel, knjiga ni
preroška, ampak apokaliptična, kar je posebna zvrst,
v kateri se dopolnjujeta preroško in modrostno nav
dihnjenje v Izraelu. V njej pisci nakažejo ali izrazijo
osnutek prihodnjega stanja in odkrivajo prihodnost,
ki je drugim zakrita. Knjiga je nastala v makabejskem
času, nekako okrog leta 163 pr. Kr. V nedeljskem
odlomku, ki je iz drugega dela knjige, je pripoved o
časih stiske, kakršne še ni bilo, z obljubo o časih, v ka
terih bo izvoljeno ljudstvo rešeno. Kot v zadnji knjigi
Nove zaveze, v Knjigi razodetja, mora pred rešitvijo
Božjega ljudstva priti čas stiske in trpljenja, kateremu
sledu vstajenje, ki je jasno omenjeno v Danielu kot v
eni od prvih starozaveznih knjig. Tu se prvič svetovna
zgodovina razlaga kot priprava na Božje kraljestvo.
To misel je novozavezna knjiga Razodetje prav ob
močnem opiranju na Daniela privedla do vrhunca.
Pri Danielu nastopajo tudi nebeška bitja, od katerih
je omenjen Mihael. Razpravljanje o angelih je sploh
značilno za apokaliptične knjige – v novozavezni
knjigi Razodetja jih je vse polno. Daniel pa z opisom
padca Antioha IV. Epifana napoveduje konec, ko se
bo uresničilo vstajenje in poslednja sodba.
25. november
Kristus Kralj
KRISTUSOVO KRALJESTVO JE NEUNIČLJIVO
Dan 7,13-14
Splošni podatki o Danielovi knjigi so bili ome
njeni že pri prejšnji nedelji. Odlomek na praznik
Kristusa Kralja, ki zaključuje bogoslužno leto, opisuje
pisateljevo nočno videnje, ko ob Staroletnem, kot
imenuje Boga, vidi nekoga, ki je kakor sin človekov,
in mu je dana čast in oblast in kraljestvo. Lahko, da
je bilo to videnje Danielovim sodobnikom nerazu
mljivo, mi pa vemo, da je izraz “sin človekov” v bistvu
pomenil nekoga, ki je posebno povezan z Bogom
in ga je Kristus uporabljal zase. Pri tem videnju iz
Danielove knjige pa je treba upoštevati tri vidike, ki
so pomembni tudi za izpolnitev tega videnja v novi
zavezi: 1) njegova popolna vsepresežnost – ne ozira
se na nobene omejitve človeka ali sveta; 2) njegova
popolna usmerjenost v poslednji čas, v uresničenje
Božjega kraljestva; 3) njegova popolna splošnost –
nihče in nič ni izključeno iz tega Božjega posega ob
drugem prihodu, kar se seveda popolnoma sklada z
besedami o novem nebu in novi zemlji iz novozavez
ne knjige Razodetje. Za naše razumevanje zgodovine
in sedanjosti pa je pomembna prav napoved, da se
bo Božje kraljestvo uresničilo šele ob koncu časa.
Sicer je od Kristusovega vstajenja že med nami in
naša dolžnost je sodelovati pri njegovi rasti, vedeti pa
moramo, da se bodo družbene, gospodarske in poli
tične krize še nadaljevale do njegovega uresničenja.
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BRALI SMO...
HOLLYWOOD — Režiser Jože Možina je na festi
valu ITN v Hollywoodu prejel nagrado za najboljšega
režiserja v kategoriji dokumentarnih filmov za film o
misijonarju Pedru Opeki z naslovom “Dobri prijatelj
Pedro Opeka”. Film predstavlja karizmatičnega du
hovnika, ki je s sodelavci gibanja Akamasoa pomagal
več kot 23.000 brezdomcem. Misijonarja postavlja za
zgled pri spopadu z revščino in potrošništvom ter pri
varovanju okolja ob reševanju socialnih problemov.
KAIRO — Predsednik vlade je naznanil, da je ne
kaj mladih demonstrantov, zaprtih ob septembrskih
nemirih pred ameriško ambasado zaradi za musli
mane žaljivega filma, izpovedalo, da so bili plačani
za sodelovanje pri demonstracijah. Policija preiskuje
kdo je torej organizator in plačnik teh nemirov.
CANBERRA — Avstralski parlament je po večdnev
ni vroči razpravi z 98 proti 42 zavrnil predlog zakona
o  uzakonitvi istospolnih porok. Javnomnenjske raz
iskave kažejo, da večina Avstralcev podpira njihovo
uzakonitev, vendar pa jim nasprotuje konservativna
opozicijska koalicija pod vodstvom Liberalne stran
ke in številni v vladajoči levosredinski Laburistični
stranki. Proti sta tako glasovala tudi laburistična pre
mierka Julia Gillard in vodja opozicije Tony Abbott.
NAYPYIDAW — Škofje v Myanmaru so izrazili za
dovoljstvo in upanje zaradi »koraka naprej«: z uradno
prisego 2. maja je Aung San Suu Kyi — s svojimi člani
stranke Narodna zveza za demokracijo — uradno
postala del burmanskega parlamenta. Manjšinska
katoliška Cerkev po besedah škofa Raymonda Sawa
Po Rayja »sodeluje s prebivalstvom, civilnimi uradni
ki in drugimi verskimi skupnostmi, da bi prispevala
svoj delež k prenovi dežele«.
KUALA LUMPUR — Sodišče v malezijski prestolni
ci je ugodilo prošnji katoliške Cerkve, da sme v jeziku
domačinov “bahasa malaysia” uporabljati oznako
Alah za Boga, kar ta v tem jeziku pomeni. Seveda to
velja le za publikacije v tem jeziku, v drugih jezikih
pa se mora strogo držati imena Bog.
BRUSELJ — Belgijske klarise v samostanu v Ma
lonnu, ki so ponudile zavetje Michelle Martin, nekda
nji ženi in pomagačici ugrabitelja, posiljevalca in
morilca deklet Marca Dutrouxa (prizivno sodišče v
Bruslju je odločilo, da bodo Martinovo zaradi lepega
vedenja izpustili po 16 namesto 30 letih), so dobile
700 pisem podpore. Njihovo »človekoljubnost« so
pohvalili tudi številni katoličani in znane osebnosti.
BUENOS AIRES — Argentinski dnevnik Los Andes
je objavil, da je nadškof Hector Aguer (La Plata) očital
mladinski politični organizaciji La Campora, ki je bli
zu oblastem, da učence v državnih in katoliških šolah
načrtno zlorablja za politične kampanje. Argentinski
škofje se tudi ne strinjajo z namero oblasti, da bi do
bili volilno pravico mladi od šestnajstega leta dalje.
VATIKAN — Sveti sedež je papeški katoliški
univerzi v Limi, ker ne deluje »v skladu z disciplino
in moralo Cerkve«, odrekel pravico, da se imenuje
“papeška” in “katoliška”. Odločitev je podpisal va
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tikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone.
Vodstvo univerze pa je 23. julija sporočilo, da želi ta
ustanova še naprej obržati oba naslova, ker ju ščitijo
tudi perujski zakoni.
DORNBIRN — Avstrijski list Vorarlberger Na
chrichten je objavil novico, da se je iz protesta
zoper »centralistični« vodstveni slog, pomanjkanje
pripravljenosti na reforme in »nemogočih delovnih
razmer« župnik v župniji Dornbirn-Haselstauden Ro
nald Waibel odpovedal duhovniški službi. Pri slovesu
je prosil župljane, naj spoštujejo njegovo odločitev
in nadaljujejo sodelovanje in dejavnosti v Cerkvi.
ŽENEVA — Visoka komisarka za človekove pra
vice pri ZN, Navi Pillay, je na začetku 21. seje Sveta
za človekove pravice pri ZN izrazila zaskrbljenost
zaradi nadaljujočih se napadov na verske manjšine.
Tovrstne napade je treba obsojati, zakone, ki dopu
ščajo zapostavljanje, pa odpraviti. Visoka komisarka
se je posebej zavzela za dekleta in žene v Afriki, ki so
velikokrat zapostavljene zaradi svoje etnične pripa
dnosti, družbenoekonomskega položaja in spola.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za kul
turo, kardinal Gianfranco Ravasi, je izjavil, da bo v
prihodnje treba na redne seje sveta povabiti tudi
ateiste, kajti ti so, ker na svet gledajo iz drugačnega
zornega kota, »nujni« sogovornik katoliške Cerkve.
Njihov “živi glas” bi tudi poživil dialog z nevernimi.
HANNOVER — Zbralo se je 300 nemških škofov,
duhovnikov, redovnikov in laikov, ki so se pogovar
jali o družbeno-dobrodelni vlogi Cerkve v sodobni
družbi, pa tudi edinosti in mnogovrstnosti v Cerkvi
ter odnosu do znova poročenih oseb.
NEW DELHI — Indijski narodni cerkveni svet
je obsodil uporabo orožja policije ob preganjanju
protestnikov, ki nasprotujejo postavitvi jedrske elek
trarne Koodankulam v južnoindijski zvezni državi
Tamil Nadu. Okrog 4.000 protestnikom, večinoma
vaščanom in ribičem, ki se bojijo za svojo varnost,
naj bi se postavilo po robu več kot 7.000 policistov.
LONDON — Najstarejšo še ohranjeno natisnjeno
izdajo predreformacijskega angleškega mašnega
obrednika “Sarum Misal” iz leta 1487 so prodali za
633.000 evrov ustanovi “National Trust”, ki skrbi za
ohranitev podobnih izjemnih zakladov.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je 11. septembra za Radio Vati
kan povedal, da so pri Svetem sedežu v prizadevanju
za preglednost poslovanja in izpolnjevanja ukrepov
zoper pranje denarja najeli za svetovalca švicarskega
finančnega strokovnjaka Reneja Brülharta.
ZÜRICH — Novi predsednik Švicarske škofovske
konference, škof Markus Büchel, je v pogovoru za
Neue Züricher Zeitung dejal, da ni treba precenje
vati napetosti v Cerkvi v Švici. Številni Švicarji se niti
ne zavedajo velike raznolikosti posameznih škofij,
poleg tega škofovska konferenca ni zvezni svet,
katerega odločitev bi bila obvezna za vse. Kaj bodo
sprejeli, odločajo posamezni škofje.
PARIZ — Predsednik Francoske škofovske kon
ference kardinal André Vingt-Trois je obsodil načrt
francoske vlade, da bi tudi istospolni pari lahko
posvojili otroke. Poudaril je: »To, da ljudje mislijo,
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da imajo pravico do otrok, ne sme postati razlog, da
pozabljajo na pravice otrok,« poroča La Croix.
BERLIN — Nemška nadškofa Robert Zollitsch
(predsednik Nemške škofovske konference) in Lud
wig Schick (Bamberg) sta zaskrbljena zaradi nasilja,
ki ga je v arabskem svetu povzročil ameriški video
Nedolžnost muslimanov. Namen nove desničarske
stranke “Za Nemčijo”, da bi predvajali video, je
nadškof Zollitsch označil za »nesprejemljiv in ne
smiseln«, saj bi s tem lahko le škodovali kristjanom.
VATIKAN — Papežev komornik Paolo Gabrieli, ki
je kradel zaupne papeževe dokumente, je bil obsojen
na 18 mesecev zapora. Tiskovni predstavnik Vatika
na, p. Federico Lombardi je povedal, da ga bo papež
verjetno pomilostil.
BAGDAD — V nedeljo, 16. septembra, je pred
vhodom v katoliško stolnico v Kirkuku eksplodiralo
nastavljeno eksplozivno telo. Eksplozija je povzro
čila veliko gmotno škodo, človeških žrtev pa ni bilo.
DUNAJ — Strokovnjak za kazensko pravo na
innsbruški univerzi prof. Klaus Schwaighofer meni,
da bi lahko v Avstriji prepovedali predvajanje spor
nega filma o preroku Mohamedu, kot razlog za to pa
navedel “žalitev verskih naukov”, določene v 188.
členu kazenskega zakonika.
ALEP — Kaldejski škof v tem sirskem mestu
Antoine Audo je zavrnil očitke, da se Cerkev v Siriji
podreja Asadovemu režimu. Ti očitki so »krivični in
neutemeljeni«, je povedal za misijonsko agencijo Fi
des. »Tudi med kristjani številni upajo v spremembo,
ki bi resnično prinesla večjo svobodo,« je dejal škof.
Večina sirskih kristjanov je preprostih in jih je nasi
lje po krivici zadelo. Ni jim do tega, da bi podpirali
kateri koli režim, marveč si želijo miru in spoštova
nja; uresničevanje tega, kar je ob obisku v Libanonu
poudaril papež Benedikt XVI.
RIM — Prenovljeni kip papeža Janeza Pavla II.
pred železniško postajo Termini, ki je že ob odkrit
ju maja 2011 zbujal zgražanje ljudi, bodo na novo
odkrili 1. oktobra. Kip je preoblikoval — papežev
obraz in obleko — italijanski kipar Oliviero Rainaldi.
Preoblikovanje so predlagali tudi strokovnjaki.
MOSKVA — Ruski parlament pripravlja predlog
zakona, s katerim bi v prihodnje ostreje kaznovali
žalitev verskih čustev.
PARIZ — Slovenski misijonar na Madagaskarju
Pedro Opeka je 22. septembra dobil v Parizu visoko
priznanje za svoje nesebično delo med ubogimi na
»rdečem otoku« (Madagaskarju). Priznanje mu je
podelilo združenje “Ligue Universelle du bien pu
blic”. Pedro Opeka je iz Pariza odpotoval v Švico na
srečanje “Forum-Habitat”, 2. oktobra pa se je vrnil
k svojim Malgašem.
CELOVEC — V prostorih koroške deželne vlade
so 1. oktobra podelili dolgoletnemu ravnatelju ZG/
ZRG za Slovence in podpredsedniku Skupnosti ko
roških Slovencev dr. Reginaldu Vosperniku veliki
zlati znak dežele Koroške za posebne zasluge za
slovensko narodno skupnost na Koroškem, zlasti za
zasluge na področju manjšinskega šolstva, znanosti,
publicistike, gospodarstva in manjšinske politike ter
za prizadevanje za sožitje na Koroškem.
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SALZBURG — Kirkuški kaldejski nadškof Louis
Sako je na letnem zasedanju Iniciative krščanski
Vzhod (ICO) povedal, da se boji ozemeljskega razpa
da več arabskih držav. Irak se bo razdelil na kurdski,
šiitski in sunitski del. Politične skupine, ki temeljijo
na verski in narodni istovetnosti (Suniti, Šiiti, Kurdi,
Arabci in Turkmenci) so že tako razdeljeni, da sko
rajda ni več mogoča skupna politična prihodnost.
DUNAJ — Kardinal Christoph Schönborn, pred
sednik svetovnega apostolskega kongresa o usmi
ljenju, je povedal, da bo prihodnji kongres od 14. do
18. avgusta v Bogoti v Kolumbiji. Udeleženci bodo
glavno pozornost namenili pomenu Božjega usmi
ljenja za misijonsko moč Cerkve.
BOGOTA — Na razsodbo kolumbijskega ustavne
ga sodišča, ki je na novo opredelilo pomen besede
»družina«, se je nemudoma odzval škof Juan Villota
s pastoralnim pismom z naslovom Združeni za ži
vljenje in družino. V njem je izrazil svojo zaskrblje
nost zaradi nedavne odločitve sodišča. Po besedah
ustavnih sodnikov namreč družinska vez nastane
v različnih okoliščinah, od katerih pa je bistvenega
pomena svobodna volja oz. želja oblikovati družino
ne glede na spolno usmerjenost njenih članov.
FULDA — Predsednik Nemške škofovske konfe
rence nadškof Robert Zollitsch je opozoril na pomen
sprejemanja in vrednotenja pluralizma v Cerkvi.
Julija 2011 se je začel dialog Nemške škofovske kon
ference in Osrednjega odbora nemških katoličanov
(ZdK), s katerim so nemški škofje odgovorili na spo
menico več kot 240 nemških teologov. Za dialog so
si vzeli čas do leta 2015.
QUITO — Predsednik Ekvadorske škofovske kon
ference nadškof Antonio Arregui Yarza je Evropi in
ZDA očital dvoličnost v boju zoper mamila. Medtem
ko so na letališčih strogi nadzori, v samih državah
trgovina z mamili ni tako zelo nadzorovana. Od tod
tudi denar, od katerega živijo mamilaške združbe.
DAMASK — Melkitski patriarh Gregorios III. La
ham meni, da siloviti protesti muslimanov zoper
provokativen film Nedolžnost muslimanov o prero
ku Mohamedu ne bodo imeli pravega učinka; bolje bi
bilo, če bi muslimani opozarjali na številne pozitivne
strani in vrednote islama v vsakdanjem življenju,
namesto da na film odgovarjajo sovražno in nasilno.
BILA VODA — V tem šlezijskem mestu so odprli
Muzej zgodovine izolacije, internacije in integracije
o žalostni usodi ženskih redov za časa komunizma na
Češkoslovaškem. Ko so leta 1950 v tej državi prepo
vedali vse moške in ženske redove, so komunistične
oblasti v Bili Vodi uredile osrednje zbirno taborišče
za vse češkoslovaške redovnice. Očitali so jim, da
so »razbijale državo«, številne so tam umrle in so
pokopane, preostale so po letu trdega dela pošiljali
v tekstilne tovarne in drugam.
BAGDAD — Pomožni škof Shlemon Warduni je
obsodil zadnje bombne napade v več iraških mestih,
ki so povzročili veliko žrtev. Dejal je, da je musliman
ski mesec posta ramadan čas sprave, molitve in miru,
napadalci pa so se »umazali s krvjo nedolžnih«. »Nam
ostaja le molitev, s katero bomo prosili za spravo in
mir med vsemi prebivalci Iraka,« je poudaril škof.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
POTOVANJE PROTI KARTUMU
Mladi duhovnik Janez Kocjančič je komaj v Trstu
obroči. – Ko se jim je nekoč iztrgala vrv in so plavali
videl prve ladje. Zato ni rad prevzel vodstva misijon
za njo, sta se jim že bližala dva krokodila. – Na mno
ske dahabije. Plovba navzgor po Nilu je še izveden
gih krajih so morali ladjo riniti, upirajoč se v njena
cem delala velike skrbi. Čez brzice je ob narasli vodi
boka. – Na nekaterih mestih so bila rečna tla zaradi
še nekako šlo, četudi z nevarnostjo za ladjo in za
drobnega peska tako sipka in drsna, da se skoraj ni
življenje potnikov. Ob nizki vodi so pa morale ladje
bilo kam upreti.
pod kakšno brzico čakati zelo dolgo, tudi pol leta, da
Včasih so se vozili mimo dateljnovih palm in
je voda spet narastla. V času, ko je Kocjaničič začel
vrtov, njiv in vasi. Včasih pa po več dni niso videli
voditi ladjo, je Nil upadal. Zato mu je Knoblehar dal
drugega kakor gole skale in neporastle gorske hrbte.
dovoljenje jadrati nazaj do Kaira, če bi drugače ne šlo,
Kadar je sredi vročine udaril mrzel veter in kmalu
in tam čakati na porast reke. Pa ni bilo treba; spre
prešel v vihar, je toplomer zelo padel in so zadrgetali
tni, pogumni in vztrajni Kocjančič ni pod nobeno
od mraza. Drugod se je pa toplomer naenkrat dvignil
brzico obupal. Delal je čuda; kamor je prišel, so ga
od 15 na 60 stopinj; bilo jim je, kakor da so stopili
očudovali. Vožnja je bila
v peč.
polna zanimivih, a tudi
Pod vsako brzico so
vznemirljivih in včasih
morali najeti tam čaka
skrajno nevarnih do
joče težake, tudi po sto
godkov. Popisoval si jo
ali dvesto hkrati. Mnogi
je sproti v dnevniku in jo
izmed njih so bili svojim
pozneje opisal v dveh Le
gospodarjem-šejkom
tnih poročilih Marijine
nepokorni; mnogi so
ga društva (1851/1852,
bili leni in nezadovoljni
33-39; 1852/1853, 13-20).
s pogodbeno plačo in
Tudi staršem jo je dne 24.
sta morala bič in trnjeva
junija l. 1852 na kratko
palica večkrat udarjati
očrtal. Pod njegovim vod
po njihovih golih rjavih
stvom je bilo 17 oseb, ki
ali črnih hrbtih. Neki
smo jih omenili: duhov
krajevni predstojnik ni
nik Trabant, kovač Knavs,
hotel dati Kocjančiču
Nilova brzica
tolmač Hudaj in 14 berberskih ladjarjev. S
obljubljenih pomagačev; on ga je pa spravil
svojo samozavestno odločnostjo si je pri ladjarjih
v strah s tem, da je pred njim s puško ustrelil v zrak.
in težakih dobil veliko spoštovanje. Imenovali so ga
Pač pa mu je bilo hudo, ko mu je sredi vožnje pošel
Abúna Hanna, naš oče Janez.
ves denar. Kako naj preživlja moštvo in pod brzica
Zelo težavno je bilo že to, da so morali pluti proti
mi najema težake? – Dober odnošaj z egiptovskimi
toku Nila. Ob brezveterju je moralo moštvo vleči
oblastmi mu je pa pomagal tudi iz te stiske.
dahabijo na vrveh. Včasih so vrvi sproti ovijali okoli
Najhuje je bilo z ladjo v brzicah. Nekatere od njih
skal ali dreves. Nekje se jim je trikrat prepognjena
so dolge več ur vožnje. Njihovo bobnenje vzbuja že
vrv pretrgala kakor nitka; ladjo je neslo nazaj in jo
iz daljave grozo. Ponekod se veletok s strašno silo
treščilo ob skale; če bi bila iz samega lesa, bi se bila
vali in zaganja ob skale, potem se pa suče v ogrom
gotovo zdrobila. – Zopet drugje se je vrv težakom
nih vrtincih. Naši potniki so zaskrbljeno gledali
izmuznila; vodna struja je ladjo zaobrnila in zagnala
ostanke ladij, ki so se v brzicah razbile. Še grlice, divji
proti skalnatemu hrbtu, ki se ob njem suče zelo ne
golobi in druge ptice prestrašene letijo iz takega ne
varen vrtinec. Čakali so, kaj bo; skoraj si niso upali
gostoljubnega kraja. Zdaj pa zdaj so skale zastavile
dihati. Iz neznanega vzroka se je pa dahabija ustavila,
popotnikom pot; skozi take tesní je bilo treba pluti s
preden je prišla do nevarne skale. – Tri dni potem
skrajno previdnostjo. Drugič spet je dahabija obtiča
se je po nemarnosti mornarjev obrnila počez in se z
la na skriti skali in se je na njej nevarno nagnila. Na
obema koncema uprla v skalna bregova; zapirala je
nekem kraju je niso mogli drugače spraviti naprej,
reko in delala jez nad seboj. Kaj bo, če se voda zažene
kakor da so – kakor že v 1. brzici – navalili niže od
preko nje ali jo odgozdi z obeh bregov? Kocjančič je
nje skale in tako naredili jez; voda, ki se je nabrala, je
dal ladjo prav previdno in počasi obračati. Pri tem se
ladjo dvignila s čeri. Nekoč se je železje na boku ladje
je zlomilo železno krmilo, težko osem starih centov.
utrlo kakor preperela deska. Nekje si je Kocjančič
Knavs je bil hitro pripravil zasilno kovačnico; ladjarji
zabeležil v dnevnik: »Bila je strašna noč; z vročimi
so pa tri dni vlekli meh, delali žerjavico in pomagali
molitvami sem se priporočil varstvu naše nebeške
Knavsu, da je zlomljeno krmilo obil z železnimi
Zavetnice in komaj čakal, da se prikaže danica.«
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Niko Kuret

VERNE DUŠE
2. listopad
Spomin vernih duš je v dobršni meri prekril sam
sosednji vasi, tako so čez dan veliko nabrali.
praznik vseh svetnikov. Kot spominski dan v katoli
To šego darovanja vernim dušam srečamo še dru
ški Cerkvi sega dan vernih duš v konec prvega tisoč
god na Koroškem. Ko gospodinja v Selah peče flanca
letja po Kristusu. Dotistihmal so se ljudje spominjali
te, vrže prvega zmerom v ogenj, da je “za rajne duše”.
svojih rajnih pač tako, kakor je velevalo tisočletja
Na videz je smisel obdarovanja z dušnim pecivom
staro izročilo. To izročilo je govorilo o vračanju duš
kaj preprost. Dar naj bi bil plačilo molitvi za verne
rajnikov iz onostranstva na ta svet; vračali so se srditi
duše. Saj je že po Stari zavezi (2 Mkb 12,46) molitev
in dobrotni, treba jih je bilo potolažiti z žrtvami, si
za rajnike potrebna. Stari nauk Cerkve potrjuje v
jih pridobiti; njihovi dnevi so bili ob določenih časih
začetku 13. stoletja, da so umrlim »miloščina, maša
zlasti med jesenskim in pomladanskim enakonoč
in druga dobra dela« v korist.
jem, posebno okoli zimskega kresa.
Stvar pa vendar ni tako preprosta. Zasledovati
Med drugimi običaji na vernih duš dan so otroci in
jo moramo do začetkov naše kulture, kjer obsta
siromaki hodili pobirat “dušno”
nemo pri stari predkrščanski
pecivo. Prešce iz ajdove moke so
veri o vračanju duš rajnikov iz
ta dan delili beračem v novome
onostranstva na ta svet. To vero
ški okolici. V Podjuni (Pustrica,
smo že in jo bomo še večkrat
Ruda, Libuče, Pliberk, Rekarja
omenjali.
vas, Galicija, Globasnica) so še
Rajniki so po predkrščanskih
pred drugo svetovno vojsko pek
verovanjih terjali žrtve. Zato so
li majhne štručke iz ajdove in
prinašali blagoslov, prinašali so
koruzne moke, tako imenovani
rodovitnost, dobro letino. Spo
“héjdovec” (ali “éjdovec”) in
min na to je ohranjen prav do
“sirkovec” ali “turčjak”. Le-te
današnjih dni. Na splošno so pri
ga pečejo v okolici Borovelj še
hajali duhovi prednikov uteleše
danes, ali pa čisto ržen kruh, ki
ni v našemljenih moških, ki so
so ga narezali v kosce. V Globas
kot člani posebnih tajnih družb
nici so ga imenovali “mižnjak”.
opravljali s tem obredno nalogo.
V Pliberku so delili dušni kruh
Šeme so se ohranile v času okoli
na dan vernih duš pri mestni
novega leta in pred pustom,
župnijski cerkvi, dan nato pri
njihova nekdanja naloga se da
pokopališki cerkvi v Spodnjih
danes komaj še slutiti. Na praz
Libučah in tretji dan pri poko
nik mrtvih je stvar drugačna.
pališki cerkvi v Šmarjeti na Ko
Mrtve so nadomestili reveži.
melju. Nekdaj so celo otroci iz
Če oni prihajajo po darove, po
Celovca prihajali z vrečami v
nekdanje žrtve, zastopajo duše
okoliške hribovske vasi in na
mrtvih. Kako naj to razumemo?
Prešce pripravljajo
birale take kruhke. Kmetje so
Danes predstavniki rajnih niso
jih radi obdarili, saj so od dobrega dela pričakovali
več našemljeni. Razvoj jim je snel šemska oblačila, jih
oseben blagoslov. Konec naturalnega gospodarstva
naredil za navadne obhodnike, katerih vlogo so po
je prinesel tudi spremembo daru. Namesto kruha
občutnih družbenih in gospodarskih spremembah
so kmetje začeli deliti revežem denar. Kruh so sicer
prevzeli reveži in naposled otroci. Darovi, ki so bili
delili revežem pri vsakem večjem pogrebu. Pliberški
prvotno namenjeni mrtvim, dobe v krščanstvu drug
kruhki, “kržiči”, imajo obliko žemlje in vanjo vrezan
pomen. Reveži in otroci jih sprejemajo zato, da bi
križ. Te kruhke je treba, če je le mogoče, jesti vroče.
molili za duše rajnih, ki še trpe v vicah!
Kadar kdo sne prvi hlebček, mora zmoliti očenaš za
Dar pa je ostal tak, kakršen je bil spočetka: pecivo,
rajne. Pri peki vržejo gospodinje en hlebček v ogenj
kruh, ki je praoblika jedi, kot jo navaja tudi očenaš:
na ognjišču “za duše v vicah”.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh! Prešce, vahtiči
Pri Zilji so hodili na vse svete predvsem otroci rev
in kakor se dušni kruhki še imenujejo, so torej pra
nih staršev še do zadnje vojske “krapčevat”, nabirat
staro obredno pecivo, namenjeno kot žrtev in kot
“krapče”, ki so jih gospodinje napekle celo “pekájo”,
dar rajnikom, danes pa so plačilo za molitev v prid
polno peč. Na Brdu so hodili po trije otroci skupaj.
vernim dušam.
V Gričah so bili krapiči tudi iz ržene moke, mešane
Tu se zdaj spomnimo podobne šege na Mihélovo.
s sirkovo, zgoraj pa je bil vrezan križ. Otrok se je
God sv. Mihaela je kakor nekaj drugih godov prekril
zahvalil za krapič: »Bohlonaj!« Krapčevali so tudi v
star poganski spominski dan, posvečen duhovom
2012 – AM – NOVEMBER
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prednikov. Odtod mihelski “kržeji” v Podjuni in
Spodnjem Rožu!
Natančno isto je tudi o Martinovem.
Navadno še vreme pripomore, da ljudje o vseh
svetih in na vernih duš dan niso preveč veseli. Spo
Od enga vrta čem zapet,
k’ je žalostno za slišat,
ki je pripravljen vsem ljudem
in tud’ nam vsem zagvišan:
od tegá
žegnanga
britofa.
Tam nobene ni časti,
nobenega špetira.
Gospod pri petlerju leži
in si prav nič ne zbira.
Tud’ bahač
nič drugač’
kakor berač.

Kol’ko tavžent jih tam leži,
k’ jih nismo nič poznali,
naših znancev, sprednikov,
k’ so v črno zemljo djani.
Njihov glas
kliče nas
vsaki čas.

Zdaj pa mi premislimo,
da bomo mogli umreti,
in prav milo vzdihnimo
k nebeškemu Očeti:
da b’ b’li zbran’
na sodni da
na desni stran!

Ni pa bila samo pesem tista, ki je hotela predramiti
in pretresti ljudi, zakopane v posvetnost. Nad sto let
tja do druge svetovne vojske je imelo to nalogo pri nas
tudi gledališče. Starejši rod se še spominja “Mlinarja

Tirso de Moline

in njegove hčere”, igre, ki so jo igrali nešteti ljudski
odri po vsem Slovenskem za vse svete in verne duše.
To je bila dediščina stare Avstrije, v kateri si je zlasti
Dunaj ustvaril izročilo obvezne gledališke predstave,
primerne za občutje ob spominu vernih duš.
Izročilo sega v začetek 18. stoletja. Od leta 1717
je bil na Dunaju 1. in 2. novembra leto za letom ob
vezno na gledališkem sporedu Tirsa de Moline “Don
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min na rajne, obisk pokopališča jim vzbuja resnobne
misli o minljivosti vsega posvetnega.
Dolga vrsta pesmi priča, kako je slovenski človek
doživljal občutje smrti. Vzemimo si za primer znano
pesem o žegnanem britofu:

Kolk’ mladen’čev in deklet
trupla tam trohnijo,
kolk’ nedolžnih otročičev
pri starših tam ležijo.
Tudi mi
bomo vsi
tje prišli.

Juan” (“Kamnita gostija” – Das steinerne Gastmahl),
ki se je nad sto let žilavo obdržala na dunajskih odrih.
Sledila mu je Stephaniejeva priredba Shakespeare
jevega “Macbetha”, ki pa se ga Dunajčani niso mogli
navaditi. V dobi reakcije so dobili drugo igro, ki naj
bi jim dala občutiti nekaj groze (Joseph Korompay:
Rudolph von Felseck). To je trajalo do leta 1800, ko so
igro kljub velikanskemu navalu ljudstva – ali pa prav
zato – prepovedali. Poskušali so z drugimi igrami,
celo Mozartov “Don Juan” je bil vmes, a pravega uspe
ha ni bilo. Kazalo je, da je igram za vse svete in verne
duše odklenkalo.
Tedaj se je pojavila
leta 1830 v Burg
theatru Ernesta
Raupacha (17471852) igra Mlinar
in njegova hči (Der
Müller und sein
Kind). V blizu 70
letih od svoje kr
stne predstave je
doživela v Burg
theatru okoli 120
predstav. Zaman
so se zmrdovali
nekateri kritiki.
Nekaj pomemb
nih med njimi se
je potegnilo zanjo.
Občinstvo sámo je
potrdilo staro izro
čilo in to izročilo
živi v naši soseščini
do naših dni.
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sveta zgodovina
Henri Daniel-Rops

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
II. del
DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
VIII. poglavje
TRGOVCI IN ROPARJI
DENARNA IN POSLOVNA MORALA
Kot smo videli, se verska zakonodaja nikakor
ni ogibala trgovine. Čeprav Mojzesova Postava ne
vsebuje trgovske zakonodaje, kot smo rekli, so pa
zapovedi, ki jih postavlja, dovolj jasne, da je iz njih
mogoče izpeljati célo moralo denarja in poslovnosti.
In pri tem se rabini niso obotavljali. Tudi Talmud je
oblikoval veliko število predpisov v tej zadevi in to
predvsem v spisih, ki so nastali v Babilonu, trgovskem
središču, kakršen je Babilon bil.

Mojzes prejema na Sinaju plošče zapovedi

Ali je res treba priznati, da je bilo zelo potrebno
spomniti Božje ljudstvo, da mora morala, ki jo je
postavil Jahvé, dobiti svoje mesto tudi v trgovskih
zadevah? Če beremo številne odlomke ali cela be
sedila, ki govore o trgovanju in trgovcih, bomo to
potrdili! »Težko se bo trgovec izognil spozabi, kroš
njar ne bo opravičen,« pravi Sirah (26,29). Zanj je
to torej usoda poklica: »V razpoko kamna zabijejo
zagozdo, med prodajo in nakup se bo vrinil greh«
(Sir 27,2). To je bilo spodbudno. Ezekiel je v enem
od znanih odlomkov svojih silovitih prerokb  javno
preklel velike tirske trgovce (26. pogl.), toda dvajset
drugih odlomkov Svetega pisma vodi k zaključku,
da trgovska nepoštenost ni bila izključna pravica
izraelskih sosedov Feničanov (prim. 3 Mz 19,11-35;
2 Sam 24,21; Prg 11,1; 16,11).
Je pa prav navdihnjeno besedilo z močnimi po
udarki postavilo načela. V bistvu vse izhaja iz zapove
di, vklesani v tabli Postave: »Ne kradi!« (2 Mz 20,15; 5
Mz 5,19). Ker je bilo prepovedano bližnjemu ukrasti
njegovo imetje, njegovega vola, njegovega osla,
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njegovo sužnjo, je bilo treba zaključiti, da je toliko
bolj prepovedano narediti mu škodo pri prodaji ali
nakupu. Medtem ko je Sveto pismo zelo natančno
glede prekrškov proti lastnini, se v trgovskih zadevah
omejuje na splošnosti. Kakih dvanajstkrat, na primer,
opominja, da je treba uporabljati točne tehtnice in
pravične uteži (prim. 3 Mz 16,36; 5 Mz 25,13; Prg 11,1;
16,11; Ez 45,19…); toda to je le mala reč. A o raznih
sredstvih, velikih postopkih, ki so se jih posluževali
trgovci, da so prišli do velikih zaslužkov, ne pove nič
natančnega.
Podrobnosti so predvsem v rabinskem izročilu.
Dva talmudska spisa razčlenjujeta na primer z ve
liko natančnostjo pogoje, pod katerimi se sklene
zakonita prodaja, kdaj jo ima kupec pravico razdreti,
meje, ki se jih mora držati barantanje – prepovedano
je vpraševati po ceni, če ni namena kupiti! – kako
morajo biti vpisane hipoteke in po kakšnem času
pravica zapade. Druga navodila so služila proti pis
nemu ponarejanju in določala kakšnega papirusa
in kakšnega črnila se je treba posluževati, da se ugo
tove dolgovi. Take dokumente je bilo prepovedano
“brisati”. Določeno je bilo, kako mora biti izrisano
znamenje v obliki X, kar je pomenilo razveljavitev
dokumenta. Nauk učiteljev Postave je bil tudi zelo
strog do vseh vrst verižništva s potrošnimi dobrina
mi, do kopičenja žita in olja, do združevanja trgov
cev z namenom dvigniti cene. Običajna temeljitost
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rabinov je naredila pravila
Postavo, strupeno posmehljivo odgovoril: »Če bi bil
trgovanja zelo stroga, ali
Mojzes vedel, kaj vse se da zaslužiti z denarjem po
naj bi vsaj bila taka, če bi
sojenim na obresti, tega ne bi bil prepovedal.« Težko
se jih res držali… o čemer pa
je reči, kje se je začelo oderuštvo in kakor
lahko dvomimo, saj kaže, da
daleč je lahko šla lakomnost oderuhov.
jih je bilo zelo potrebno ponav
Filon poroča, da so bili v Aleksandriji
ljati. Seveda so bili primeri, ko jih je
oderuhi, ki so zahtevali 100% obre
bilo treba nadzorovati: na primer na
sti, ne pove pa, ali so to bili njegovi
tržnicah, kjer so pooblaščenici Sanhe
sonarodnjaki, ali pogani…
drina lahko delovali, kot smo videli; ali
Je pa izjemo naredila sama
Ne kradi!
pri tempeljskih vratih, kjer je bil določen
Postava. Peta Mojzesova knjiga
davek na menjalno tarifo pol beliča za pol
pravi: »Tujca smeš terjati, kar
šekla, kar je pomenilo dodatnih deset od
pa je tvojega pri tvojem bra
stotkov k menjalni tarifi.
tu, naj tvoja roka odpusti«
To pa zadeva zelo občutljivo točko, zelo
(15,3). To pa kaže, da je Sve
sporno vprašanje: ali denar lahko donaša
to pismo spodbujalo izraelske
denar? “Zakonik zaveze”, torej poglavja 21
bančnike! Rabini so dovoljevali posojati
-23 Druge Mojzesove knjige je brezpogojen: »Če po
spreobrnjencu, če ni bil obrezan, toda ko je prestal
sodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe,
to malo operacijo, ki ga je naredila za člana izvolje
mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti!« (2
nega ljudstva, spis Baba Mecia natančno določa, da
Mz 22,24). Načelno je bilo torej vsako obrestno poso
mu mora upnik reči: »Denar, ki mi ga dolguješ, ne bo
jilo prepovedano. Peta Mojzesova knjiga natančneje
več donašal obresti.« Zanimivo bi bilo vedeti, če se je
določa, da se prepoved nanaša tudi na živila in sploh
tako res godilo… Sicer so bili pa učitelji Postave glede
na vse, kar je mogoče posoditi (5 Mz 23,20). Ali je
trgovine s pogani zelo širokosrčni. Tako je pobožen
bila taka nepopustljivost sploh sprejemljiva v neki
Jud postal zločinec, če je jedel svinjsko meso – tako
družbi, ki je bolj zapletena kot družba v nomadskih
pravi 3 Mz 11,7 – mu pa sploh ni bilo prepovedano
časih? To bi onemogočilo vsako veletrgovino. Pa še
prodati nečiste živali nečistim tujcem – tako pravi
lahko bi jo bilo obiti in to v skladu z zakonodajo, saj
Talmud. Glede trgovskih odnosov s pogani so bili
je bilo mogoče plačila nezmožnega dolžnika z nje
rabini skrajno zadržani tako v zapovedih kot v pre
govim imetjem vred zarubiti in prodati, kar so bile
povedih. Razlika kako ravnati z judovskim sužnjem
seveda lepe obresti. Na manj zakonit, pa tudi manj
in poganskim sužnjem daje misliti, da se judovskim
surov način je posojilodajalec zahteval neko darilo,
poslovnežem ni zdelo poniževalno lotiti se trgova
preden je izplačal posojilo. Rabini sami so pogruntali
nja s sužnji, kar je bila sicer posebnost prebivalcev
tolmačenje zakona:
Sidona.
obrestno posojilo je po
Ali gre tej poslovni
pravu prepovedano, v
in denarni morali, ki je
dejanju pa je v resnici
bila v nekaterih rečeh
prepovedano oderu
visoka in plemenita, v
štvo. Izdelali so doktri
drugih pa manj, posta
no kapital-denar, ki je
viti kot nasprotje mo
dovoljevala dohodek,
ralo evangelija? Malo
točno tako, kakor je v
je točk, ki naredijo vtis,
srednjem veku sveti
da Jezus presega judov
Tomaž Akvinski dopu
sko Postavo in zahteva
stil vlaganje denarja
od svojih, da jo zares
v trgovske dejavnosti.
presežejo. V Jezuso
Spis Baba Mecia je v
vem učenju je pogosto
več točkah predhodnik
vprašanje denarja in tr
tako imenovane Secun
govskih odnosov, toda
Oderuh
da pars v Tomaževi Summi. Zahtevati čezmerne ob
s tem hoče vedno pokazati popolno zaničevanje
resti od ubogih, ki jih je prizadela nesreča, pa temu
vsake navezanosti na veljavo zaradi imetja. Upnika
nasprotno Talmud imenuje »gnusoba nad gnusobo«
spodbuja, naj dolžniku odpusti dolg, kakor nam Bog
in oderuhi so zanj jasno primerljivi »tistim, ki pre
odpušča naše dolgove – sedemdesetkrat sedemkrat,
livajo kri.«
če je potrebno. Zlobni bogataš, ki je zaslužil denar
Vendar pa kaže, da te stroge izjave niso mogle
na revščini drugega, bo šel v pekel, medtem ko bo
preprečiti oderuštva. Zdi se, da je eden od tistih
ubogi Lazar počival v Abrahamovem naročju (Lk
poklicnih oderuhov upnik, ki ga omenja Jezus, ko
16,19-31). V bistvu je v Jezusovih očeh denar in vse,
nagovarja farizeja Simona glede grešnice, ki je jokala
kar ga spremlja, del področja mamona, učitelja, ki
ob njegovih nogah (Lk 7,36-48). Ti so si dali brez naj
mu ni mogoče služiti istočasno kot služiti Bogu ( Mt
manjše zadrege s pomočjo pokvarjenih pismoukov
6,24; Lk 16,13). To je tisto »krivično bogastvo,« ki ni
urediti posojila po visokih obrestih. Talmud pripo
koristno za nič drugega, kot za to, da omogoči verniku,
veduje, da je eden od njih na očitek, da prelamlja
da si nabere zaklade v nebesih (Lk 16,9-12).
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»IN MORJE JE REKLO: MODROSTI NI PRI MENI«

V kamnu izklesana podoba feničanske ladje

Po katerih potih je tekla trgovina, od katere so
imeli veliki judovski poslovneži obilne dobičke? V ve
liki meri po morju. To pa ne pomeni, da je Izrael imel
trgovsko mornarico, ki bi bila sposobna zagotoviti
njegov izvoz in uvoz. Danes bi temu rekli, da Izraelci
niso bili kaj dosti doma v pomorskem prometu.
Sicer pa niso nikoli bili mornariško ljudstvo. Saj
ne, da bi do današnjega dne ne spoznali koristi mor
ja. Ko je očak Jakob blagoslavljal svoje sinove, je po
udaril pri Zábulonu: » Zábulon prebiva ob morskem
bregu, tam na obrežju ladij, na Sidón se s hrbtom na
slanja« (1 Mz 49,13); podobno je blagoslovil Mojzes:
»Neftáli je nasičen z milostjo in poln Gospodovega
blagoslova; morje in kraje na jugu ima v lasti« (5 Mz
33,23) in v svoji Pesmi zmage je borbena Debóra
razglasila, da »Gileád onkraj Jordana počiva, in Dan,
čemu domuje na ladjah?« (Sod 5,17). Najmanj pa, kar
je mogoče reči, je, da vse kaže, da potomci Jakoba,
Mojzesa in Debóre niso negovali tega pomorskega
poklica. Vprašanje morja je v Svetem pismu pogosto
– omenjeno je okrog dvestokrat – in tudi mnoga pri
čevanja dokazujejo resnično izvedenost v zadevah
plovbe. Toda ladje so tuje, kot tiste »taršiške ladje«,
ki jih pogosto omenja, ali kot tiste, ki jih je Salomon
v španoviji s svojim tirskim prijateljem Hiramom
poslal v deželo Ofir iskat dragocene surovine, oboje
so bile pa zagotovo feničanske.
Izraelci, ki so brezmejnost tega morja odkrivali
z vrhov svojih gora, niso imeli smisla, da bi na njem
hodili v zelnik Feničanom in Grkom. Celo varovali
so se ga. »To morje, veliko in širokih rok…« pravi lepi
104. psalm, slavospev Stvarniku. »Tam so plazilci brez
števila, majhne in velike živali. Tam prehajajo ladje,
Leviatán, ki si ga naredil, da bi se z njim igral.« Prav
nič pomirljivo! Psalm 107 ima opis nevihte, ki je še
bolj strašljiv. In Sirah, priča na trdnih tleh stoječe
modrosti, zaključuje: »Tisti, ki plujejo po morju, pri
povedujejo o njegovi nevarnosti, in čudimo se temu,
kar slišimo z lastnimi ušesi« (Sir 43,24). Se razume,
da je to bil razlog več za občudovanje Božjih del v
naravi, toda nič jim ni bilo do tega, da bi jih videli
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bolj od blizu! Besede svetega moža Joba o modrosti:
»Morje pravi: Pri meni je ni!« (Job 28,14) so prav radi
jemali dobesedno in so raje prepuščali ta tveganja
tistim poganskim norcem. Zanimivo je, da se Jezus
nikoli ne izrazi po mornariško in morje, ki nastopa
v njegovih prilikah je – Genezareško jezero.
Razlog tega odpora je očitno zemljepisen. Pale
stinska obala ima slab pristop: veter iz Afrike buta
v sunkih in rine kupe peska, ki zasipajo dno. Ladje
večje tonaže se morajo zasidrati na odprtem morju,
ker se boje čeri. Obala teče naravnost in ima samo
en majhen, primeren zaliv, ki ga ščiti Karmel, pa še
ta je nevarno odprt severnim vetrovom. Nobenega
takega zalivčka, nobenega takega otočja, kot so
bila tisa ki so vzbudila mornarski poklic v Grkih.
Pristanišči Dor in Jopa (sedanja Jafa), ki sta ju imela
Simon Makabejec in pozneje Janez Hirkan, da bi si
zagotovila posest, sta imeli, kot pripominja Jožef Fla
vij, zelo skromni marini, dobri ravno za male čolne
ribičev in nabiralcev škrlatnih školjk. Ptolemaida,
današnji Saint-Jean-d’Acre, je bila popolnoma grška.
Elát, zelo majhno pristanišče čisto blizu današnje
Akabe, je nadomestilo lepo pristanišče Ecjón Géber
na koncu Akabskega zaliva, ki ga je s takimi stroški
ustvaril Salomon, da bi omogočil promet z Indijskim
oceanom. Edino resnično pristanišče je bilo tisto,
ki ga je Herod Veliki spravil skupaj iz nič na kraju
sirsko-feničanskega gnezda Turris Stratonis in ga
imenoval Cezareja. Pomol na močnih kamnitih
skladih je segal šestdeset metrov v morje in ogromni
kamniti bloki so ga varovali pred močnimi valovi.
Vhod na severozahodu je bil cikcakast, da veter ne
bi burkal pristanišča. Uredili so celo vrsto dokov in
skladišč. Toda kljub dotoku judovskih trgovcev je
bila Cezareja pogansko mesto, ki so ga nadzorovali
Rimljani – spomnimo se, da je upravitelj pogosto
imel tam svoj sedež – in ves pomorski promet je bil
rokah Grkov ali Sircev.
Tudi morje ni bilo judovsko. Izraelsko ljudstvo
je na tvegano pot na morje pognala samo potreba.
Jožef Flavij poroča v svoji “Judovski vojski”, da so se

Maketa grške tovorne ladje
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Pristanišče rimske Cezareje je danes potopljeno

po katastrofi v letih 66-70 »mnogi Judje, ki niso mogli
več živeti v svoji opustošeni deželi, odločili podati na
morje. Opremili so številne roparske ladje in napadali
sirski in feničanski pomorski promet proti Egiptu,
tako da je postala plovba v tistih vodah nemogoča.«
Česa takega pa seveda ni bilo v Kristusovem času.
Veliki judovski podjetniki so za svoja osebna po
tovanja, kot za prevoz svoje robe, najemali usluge
grških, feničanskih in rimskih pomorskih družb.
Sredozemsko morje, Mare nostrum rimskega impe
rija, je predvsem v ugodnem letnem času brazdalo
v vseh smereh brez števila ladij. Bile so predvsem
dveh vrst: oneraria ali frumentaria Latincev bi mi
imenovali tovorne ladje: dokaj počasne, brez vsake
finese (komaj štirikrat tako dolge kot široke). Druge
so bile bolj elegantne, lepše izdelane in so služile pre
vozu potnikov. Vse so bile jadrnice, večinoma z enim
samim velikim in težkim kvadratnim jadrom, ki ni
omogočalo kaj dosti manevriranja in ki ga ob slabem
vremenu ni bilo mogoče povezati. Samo boljše ladje,
ki so bile večinoma feničanske, so imele v zadnjih
časih “artimon”, ki je ob nevihti držal ladjo v smeri
vetra. Ladijskega gredlja niso poznali. Usmerjali so
jih z dvema dolgima vesloma, ki sta bili nameščeni
malo pred krnom. Ta vesla so se hitro zlomila in
kadar je morje postalo razburkano, jih je bilo treba

potegniti noter. Seveda se razume, da so pluli samo
ob obali. Orientirali so se z obalnimi posebnostmi:
skalami, vasmi, svetilniki. Izgubiti jih iz vida je po
menilo spuščati se v veliko nevarnost.
Kdor si hoče točno predstavljati, kaj je bila plovba
v Jezusovem času, kako je delovala mornariška služ
ba in kakšne so bile nevarnosti, ki so prežale na vodi,
naj prebere v Apostolskih delih pripoved o potovanju
svetega Pavla, predvsem izredni 27. in 28. poglavje,
o katerih je admiral Nelson rekel, da so ga naučila
mornariške obrti. Tam se vidi, kako je apostol najprej
uporabil linije obalne plovbe od enega do drugega
pristanišča Male Azije, nato od enega grškega otoka
do drugega prav do Evrope. Ladja je prevažala svoj
mešani tovor: potnike, trgovsko robo in živino, kot
to še danes počno sli na grških otočjih. Videti ga je,
ko ga vodijo v Rim, da bo sojen pred cesarskim sodi
ščem, kako se vkrca najprej na obalno ladjo, potem
pa v Miri na tovornjačo linije Aleksandrija-Puteoli.

Risba rimske tovorne ladje

Na njej se spopadejo s štirinajstdnevnim viharjem
in dožive brodolom, dokler končno ne pridejo do
neapeljskega zaliva na krovu rimske ladje, imeno
vane Castor et Pollux. Ob branju tega pustolovskega
romana je mogoče razumeti tiste Jude, ki jih ni silila
niti apostolska gorečnost niti neobvladljiva želja po
dobičku, da so raje živeli v dobri Božji deželi!

ODKOD IME PALESTINA
Najstarejše svetopisemsko ime za Palestino je Ka
naan in sicer po potomcih Kanaana, Hamovega sina,
Noetovega vnuka, ki ga je Noe preklel; v stari zavezi
Kanaan pomeni vso deželo, ki jo je Jahve obljubil
svojemu izvoljenemu ljudstvu in so jo pod njegovim
varstom in vodstvom Józueta zavzeli. Ime Palestina
pa prihaja od Filistejcev, ko so okoli leta 1200 pred
Kr. osvojili področja vzhodne obale Sredozemske

ga morja in so verjetno prišli s Krete. Šele grški in
rimski pisatelji so “deželo Filistejcev” raztegnili na
notranjost dežele, na pokrajino tostran in onstran
Jordana. Meje Palestine so: Sinajsko govorje, Sredo
zemsko morje, Libanon-Hermon in sirsko-arabska
puščava. Naseljena je bila še od starejše kamene
dobe. Arheologija je s številnimi najdbami osvetlila
razgibano zgodovino Palestine.

MOLITVENI NAMENI ZA NOVEMBER
Splošni: Da bi škofje, duhovniki in vsi služabniki evangelija pogumno pričevali za zvestobo križanemu in
vstalemu Gospodu.
Misijonski: Da bi Cerkev, romarica na zemlji, svetila kot luč narodov.
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angeli za danes
P. Anselm Grün

ANGEL STRAHOSPOŠTOVANJA
Beseda sama povezuje strah s spoštovanjem. Tu
ne gre za strah pred ljudmi ali pred nevarnostmi,
ampak za bojazen, da ne bi bil vsiljiv, zato ostanem na
primerni razdalji. Občutek strahospoštovanja izvira
iz religioznega območja. »To je doživljanje svetega
in nedostopnega, ki je v zgodnjem izkustvu bivanja
odajalo vse, kar je visoko, mogočno, veličastno«
(Romano Guardini). Človek, ki ga navdaja strahospo
štovanje, se ne polašča tega, kar občuduje. Nasprot
no, boječe stopi korak nazaj. S tem izkaže človeku,
stvarstvu, občudovanemu, dolžno spoštovanje. Noče
vsiljivo vdirati v skrivnost kakega človeka. Pusti, naj
skrivnost ostane. Romano Guardini meni, da se res
nična kultura pričenja s tem, da se človek odmakne,
da pusti osebi njeno dostojanstvo in delu njegovo le
poto. Prava kultura potrebuje strahospoštovanje. Ta
občutek posredujejo ljudem angeli v vseh religijah.
Človeku kažejo, da v njegovo življenje vstopa nekaj
onostranskega, nekaj, kar ga brezpogojno zadeva,
nekaj, kar ga presega, pred čemer lahko le v
začudenju stopi korak nazaj.
V takšnem strahospoštovanju se od
povem temu, da bi o kakem človeku
izvedel vse novosti, kaj šele, da bi
brskal po njegovih najintimnejših
zadevah. Za svetega Benedikta po
meni strahospoštovanje do člove
ka to, da verjame v dobro jedro v
druge, da vidi v drugem Božjo iskro,
da vidi v drugem Kristusa samega.
Drugega ne opredeljujem na podla
gi njegovih napak in slabosti, ampak
gledam globlje. Za njegovo včasih manj
vzpodbudno fasado prepoznam pravza
prav njegovo hrepenenje. Na dnu svojega srca
hrepeni vsak človek, da bi bil dober. Ne zanikam
hudega, ki ga ljudje počenjajo. Vendar človeka ne
obsojam. Skušam pogledati za kulise hudega. In tu
vidim, da nihče ne dela hudega, ker ga to veseli, mar
več vedno iz obupa, kot je nekoč rekel znan psihiater.
Strahospoštovanje je povezano s spoštovanjem.
Človeka ne spoštujem zaradi njegovih dosežkov, am
pak zato, ker je človek. Če se ljudje čutijo spoštovane,
jim to daje oporo, vzravnajo se. Ponovno odkrijejo
svoje božje dostojanstvo. Še danes se spominjam,
kaj je argentinski prijatelj dejal o mojem očetu: »Ob
njem se človek čuti spoštovanega.« V tujini je bila
zanj pomembna izkušnja,   da ni bil ožigosan kot
tujec, ampak da se je čutil spoštovanega kot človek.
Strahospoštovanje   spoštuje meje, ki jih drugi želi
ohraniti. Spoštuje človekovo intimnost. Takšne an
gele spoštovanja bi potrebovali v današnjem času,
ko hočejo mediji v lovu na senzacije razkriti ravno
najbolj osebne stvari. Spoštovanje ustvarja ozračje
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tenkočutnosti in zaščite življenja, obzirnosti in spo
štovanja, ki nam dobro dene. V takem ozračju čutimo,
a smo zares ljudje z nedotakljivim dostojanstvom.
Strahospoštovanje je povezano tudi z veličino.
Danes obstaja nekakšna obsedenost, da se človeka,
domnevno veličino, povalja v blatu. Človek z občut
kom manjvrednosti ne more prenesti, da obstaja
resnična človeška veličina. Zato mora izvohati nje
gove slabosti, da bi sebi dokazal, da človeška veličina
sploh ni mogoča, da bi tako opravičil sebe v svoji
banalnosti. V strahospoštovanju pa priznam veličini,
kar ji gre, veselim se tega. In s tem, ko se tega veselim,
sem sam deležen veličine občudovanjega. Strahospo
štovanja pa ne čutimo le pred velikim, ampak tudi
pred malim, pred nemočnim, pred ranjenim. Stra
hospoštovanje prepozna božje dostojanstvo tudi v
iznakaženem obrazu mučenega človeka. Kdor izrabi
nemoč kakega človeka, je brez sramu. Človeka po
niža. S spoštovanjem pa ga poviša. Daje mu prostor,
v katerem bo v svobodi odkril svoje lastno
dostojanstvo in se lahko dvignil.
Danes bi ob številnih priložnostih
potrebovali angele strahospoštova
nja, ki bi ozračje lova na senzacije in
cinizma spremenili v spoštovanje do
človekovega dostojanstva. Če bi tak
angel spoštovanja na primer prišel
na kakšno zabavo, bi obiranje za
hrbtom takoj prenehalo, in nastalo
bi ozračje spoštovanja, v katerem
sme vsak biti zares on sam, v kate
rem bi se vsakdo čutil spoštovanega.
Če bi se angel strahospoštovanja nepri
čakovano pojavil v razpravi v parlamentu,
bi žaljivi očitki predstavnikom druge stranke
utihnili. Razkrinkana bi bila njihova nepoštenost.
Če bi takšen angel strahospoštovanja vstopil v neko
skupnost, bi uplahnila radovednost, ki hoče vdreti
v skrivnosti vsakega posameznika. Nič več ne bi ne
nehno poskušali drugega spremeniti. Skušali bi ga
najprej upoštevati kot osebo in spoštovati takšnega,
kot je. Šele v ozračju strahospoštovanja in pozornosti
se lahko spremeni, ne da bi se moral odpovedati sa
mospoštovanju. Ker se zaveda svojega dostojanstva,
se lahko spremeni, bo lahko bolj zrasel v podobo, ki
ustreza njegovemu božjemu dostojanstvu.
Želim ti, da bi smel živeti ob mnogih angelih spo
štovanja. Tedaj bo v tebi rasel občutek za globoko
skrivnost, ki je v tebi. Izkusil boš, kaj pomeni biti
človek. In svoje človeške biti se boš veselil. In želim
ti, da bi tudi za druge smel postati angel strahospo
štovanja in da bi se naučil gledati svojega bližnjega
z očmi angela. Tedaj boš drugim odprl prostor, v
katerem bodo zares smeli biti takšni, kot so.
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papežev verouk
Benedikt XVI.

JUDA IŠKARIJOT in MATIJA
Preden zaključimo opis osebnosti apostolov, ki
jih je Jezus poklical neposredno za časa svojega ze
meljskega življenja, moramo omeniti še onega, ki je
vedno zadnji na seznamih apostolov: Juda Iškari
jota. Njemu bomo pridružili
osebnost, ki je bila pozneje
izvoljena kot njegova zame
njava, to je Matija.
Že samo Judovo ime vzbu
di v kristjanih podzavesten
odpor in obsodbo. Pomen
pridevka “Iškarijot” ni čisto
jasen. Najraje ga razumejo
kot “mož iz Kerijóta”, kar se
nanaša na njegovo domo
vinsko vas v bližini Hebróna
in je v Svetem pismu dvakrat
omenjena (prim. Joz 15,25;
Am 2,2). Drugi ga razlagajo
kot različico izraza “sikarij”,
kakor da bi namigoval na
gverilca, oboroženega z bo
dalom, ki se v latinščini imenuje “sica”. Končno pa
je najti tudi koga, ki v tem nadimku vidi preprost
prepis hebrejsko-aramejske korenine, ki pomeni: “ti
sti, ki bo izročil”. Ta oznaka je
dvakrat v četrtem evangeliju,
to je po Petrovi izpovedi vere
(prim. Jn 6,71) in ob mazilje
nju v Betaniji (prim. Jn 12,4).
Drugi odlomki kažejo, da se je
izdaja že dogajala, ko pravijo:
»tisti, ki ga je izdal.« Tako je
med zadnjo večerjo po napo
vedi izdaje (prim. Mt 26,25),
in še v trenutku, ko so Jezusa
prijeli (prim. Mt 26,46.48; Jn
18,2.5). Seznami dvanajsterih
pa se dejstva izdaje spominja
jo kot že izvršenega: »in Juda
Iškarijota, ki ga je izdal;« tako
pravi Marko (3,19). Matej
(10,4) in Luka (6,16) imata
podobno oblikovano sporoči
lo. Izdaja kot taka se je zgodila
v dveh trenutkih: najprej v
načrtovanju, ko se Juda dogo
vori z Jezusovimi sovražniki
za trideset srebrnikov (prim.
Mt 26,24-16), potem pa v iz
vršitvi s poljubom Učitelja v Getsemaniju (prim.
Mt 26,46-50). Vsekakor pa evangelisti vztrajajo pri
njegovi oznaki apostola, kar je Judu pripadalo v vseh
ozirih: ponovno in ponovno je »eden od dvanajste
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rih« (Mt 26,14.47; Mr 14,10.20; Jn 6,21), ali »izmed
števila dvanajsterih« (Lk 22,3). Celo Jezus ga dvakrat
označi kot »eden izmed vas,« ko se obrača na apostole
(Mt 26,21; Mr 14,18; Jn 6,70; 13,21). In Peter bo o
Judu rekel »bil je prištet med
nas in deležen naše službe«
(Apd 1,17).
Gre torej za človeka, ki je
pripadal skupini tistih, ki si
jih je Jezus izbral kot najožje
tovariše in sodelavce. Pri po
skusu razložiti, kar se je zgo
dilo, to postavlja dvoje vpra
šanj. Prvo je, kako je vendar
Jezus izbral tega človeka in
mu zaupal. Povrhu pa je Juda
v resnici označen kot »tat« (Jn
12,6a), čeprav je »imel denar
nico« prim. Jn 12,6b; 13,29a),
torej je bil ekonom skupine.
Ta izbira ostane toliko bolj
skrivnostna, ker je Jezus izra
zil o njem zelo strogo sodbo: »Gorje tistemu človeku,
po katerem je Sin človekov izročen!« (Mt 26,24). Še
bolj se poglobi skrivnost o njegovi večni usodi, saj
vemo, da se je Juda kesal: »Ko
je Juda, ki ga je izdal, videl,
da so ga obsodili, se je skesal.
Vélikim duhovnikom in stare
šinam je prinesel nazaj tride
set srebrnikov in rekel: ‘Grešil
sem, ker sem izdal nedolžno
kri’« (Mt 27,3-4). Čeprav se je
potem umaknil in se šel obesit
(prim. Mt 27,5), se ne smemo
postavljati na mesto usmilje
nega in pravičnega Boga in
soditi njegovo dejanje.
Drugo vprašanje pa zade
va Judovo obnašanje: zakaj
je izdal Jezusa? Vprašanje je
predmet različnih mnenj.
Eni se zatekajo k pohlepu po
denarju; drugi so za razlago v
mesijanskem redu: Juda naj bi
bil razočaran, ko je videl, da
Jezus v svoje oznanjevanje ne
vključuje politično-vojaško
osvoboditev svoje dežele. V
resnici pa evangeljska bese
dila vztrajajo na nekem drugem vidiku: Janez jasno
pove, da »je hudič Judu Iškarijotu, Simonovemu
sinu, že položil v srce namen, da Jezusa izda« (Jn
13,2); podobno piše Luka: »Tedaj je šel satan v Juda,
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ki se je imenoval Iškarijot in je bil izmed števila dva
najsterih« (Lk 22,3). Na ta način gre razlaga preko
zgodovinskih utemeljitev in se zadeva razlaga na
temelju Judove osebne odgovornosti, ki je bedno po
pustila skušnjavi Zlega. V vsakem primeru pa Judovo
izdajstvo ostaja skrivnost. Jezus je postopal z njim
kot s prijateljem (prim. Mt 26,50), vendar v svojih
povabilih, naj mu sledi na poti blagrov, ni niti silil
njegove volje niti preprečeval satanovih skušnjav,
saj je spoštoval človekovo svobodo.
V resnici so možnosti sprevrženosti človekovega
srca zares mnoge. Edini način kako se jim upreti je, ne
gledati na stvari samo osebno, neodvisno. Nasprot
no, vedno znova se je treba postaviti na Jezusovo
stran in sprejeti njegov vidik. Dan za dnem je treba
skušati priti v polno povezavo z njim. Spomnimo se,
da se je hotel tudi Peter upreti njemu in tistemu, kar
ga je čakako v Jeruzalemu, pa je dobil hud očitek:
»Ti ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je
človeško!« (Mr 8, 32-33). Peter se je po svojem padcu
kesal in je našel odpuščanje in milost. Tudi Juda se je
kesal, toda njegovo kesanje ze je izrodilo v obup in
tako je prišel do uničenja samega sebe. Za nas je to
povabilo, da imamo vedno pred očmi, kar pravi sveti
Benedikt na koncu temeljnega 5. poglavja svojega
Vodila: »Nikoli obupati nad Božjim usmiljenjem!« V
resnici je »Bog večji od našega srca,« kot pravi Prvo
Janezovo pismo (3,20). Bodimo torej pozorni na
dve stvari. Prva: Jezus spoštuje našo svobodo. Dru
ga: Jezus pričakuje našo pripravljenost za kesanje

in spreobrnjenje, je poln usmiljenja in odpuščanja.
Kadar pa mislimo na negativno vlogo, ki jo je igral
Juda, jo moramo vključiti v Božje vodstvo dogodkov.
Njegovo izdajstvo je povzročilo Jezusovo smrt, ta pa
je to strašno trpljenje preoblikoval v prostor za odre
šilno ljubezen in izročitev sebe Očetu (prim. Gal 2,20;
Ef 5,2.25). Glagol “izdati” je prevod grške besede, ki
pomeni “izročiti”. Včasih je predmet izročitve celo
Bog osebno: on je iz ljubezni “izročil” Jezusa za nas
vse (prim. Rim 8,32). V svojem skrivnostnem odre
šilnem načrtu Bog sprejema Judovo neopravičljivo
dejanje kot priložnost za popolno darovanje Sina za
odrešenje sveta.
Ob sklepu se hočemo spomniti še tistega, ki je bil
po veliko noči izvoljen na mesto izdajalca. V jeruza
lemski Cerkvi sta bila skupnosti predložena dva, za
katera so potem žrebali: »Predlagali so dva, Jožefa, ki
se je imenoval Bársaba, z vzdevkom Just, in Matija«
(Apd 1,23). Matija je bil izbran »in pridružili so ga
enajstim apostolom« (Apd 1,26). O njem ne vemo
drugega, kot da je bil tudi on priča vsega Jezusovega
zemeljskega življenja (prim. Apd 1,21-22) in mu je
ostal zvest do konca. Veličini te zvestobe se je pri
družil potem Božji klic, naj prevzame Judovo mesto,
kakor da naj bi povrnil škodo njegovega izdajstva.
Nauk za nas: tudi v Cerkvi ne manjkajo nevredni in
izdajalski kristjani, zato je dolžnost vsakega izmed
nas, da zlo, ki so ga naredili, uravnotežimo s svojim
pristnim pričevanjem za Kristusa, našega Gospoda
in Odrešenika.

JEZUSOV POGOJ
Ljubezen je krepost, ki vključuje vse ostale in
prizadevanje zanjo pomeni dovršen način hoje za
Kristusom. Obenem pa nas ljubezen najbolj poveže z
Bogom, zakaj »Bog je ljubezen in, kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane v njem« (1 Jn
4,16). Božja ljubezen pobožanstvi bednega zemljana.
Toda naivni bi bili in povsem nerazgledani
kot kristjani, če bi menili, da je ta vzpon k Bogu
možen brez žrtve. Nobene vrednote ne dosežemo
brez napora. Da more Sveti Duh napolnjevati našo
dušo z ljubeznijo, je treba poprej nekaj odstraniti in
to je samoljubje ali sebičnost. Sožitje med ljubeznijo
in sebičnostjo je nemogoče. Sebičnost je popolno
nasprotje in smrt resnične ljubezni.
Res je to. A še bolj trpka resnica je, da smo ljudje
polni sebičnosti. »Četrt ure za nami bo šele umrla
naša sebičnost«, je dejal sveti Frančišek Saleški. Toda
prav takšnim, kakršni smo, velja Gospodova zapoved
ljubezni.
Kaj naj storimo, ko sta naš jaz in sebičnost
povsem zraščena?
Odogovor nam je dal Jezus Kristus: »Če hoče kdo
priti za menoj, naj se odpove samemu sebi...« (Mt
16,24).
On, ki nam je z besedo in življenjem pokazal smer
življenja in najvišji življenjski cilj, nam je odkrito
pokazal tudi pogoj. Kakor je cilj velik, tako je tudi
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pogoj zahteven. Ne gre le za odpoved temu ali one
mu udobju, priboljšku ali denarju, temveč sebi, to je
svojemu samoljubju, svojemu iskanju samega sebe
v vseh velikih in majhnih opravilih našega življenja, doma ali v službi, dobrotnih ali pobožnih. Gre za
daritev samega sebe Bogu in bližnjemu zaradi Boga.
Odmirati mora naša sebičnost, da raste v nas Bog,
ki je ljubezen. Vsaka molitev nas na to opozarja, zlasti
kadar resnično molimo: “Oče naš...” Ali ne čutimo ob
njem, da se moramo spremeniti? Vsaka sveta maša, če
se vanjo pravilno vključimo, zahteva od nas temeljito
spreobrnenje. Še več, umreti mora naš stari človek,
da se rodi nov.
»Resnično, resnično povem vam,« govori Kri
stus, »če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne
umrje, ostane samo; če pa umrje, rodi obilo sadu.«
(Jn 12,24).
To je prepogoj za obnovo Cerkve, za prenovitev
nas samih.
Metánoia – spreobrnjenje!
Ko bomo stopili na to pot ves prenovitveni pro
gram ne bo več težak; in kar je še važnejše: razumeli
bomo vse napotke Cerkve z zadnjim koncilom vred.
Če bo Bog prvi v našem življenju, bo izginila negoto
vost in nejasnot ter predvsem nemoč.
»ČE KDO HOČE...«
HOČEMO, GOSPOD JEZUS!
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Anton Strle

KDO SO SVETNIKI
»zatiram svoje telo«
Bistvo človekove svetosti je v ljubezni, ne v samo
zataji in odpovedi. Toda ravno ljubezen je svetnike
priganjala, da so se, posebno zavestno na začetku
svoje poti k višji svetosti, veliko pokorili in zataje
vali. Večina je sprejemala nase izredna prostovoljna
mrtvičenja. Predvsem so svetniki seveda z junaško
potrpežljivostjo in stanovitnostjo spolnjevali svoje
dolžnosti in prenašali križe, ki jim jih je nalagala
Božja previdnost po življenjskih razmerah, v katerih
so živeli. Svetniki nikakor niso bili prosti posledic
izvirnega greha. Mnogokrat so se oni morali še po
sebno z vsemi silami boriti zoper močna neurejena
nagnjenja v njih samih, če sohoteli iti za skrivnost
nim klicem, s katerim jih je božja milost povabila na
pot junaške ljubezni do Boga in do bližnjega.
»Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi
in vzame svoj križ in
hodi za menoj« (Mt
16,24). »Nobeden
izmed vas, kateri se
ne odpove vsemu,
kar ima, ne more
biti moj učenec« (Lk
14,33). Spolnitev te
ga Jezusovega naro
čila je svetnike redno
zelo veliko stala. Tudi
zanje je veljalo: Če
naj človek, kakršen
pač je, pride do pra
ve svobode božje
ga otroštva, ki je vanj
položena s krstom, in
s tem do razcveta sve
tosti, je nujno potreb
no, da raztrga vezi,
s katerimi ga hoče
zasužnjiti njegova
počutnost in nagnjenost k sebičnosti ali napuhu,
pa tudi svet s svojimi slabimi zgledi in vabami, da ne
omenimo zalezovanja padlega angela, ki je bil že v
raju človekov sovražnik.
V duhovnem življenju razlikujemo navadno tri
poti ali stopnje: pot očiščevanja, po kateri hodijo
začetniki; pot razsvetljenja, ki je pot napredujočih; in
pot združenja, na katero stopijo tisti, ki so že v veliki
meri dosegli tesnejše zedinjenje z Bogom. Seveda
tukaj ni ostre ločitve in nikakor ni rečeno, da bi se
človeku na najvišji stopnji ne bilo treba očiščevati
napak; in gotovo bi se motili, če bi mislili, da je za
tajevanje samega sebe potrebno samo začetnikom.
Tudi pozneje morejo priti nevarnosti za nazadova
nje in celo za hude padce, čeprav morda ne toliko v
človekovi čutnosti, temveč bolj na duhovni ravni,
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kjer morejo biti odkloni od prave poti še usodnejši.
Tudi človek, ki ni več začetnik v resnem duhovnem
življenju, mora vedno spet sprejeti nase kako bole
čo odpoved in se odločno zatajevati, če naj ohrani
in spopolni prostost za dela ljubezni do Boga in do
bližnjega. Sveti Pavel sam, ki je zatrjeval, da ga nobe
na stvar »ne bo mogla ločiti od ljubezni božje, ki je v
Kristusu Jezusu« (Rim 8,39), je moral kljub temu reči
o sebi: »Zatiram svoje telo in ga devljem v sužnost, da
bi, ko evangelij oznanim drugim, sam ne bil zavržen«
(1 Kor 9,27).
Ni pretirano, če ugotovimo: nobenega odraslega
svetnika ni, ki bi pri njem ne zasledili mnogo in zelo
ostrega zatajevanja, zlasti ob začetku spreobrnjenja,
ki pa tudi pozneje docela ne preneha, čeprav menja
svoje oblike. To moremo ugotoviti tudi pri čudovi
to “uravnovešenih”
svetnikih, kakor sta
bila sv. Benedikt ali
sv. Frančišek Sale
ški. Bistvo svetosti
vendar ne obstoji v
mrtvenju in zlasti
ne v telesnih zata
jevanjih, marveč v
ljubezni do Boga
in do bližnjega, in
sicer v junaški ljube
zni, če naj bo svetost
junaška. Ako vse za
tajevanje označimo
z besedo “askeza”,
moramo reči: askeza
je za vsako svetost
nujno potrebna, za
junaško svetost se
veda junaška aske
za, čeprav ne kot
cilj, marveč kot pot in sredstvo. Cilj in vsebina sveto
sti pa je vedno samo ljubezen do Boga in do bližnjega.
Pravo krščansko življenje je hoja za Kristusom in
posnemanje Kristusa. Življenje svetnika še posebno.
»Vsak kristjan mora pri hoji za Kristusom zatajevati
sam sebe, nositi svoj križ in biti deležen Kristusovega
trpljenja, in ko je tako spremenjen v podobo njegove
smrti, more zaslužiti slavo vstajenja. Zato odslej ne
sme več živeti sebi, ampak Bogu, ki ga je vzljubil in
sam sebe zanj dal; živeti pa mora tudi za brate, da
dopolnjuje na svojem mesu, kar manjka bridkostim
Kristusovim, za njegovo telo, ki je Cerkev (Kol 1,34)«
(Pavel VI., Apostolska konstitucija Paenitemini). Zve
ze med Odrešenikom, ki je glava, in odrešenimi, ki so
njegovi udje, si ne moremo zamišljati dovolj tesno.
Gospod je nekoč iz preblažene Device oblikoval
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snovne celice za svoje zemeljsko telo; podobno zdaj
gradi svoje skrivnostno telo, ne več iz zgolj snovnih
celic, marveč iz celotnih ljudi. V Kristusovem skriv
nostnem telesu se nadaljuje tisto življenje, ki ga je
Kristus sam živel v svojem zgodovinskem telesu.
Udje skrivnostnega Kristusovega telesa so po Svetem
Duhu tem bolj napolnjeni z Odrešenikovim mišlje
njem in čutenjem, čim bolj so se približali idealu
svetosti, h kateri jih je poklical Boga. Zato svetniki
goré v hrepenenju po tem, da bi reševali duše, o ka
terih pa vedo, da jih je Kristus odrešil s trpljenjem na
križu. Tako razumemo žejo svetnikov po trpljenju:
trpljenje je zanje ljubezen. Trpljenja si oni ne želijo
zaradi trpljenja samega; šele trpljenje, ki ga človek
prenaša v povezanosti s Kristusom, napravi kristja

novo ljubezen do globin pristno. Trpljenje odtrga
tistega, ki zaradi Kristusa in duš ljubi križ, od samega
sebe in ga združi s Križanim (o katerem pa ve, da je
zdaj že poveličan). Zato je križ lahko velika milost
in svetniki večkrat naravnost hrepenijo po križu, a
samo zato, ker so prepričani, da bodo samo na njem
našli Križanega. Križ je znamenje in izraz ljubezni do
Kristusa, tisto, kar svetnike ohranja v zedinjenosti s
Kristusom in jih z njim vedno bolj združuje.
Samo tako moremo pravilno razumeti vzklik sv.
Terezije Avilske: »Ali trpeti ali umreti!« ali sv. Janeza
od Križa: »Trpeti in biti zaničevan!« Križ je svetnikom
kakor zakrament; pod nevidnim znamenjem križa
sprejme tisti, ki ga pravilno nosi, nevidno notranjo
milost.

Vladimir Truhlar

SVETNIKI
V Novi zavezi so “sveti”, torej svetniki, preprosto
kristjani, ki so prejeli veselo oznanilo, – ki so po krstu
prerojeni v novo življenje, – ki živijo novo eksistenco
v svetosti Kristusa.
Sledi “svetnik izrednosti”. Življenja Ignacija An
tiohijskega, Frančiška Asiškega, Elizabete Turinške,
Frančiška Ksaverija... so zelo različna, a vsa nosijo pe
čat “izrednosti”. Eno je vsem skupno: žeja po ljubezni
do Boga in ljudi jih žene iz tipa navadnega življenja
v uresničevanje izjemnega. To je pojem svetosti, ki še
danes prevladuje v zavesti kristjanov. In ta pojem bo
imel vedno svojo veljavo, ker so človeški vsakdanjosti
vselej potrebne žive priče tiste veličine, v katero kliče
Kristus s svojo radikalno “novo zapovedjo”.
Vendar se je pojavil tudi “svetnik zvestega in
vztrajnega izpolnjevanja dolžnosti lastnega stanu”.
To je npr. pojem Pija XI.: »Tudi najbolj navadne stvari
morejo postati izredne, kadar jih kdo opravlja s po
polnostjo krščanske kreposti.« »Vsakdanjost, ki se
povrača v vedno isti obliki, – ki ima vedno iste skrbi,
iste situacije, iste težave, iste skušnjave, iste slabosti,
isto bednost, so prav nazvali, ko so ji rekli ‘grozna
vsakdanjost’. Kolikšne moči je treba že za to, da se
človek brani pred to grozno, težečo, enolično, du
šečo vsakdanjostjo! Kolikšna nenavadna krepost je
potrebna, da človek izpolnjuje z nenavadno natanč
nostjo, ali bolje, ne z navadno vsakdanjostjo tako
pogostno nenatančnost, ohlapnost, brezbrižnost,
površnost, – da dela pazljivo, duhovno, z notranjim
ognjem vse tisto, kar napolnjuje naše vsakdanje

življenje!. . . Svetost ne obstoji v izrednih stvareh,
ampak v navadnih, ki jih človek izvršuje nenavadno«
(Govori I, 73-74, 759-760).
K novemu tipu “svetnika” usmerjajo nova gleda
nja II. vatikanskega koncila. To bo svetnik z zrelo
človečnostjo, z globokim religioznimm izkustvom
sredi modernega sveta, z razumevanjem za ta svet
in z ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo za zgo
dovinsko vetje Duha, s čutom za razpoznavanje
znamenj časa, ves v rasti sredi družbenega dela, v
skrbi za vse in v službi vsem, z ostrim čutom za pra
vičnost, spoštovanjem do ateistične vesti, v pristni
zavesti lastne grešnosti in grešnosti Cerkve, v dialo
gu z vsem pluralizmom bodočega sveta, v odprtem
sodelovanju za rešitev problemov na kulturnem
in političnem – tudi mednarodnem – področju, z
ustvarjalno močjo za “novo” iz gnanja Duha, z eku
menskim duhom, z globoko ljubeznijo do lastne in
tuje svobode, s samostojnostjo v pokorščini. To bo
svetnik, ki bo strokovnjak v lastnem poklicu, mojster
v graditvi prostega časa, odporen proti razosebljanju
sredi zindustrializiranega dela in modernega razved
rila. To bo svetnica, ki bo dobra mati in gospodinja,
zmožna vzgojiteljica, pametna delavka na različnih
kulturnih področjih. To bo svetnik, ki bo ponižen
brez ponarejanja, preprost in predvsem dober kakor
Janez XXIII. Vse to bo pa v bodočem svetniku v tisti
prijemljivosti, ki izpričuje posebno, izredno notra
njo silo in ki je ni mogoče drugače razložiti kakor le
z izrednim posegom Boga v svetnikovo notranjost.

Sveta in čista preprostost premaga vso modrost tega sveta in modrost mesa.
sv. Frančišek Asiški

Svetnik je človek, ki se nikdar ne vdaja preplahu. Zanj preplah ne obstoja.
Nosilec preplaha more biti samo hudič,
Alojz Rebula
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P. Bernardin Sušnik

NA DRUGI STRANI MEJE
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
2. november
Pretresljivo je zasledovati borbo na smrt obsojenih, da bi si rešili golo življenje. Dosmrtna ječa,
ki je v bistvu samo životarjenje in ne daje nobenega upanja, da bi mogli spet kdaj zaživeti polno
življenje svobodnega človeka, jim je obljubljena dežela, ki si jo prizadevajo doseči. In ko je vse
upanje na pomilostitev pokopano, se z vso močjo oklepajo poslednjih trenutkov življenja
in iščejo, kako bi si ga podaljšali vsaj za kratke minute.
Življenje je človekova največja dobrina, pa na
Pogane je najbolj težilo, da niso našli poti, po
žalost tako krhka dobrina. Lahko še tako zapiramo
kateri bo mogli najti stik s posmrtnim življenjem,
oči pred dejstvom smrti – končno to čaka vsakogar.
čeprav so verovali vanj. Nam se ta pot odpira.
Kaj vse ljudje niso poskušali, da bi se izognili temu
Če bi bili mi, kristjani, zgolj organizacija, ki živi po
tisočletnemu strašilu človeškega rodu. Od poganskih
istih zakonih, bi prav tako ne imeli nobenega vpliva
liturgičnih obredov, ki so hoteli spraviti človeka v
prek vrat smrti, ampak bi lahko samo nemočno
stik z božanstvi in si po tej poti prilastiti življenje
čakali na to, kar bo. Tako pa smo povezani z vezmi
brez konca, prek raznih filozofij in mistik, ki so ti
skrivnostnega Kristusovega telesa in imamo mo
stim maloštevilnim sposobnim to dojeti predlagale
žnost, potovati po času, vplivati na svojo prihodnost,
zaničevanje teles in osredotočenje na življenje duha
ki je onkraj izkustvenih vrat smrti, pa tudi posegati
samega, pa do današanjih prizadevanj medicine in
v drug svet, drugo vesolje, v svet tistih, ki so prek
gerontologije –
teh vrat že stopili.
vse to izraža samo
Kristusova daritev
neizmeren člo
na križu je nadča
veški strah pred
sovno dejanje, ki
izničenjem in že
posega v naš čas
ljo po večnem ali
in evharistična
vsaj čim daljšem
daritev premaga
življenju.
stoletja zgodovi
Prvi so bili Iz
ne. Prek nje se širi
raelci, ki so iz raz
naš vpliv v več
odetja izdelali dru
nost, čeprav smo
gačno pojmovamaterialno vezani
nje smrti. Bog je
na svoje življenje
izključen gospo
v času. Evharistič
dar življenja. Člo
na daritev nam
vek ga prejme od
za stike z drugimi
njega, ni pa njegov
časi pomeni isto,
gospodar. In smrt
kot telefon člove
Ljubljanske Žale – Plečnikov “Vrt vseh svetih”
– to je posledica
ku, ki se ne more
greha in kazen zanj. Zato v stari zavezi kar mrgoli pro
premakniti iz svoje sobe, pa je vendar prek njega v sti
šenj, naj bi smrti bila vzeta njena moč. Obljubljajo, da
ku s svojimi prijatelji in znanci, se pogovarja z njimi,
bodo zvesti zavezi z Bogom, ker računajo v zameno
jim pomaga in posreduje za njih, kadar je potrebno.
dobiti življenje, ki bo večno trajalo – kajpak življenje,
Naše molitve za rajne niso pisma brez točnega
kot so ga iz izkustva poznali na zemlji.
naslova, steklenice s sporočilom, ki jih brodolomci
Kristus je podrl to varljivo iluzijo izraelskega na
vržejo v morje v medlem upanju, da jih bo morebiti
roda. Za njih je bilo uničenje smrti nujna posledica
kdo našel in jim priskočil na pomoč. Naše molitve za
odrešenja, Kristus pa je svoje odrešenje dovršil ravno
rajne imajo točen naslov in tudi zagotovilo, da bodo
prek smrti. V njem, človeku brez greha, je smrt izgu
ta naslov dosegle, saj jih pošiljamo kot udje Kristu
bila pomen maščevanja za greh in orožja človeškega
sovega skrivnostnega telesa in po nadčasovni zvezi
sovraštva. Ni več, kot za grešnega človeka, nepre
evharistične daritve. Skratka: vemo, da moremo na
mostljiva ovira na poti do življenja, ampak vrata k
ta način odločilno vplivati na življenje v svetu, ki
življenju – a ne k bledemu odsevu življenja, kot ga
nam je po zgolj človeški poti nedosegljiv. Tudi to je
imamo zdaj, temveč k polnosti življenja.
ena izmed oblik sodelovanja pri delu za zveličanje
Tako za Kristusa, ki je bil brez greha. Kaj pa za nas,
bližnjega.
ki nosimo s seboj bremena vsega človeštva in še svoja
Zato je sveti Frančišek tako zelo priporočal svojim
osebna povrhu?
bratom: »In naj molijo za mrtve!«
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Matej Praprotnik, Nejc Jelen

SMRT OSTAJA UGANKA ZA MEDICINO

Članek in pogovora so bili objavljeni na spletni strani MMC RTV Slovenije

Če je karkoli v tem življenju resnično povsem ne
izbežno, potem je to dejstvo, da bomo nekoč umrli
in zapustili ta svet. A čeprav je smrt ena od najbolj
naravnih, vsakdanjih in očitnih stvari na tem plane
tu, pa presenetljivo znanstveniki še vedno ne vedo
točno, kaj sploh pomeni to, da si mrtev.
Natančna definicija smrti je veliko bolj zapletena,
kot bi to pričakovali in jo z razvojem znanosti in teh
nologije tudi čedalje težje definiramo. To se je dobro
pokazalo pred nekaj leti, ko se je na Kubi zbralo več
sto nevrologov in filozofov z vsega konca sveta na
uradnem mednarodnem posvetu o definiciji smrti,
na katerem niso dosegli jasnega soglasja.
Še pred slabim stoletjem so to, da je nekdo mrtev
razglasili duhovniki, in ne zdravniki.
Ko je medicina napredovala je postalo jasno, da
smrt ni odsekan dogodek, ampak proces in težko je
določiti točno mejo, v katerem trenutku življenje
nezaustavljivo preide v smrt. A zavoljo praktičnih
razlogov je vseeno bilo potrebno nekje postaviti ar
bitrarno ločnico. Najprej je za to veljalo prenehanje
bitje srca.
Potem je v 1960-tih postala popularna t.i. mož
ganska smrt. Nekaj časa se je celo predpostavljalo,
da je to dokončen mejnik. Ko možgani enkrat pre
nehajo delovati, se človeku zavest nikoli več ne more
povrniti in telo hitro začne umirati. Vendar tudi to
ni res in dandanes nevrologi in filozofi še bolj kot
kdajkoli prej razpravljajo in modrujejo, kdaj točno
nekdo umre in kaj smrt sploh je.
Težavo pri opredelitvi smrti je pred okrog 40 leti
prineslo odkritje ventilatorjev, naprav, ki omogočajo
delovanje pljuč in srca, četudi so možgani resno po
škodovani. To je prvič sprožilo vprašanje ali bi morali
ljudi smatrati za mrtve preprosto zato, ker so mrtvi
njihovi možgani.
Nekateri filozofi trdijo, da je uničenje sprednjega
dela možganov, kjer naj bi bili shranjeni spomini in
človekova osebnost, dovolj, za to, da nekoga razgla
simo za mrtvega. Ta definicija za mrtve vključuje tudi
tiste, ki se znajdejo v trajnem vegetativnem stanju.
Ti ljudje so v trajni komi, vendar del možganov še
deluje in lahko dihajo brez pomoči aparatov. Drugi
se tej razlagi upirajo in menijo, da smrt nastopi tedaj,
ko osebi preneha biti srce.
Kompromis med tema dvema taboroma, znan
kot smrt celotnih možganov, in ki ga je zakonsko

sprejela večina industrializiranih držav zato pravi,
da se lahko nekoga razglasi za mrtvega tedaj, ko
so nepovratno prenehali delovati skoraj celotni
možgani. Za katerokoli definicijo se odločimo, ima
le-ta številne praktične in politične posledice. Konec
koncev se od zdravnikov zahteva, da zdravijo žive
ljudi, mrtvih pa ne.
Vitalne organe za presaditev lahko zdravniki
nekomu odvzamejo samo, če je prej razglašen za
mrtvega. Nekateri bioetiki so celo predlagali, da bi si
moral zato vsak posameznik izbrati svojo definicijo
smrti. Z razvojem diagnostičnih tehnologij je postala
razglasitev popolne in nepovratne smrti možganov
še bolj problematična. Poškodba majhnega dela
možganov lahko povzroči trajno nezavest, četudi
večina možganov ostane nedotaknjenih.
V 1990-tih je napredek tehnologije merjenja mož
ganske aktivnosti z elektroencefalografijo omogočil,
da so zdravniki v številnih pacientih zaznali delno
možgansko aktivnosti, za katere bi se pred tem sma
tralo, da so možgansko mrtvi in danes tudi vemo, da
so lahko deli možganov, ki so električno nedejavni,
vseeno zdravi.
Leta 2006 so tako znanstveniki iz angleške Univerze Cambridge s pomočjo tehnologije magnetne
resonance v nekaj ljudeh, ki so bili več kot pol leta v
vegetativnem stanju, zaznali skoraj normalno mož
gansko aktivnosti. Čeprav so zdravniki verjeli, da so ti
ljudje v komi in brez zavesti, so znanstveniki poroča
li, da so z merjenjem aktivnosti njihovih možganov,
opazili, da so se zavestno odzivali na njihove besede.
Razvoj tehnologije je tudi omogočil, da lahko
zdravniki nekatere možgansko mrtve ljudi ohranjajo
pri telesnem življenju tako rekoč v neskončnost.
Znanstveniki prav tako odkrivajo čedalje več o samopopravljalnih sposobnosti možganov in razvijajo
nove načine popravila poškodovanih možganov.
Nekoč bi tako lahko v laboratorijih vzgojili novo
živčno tkivo in ga presadili v poškodovane možgan
ske predele pacienta.
Nekateri se pri tem sprašujejo ali bi bil to potem
isti človek? Mejo smrti torej potiskamo čedalje dlje
in čedalje bolj smo sposobni vzdrževati ljudi pri ži
vljenju. Skrajni primeri pacientov, za katere težko z
zanesljivostjo določimo ali so mrtvi ali živi, pa nam
kažejo, da je tudi smrt izmuzljiv pojem, ki ga še ne
razumemo povsem.

DVA PRIZNANA ZNANSTVENIKA O SMRTI
PROF. DR. JOŽE TRONTELJ
predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ter predsednik komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
Zakaj je dandanes tako težko natančno
definirati smrt?
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Dva razloga sta: Prvi je, da o umiranju vemo veliko
več kot nekoč. Med drugim to, da je redko trenuten
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dogodek, je v resnici proces, dogajanje, ki teče različ
no dolgo, ko organi eden za drugim odpovedujejo v
nekem biološko zakonitem zaporedju. Hrustančne
celice v uhlju lahko ostanejo žive še več tednov po
smrti človeka kot bitja. Drugi pa je dejstvo, da se v
umiranje vse bolj vmešava medicina in ga praviloma
podaljšuje. Prelomen trenutek v umiranju je dokonč
na izguba povezanega delovanja možganov. Smrt
možganov je tudi smrt človeka kot bitja.
Mogoče poznate kakšen primer, ko so zdravniki nekoga že razglasili za mrtvega, potem pa
je ta oseba oživela nazaj?
Zdravniki smo pri diagnozi smrti
previdni. S postopki oživljanja je bilo
mogoče vrniti v življenje mnogo ljudi,
ki so bili po klasičnih merilih mrtvi. Naj
omenim samo spektakularni primer
mlade norveške zdravnice, ki se ji je
med smučanjem vdrl led nad gorskim
hudournikom pri Tromsöju. Ko so jo
pripeljali v bolnišnico, je kazala znake
smrti, temperatura v črevesu je bila le
še 13 stopinj, po medicinskem znanju
globoko pod mejo, združljivo s preži
vetjem. Poskus oživljanja z zunajtele
snim obtokom in ogrevano krvjo je
bil noro, herojsko dejanje. A je uspelo,
gospa je danes živa in zdrava. Zaradi
pomrznjenih živcev na rokah je mora
la opustiti plastično kirurgijo, postala je radiologinja.
Se pa še vedno rada smuča.
Danes je medicinska tehnologija že tako
napredovala, da lahko zdravniki pacientom v
komi v nedogled umetno podaljšujejo življenje.
Tako se pojavljajo težke odločitve, kdaj izklopiti
aparate. Najbrž je težko res z gotovostjo trditi, da
takšen pacient nekoč vseeno ne bi prišel nazaj
v življenje?
Govorite o kroničnem vegetativnem stanju zaradi
hude poškodbe možganov. Še pred slabim desetlet
jem je veljalo, da je mogoče postaviti zanesljivo
diagnozo tega stanja kot stanja brez zavedanja in
brez kakršnegakoli duševnega življenja. Za nekatere

bolnike je bilo mogoče postaviti tudi skoraj nezmo
tljivo prognozo, napoved, da ne bodo nikoli več prišli
k zavesti. Prvo prepričanje je zdaj močno omajano.
Zdaj vemo, da obstaja tudi navidezno vegetativno
stanje, ki mu rečemo stanje minimalne zavesti ali
nizke odzivnosti. Pacienti so lahko večji del časa
videti kot v vegetativnem stanju, brez zavedanja,
brez vsakršnih vedenjskih odzivov. Občasno pa je z
njimi možen stik, sporazumevanje. Položaj je še bolj
zapleten po raziskavah britanskega znanstvenika
Adriana Owena, ki je s slikanjem s funkcionalno
magnetno resonanco dokazal, da je
navidez povsem nezavesten bolnik
v vegetativnem stanju sposoben po
slušati in razumeti. Na poziv si lahko
predstavlja, da igra tenis. Najbrž pa ne
bomo nikoli izvedeli, kako se počuti
bolnik v trajnem vegetativnem stanju,
in ali tisti, ki so sposobni vsaj občasne
ga zavedanja, opaženega od okolice ali
ne, želijo, da se njihovo bedno življenje
vzdržuje še naprej.
Mislite, da moderna medicina s
svojim razvojem tudi nekako posega v našo smrt, da se preveč trudimo, da bi se obdržali pri življenju?
Moj odgovor je ja, gotovo preveč.
Vse bolj nelagodno opazujemo nara
ščajoče vmešavanje medicine v umi
ranje. Temu rečemo medikalizacija smrti. Ne gre
samo za nekoristno podaljševanje že izgubljenega
življenja, ampak tudi za zdravniška dejanja za njego
vo predčasno končanje. Sem prepričan nasprotnik
evtanazije, enako prepričano pa zagovarjam blažilno
oskrbo. Tu nas čaka še veliko dela.
Še bolj osebno vprašanje za konec. Kakšno pa
je vaše doživljanje smrti, se je bojite?
Smrt je zadnji velik dogodek v življenju. Velika
stvar je, če si človek lahko reče, da je vsaj približno
zadovoljen s tem, kako je živel, in da je kar pravi čas,
da odide. In velika stvar je, če človek lahko svoj konec
zares sprejme. Poznal sem več takih ljudi. Tudi zase
upam, da se mi bo to zgodilo.

DR. JAMES HUGHES
bioetik na ameriški Univerzi Trinity College
in direktor ameriškega Inštituta za Etiko in nastajajoče tehnologije
Zakaj je dandanes tako težko natančno definirati smrt?
Da, težje je postalo zato, ker imamo številne
tehnologije, ki nam omogočajo, da posredujemo v
primeru, ko različni telesni sistemi začnejo odpo
vedovati. Še posebej, ker lahko danes omogočimo
dihanje in delovanja srca pri ljudeh, ki so utrpeli
težko možgansko poškodbo. To je glavni razlog
za razprave o definiciji smrti v zadnjih 30. ali 40.
letih. V 1960-tih, ko se je ta tehnologija pojavila,
so se ljudje začeli spraševati, ali smrt sploh lahko
definiramo kot nepovratno poškodbo možganov,
ker lahko ljudi teoretično vzdržujemo na napravah
precej dolgo časa, njihove organe pa bi lahko upo
rabili za transplantacije. V zadnjem desetletju je to
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postalo še bolj zapleteno, ker imamo nove metode za
opazovanje delovanja možganov in s tem je postalo
jasno, da nekateri ljudje, za katere smo prej mislili,
da so možgansko mrtvi, imajo lahko včasih dejansko
majhno poškodbo možganov, ki bi se lahko zacelila
in ti ljudje bi teoretično lahko prišli nazaj k zavesti.
V prihodnosti bo z razvojem novih tehnologij vpra
šanje, kako določiti, kdaj je nekdo res mrtev, postalo
še bolj zapleteno.
Danes je medicinska tehnologija že tako napredovala, da lahko zdravniki bolnikom v komi v
nedogled umetno podaljšujejo življenje. Tako se
pojavljajo težke odločitve, kdaj naprave izklopiti.
Najbrž je težko res z gotovostjo trditi, da tak bolnik
nekoč vseeno ne bo prišel nazaj v življenje.
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Da, to je vedno tudi stvar verjetnosti, kar je res
za vso medicino, da nikoli ne more
postaviti povsem absolutne diagno
ze za karkoli. Isto velja za smrt, to je
neizbežno dejstvo življenja.
Mislite, da moderna medicina
s svojim razvojem tudi nekako
posega v našo smrt, da se preveč
trudimo, da bi se obdržali pri življenju?
Ne, mislim, da je želja vsakega
izmed nas, da bi živeli dlje vsaj še
en dan in enaka želja naših bližnjih,
povsem razumljiva in ne morem si
zamisliti moralnega argumenta proti
temu. Vprašanje nikoli ni to, ali bi
morali stremeti za posegi, ki rešujejo
in podaljšujejo življenje, ampak za
kakšno ceno bi jih morali uporabiti. Seveda moramo
misliti tudi na druge stvari in ne moremo nameniti

vseh družbenih sredstev za to, bi vsakogar obdržali
pri življenju tako dolgo, kot je le mo
goče. Vsekakor pa ni nemoralno, da
imamo cilj, da skušamo ljudi obdržati
pri življenju.
Še bolj osebno vprašanje za konec, dr. Hughes. Kakšno pa je vaše
doživljanje smrti, se je bojite?
Da, smrti me je strah. Kadarkoli
pomislim, da imam smrtno bolezen
– in ena od slabosti tega, da deluješ
v zdravstvenem sistemu, je ta, da
poznaš vse vrste eksotičnih bolezni,
zaradi česar sem velikokrat pomislil,
da sem za čem takšnim zbolel – in iz
teh izkušenj vem, da me je dejansko
kar precej strah smrti. Na drugi strani
pa sem budist in to je dobra prilož
nost za učenje, ker te ta strah opomni na to, kaj je v
življenju res pomembno.

naša kultura
Silvester Čuk

JOSIP GRUDEN
14. februar 1869 – 1. november 1922
»Vsak narod mora poznati razmere, v katerih sedaj živi, pa poznati tudi svojo preteklost. Iz nje zajema
moč v hudem boju za obstanek, vztrajnost v nesreči, modra navodila, kako si pridobiti boljšo bodočnost. Zato
pravijo po pravici, da je zgodovina učiteljica življenja. Ti razlogi so vplivali name, da sem prijel za pero in se
lotil težavnega dela, da napišem slovenskemu narodu njegovo zgodovino. Prav mi Slovenci premalo poznamo svojo preteklost… Vzlic svoji navidezni skromnosti slovenska zgodovina ni brez zanimivosti in pomena.
Kaže nam predvsem, kako si je slovensko ljudstvo osvojilo sedanjo domačijo, kako je vzdržalo v hudem boju
za obstanek, kako je delalo in trpelo. Tudi taki spomini budé domovinsko ljubezen, užigajo zavednost in
zaupanje v svojo moč.«
Tako je januarja 1910 v kratkem uvodu za prvi snopič Zgodovine slovenskega naroda, svojega življenjskega dela, zapisal zgodovinar Josip Gruden.

Zgodovina,
njegov najljubši šolski predmet
Nekdaj so čevljarji in krojači veljali za “modrija
ne”,ker so pri svojem umirjenem poklicnem delu
imeli veliko časa za razmišljanje; v njiho
ve delavnice je prihajalo mnogo ljudi, ki
so jim lahko posredovali svoja “modro
vanja”. Lepo jim je bilo prisluhniti, ko
so govorili o preteklosti. Te sreče je bil v
otroških letih deležen tudi mož, ki vam
ga predstavljamo.
Josip Gruden se je rodil 14. februarja
1869 v Ljubljani (ker je bil rojen na dan
sv.Valentina, so k Josipu dodali še ime
tega svetnika). Njegov oče Andrej je bil
čevljar, doma iz Idrije. Morda se je družina
po Josipovem rojstvu vrnila v Idrijo, kajti
tam je Josip obiskoval ljudsko šolo. Gim
nazijo pa je obiskoval v Ljubljani. Bil je dober učenec,
izredno pa mu je bila pri srcu zgodovina, kar potr
2012 – AM – NOVEMBER

jujejo skoraj same odlične ocene iz tega predmeta.
Po maturi leta 1888 je vstopil v ljubljansko bogo
slovje in bil 23. julija 1893 posvečen v duhovnika.
Kot kaplan je služboval najprej na Bledu, zatem na
Igu, pa spet na Bledu, v Mošnjah in na
Brezjah ter v Šmartinu pri Kranju. Na vseh
teh službenih mestih je pridno študiral in
leta 1897 dosegel na univerzi v Gradcu
doktorat iz bogoslovja.
Nekaj časa je bil prefekt, nato pa rav
natelj dijaškega zavoda Alojzijevišče v
Ljubljani. V letih 1904-1911 je bil pro
fesor za zgodovino in cerkveno pravo v
ljubljanskem bogoslovju. Nato je postal
stolni kanonik in škofijski nadzornik za
verouk na srednjih šolah. Vodil je tudi
mnoge druge škofijske ustanove. Leta
1917 mu je težka bolezen vzela zmožnost
za vsako delo. Božja dekla smrt ga je obiskala 1. no
vembra 1922, na praznik Vseh svetnikov.
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Zgodovina slovenskega naroda,
njegovo življenjsko delo
Seznam spisov zgodovinarja Josipa Grudna je iz
redno dolg. Že na začetku je razložil svoje nazore o
zgodovini kot znanosti. Glavni dejavniki v zgodovini
so mu: Bog, narava in človek. V zgodovini časov po
Kristusu vidi s sv. Avguštinom središče zgodovine v
delovanju Cerkve. Josip Gruden se je najprej poglo
bil v filozofijo zgodovine, potem je šel na delo kot
profesor in pisatelj zgodovine. Zato so njegove raz
prave, študije in zgodovinske knjige temeljite in so
mnogo vplivale na slovenske izobražence, pa tudi na
preprosto ljudstvo. Temu je spregovoril predvsem s
svojo Zgodovino slovenskega naroda, ki jo je napisal
po naročilu Mohorjeve družbe, najstarejše slovenske
knjižne založbe. To Grudnovo življenjsko delo je izšlo
v šestih zvezkih (skupaj 1.088 strani) v letih 19101916. Tedaj je Mohorjeva družba štela okrog 90.000
članov, zato je Grudnova poljudna zgodovina prišla
v skoraj vsako hišo na Slovenskem.
Zgodovina je izhajala v snopičih. V prvem je pisa
telj bralcem razložil svoj načrt: »V obliki zgodovin
skih slik in povesti hočem opisati značilne dogodke
in osebe iz naše preteklosti, pri tem pa upoštevati
prav tako politično kakor tudi kulturno in cerkveno
zgodovino… Vso zgodovinsko snov nameravam pri
lično obdelati v petih zvezkih. Prvi opisuje približno
prvo polovico srednjega veka (6. do 12. stoletje),
drugi bo slikal osebe in razmere, kakršne so bile
proti koncu srednjega veka; tretji bo obdeloval dobo
luteranstva in  katoliške reformacije, četrti 17. in 18.
stoletje, peti najnovejši čas.«
Svojega načrta zaradi bolezni ni mogel uresničiti;
kasneje (1928-1934) ga je po njegovih zamislih do
končal zgodovinar dr. Josip Mal.

Zgodovinar samouk,
skrben iskalec virov
Grudnovo Zgodovino slovenskega naroda so bral
ci hvaležno sprejeli. »Ako kedaj katero knjigo, poz
dravlja slovenski narod le-to z največjim veseljem…
Slovenec bo po tej knjigi šele spoznal svojo zgodovi
no in se bo zavedel pomena slovenske narodnosti…
Iz takih spisov se bodo ljudje učili spoznavati, da
imamo i mi svojo zgodovino in da se nam doslej ni
povedalo, kako je ta zgodovino slavna.« Josip Gruden
je znal to ljudem povedati preprosto in vsem razu
mljivo. Priznani slovenski zgodovinar Bogo Grafena
uer je o njem zapisal: »Josip Gruden je bil zgodovinar
samouk, kot so bili vsi naši zgodovinarji do srede 19.
stoletja. Gotovo je imel velik dar in veliko pridnost
za to delo, ki ga je opravljal ob različnih duhovniških
zaposlitvah, saj se tudi pouk cerkvene zgodovine
in cerkvenega prava v bogoslovju, ki ga je opravljal
osem let, ni posebej skladal s posebnim področjem
zgodovine Slovencev.« O njegovi Zgodovini slovenskega naroda Grafenauer piše, da »prikazuje skoraj
izključno ‘politično kakor tudi kulturno in cerkveno
zgodovino’, medtem ko gospodarski razvoj močno
zanemarja… Vendar je delo zaradi zbranega gradiva
pomembno za vprašanja, ki jih je posebej obdelal…
Poglavitni pomen njegovega dela je odkritje vrste
novih virov za obdobje reformacije.« V svoji knjigi
Cerkvene razmere med Slovenci v 15. stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije (1906) je objavil mnogo
dotlej neznanih virov in zavrnil marsikatero zmoto.
Ko je raziskoval vprašanja slovanskega bogoslužja pri
nas, je šel iskat v furlanske arhive,v Benetke in nazad
nje v vatikanske arhive, kjer je v enem tednu zbral
ogromno gradiva, ki ga je potem s pridom uporabljal.

TUDI TO JE ISLAM
PAKISTAN
dolga vrsta posiljenih in umorjenih krščanskih otrok
Poročilo o tem je prišlo letošnjega avgusta iz
Islamabada: 14-letnega kristjana Waiza Masiha so
umorili mladi muslimani po “diskusiji o veri”. Fanta
so divje pretepli, nato pa nezavestnega vrgli v nek
jarek. Hkrati s tem zločinom je prišel na dan iz med
narodnih poročil primer 14-letne katoliške sirote
iz Faisalabada, po imenu Sunil Yakoob Masih, čigar
truplo so našli pohabljeno in brez notranjih organov.
Dolga je vrsta krščanskih otrok, ki so bili umorjeni
iz različnih razlogov: iz sovraštva do manjšin, iz
poskusov spreobrnitve v islam (preko 700 deklet
na leto), trgovanje z organi ali s človeškimi bitji, za
sužnjevanje. Vsi ti zločini imajo skupni imenovalec:
krščanske otroke imajo za “blago” brez vseh pravic.
Sledi nekaj najbolj znanih iz zadnjih let.
Amaria Masih, 18-letna katoličanka, ki jo je 27.
novembra 2011 v vasi Samundari (Punjab) posilil
in umoril mladi musliman Arif Gijjar, ki se je hotel
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z njo poročili in jo prisiliti v islam. Postala je znana
kot “pakistanska Marija Goretti”. Družina je morilcu
odpustila.
Sabir Bašir, krščanskih najstnik, ki so ga muslima
ni oktobra 2011 v okraju Khanewal mučili in umorili
zaradi vprašanja “prisvajanja zemlje”: zločinci so si
hoteli prilastiti zemljo kristjanov in so zato napadli
otroke. Drugi otroci so bili ranjeni.
Ana, 12-letna kristjanka, hčerka Arifa Masiha,
pometača v Šahdri, mestecu blizu Lahore (Punjab),
ki jo je tolpa muslimanskih skrajnežev ugrabila in
posiljevala osem mesecev. Uničena in pretresena je
bila prisiljena prestopiti v islam.
Štirje otroci so bili leta 2011 skupaj z materjo
umorjeni blizu Jehluma (Punjab), ker niso hoteli
zapustiti vasi z večinskim muslimanskim prebival
stvom.
Farah Hatim, katoliško dekle, ki so jo ugrabili in
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prisilili v zakon in prestop v islam v mestu Rahim
Yar Khan v Punjabu. Nekaj nevladnih organizacij v
Pakistanu in izven njega je zadevo prijavilo Združe
nim narodom – kot kaže, brez odmeva.
Rebeka Masiha in Saima Masih, dve krščanski de
kleti, ki ju je ugrabila skupina muslimanom v okrožju
Jhung blizu Failalabada (Punjab) in prisilila presto
piti v islam in v poroko z nekim bogatim krajevnim
podjetnikom.
Šazia Bašir, 12-letna kristjanka, posiljena in umor
jena januarja 2010. Bogati muslimanski odvetnik
Chaudry Naeem, ki je odgovoren za zločin, je bil
oproščen. V ozadju je umazana igra trgovine in za
sužnjevanja nedoletnih.
Lubna Masih, 12-letna kristjanka, ki jo je posilila
in umorila skupina muslimanov v Rawalpindiju
oktobra 2010.
Kiran George, dekle iz Sheikhupura (Lahore), ki
je umrla 10. marca 2010 zaradi opeklin po celem
telesu, potem ko jo je policijski uslužbenec Ahmad
Raza polil z bencinom in zažgal. Dekle je bila sužnja
neke ženske po imenu Sama, trgovke, ki je dekleta
prodajala za prostitutke ali sužnje bogatim musli
manskim družinam.
Šera Masih, 26-letni kristjan, delavec, ki ga je v

mestu Kot Ghulam Muhammad blizu Hyderabada
v provinci Sindh umoril njegov delodajalec, musli
manski podjetnik. Vzroki brutalnega umora niso
znani: privezali so ga za avto in vlekli, potem pa po
končali s streli iz pištole. Truplo je ostalo zapuščeno,
policija je prišla šele čez štiri ure. Viri agencije Fides
poročajo, da je morilec Faisal Kachelo, podjetnik, bo
gat zemljiški posestnik, ki zaposluje mnoge delavce,
med njimi tudi hindujce in kristjane, ki jih pogosto
ponižuje in diskriminira. Politični funkcionarji in
poslanci, ki so morilčevi prijatelji, skušajo primer
pomesti pod preprogo in zločinca rešiti.
Dva kristjana, Amila in Jaweda, je zaprla policija v
Karačiju, glavnem mestu province Sindh in ju mučila
po obtožbo, da sta okradla svojega muslimanskega
delodajalca. Povedala sta, da sta bila obtožena, ker se
nista hotela spreobrniti v islam. Rešilo ju je posredo
vanje krščanskega poslanca Khursheed Khokharja.
Muqadas Kainat, 15-letna kristjanka, je bila posi
ljena in barbarsko umorjena blizu mesta Sahiwal v
Punjabu. Avtopsija je pokazala, da jo je posililo naj
manj pet moških, nato pa so jo zadavili. Sprožena je
bila obtožnica proti neznanim storilcem, toda nihče
še ni bil najden. Krajevna krščanska skupnost se boji,
da bo zločin ostal nekaznovan. Agencija Fides.

SIRIJA
bomba ob pogrebu, cela družina ubita: kristjani tarče v Damasku
Žrtve terorističnega napada so bili nedolžni kri
stjani v mestni četrti Jaramana, predmestju Dama
ska. 28. avgusta popoldne je eksplodirala bomba v
avtomobilu, ko je šla mimo množica starejših kri
stjanov ter žensk in otrok, ki so bili namenjeni na
pokopališče na pogreb dveh mladih, ki sta prejšnji
dan umrla prav tako v eksploziji bombe. Eksplozija
je povzročila 12 mrtvih (po nekaterih virih 27), med
katerimi je bilo pet otrok, in preko petdeset težko
ranjenih. V predmestju Jaramana živi okrog 600.000
ljudi, ki skoraj vsi pripadajo verskim manjšinam:
okrog 250.000 kristjanov (asirskih, armenskih, kal
dejskih, melkitov, pravoslavnih in drugih veroizpo
vedi), poleg tega Druzi in okrog 120.000 beguncev,
ki so v preteklih letih pribežali iz Iraka v Sirijo. Kot
poročajo viri agencije Fides so kristjani v predme
stjih Jaramana (jugozahod Damaska) in Zamalka
(jugovzhod Damaska) pod pritiskom oboroženih

skupin džihadistov (džihad = muslimanska sveta
vojska proti “nevernikom”), ki jih strahujejo. Dan
po tej eksploziji je bili v Zamalki najdeni pobiti vsi
člani armenske družine – odsekali so jim glave. Za
to dejanje sumijo radikalne muslimanske salafite.
Ta dejanja proti nedolžnim so povzročila ogor
čenje in osuplost v krščanski skupnosti. Eden od
voditeljev latinske katoliške skupnosti v Damasku
je izjavil: »Gre za teroristična dejanja. Ne vemo, kdo
stoji za njimi, gotovo pa so to skupine, ki hočejo
uničiti Sirijo. Oborožene tolpe džihadistov so začele
sejati nasilje.
Problem je, da tudi na Zahodu sirske kristjane
pogosto slikajo kot nasprotnike režima in sodelavce
upora, pa ni tako. Kristjani so s sirskim prebivalstvom
in hočejo samo mir. Toda ta propaganda daje tero
ristom, ki so se vtihotapili med upornike, pretvezo,
da nas napadajo.« Agencija Fides.

NIGERIJA
Boko Haram grozi z novimi atentati
Krščanske skupnosti v Nigeriji pričakujejo naj
hujše, odkar je muslimanska teroristična skupina
Boko Haram, ki je že zagrešila številne atentate
proti krščanskim cerkvam, začela groziti z novimi
atentati proti kristjanom. Pravijo, da so izvežbali
300 samomorilskih napadalcev, ki so pripravljeni
napadati krščanske cerkve v zveznih državah Plateau
in Kaduna (južna Nigerija).
Skupina trdi, da so zanovačili sinove in hčere
muslimanov, ki so bili ubiti v zadnjih sektaških
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spopadih. Opremili so jih z bombami, izdelanimi
v Mavretaniji in Somaliji. Skupina Boko Haram je
napovedala še napade na vladne zgradbe v državah
Kano, Kaduna, Jobe in Gombe, kakor tudi velik
demonstrativen napad v zvezni prestolnici Abuja.
Njihovo sporočilo je: »Nigerijske varnostne sile nas
ne bodo zaustavile.« Po mnenju nevladnih organi
zacij je Boko Haram spet pokazala svojo povezavo
z Al-Kaido v muslimanskem Magrebu in s četniki
Al-Šabab v Somaliji. Agencija Fides.
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misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega precej zakrpanega misijonskega cekarja

ZAHODNJAŠKI BAZAR
Z ORIENTALSKO TANGENTO
Bazar, pri katerem vsako leto enkrat sodelujem, je
bazar zahodnjaškega tipa. Darovane stvari prodaja
mo, izkupiček pa razdeli Cerkveno katoliško obče
stvo, kjer sodelujem, v pomoč socialno prizadetim.
O cerkvi lahko povem le to, da je blizu enega izmed
gričev v okolici Tokia. Na koncu tega poročila boste
uganili, zakaj vam ne morem izdati več. Za primer, da
je med našimi obiskovalci tudi dež, imamo ob cerkvi
stojnice s plahtami nad glavo. Plahte podpirajo koli,
ne naše glave.
Odkar so Kitajci prišli na povojno Japonsko s svo
jimi “sto-jenskimi” prodajalnami – skoraj vsaka stvar
stane samo sto jenov –, je naš bazar vsako leto bolj
ogrožen. Ljudje, ki pridejo nakupovat, pričakujejo
po možnosti cene, ki niso preveč daleč od sto jenov.
Nič ne pomaga, da se lahko o kakovosti ponujenih
stvari z očmi in rokami prepričajo. Nič ne pomaga, da
imajo stojnice z velikimi japonskimi znaki opisane
dobrodelne namene.
Ker že dolga leta sodelujem, me poznajo kot
misijonarja, ki pobira posebno za otroško zavetišče
na robu Tokia. Saj jih razumem, posebno preproste
mamice, ki včasih kupujejo darila za druge, vendar
ne morem zdrkniti na raven sto jenov, če so stvari
vredne petkrat ali desetkrat več, kar je še zmeraj več
kot polovica manj od stvarne cene.
Sploh je bazar živi laboratorij človekovih lastno
sti. So ljudje, ki stopajo od stojnice do stojnice in
molče ogledujejo stvari, da bi čim več ljudi opazilo,
kako so oblečeni. Včasih obrnem pogled na tla, da
ne opazijo mojega nasmeška; še v cirkusu bi se levi
ustrašili njihovih oblek. In kaj vse nosijo na glavi! Na
tokijskih gričih je dosti vran, a nobena si ne upa k
našim stojnicam – ne vedo, kaj so ta čudna pokrivala
na nekaterih ženskih glavah.
A tudi veliko dobrega in plemenitega lahko opa
ziš. Na primer deklico, ki prešteva in prešteva, koliko
deset-jenskih kovancev ima v svoji drobni mošnji –
mami bi rada kupila svilen robček za okoli vratu...
Še zdaj se spominjam, da sem jo vprašal:
»Koliko pa imaš v svoji denarnici?«
S svojimi velikimi, črnimi očmi me malce prestra
šeno pogleda in reče:
»Tarinái.« Kar pomeni v našem jeziku: »Ni dovolj.«
Ali: »Premalo.«
Vzamem svileno rutico, jo zavijem v papir in ji
dam zavitek. (Upam, da ne bo nihče od vas, ki to be
rete, kdaj to izdal naši dobrodelni ustanovi; iz svojega
žepa sem poravnal razliko v ceni. Priznati moram, da
sem jo precej znižal, a še zmeraj visoko nad sto jeni.)
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Deklica se mi prikloni, se mi nasmehne, kot to znajo
le japonske deklice, in hitro odide – mislim, da se ji
je mudilo k mami.
In včasih se stojnici približa možakar, o katerem
bi skoraj stavil, da bo s svojim bradatim in strogim
obrazom pripravljen plačati komaj nekaj nad sto
jenov... Še se spominjam takega možakarja; najprej
mi ponudi robato roko, ki jo seveda stisnem, in reče:
»Dajte mi, kar hočete, do pet tisoč jenov: z ženo
slaviva 25-letnico poroke. Za pet tisoč jenov, sva rekla
danes zjutraj.«
Jaz pa:
»Čestitam! In prav jutri nimam posebnih obve
znosti – daroval bom sveto mašo za vajino obletni
co.«
Možakarju zažarijo oči:
»Koliko smem...«
Odkimam:
»To je moj dar, nič vam ni treba dati. Saj veste: dar
je dar.«
Nekega dne se pri moji stojnici ustavi gospod z
rimskim kolarjem. Globoko se mu priklonim.
»Ste frančiškanski brat?« me vpraša.
Odkimam:
»Sem jezuit misijonar.«
Gleda me in vidi, da nimam kolarja; oči mu drsi
jo od mojega vratu do mojih čevljev, ki niso preveč
snažni. Še enkrat me pogleda v oči, ne da bi se mu
obraz za milimeter spremenil:
»Za koga nabirate?«
»Za otroke brez staršev.«
In reče:
»Kar tako naprej.«
Priklonim se mu, on pa dostojanstveno odide
naprej; radovedno mu sledim z očmi; ustavi se pri
stojnici, kjer pomaga starejša sestra, vsa zavita v svoje
lepo samostansko oblačilo. Nekaj ji reče, nakar se
oba zasmejita. Spontano sežem z roko k vratu brez
kolarja. Izkušnja z bazarjem mi je pokazala, da brez
kolarja lažje prodajam; saj me itak poznajo. Tisti, ki
me ne poznajo, pa z mano govorijo kot s človekom
z zanimivim nejaponskim obrazom. Najbrž jih moj
obraz spodbuja k vprašanju:
»Dober dan! Odkod ste?« kar mi z odgovorom –
iz Slovenije, ne iz Slovakije – takoj daje možnost za
stavek:
»Smem ponuditi kaj?«
Pred leti pride k meni lepo oblečen mož, prijaz
nega obraza, tipično kitajskih oči. Mislim si: najbrž
Amerikanec kitajskega porekla. Prikloni se mi in v
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lepi angleščini reče, da je časnikar iz celinske Kitaj
ske, da stanuje nedaleč od cerkve in ga je radoved
nost privlekla na bazar. Rečem mu, da je dobrodošel
in da morda najde kaj lepega za svojo ženo. Nasmeh
ne se in začne pregledovati moje blago. Nikogar ni
blizu. S tišjim glasom mi reče:
»Rekli so mi pri vhodu, da ste katoliški misijonar.«
Rečem:
»Res je.«
In spet pogleda naokoli. V roko vzame lično za
pestnico in nadaljuje:
»Rad bi postal katoličan. Je to težko?«
Nikogar ni blizu.
»V žep vam vtaknem vizitko z naslovom katoliške
cerkve v Tokiu. Ni daleč. Lepo vas bodo sprejeli.«
Ne, nikogar ni blizu. Vizitko položim poleg zape

stnice, ki jo drži v roki; v hipu izgine med njegovimi
prsti.
»Koliko stane?«
In zapestnico dvigne v luč, ki polni bazarski pro
stor.
»Petsto jenov.«
»Ali ni malce predraga?«
»Prava cena je tisoč dvesto,« mu rečem.
Iz denarnice potegne šeststo jenov:
»Sto je za vaše delo,« se nasmehne in odide z za
pestnico v žepu.
Ne tista cerkev na vizitki ne jaz ga nisva nikoli več
videla. Upam, da je z zapestnico lahko koga osrečil.
Med nami rečeno: bila je vredna tisoč dvesto jenov.
Mimogrede: v zapestnico je bilo s čisto drobnimi
črkami vrezano (na notranji strani) “Made in USA”.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

Z AK A J SE KOPIČIJO AFERE?
Gornje vprašanje si mora zastaviti človek, ki zasleduje dogajanje v Sloveniji, saj nemudoma opazi, da se nekako od druge polovice avgusta porajajo
vedno nove afere, ki polnijo časopisne stolpce in seveda tudi radijska in televizijska poročila. Afere jasno kažejo, kdo je v ozadju, ob tem pa seveda ni
prav težko uganiti, kakšen namen imajo. Prva od afer je bila glede nadškofa Urana, ki je pa začuda hitro potihnila iz preprostega razloga, ker ni prinesla
načrtovanega učinka, da bi zaposlovala zanimanje državljanov in ga tako odvračala od nečesa bolj važnega – videli bomo, kaj je to.
Ker torej nadškof ni bil dovolj, je bilo treba poseči više – kar do kardinala. Poročila glede suma kardinalovega očetovstva, ki so bila dostopna tja do
prvih dni septembra, so bila objavljena v oktobrski številki Ave Maria. Za končano Rodetovo afero si bomo ogledali še Jankovićevo, polomijado časopisov
glede davka ter Pahorjevo in Türkovo kandidaturo za predsednika države. Že v začetku septembra je Matevž Tomšič v svoji kolumni na Siol.net objavil
komentar z naslovom “Past za kardinala”, vendar so tisti, ki so past nastavili – seveda ni treba dosti ugibati, kdo je to bil – ostali z dolgim nosom.
Zgodba o domnevnem očetovstvu kardinala Franca Rodeta naj bi na
prvi pogled pričala o razmerah v “njegovi” ustanovi, tj. Katoliški cerkvi,
predvsem o (ne)morali njenih najvišjih predstavnikov.
A gre predvsem za zgodbo o oblikovalcih in usmerjevalcih sloven
skega javnega mnenja, njihovi ideologiziranosti in pristranskosti.
Na nek način je celo mogoče pristati na tezo, da je kardinal kot
javna osebnost, ki je vsaj v preteklosti pogosto dajal moralne sodbe o
dogajanju v družbi, legitimna tarča zanimanja medijev, celo ko gre za
zelo osebne zadeve. A kaj, ko so tu “na delu” očitna dvojna merila. Tisti,
ki zdaj podrobno in z veliko strastjo brskajo po preteklosti dotičnega
glede tega, kaj je imel z žensko po imenu Tanja Breda pred več deset
letji, niso pokazali čisto nobenega zanimanja za domnevni skok čez
plot predsednika države Danila Türka, ko naj bi se ne tako dolgo nazaj
zapletel v razmerje s precej mlajšo pravnico, svojo bivšo asistentko.
Čeprav je to bilo nekaj, kar bi slovenske državljane bistveno bolj zadevalo
kot pa morebitno očetovstvo visokega cerkvenega dostojanstvenika.
Nanašalo se je namreč na najvišjega predstavnika slovenske države,
tistega, ki torej načeloma zastopa vse državljane, medtem ko je početje
predstavnikov Katoliške cerkve nekaj, kar se tiče zgolj njenih vernikov,
drugih pa malo oziroma skoraj nič.
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Pri tem predsednik Türk navedb o njegovem zunajzakonskem
razmerju sploh ni zanikal, ampak so v njegovem kabinetu zgolj suho
izjavili, da tega ne komentirajo. A je bilo to za osrednje medije povsem
dovolj, da so ga pustili pri miru. Medtem ko je kardinal Rode svoje do
mnevno očetovstvo kategorično zanikal, pa je kljub temu doživel silovit
plaz namigov, očitkov in obtožb. Zopet so se aktivirali protikatoliški
sentimenti, ki so v slovenskem medijskem prostoru močno razširjeni,
da ne rečemo prevladujoči.
Vendar se kardinal, kot kaže, ni ujel v nastavljeno past. Odločno je
namreč izrazil pripravljenost, da opravi DNK test očetovstva. Za povrh
je njegov “izgubljeni sin” Peter S. ob tem “čudežno izginil”. Kar je močno
zmanjšalo kredibilnost zgodbe. Zato so njeni režiserji aktivirali rezervni
scenarij. Tako poskušajo zdaj diskreditirati inštitut za sodno medicino,
ki pri nas izvaja omenjene teste, češ da je njegov predstojnik krščan
sko usmerjen in s tem očitno “moralno-politično oporečen”. (Seveda,
strokovni in nepristranski so lahko samo levičarji.) Še več, nekateri
“poznavalci” – kot denimo ona proticerkveno nastrojena antropolo
ginja – postavljajo pod vprašaj same DNK teste, čes da niso zanesljivi.
(Čeprav so znanstveno potrjeni in jih kot verodostojne priznavajo v vsem
razvitem svetu.) In tudi za izginotje Petra S. se najde “pojasnilo”, ki ga
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razni posredovalci že širijo naokoli: kakopak za tem stoji Vatikan, ki je
dotičnega ustrahoval in/ali podkupil. (Nekateri so očitno preveč brali

Da Vincijevo šifro.) Skratka, na vsak način se poskuša preprečiti, da bi
se “bombastično” razkritje razgalilo kot navaden konstrukt.

Zadeva se je seveda končala, kot je bilo pričakovati. Ker je kardinal Rode pristal na vse pogoje domnevnega sina Petra Stelzerja, je bil DNK test
izveden na univerzitetnem inštitutu münchenske univerze in je popolnoma izključil vsako možnost, da bi kardinal bil Stelzerjev oče. Slovenski javnosti
so to sporočili na tiskovni konferenci 2. oktobra popoldne. Odvetniška pisarna, ki zastopa kardinala Rodeta, bo v kratkem vložila kazensko tožbo proti
novinarju Dejanu Karbi, civilne tožbe pa zoper istega novinarja in časnik Delo. Še posebej je pa v skledo Dela pljunil njihov lastni odvetnik Stojan Zdolšek
z izjavo, da je novinar Karba s svojim “pravno korektnim” pisanjem pripomogel, da se ovržejo domneve okoli kardinalovega očetovstva – kakor da ni bil
prav Karba s svojim obrekovalnim pisanjem tisti, ki je te domneve spravil na dan. Upam samo, da kardinal ne bo skromen pri odškodninskih zahtevkih,
saj je treba časopis Delo in pisune, ki so iz njega naredili rumeni tisk, zadeti v srce, to pa dosežeš samo, če jih udariš po žepu. Potem naj pa botri iz ozadja
iz svojih žepov plačujejo njihove izgube. Sicer ima pa kardinal kot vatikanski državljan odprto pot tudi na mednarodno sodišče, v kolikor bi slovensko
sodišče na pritisk botrov iz ozadja sodilo po političnih in ne po pravnih merilih. Sicer je pa o tem marsikaj v tej številki AM na str. 333, desni stolpec.
Je pa zadnji čas, da se velikemu delu slovenskega tiska, ki namesto kultiviranega sredstva obveščanja postaja vedno bolj rumeni bulvarski tisk,
natakne nagobčnik. Morebiti bodo potem uvideli, kam jih je pripeljala podpora, ki jo dajejo nekaterim svojim novinarjem, ki bi pri vsakem dostojnem
listu že davno leteli čez prag. Sicer se pa prav tem vedno manj vrednim medijem, ki že tako in tako zgubljajo naročnike in bralce, obeta še “lepša” prihodnost. Ne samo, da zaradi tega zgubljajo naročnike in bralce – s tem izgubljajo tudi denar. To pa pomeni odpuščanje uslužbencev, kar je pa samo prva
stopnja. Lahko sledijo še naslednje, zadnja pa je ukinitev časopisa, kar ne bi bila posebna škoda. V medijih kot so Delo, Dnevnik Mladina... je tako ali
tako zaupati samo osmrtnicam in (morebiti?) poročilom o športu. V vsem ostalem pa plešejo tako, kot jim godejo botri iz ozadja, ki jih tudi plačujejo,
ti imajo pa svojo “resnico”, ki z resnico nima nič skupnega. Ti pa seveda še od daleč niso pripravljeni segati v svoj žep, da bi držali pri življenju medije, ki
počenjajo take neumnosti. Botri hočejo zaslužiti tako finančno kot tudi ideološko. Tistega, ki propagira sicer njihovo ideologijo, toda s finančno izgubo,
bodo spustili iz rok kot vroč krompir in jim bo pri tem čisto vseeno, koliko njihovih dosedanjih lakajev bo ostalo brez dela.
Naslednja afera, ki je bila sicer že dolgo pričakovana, a je izbruhnila prav v tem kritičnem času, pa je preiskava skrajno sumljivih poslov ljubljanskega
župana Zorana Jankovića. Zakaj gre, je pojasnjeno v poročilu, objavljenem na spretni strani MMC.
Pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Robert
Črepinko je na tiskovni konferenci pojasnil, da v okviru predkazenske
ga postopka na območju policijskih uprav Ljubljana in Kranj skupaj s
policisti in kriminalisti preiskujejo sume storitve več kaznivih dejanj s
področja gospodarske kriminalitete in korupcije.
»Danes kar 120 policistov in kriminalistov izvaja hišne preiskave v
23 sklopih, in sicer se izvajajo na devetih naslovih fizičnih oseb in na 14
naslovih pravnih oseb in drugih uradnih prostorih,« je poudaril Črepinko.
Pet preiskav še poteka.
Preiskujejo sume zlorabe položaja, goljufije, pranja denarja, po
narejanja ... V preiskavi, ki jo usmerja specializirano državo tožilstvo,
utemeljujejo sume storitve več kaznivih dejanj, med drugim tudi zlorabe
položaja ali uradnih pravic, goljufije na škodo Evropskih skupnosti,
nevestnega dela v službi, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti, pranja denarja, ponareditve ali uničenja uradne listine ter
sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.
Za ta dejanja je predpisana kazen tudi do osem let zapora, je
pojasnil Črepinko.
Policisti so pridržali šest ljudi, enega (neuradno Jureta Jankovića) so
pozneje že izpustili. Pridržanje bo sicer trajalo tako dolgo, dokler bodo
za to izpolnjeni zakonski pogoji. »Zaslišanja še ne potekajo,« je dodal

Črepinko. Policijske dejavnosti bodo potekale do večera, nato pa, je
dejal Črepinko, bo sledilo »tisto najbolj zahtevno in mukotrpno delo«,
ko bodo pregledali zaseženo dokumentacijo.
Med pridržanimi naj bi sicer bili Jure in Damijan Janković, direktor
Grepa Uroš Ogrin, Jankovićeva sodelavka Jadranka Dakić in lastnik
Energoplana Zlatko Sraka. Jureta Jankovića in še enega izmed pridržanih
so medtem že izpustili na prostost. Preiskovalci so že v jutranjih urah na
domovih vseh omenjenih izvajali preiskave, nato pa so z njimi obiskali
tudi mestno hišo, Stožice in Grep. Grep, ki je v lasti Energoplana in Gra
disa skupine G, je namreč gradil športno-nakupovalni center Stožice.
Preiskava je po neuradnih informacijah povezana s projektom
Stožice in odkupi zemljišč. Podjetje Grep naj bi namreč novembra 2010
od ljubljanske občine za gradnjo stadiona v Stožicah prejelo dobrih 11
milijonov evrov in avgusta lani še skoraj štiri milijone evrov. Del tega
denarja pa naj bi se prek Electe prelil v KLM Naložbe, ki je v 62,5-od
stotni lasti ljubljanskega župana. S tem denarjem pa naj bi se pozneje
financiral nakup zemljišč v Bohinju.
NPU v omenjeni preiskavi sicer že več mesecev sodeluje z Davčno
upravo RS, Uradom za preprečevanje pranja denarja in s Komisijo za
preprečevanje korupcije. Vse dejavnosti že ves čas usmerja specializirano
državno tožilstvo.

Najbolj zanimiva pri vsem tem pa je Jankovićeva osamljenost. Lani 22. oktobra se je na ljubljanskem magistratu zbrala “groteskna druščina” (tako
jo je imenovala ena od novinark), v kateri so se postavili na ogled poslednji primerki nekoč vsemogočne avantgarde, za katero je nekoč ljudstvo pol
stoletja hočeš nočeš capljalo obljubam svetle prihodnosti naproti. Pridružila se jim je še peščica na tovrstne politične okužbe očitno neodpornih predstavnikov kulture, umetnosti, gospodarstva in zdravstva. Vse to je prilezlo in prikrevljalo na magistrat prosit župana Zorana Jankovića, naj ustanovi
346

2012 – AM – NOVEMBER

svojo stranko in kandidira za predsednika vlade, saj je on edini, ki je zmožen rešiti Slovenijo iz krize. Kako je potem sicer zmagal na volitvah, propadel
pa kot predsednik, saj ni znal spraviti skupaj vlade, vemo. Zdaj, ko ima na vratu Davčno upravo in policijo, ko je osumljen kar lepega zalogaja kriminala
(marsikaj še počasi prihaja na dan, kot na primer določeni sumljivi posli na Hrvaškem), pa vsa ta druščina, ki je pred letom dni klečeplazila pred njim,
molči in niti s prstom ne migne. Edina izjema je 90-letni Janez Stanovnik, ki pa ga danes nihče več ne jemlje resno, pa ne zato ker je star, ampak, ker
pri svojih nastopih klati neumnosti, ki bi se jih pameten človek ogibal. Očitno so Jankovića tudi njegovi “prijatelji” pustili na cedilu, kar seveda ni nič
čudnega, saj njih zanimajo samo tisti, ki jih lahko izkoristijo za svoje črne zakulisne namene.
Vsekakor pa so mediji prav te čase res odlično pljunili – v lastno skledo. V preteklosti so namreč na veliko delali reklamo za zvišanje davkov, zdaj
se je pa razširila novica, da jim bo vlada ustregla in zanje dvignila davek na dodano vrednost na 20%. Seveda so zagnali vrišč in krik, pa saj so dobili,
kar so hoteli. Kaj to pomeni za njihovo in njihovih uslužbencev bodočnost, je v Financah napisal in se jih posmehljivo privoščil ekonomist Rado Pezdir
pod naslovom “Hipokrizija”, od katerega navajam samo dva bistvena odstavka, saj so ostali le malo preveč strokovni za objavo v našem mesečniku.
Pazite, kaj si želite!
V petek, 21. septembra, in soboto, 22. septembra, je kot orkan v
slovenskih tiskanih medijih udarila novica, da namerava vlada dvigniti
zdajšnjo 8,5-odstotno stopnjo DDV, ki je danes zaukazana za tiskane
medije, na 20 odstotkov. Tisto, kar je pri tem šokantno, pa je: tiskani
mediji ob tej novici niso praznovali. Ne na POP tv, ne na Svetu na Kanalu
A, ne na Dnevniku RTV Slovenija nismo videli reportaž, kako na Delu,
Dnevniku ali Mladini režejo torto, na kateri piše »končno višji davki«,
ali odpirajo posebna vina, stara simboličnih 20 let. Nenavadno glede na
dejstvo, da so ponavadi vse njihove izdaje polne analiz, ki kažejo, kako
so višji davki edina izbira, kako ni razvoja brez porabe in porabe brez
višjih davkov. Še zlasti, če pomislimo, da so omenjeni časopisi bastioni
za ekonomiste in politike, ki bi dali vse na svetu samo za to, da bi se
davki vendarle povišali in s tem omogočili novo fiskalno ekspanzijo, nov
“New Deal” ali nov zagon gospodarskega cikla.
Namesto tega je nastala shizofrena situacija, dostojna kakega
narkomanskega izčrpanca – tiskani mediji so se napolnili s protesti
proti dvigu davkov. Pri tem ne gre zameriti kritikam iz medijev, ki so
bili ves čas povsem dosledni pri zavračanju višjih davkov in so kazali na
nesmisel take fiskalne politike. Zameriti gre hujskačem, ki so ves čas
delali propagandno vojno za višje davke, ko pa bi jih dobili, se jim je
utrgalo. Če bi se nekdo v soboto, 22. septembra, po 20 letih izolacije vrnil
v Slovenijo in odprl Delo, bi z zadovoljstvom pomislil, da je Slovenija
dobila zdrav, racionalen in skeptičen medijski prostor, daleč stran od
ekonomskega populizma. Kar ste hoteli, za kar ste navijali in si priza
devali, zdaj imate. Bodite srečni, ker redke države na željo državljanov
spremenijo ekonomsko politiko. Uživajte zdaj z višjim davkom, vašim
čudežnim rešiteljem slovenskega gospodarstva! Usedite se, prižgite si
cigaro in z mirom v duši opazujte odlične učinke povišanja DDV!

To kajenje cigar v uredniških pisarnah Dela pa seveda ne bo brez
posledic. Če bo trg v celoti zavrnil podražitev Dela in če res drži, da bodo
zaradi višjega davka v proračun vplačali 2,76 milijona evrov, to pomeni,
da lahko pri udobni letni bruto bruto plači 40 tisoč evrov ostane brez
dela (z malim d) kakih 70 novinarjev Dela (z velikim D). Ti se bodo na
koncu lahko za vse skupaj zahvalili uredniški politiki tega časopisa, ki je
javnost vsak dan bombardirala z zahtevami po višjih davkih. Kakorkoli
že bo, na Delu se bo odpuščalo tudi zaradi povišanja stopnje DDV – in
to je zdaj neizogibna realnost.
Hipokrizija brez konca in kraja
To, da je nekaterim novinarjem čez noč postalo jasno, kaj so negativ
ni učinki dvigovanja DDV, kako obroben prispevek pride do poračuna, pa
ima vendar velikanske posledice za podjetja (krčenje naložb in delovnih
mest, ko se marža ne more več prilagoditi, pa celo propad), zahteva po
premisleku zaradi dviga DDV ali celo znižanje na ničto stopnjo, pa seveda
ni nenaden trenutek kolektivnega preobrata v racionalizem, ampak
streznitev pred trenutkom nepovratnega, ki lahko povsem spremeni
medijski trg. Še več, gre za definicijo hipokrizije, saj ko se je navijalo za
višji DDV, se je v resnici navijalo za izgubo delovnih mest v gospodarstvu,
krčenje naložb, upad zasebne porabe, inflacijske pritiske ter dodatne
proračunske pritiske na socialne transferje in pokojnine.
»Neoliberalnega miselnega preobrata« v svetu tiskanih medijev,
ki so navijali za fiskalno ekspanzijo, v resnici ni. Zdaj bodo enake usode
kot tisti, katere so s svojim navijanjem potiskali v tisto, kar so na koncu
dobili sami – višji davek. Paradoks je v tem, da so si nekateri mediji
želeli ukrepe, temelječe na ekonomski mitologiji, misleč, da bodo tako
ali tako zadeli nekega anonimusa, recimo mizarja Janeza, espe čistilko
Cvetko ali pa peka brez slovenskega državljanstva Mirzo, zgodilo pa se
je, da so zadeli prav te.

Očitno je politični “objem” Jankovićeve Pozitivne Slovenije in Lukšičevih Socialnih demokratov bolj kot objemu podoben davljenju, kar se vidi pri
kandidatih za predsednika države na novembrskih volitvah. Medtem ko Jankovićevi pokorno vztrajajo pri kandidatu botrov iz ozadja, ki je Türk, pa so
jim Lukšičevi demokrati skočili v hrbet in za svojega kandidata postavili nič manj kot prejšnjega neuspešnega predsednika vlade Boruta Pahorja. Kaj naj
ta kandidatura pomeni je popisala dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom “Pahor za predsednika? Ali ste znoreli?” Obenem pa dokaj dobronamerno
kritizira pomanjkljivosti kandidata pomladnih strank, sedanjega evropskega poslanca dr. Milana Zvera.
Razvoj lika in dela predsedniškega kandidata Pahorja opozarja, da
imamo v Sloveniji politični narobe svet.
SD je Boruta Pahorja uradno imenovala za svojega kandidata in ga
opredelila kot najboljšo možno izbiro ter k podpori njegove kandidature
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pozvala vse, še posebno vplivne posameznike. Kako lepo. Pahor je kar
nenadoma postal najboljši kandidat, pol leta pred tem pa smo imeli
zaradi njega največjo politično krizo v državi. Lukšič in kompanija so
vse to lepo pometli pod preprogo in brezkompromisno trobijo svoje.
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Pahor in tabor SD se zanašata na taktiko presenečenja in sta pri tem
zelo uspešna. Začelo se je s Pahorjevo prešvicano neuradno napovedjo
kandidature v cilju maratona, čemur je sledilo še večje presenečenje na
kongresu SD v Kočevju. Dominantnim medijem se je kar strgalo od besa
nad možnostjo, da “njihov”Türk ne bo zlahka ponovno izvoljen. Namesto
da bi Pahorja napadli za njegove najhujše napake, osem milijard novega
državnega dolga v samo treh letih in vse njegove afere, so si hiteli
izmišljevati povsem lunatične obtožbe na njegov račun.
Pahorja so nenadoma začeli imenovati za predstavnika desnice,
ponavljajoč Jankovićeve besede, da je glas za Pahorja glas za Janšo. Kaj
takega nas niti najmanj ne sme presenetiti: kako naj Türk in Jankovićeva
PS napadajo Pahorja za divje zadolževanje, če so oni zagovorniki še
hujšega zadolževanja in bi radi Slovenijo potisnili v dolžniško suženj
stvo? Predsednik je varčevalne ukrepe ostro napadel kot puščanje krvi.
Če še razumemo zagato Türkovega tabora, da Pahorja ne napada
zaradi dolgov, nikakor ne moremo razumeti, zakaj tega proti Pahorju
ne uporabi Zverov tabor. Zver govori, da navija za Nemčijo tudi v eko
nomskem pogledu, potem pa pozabi, kako je Pahor Slovenijo za tisoč
let oddaljil od Nemčije. Namesto tega je njegov tabor povsem nasedel
taktiki Türkovega tabora in se jezi, da jim Pahor hodi v zelje – a na
desnico? Resnična težava za Zverov tabor ni Pahor, ampak sam Zver.
Ta se v predvolilnem zverinjaku zelo slabo znajde in daje vtis, da je že
vnaprej vrgel puško v koruzo. S svojim pristopom izpodbija reklo nomen
est omen, ime je znak. Zver namreč sploh ni niti malo zver, ampak prej
spužva. Kaj šele da bi bil mali Janša! Kako naj se tak spopade s Türkom
ali Pahorjem, ki sta vsak po svoje brezkompromisna in zvita, imata pa
tudi bistveno večjo medijsko podporo. Zbor dominantnomedijskih papig
Türku poje hvalnice, čeprav gre v resnici za najslabšega predsednika
doslej. Pahor, še nedavno najslabši premier, se nenehno inscenira, tako
da vsi čakajo, kaj bo tokrat ušpičil.
V primerjavi z njima je Zver preveč politično korekten. Res je, Milan,
vsi hočemo kri v ringu, ne mencanja. Če Zver ne bo končno postal zver,
v slovenskem predvolilnem zverinjaku nima šans. Zver lahko tisočkrat
ponovi, da bo združeval, vendar mu to ne bo pomagalo. Če res hoče
postati predsednik, naj se poslovi od korektnosti in pokaže, kaj je narobe

s protikandidatoma Türkom in Pahorjem. Opozoriti mora predvsem na
predvolilno prevaro sedanjega predsednika iz leta 2007, ko je volivce
prevaral, da bo predsednik vseh, potem pa je Slovenijo tako razdelil,
kot še ni bila razklana nikoli prej. Zdaj predsednik na veliko razglablja
o spoštovanju pravne države, on pa tako rad prejudicira. Zaznamuje
ga totalna dvoličnost: v vsako afero vtakne svoj nos, le Janković je zanj
nedotakljiv. Več afer kot ima Janković, bolj ga hvali. Ne smemo pozabiti
niti dolgega seznama predsednikovih nerazčiščenih afer: od afer Ertl,
spodnje gate, razsipne letalske vozovnice, lokanje pijač iz minibara,
vse na naš račun, kakopak. Predsednika je treba vprašati tudi o aferi
Vasilka Sancin, ki je postala celo članica slovenske arbitražne skupine.
Naj potem predsednik v predvolilnem soočenju ponovi svoj klasični »ne
komentiram drugorazrednih tem«. Če si seveda upa.
Pahor ima korist od zgrešenih kampanj svojih protikandidatov. Je
odličen demagog in spreten igralec, vse obrača sebi v prid, enkrat igra
poštenjaka, drugič žrtev ali tisto, kar v danem trenutku najbolj zažge.
Zadnjih nekaj mesecev se trži z zguljeno zgodbico o stricih iz ozadja, o
katerih so bile napisane celo knjige, a so jih pred Pahorjevim “veleraz
kritjem” šteli za plod paranoje. Blebeta celo o nekih angelih varuhih.
Govori, da zadolževanje vodi v bankrot in da je treba misliti na otroke.
Kdor prizna, se mu pol odpusti, kajne Borut? Pred lanskimi predčasnimi
volitvami je z agresivno retoriko vstal od mrtvih, zdaj misli s pretkanim
populizmom postati predsednik, kot si je želel že leta 2007. Govori o
združevanju, na veliko odpušča, celo Kučanu in Jankoviću, ki sta ga po
njegovih besedah rušila, on pa bi bil rad dober predsednik tudi njima.
Kako lepo, če Pahorjevo edino pravo združevanje ne bi bilo v dolgovih,
v katerih je vse Slovence za mnoge sedanje in bodoče rodove združil v
skupnem odplačevanju svojega sranja.
Razvoj lika in dela predsedniškega kandidata Pahorja opozarja,
da imamo v Sloveniji politični narobe svet. Kako naj sicer razumemo,
da Pahor, do nedavna eden najmanj priljubljenih politikov in najslabši
premier, ki je Slovenijo pripeljal na rob bankrota in do prvih predčasnih
volitev, zdaj velja za najboljšega predsedniškega kandidata. Še več,
danes zaradi izgube spomina pri volivcih kandidatu Pahorju in SD ratingi
letijo v nebo. To je možno samo v norišnici in v Sloveniji.

Sredi letošnjega avgusta je svojo kandidaturo za predsednika republike razglasil dosedanji predsednik dr. Danilo Türk. V prvi vrsti je kandidat zaradi
samega sebe, saj je v preteklih letih pokazal, da rad živi v razkošju na tuj račun, kar so pokazali obračuni njegovih potovanj in drugih izdatkov. Je pa
seveda tudi nujni kandidat komunističnih botrov iz ozadnja, saj je on edini, ki jim zagotavlja še kolikor toliko politične moči potem, ko je njihov kandidat
za predsednika vlade Janković zaradi svoje nesposobnosti propadel in je vlado prevzel Janez Janša. Ob tem mi prihaja na misel zanimiva vzporednica
med Türkom in Janšo v odnosu Združenih narodov do obeh. Janša je konec septembra letos dobil nagrado Združenih narodov za inovacije v politiki,
Türk je pa pred leti od generalnega tajnika istih Združenih narodov dobil čevelj v zadnjico.
Sicer je pa teden dni po Türkovi napovedi kandidature za predsednika republike njegovo karakteristiko podala dr. Maja Sunčič v Reporterju.
Prejšnji teden je tudi Danilo Türk, še en veliki lažnivi kljukec sloven
ske politike, razglasil svojo predsedniško kampanjo. Že iz glavne parole
“pravičnost za vse” nam je takoj jasno, da ostaja zvest sebi in še naprej
igra vlogo najslabšega predsednika doslej. Je v odlični zdraharski formi,
zanj je pravica le, če dela čim več krivic vsem tistim, ki mu ideološko
ali drugače niso pogodu. No, zgodila se je le ena mala sprememba. Od
Pahorjevega vstopa v predsedniško bitko se mu vsak dan bolj tresejo
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gate, za nameček pa je zaradi tekmečeve zelo domiselne predsedniške
kampanje tudi na robu živčnega zloma. Kaj če dominantno-medijskim
papigam, ki predsednika enoumno povzdigujejo v boga, ne bo uspelo
zliti dovolj gnojnice po njegovih nasprotnikih?
O tem bo predsednik razmišljal kak drug dan. Za zdaj preprosto ne
more iz svoje kože. Slovenija je zaradi njegovega zdraharstva povsem
razklana, vendar ima predsednik potem še obraz, da si v drugi pred
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sedniški kampanji postavi parolo “pravičnost za vse”. Danilo Türk in
pravičnost? Saj to je popolni absurd! Kako je lahko Türk pravičen, čeprav
je Slovenijo s svojim zdraharstvom tako krivično razdelil. In še zlagal se
je, ker je prelomil svojo glavno predvolilno obljubo, da bo predsednik
vseh. Volivce je prevaral v prvi predsedniški kampanji, a se mu ni nič
zgodilo, zakaj jih ne bi še v drugi?!
Največji problem je v tem, da so predsedniku od državljanov in dr
žavljank pomembnejši stari, slabi totalitarni časi. Edino njim je povsem
zavezan, kar je pokazal z nagrado Tomažu Ertlu. Zato ni čudno, da se
je za podporo pri svoji kandidaturi obrnil na zvezo borcev in njihovega
prvoborca Janeza Stanovnika, specialista za streljanje kozlov. Največjega
kozla doslej je Stanovnik ustrelil pred dnevi, ko je razglasil, da smo imeli
v Jugoslaviji totalitarizem samo prvih deset let po vojni, potem pa po
njegovem kakopak demokracijo. Aha, če se ne strinjaš s Stanovnikom,
strel v glavo – in že smo v demokraciji, kajne, Janez? Seveda, tudi eno
partijski jugoslovanski sistem je bil najbolj demokratičen, ravno tako
verbalni delikt, da o vseh pobitih, zaprtih, pregnanih in utišanih zaradi
nasprotovanja bivšemu sistemu sploh ne govorimo. Tako lepo je bilo v
Jugoslaviji, zato so prebivalstvo spodbujali k medsebojnemu ovaduštvu,
vladavina strahu pa je tako ali tako sopomenka za raj na zemlji?! Mislim,
da je skrajni čas, da predsednik Türk tudi Stanovniku čim prej podeli
najvišje državno priznanje za streljanje takih antidemokratičnih kozlov.
Neizvolitev Danila Türka za predsednika je pomembna tudi zato, da
ne bo mogel za nov mandat predlagati sedanje varuhinje človekovih
pravic, Zdenke Čebašek Travnik, ki se ji prav tako izteka mandat. Tudi
varuhinja na veliko strelja kozle o človekovih pravicah, zlasti o glavni,
pravici do življenja. Tako kot predsednik Türk ni predsednik vseh, tudi
varuhinja ne varuje človekovih pravic vseh. Ob sovražnem govoru Go
dniča in Makarovičeve zgolj “trpi”, stori pa nič tehtnega. Glede grožnje
Jureta Jankovića novinarju Financ Jaki Elikanu z umorom se ni niti
oglasila. Samo sebe je presegla, ko je grafit “Ubi Janšu” razglasila za
svobodo govora, ne za sovražni govor, češ da je izjava usmerjena proti

osebi na visokem položaju. V svoji ideološki zblojenosti je tako slepa,
da je spregledala, da se je s tem kot visoka državna funkcionarka sama
izpostavila podobnim grožnjam, ki so kmalu tudi prišle. Namesto da
bi se zamislila nad seboj in se opravičila za nepremišljene izjave, je
v svojem tipičnem nedemokratičnem slogu za to okrivila novinarja
Siola Aleksandra Kolednika. Toliko o demokraciji, človekovih pravicah
in svobodi govora.
Da se Danilu Türku in njegovim navijačem res že zelo tresejo gate,
je potrdila tudi Bernarda Jeklin. Jeklinova je ravno tako veteranka v
streljanju kozlov in je vedno na pravi ideološki strani: neusmiljena do
nasprotnikov, klečeplazna do svojih gospodarjev. Še nedavno je njena
Jana Pahorja hvalila in si ga želela celo za ljubimca (Kučana kakopak za
moža), Jeklinova je ploskala ob njegovi zmagi leta 2008, zdaj pa nanj
zliva gnojnico. Danes spet navija za Danila Türka in mu napoveduje
zmago, češ da je gospod. Gospod je po Jeklinovi torej nekdo, ki laže
volivcem in pravico rezervira le za svojo izbrano elito? Zato držimo pesti,
da je Jeklinova spet udarila mimo in da bo Türk jeseni izgubil volitve, kot
sta pogorela njena nekdanja favorita, “najpametnejši” lažnivec Gregor
Golobič in “kraljična” Katarina Kresal, ki sta danes politični trupli.
Predsednik Türk je v petletnem mandatu pokazal, da je metastaza
slovenske politike. Obljubljal je, da bo predsednik vseh, potem je
Slovenijo brutalno razklal na dva dela in jo spremenil v žarišče neneh
nega kulturnega boja. Da je predsednik Türk prevara in razdruževalec,
sta priznala celo njegov svetovalec v kampanji 2007 Sebastjan Jeretič
in svetovalka kandidata Mitje Gasparija v kampanji 2007 Lara Ham.
Danilo Türk je pač Danilo Türk, njegove lažnive parole nas ne bi smele
več prevarati: predsednikovo združevanje je v resnici razdruževanje,
pravičnost pa krivičnost. Zato nas ne sme presenetiti, da je predsednik
nekoč od nas zahteval, naj danes politično mrtvemu ultralažnivcu Gre
gorju Golobiču damo še eno priložnost. Lažniva gliha v kup štriha. Tudi
zato volivci jeseni na volitvah lažnivemu kljukcu Danilu Türku nikakor
ne smemo dati še ene priložnosti.

Od gornjega članka je minilo že nekaj časa. V strahu, da bi kdo od protikandidatov lahko ogrozil Türkovo izvolitev so mediji (brez dvoma na zahtevo
botrov) začeli na veliko razglašati, kako velike prednosti ima Türk v predvolilni kampanji in kako je praktično v volitvah nepremagljiv. Zato je dr. Maja
Sunčič v Reporterju razkrila drugo plat te medalje pod naslovom “Danilo Türk je Jankovićev stric”.
Čeprav igra nepremagljivega kandidata, je resnica ravno nasprotna.
Stric predsednik Türk je zelo premagljiv. Le prav ga je treba prijeti, potem
od tega strica ne bo ostalo čisto nič.
Prihajajoče predsedniške volitve so priložnost za veliki obračun s stri
ci iz ozadja. Lani so strici strmoglavili Pahorjevo vlado, mešali štrene na
predčasnih volitvah in si celo ustanovili stranko, Jankovićevo Pozitivno
Slovenijo. Podvig jim je sicer spodletel, saj njihovemu Jankoviću kljub
zmagi ni uspelo postati premier. Zdaj so stave še višje, ker se v spopad ne
spušča zgolj favorit stricev, ampak sam stric, sedanji predsednik Danilo
Türk. Zato se bo boj iz ozadja prenesel v ospredje, kar je velika priložnost
za protikandidate za doslej največji neposredni spopad s strici. Strici se
radi gredo skrivalnice in se pretvarjajo, da sploh ne obstajajo. So kot mali
zeleni strici, kajne? Kljub temu so v velikem slogu prvič stopili iz ozadja
v ospredje leta 2004 z ustanovitvijo Kučanovega Foruma 21. Drugič in
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še veliko bolj očitno so prišli v ospredje lani jeseni s klečeplazenjem
na Magistratu, ko so prepričali Jankovića h kandidiranju na volitvah in
ustanovili PS. Na PS so povsod prstni odtisi stricev, saj ta kratica v resnici
pomeni (P)odmladek (S)tricev. V odnosu do svojega nečaka Jankovića
in njegovih spornih rabot, ki jih je že toliko, da jih ni več možno prešteti,
in vsak dan izbruhnejo nove afere, strici mižijo na obe očesi in ne slišijo
na obe ušesi. No, res so stari, ampak Jankovićeve afere vreščijo do neba
in tako bodejo v oči, da jih slišijo še gluhi in vidijo slepi. Strici nečaka
Jankovića in (P)odmladek (S)tricev vsak dan goreče branijo po medijih,
kjer hkrati vse druge silovito napadajo in trgajo na kose.
To je najočitneje pri stricu, pardon, predsedniku Türku, ki je zaradi
prihajajočih volitev še posebno v naletu. Še dobro, da ima zelo omejena
pooblastila, saj mu je oblast zelo stopila v glavo in si je očitno začel
domišljati, da živimo v predsedniškem sistemu. Nekateri mu v medijih
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že pripravljajo teren, da bi bilo treba prenesti nanj večja pooblastila,
sploh zato, ker kaže, da nečaku Jankoviću ne bo uspelo postati premier.
Stric predsednik je krut do vseh, rad bi zamenjal celo vlado. Seveda
mu niti na pamet ne pade, da bi morali zamenjati prav njega, strica
predsednika – in morda ga res bomo! Predsednikovo stričevstvo, med
drugim sopomenka za antidemokratično delovanje, je očitno tudi iz
njegovega rovarjenja proti premierjem. Ni res, da ruši zgolj Janšo, saj
je pred tem spodkopaval že Pahorja, ko je podpiral in branil njegove
največje sovražnike v koaliciji, molčal o aferah Kresalove, zahteval, naj se
da lažnivcu Golobiču še ena priložnost. Že tu je na dan prišla dvoličnost
strica predsednika, ki se je prelila čez rob pri nečaku Jankoviću.
Stric predsednik si celo domišlja, da je gospodar resnice in zgodovi
ne, vsem soli pamet s svojim vzvišenim trobezljanjem in zoprno retoriko,
s katero prepriča zgolj prepričane, groupies moškega in ženskega spola,
ki mu kot ovce sledijo po partizanskih mitingih resnice. Nedoslednost
in krutost strica predsednika sta šokantni: hvali nečakove Stožice, ki so
jih sindikati razglasili za spomenik teptanja temeljnih človekovih pravic
gradbenih delavcev. Da o dolgovih, ki jih je nečak naprtil Ljubljani in
njenim prebivalcem, sploh ne govorimo. Kaj, stric predsednik, o tem
niti besede? Verjetno bi nas stric predsednik z dekretom rad prisilil, da
hvalimo nečaka Jankovića in seveda – strica predsednika skupaj z vso
njegovo navlako totalitarizma z Ertlom na čelu.
Da je predsednik Türk res član kluba stricev, so s svojimi potezami
potrdili drugi glasni in manj glasni strici: predsednik ZZB Janez Stanov
nik, ki je ravno med mandatom strica Türka malodane vstal od mrtvih in
nenehno rovari v korist strica predsednika in nečaka Jankovića. Seveda
je Stanovnik kandidaturo strica predsednika takoj podprl. Kandidaturo

strica predsednika je velesrčno podprl tudi stric vseh stricev, Milan
Kučan, sicer znanec diktatorja Lukašenka.
Predsedniške volitve bodo bitka na vse ali nič, saj strici hočejo, da
bo spet izvoljen eden od njihovih. Dominantno-medijska mašinerija kot
podmazana umazano nabija v korist strica predsednika. Večina glavnih
soočenj bo prirejena njemu v prid, voditelji oddaj bodo poskrbeli, da
javnost po naključju ne bi izvedela karkoli spornega o liku in delu strica
Türka. Kljub temu se protikandidatom, predvsem Zveru in Pahorju, po
nuja edinstvena priložnost za spopad s stricem iz oči v oči. Strici najraje
zahrbtno rovarijo iz ozadja, predsednik stric pa se bo moral na odprtem
bojnem polju spoprijeti s svojimi protikandidati.
Pahor je že zbil nečaka Jankovića in mu onemogočil, da postane
premier. Zdaj je čas, da s prestola zbije še samega strica, predsednika
Türka. To je velika priložnost tudi za Zvera, če se bo le otresel svoje ko
rektnosti in dostojnosti, saj to ni ustrezna taktika proti tako umazanemu
protikandidatu. Strica predsednika je treba zbezati na plano, ga potisniti
v kot in popolnoma raztrgati z vprašanji in replikami. Glavna nasprotna
kandidata Pahor in Zver morata v boju proti Türku odvreči suknjič, za
vihati rokave, frontalno udariti po mizi, četudi z berglo, in predsednika
v soočenjih vreči iz tira ter ga uničiti z neprijetnimi vprašanji, kako
je razdelil Slovenijo in o vseh njegovih aferah, o katerih dominantni
mediji javnosti zvesto molčijo. Pred vesoljno Slovenijo morata končno
razkriti Türkovo neskončno hvalo aferaškega nečaka Jankovića, ki je prav
ostudna. Pa da vidimo, kako bo predsedniku odpadla maska, ko se bo
spotil in se mu bodo gate tresle. Čeprav igra nepremagljivega kandidata,
je resnica ravno nasprotna. Stric predsednik Türk je zelo premagljiv.
Le prav ga je treba prijeti, potem od tega strica ne bo ostalo čisto nič.

Kakor je dr. Sunčičeva v svoji sodbi o Zveru dokaj ostra, je treba upoštevati, da se je medtem, ko je bil članek objavljen (julija letos) pa do danes nekaj
spremenilo. Zver postaja vedno bolj spreten v svoji politični kampanji, čeprav ne bi bilo napak, če bi se držal nekaterih nasvetov Sunčičeve, posebno
tistega, da bi pokazal, kaj je narobe s Pahorjem in Türkom.
Kar zadeva ostale kandidate za predsedniško mesto (med njimi je tudi suspendiran duhovnik mariborske škofije), ni da bi o njih izgubljali besede.
Morebiti kdo od njih celo misli resno (o čemer dvomim), vendar nobeden od njih nima niti najmanjših izgledov, da bi sploh prišel v poštev.
Po vsem tem je jasno, da je dr. Milan Zver edini sprejemljiv kandidat ne le za vsakega kristjana, ampak tudi za vsakogar, ki ima še toliko vesti, da
odklanja komunistična načela in prakso, ki jo po vsej sili posebno s svojim kandidatom Türkom hočejo izvajati stari komunistični botri, ki se od oblasti
na noben način nočejo posloviti, čeprav ideološko spadajo na smetišče zgodovine, starostno pa na pokopališče.
Je pa še ena stvar, ki je ne morem razumeti. Ko so bile nedavno tega volitve v srednjeameriški državi Nikaragvi, kjer je (kot v vsej Srednji Ameriki)
več nereda kot reda, so škofje enoglasno opozorili vernike in poimensko navedli tiste, ki jih katoličan po svoji vesti ne sme voliti in tiste, ki so za izvolitev
primerni. Kdaj bodo slovenski škofje naredili kaj podobnega? Saj vendar vemo, da je na kupe slovenskih katoličanov, ki se zaradi polstoletnega pranja
možganov niso sposobni samostojno odločiti in zato podlegajo umazani komunistični propagandi, ki jim v vato in staniol zavite ponuja kandidate,
ki s svojimi besedami in dejavnostjo pljujejo ne le na moralna načela, ampak tudi na vsako človeško etiko. Kaj se škofje res boje očitka, da se vtikajo v
politiko? In zakaj se ne bi smeli vtikati vanjo? In zakaj se lahko vsak še tako nesposoben in pokvarjen novinar obreguje v Cerkev, kadar se mu zdi, ob
tihem odobravanju komunističnih političnih “veličin”, Cerkev bi pa morala molčati ob vsaki lumpariji. Kaj ni tudi Cerkev del civilne družbe? Če se lahko
v politko vtika Zveza borcev in na kupe drugih organizacij, ki se številčno s Cerkvijo niti primerjati ne morejo, zakaj se Cerkev ne bi smela?
Ali res ni jasno, da prej omenjene afere nimajo drugega namena kot preusmeriti pozornost ljudi od volitev predsednika države, da bi lahko komunisti
še naprej ribarili v kalnem? Ali se niso lotili kardinala Rodeta in za njim še nadškofa Stresa, ki mu očitajo, da je on kriv mariborske polomije, samo zato,
ker se Cerkve bojijo? Ker bi jo radi uničili, da bi še naprej izkoriščali naivne volilce? In kaj lahko naredijo, če se bodo lepega dne slovenski škofje oglasili
in po imenu s prstom pokazali na tiste, ki po naših načeli niso vredni, da bi nam vladali? Lahko se repenčijo v svojem pogrošnem časopisju, to je pa tudi
vse. V tem primeru bi tudi vsa evropska javnost potegnila z nami, razen morebiti kak Kučanov prijatelj, na primer beloruski Lukašenko. Mi pa v jok!
Čas je torej, da na volitvah 11. novembra letos s svojim glasom dr. Milanu Zveru pokažemo, da smo vso umazano komunistično igro spregledali in
pošljemo njene odkrite funkcionarje in prikrite botre tja, kamor že davno spadajo: v politični grob na smetišču zgodovine!
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SPOMINI
ZADNJE LETO ŠTUDENT
Društveno življenje je bilo v semenišču zelo raz
vito. Razna predavanja, disputacije in govorniške
vaje so se kar vrstile. Predsedniki društev so bili
morda še večji reveži kakor dandanes, kadar iščejo
predavatelje. Ker je bil vsak, ki si je upal v “javnost”,
izpostavljen neizprosni kritiki, je bilo pač težko najti
take, ki so si upali na plan.
Jaz v tretjem letniku po tistem žalostnem porazu
v “Cirilskem društvu” nisem več nastopil. V četrtem
pa sem se dal preprositi, da sem “disputiral” v “Toma
ževem društvu”. Branil in zagovarjal sem neko tezo
Akvinskega Tomaža o namenu. Tu sem se pa tako
postavil, da so mi burno ploskali. Ker je pa zaradi
tega prišla moja ponižnost v veliko nevarnost, me
je Bog kmalu potem zopet potlačil na tla.
Po svojem “zmagovitem” nastopu v “Tomaževem
društvu” sem se hotel skazati tudi kot govornik.
Zato sem rad prevzel pri govorniških vajah govor. S
Cathreinovo (pisec knjige “Moralphilosophie”) po
močjo sem obdelal smisel človeškega življenja in
olepšal “sermon” (govor) z mnogimi citati. Ko je bil
govor sestavljen, sem se ga tako temeljito naučil, da
bi ga znal tudi od zadnjega konca povedati. Nikdar
v svojem življenju se nisem tako skrbno pripravil
za govor kakor takrat, ko sem stopil kot govornik
pred svoje tovariše, pa tudi nikdar pozneje nisem
tako pogorel.
Ker sem pri kritikah večkrat slišal, da govorniki
premalo “afirajo”, to je, premalo podpirajo važnost
besede z rokamu, sem jaz takoj pri prvem stavku
začel mahati na vse strani, da sem bil, kakor je pri
kritiki precej zlobno poudarjal moj bivši “šef” Le
nart, podoben mlinu na veter. Res, ploskali so, toda,
kakor sem pozneje spoznal, le zato, ker sem nehal.
Skratka, moj poraz je bil popoln. Vsebine govora se
neusmiljeni kritiki seveda niso lotili. V tem oziru
sem imel za seboj slovite modroslovce in teologe,
iz katerih sem pobral vse, kar se mi je zdelo važno.
Zato so pa “govornika” toliko temeljiteje raztrgali.
Najrajši bi bil pobegnil iz dvorane, pa nisem mogel,
ker sem sedel med kritiko v prvi klopi. Zdelo se mi
je pa, kakor bi bil na sramotnem odru. Slednjič sem
vendar našel “usmiljenega Samarijana”, kakor tisti,
ki je padel med razbojnike na samotni cesti iz Jeru
zalema v Jeriho. Potegnil se je namreč zame sam pro
tektor govorniških vaj – dr. Krek. Priznal je nekatere
napake, ki sem jih bil naredil; obenem je pa izrazil
upanje, da bom postal še lahko dober govornik. To
me pa ni toliko potolažilo, da bi se bil še kdaj hotel
skazovati v “javnosti.”
Sicer sem moral imeti konec leta vpričo profe
sorjev in ravnatelja poskusno slovensko in nemško
pridigo, toda to se mi je zdelo igrača v primeri z
govorom v Jožefovi dvorani. Poskusne govore smo
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imeli namreč v kapeli, kjer so morali tovariši molčati.
Oba moja poraza sta mi pa ostala v tako dobrem,
pravzaprav v slabem spominu, da se ju še danes vselej
spomnim, kadar stopim ob kaki priliki v Jožefovo
dvorano.
Zadnje leto v semenišču se mi zdi kakor zagrnjeno
v nekako meglo. Poleg sošolcev se pominjam samo
še tovarišev, ki so bili v tretjem letniku; drugoletniki
in “rekrutje” so mi pa kar utonili v spominu. Menda
nisem zahajal dosti v družbo, ker sem tudi prosti čas
pridno porabil za pisateljevanje in drugo – javno
delovanje.
Šola nas ni posebno težila. Kanonično pravo in
dušno pastirstvo sta bila sicer precej obširna pred
meta, ki nam pa nista delala preglavic. Jus je pouče
val častni kanonik Smrekar, ki je bil, kakor sem že
omenil, zelo dobra duša. Pred skušnjo smo se kar
po domače pomenili, kaj bi lahko pri ponavljanju
izostalo. V prvem semestru smo ga prosili, naj nam
“podari” škofovske dolžnosti in pravice. Pa je bil
gospod v veliki zadregi.
»To je pa zelo važno. Seveda, ako bodo škof pri
skušnji, ne morem vprašati, ker bi bilo nerodno, če
bi jim naštevali, kakšne dolžnosti in pravice imajo.
Ako jih pa ne bo, potem pa ne bom vprašal; toda
ponovite navzlic temu dobro. Morda postane kdo
izmed vas škof, bo vsaj vedel, kaj ga čaka!«
S temi besedami je sebi olajšal vest, nam pa učenje.
Pri skušnji pa ni bilo škofa, marveč je predsedo
val, kakor navadno, stolni prošt dr. Klofutar, ki je
bil ravnatelj bogoslovnih naukov. Tudi ta počiva že
več let pri Sv. Krištofu. Z njim je umrl zadnji original
ljubljanskih kanonikov. Bil je velike impozantne po
stave, popolnoma sivih las in rdeč v obraz, čeprav ni
bil take vrste sovražnik alkohola, da bi ga uničeval.
Kot rojen Tržičan “stare vere” je rad govoril nemško.
Bogoslovci smo imeli z njim veliko veselje, zlasti
v zakristiji, kadar smo ga oblačili za pontifikalno
mašo. Včasih je bil že popolnoma oblečen pa je prišel
kak četrtoletnik in začel oštevati tiste, ki so ga bili
napravili.
»Kako ste pa oblekli gnadljivege gospoda prošta?
Pa sama najvišja gospoda je v cerkvi! Gotovo je imel
svoje roke vmes kak prvoletnik, ki nima niti toliko
nižjih redov, da bi se smel gnadljivega gospoda prošta
dotakniti!«
Gospoda so nato navadno znova slekli in zno
va oblekli, pa niti zapazil ni, da je mladim fantom
“objectum phopabile” (človek, iz katerega se šalijo).
Celo dobro se mu je zdelo, ker je mislil, da uživa pri
bogoslovcih tako veliko spoštovanje. Kanoniki so
včasih ta “cirkus” gledali in se muzali.
Ko so si pa pri neki priliki nekateri fantje le preveč
dovolili, nas je Ata v obednici oštel, češ da nimamo
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spoštovanja pred proštovimi sivimi lasmi. Zapovedal
jel za ramo in porinil pred seboj v sobo, da bi se bil
nam je z ostrimi besedami, naj pustimo gospoda v
kmalu v klop zaletel. Imel je tudi to posebnost, da
miru. To smo si seveda dobro zapomnili in zapoved
je navzkriž gledal, kar sem pa jaz nekoliko pozno
pri prvi proštovi maši spolnili.
opazil.
Ko je gospod Klofutar prišel v zakristijo, smo ga
Kadar sem bil vprašan, sem imel sicer nelepo, pa
sicer spoštljivo pozdravili, nato se pa začeli mirno
vendar koristno navado, da sem tu in tam pogledal
med seboj meniti. Malo začudeno je pogledal, ker
v knjigo, kakor delajo moderni govorniki, ki govore
ga nismo, kakor navadno, takoj obkolili, rekel pa ni
z rokopisom v roki. Storil sem pa to le takrat, kadar
nič. Komaj se je pa cerkovnik pripravil, da bi ga oble
je profesor od mene stran pogledal, to pa iz gole lju
kel, se obrne k nam in vzklikne: »Aber meine
bezni do bližnjega, da bi ga ne bil vznevoljil. Mislil
Herren, s čim se vam pa zameril? Ali me bo
sem namreč, da me ni videl; samo to se mi je čud
cerkovnik oblekel?«
no zdelo, da se je včasih namuznil. Slednjič so
Seveda je bil takoj cel roj krog njega in
me poučili tovariši in mi razkrili mojo zmoto.
trgali so drug drugemu mašno obleko iz
Po neki uri, ko sem bil vprašan in pridno ter
rok. Ko je ravnatelj to videl, je zamahnil
brezskrbno obračal liste, mi je rekel Lenart:
z roko in se smejal.
»Veš, Janko, to je pa že prenesramno, da
Tudi pri skušnjah je bilo včasih precej
gledaš kar pred Zupančičevimi očmi v knjigo!«
zabavno, če smo bili prav dobre volje. Dr.
»Saj sem vedno samo takrat vanjo pogledal,
Klofutar se navadno ni vtikal vmes. Samo
kadar me ni videl.«
pri Svetem pismu Nove zaveze, ki je bil
»Seveda te ni videl. Kaj ne veš, da na des
v njem zelo dobro podkovan, je več
no gleda, na levo pa vidi?«
krat katero zinil. Pri taki priliki so
To sem si dobro zapomnil. Pozneje
bogoslovci, ki so čakali po klopeh,
sem pogledal samo takrat v knjigo,
kdaj pridejo na vrsto, vedno glasno
kadar me je gledal. Od tistega časa
hvalili njegovo učenost.
se ni več muzal.
»Kaj, gnadljivi gospod prošt pa
Poučeval je tudi pedagogiko in
zastopno povedo? Naši profesorji
katehetiko. Ta dva predmeta se mi
se lahko pred njim kar skrijejo!«
pa nista posebno priljubila. Zato
Ko pesnik Medved pri skušnji ni
sem bil popolnoma prepričan, da
vedel, kaj je “volumen” (zvitek), je prošt
nisem za kateheta. Ko smo ugibali,
zvil list papirja, ki je ležal pred njim, in
kam nas bodo nastavili, sem si jaz
mu ga pomolil.
želel tja, kjer bi ne imel dosti šole,
«Also, schauen Sie, to je ‘volumen’.«
čeprav v najbolj zakotno hribov
Medved se je pa hitro odrezal: »Seve
sko vas.
da, če bi nam bil gospod profesor tako
Četrto leto nam je zelo hitro pre
zastopno povedal, kaj je ‘volumen’, kakor
šlo, ker smo imeli veliko opraviti.
oni, bi pa takoj vedel.«
Precej časa nam je vzela tudi liturgika.
Morda se zde komu take opazke nekoliko
Spiritual Erker nam je obred enkrat poka
Klofutar
predrzne, nam se niso. Imeli smo z njimi svoje
zal, potem smo se pa morali sami vaditi. Moj
veselje vsi, mi, profesorji in – prošt.
tovariš Lenart je bil neizprosen in strupen kritik.
Svojega dostojanstva se je pa dobro zavedal. Ne
Pri obredu sv. maše je pazil na vsako malenkost in
koč je na Ovsišah pri župniku tarokiral. Ker je manj
mi jo očital, za kar sem mu pa še danes hvaležen.
kalo tretjega, so privzeli domačega bogoslovca. Ta se
Marsikateri duhovnik se je že pri liturgičnih vajah v
je pa držal pravila, da so pri taroku vsi igralci na isti
semenišču navadil kretenj, ki vplivajo včasih skoraj
stopnji dostojanstva, in je proštu ujel pagata.
smešno. Ker ga nihče nanje ne opomni, jih obdrži in
Klofutar je pa to tako zameril, da je fanta takoj
sčasoma celo pomnoži.
nahrulil:
Vsak pa ni bil Lenartu za njegove nauke in odred
»Kako morete biti tako predrzni, daß Sie ihrem
be pri liturgiki tako hvaležen, kakor sem bil jaz. Ko
Studiendirektor den Pagat fangen?« (da ujamete
nam je spiritual pokazal, kako se krščuje, je Lenart
svojemu ravnatelju pagata?)
kar samovoljno določil tovariša Oblaka za – babico.
Splošno je bil pa prošt dober človek in med duhov
To se je pa nad njim občutno maščevalo. Oblak je
ščino precej priljubljen. Zlasti po gorenjskih župni
segel s svojo močno roko po njem; do daljšega udej
ščih je rad hodil v goste. Ker je bil pa zelo družaben,
stvovanja pa zaradi spiritualove prisotnosti ni prišlo.
je pripeljal vselej kakih dvajset in tudi več duhovnih
Kazen je bila pa le odložena.
tovarišev s seboj. V naših časih, ko vlada kriza, bi se
Po uri greva z Lenartom, ki sem z njim skupaj
pač vsak župnik lepo zahvalil za takega gosta…
stanoval v Gosposki ulici št. 9, počasi “domov”. Tu
Poudariti morem, da je z dr. Klofutarjem legla
se pri št. 8 odpro vrata in že ni bilo tovariša nikjer.
markantna, dasi nekoliko originalna oseba v grob.
Zginil je kakor kafra. Čez nekaj časa pride za menoj
Od prošta popolnoma različen, vsaj kar se tiče ča
v sobo ves razkuštran.
stiželjnosti, je bil Zupančič, ki je predaval pastirstvo.
»Kaj si se pretepal?«
Ko sem mu pri neki priliki pred uro nekaj zaupnega
»Ako imaš opraviti z Oblakom, se o pretepanju
sporočil in mu odprl vrata v učilnico, me je kar pri
sploh ne more govoriti, kvečjemu o tepenju. Vzdignil
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me je kakor mačka in preden sem se zavedel, kaj se
godi z menoj, sem že ležal na njegovi postelji. ‘Na,
tukaj imaš babico’, je rekel in mi jih začel nalagati
tam, kjer se neha križ. Seveda nisem mirno držal. Vsa
posteljnina je na tleh, celo žimnica. Imel bo precej
opraviti, preden si bo postlal.«
Pravo maščevanje je pa prišlo šele zvečer, ko je šel
Lenart po vodo za umivanje. Najprej jo je prinesel
Oblaku. Ker pa so bila vrata zaprta, mu jo je vlil kar
skozi špranjo v sobo. To maščevanje sicer ni bilo
sladko, pač pa mokro.
Oblak je bil zelo močan fant, pa precej redkih be
sedi. To je bilo pa za njegovo okolico ravno prav, ker
je navadno svoje besede podpiral z rokami. Ako me
je včasih prijateljsko potapljal takole po rami, sem ta
izraz prijateljske ljubezni čutil najmanj eno uro. Zato
sem se vselej, če sem mu kaj ponagajal, najprej spravil
v “spoštljivo” razdaljo od njega. Pri neki taki priliki
je zgrabil dolgo omelo, da bi me hitreje dosegel. Jaz
se seveda takoj spustim v beg. »In fuga salus!« (v begu
je rešitev). Ko pridirkam pri št. 15 okrog vogla, zagle
dam na hodniku Ato. Moj dir se je takoj spremenil
v korak. Šel sem počasi mimo njega in ga pozdravil,
kakor bi ne bilo za menoj ne preganjalca ne omela.
Takoj nato pridrvi Oblak in malo je manjkalo, da se
ni zaletel v ravnatelja. Ker ni v naglici dobro pogledal,
je mislil, da ima pred seboj mene. Že je dvignil svoje
kosmato orožje v zamah, ko zapazi, kako kruto se
je zmotil. Obstal je sredi hodnika kakor svoje dni v
steber spremenejena Lotova žena.
»Kaj norite, da letate tu okrog z omelom, pa še
med študijem? Sicer ste pa prišli ravno prav. Poglejte,
tamle v kotu je pozabil hlapec veliko pajčevino. Kar
ometite jo!«
Oblak pa ni ometel le pajčevine v kotu pri št. 15,
temveč vse, kar je bilo pozabljenih in znova napre
denih. Kaj sta se z Ato menila, ko sta hodila po stop
nicah in hodnikih, tega pa ni nikomur zaupal, zlasti

meni ne, ki sem se ga po tistem dogodku nekaj dni
skrbno ogibal. Sedaj “župnikuje” na Gorenjskem.
Ker je pa ohranil iz semenišča navado, da rad koga
prijateljsko potaplja po rami, če ga doseže, se še danes
nerad usedem blizu njega, kadar pridemo s tovariši
skupaj.
Drugo polletje nam je med pripravami za novo
mašo in drugimi skrbmi tako hitro poteklo, da smo
se komaj dobro zavedeli, in že smo stali pred ordi
nacijami. Ko smo prejeli subdiakonat, nas je še pred
oltarjem opomnil škof, da stopimo lahko nazaj v
laiški stan. Nato je nekoliko počakal, če bi se kdo v
zadnjem trenutku premislil. Menda se še ni nikdar
zgodilo, da bi se bil kdo šele pred oltarjem skesal in
odšel. Kljub temu, da je ta odmor tako rekoč prak
tično brezpomemben, se je zdel meni zelo slovesen.
Semenišče sem zapustil še isti dan, ko sem bil v
mašnika posvečen. Da bi se bil posebno težko ločil
od njega, ne morem trditi. Danes seveda se rad spo
minjam na leta, ki sem jih preživel v hiši z napisom
“Virtuti et Musis”. Od preteklosti nam pač ostane v
spominu najbolj to, kar smo užili prijetnega, dočim
se neprijetnosti večinoma nekako zabrišejo. Saj celo
vdovec, ki se je zopet poročil, rad hvali rajno za
konsko polovico, čeprav mu je življenje bolj grenila
kakor sladila.
Novo mašo sem pel na Breznici, kakor je želel go
spod Tomaž. Ako bi bil še enkrat novomašnik, bi je
ne. Prvo sveto daritev bi daroval Bogu zgodaj zjutraj,
ko vlada v cerkvi še polmrak, da se komaj razločijo
zmučeni obrazi od sveta pozabljenih in preziranih,
o katerih bodo pa na sodni dan posvetnjaki takole
govorili: »To je tisti, ki smo se mu nekoč posmehovali,
tega smo vzeli za tarčo naših sramotilnih izrekov, mi
neumneži! Njegovo življenje smo imeli za blaznost,
njegov konec za sramoto. Le kako se je znašel v šte
vilu Božjih sinov, in je njegov delež med svetimi?«
(Mdr 5,4-5).

OSLOVSKA
Mlad fant, Jakec po imenu, je na podeželju od
starega kmeta kupil osla. Kmet mu je obljubil žival
naslednji dan pripeljati na dom.
Drugi dan kmet pozvoni pri Jakcu in reče:
»Zelo mi je žal, toda osel je ponoči poginil.«
Jakec: »No, kaj moremo. Ampak denar mi morate
vrniti.«
Toda kmet odvrne:
»Hja, denar sem pa že zapravil...«
Pa se Jakec odloči:
»Dobro, potem mi pripeljite osla, kakršen že je...«
In kmet mu pripelje mrtvega osla.
Čez mesec dni pa se spet slučajno srečata in kmet
vpraša Jakca: »No, kaj si napravil z mrtvim oslom?«
Jakec odgovori:
»Hehe, prodal sem ga na loteriji.«

Kmet: »Ampak to ni mogoče – mrtvega osla po
nujati za dobitek na loteriji.«
Jakec: »Saj nisem povedal, da je mrtev. Prodal sem
500 srečk po 50 eur, to je skupaj 25.000 eur, in zdaj
izračunajte neobdavčen dobiček, če odštejete še, kar
sem vam dal za osla.«
Kmet zmajuje z glavo in vpraša:
»Pa se nihče ni pritožil, ker je bil osel mrtev?«
Jakec: »Seveda se je, vendar samo eden , tisti, ki je
kupil “polno” srečko in osla zadel. Njemu sem seveda
vrnil kupnino za srečko in možakar je bil zadovoljen.
Ostalih 499 pa tako nima pojma, da je bil osel mrtev.«
In Jakec je odrasel in zdaj je verjetno direktor
kakšne banke, direktor VZAJEMNE, direktor inve
sticijske družbe, kakšnega pokojninskega sklada,
sindikata ali pa je politik.

PS.: Mi smo pa tisti crknjeni osli, s katerimi trguje...

SAJ NI RES! … PA JE!
Vsakih 14 dni novi čevlji
Britanke si vsako leto kupijo 24 parov čevljev,
za nakupovanje pa letno porabijo povprečno 598
ur, kažejo rezultati raziskave. Za oblačila in lepotne
pripomočke porabijo okoli 1.000 britanskih fun
tov (1.559 dolarjev) letno. Povprečna Britanka za
obiskovanje trgovin in iskanje najnovejših trendov
tedensko porabi enajst ur in pol, torej v trgovinah
preživi pet let svojega življenja; to je le nekaj manj
časa kot ga preživi v srednji šoli.
Hrvati četrti najdebelejši narod na svetu
Hrvati so zasedli neslavno četrto mesto na se
znamu najdebelejših narodov na svetu, je pokazala
svetovna raziskava o teži odraslih oseb, ki jo je objavil
časopis BMC Public Health.
V ZDA je debelih tri četrtine odraslih oseb, preko
merna teža pa je težava tudi v Kuvajtu in Katarju, ki
sta na seznamu za Američani. Sledijo Hrvaška, Zdru
ženi arabski emirati, Grčija, Egipt, Bahrajn, Trinidad
in Tobago ter Argentina. Najvitkejši so prebivalci
Bangladeša, Nepala, Šrilanke, Vietnama, Eritreje,
Severne Koreje, Etiopije, DR Konga, Burundija in
Kambodže, pač najrevnejših držav na svetu.

Alkohol cenejši od ustekleničene vode
Alkohol na Novi Zelandiji je cenejši od ustekleni
čene vode. Kot so izračunali znanstveniki z univerze
Otago, je mogoče na Novi Zelandiji vino v tetrapaku
kupiti že za 62 novozelandskih centov, običajno
pivo za 64 centov, četrt litra najcenejše ustekleni
čene vode pa stane 67 centov. Za 2,5 dcl mleka je
potrebno na Novi Zelandiji odšteti 43 centov. »Naše
analize razkrivajo, da je alkohol najverjetneje postal
najcenejša droga na Novi Zelandiji, hkrati pa posta
ja dostopnejši tudi tistim, ki nimajo ravno preveč
denarja. Obenem narašča zaskrbljenost nad pivsko
kulturo. Znanstveno dokazano je, da ceneni alkohol
povečuje pitje med mladimi, s tem pa se tudi pove
čuje zdravstvena in socialna škoda, ki jo povzroča
alkohol,« je povedal eden od raziskovalcev.
Steklenica vina za 223.967 evrov
Šestlitrska steklenica francoskega belega vina
Cheval-Blanc letnika 1947 je bila na dražbi pri
Christie’s prodana zasebnemu zbiratelju za ceno
223.967 evrov (290.574 dolarjev). Vrednost stekle
nice so pred dražbo ocenjevali na 120.000 evrov  
(155.688 dolarjev), torej na pol nižjo vsoto.

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

DAROVI
ZA SVETE MAŠE: $200: F. Rabzel, J. Merhar; $100:
B. Pavlovcic, F. Petrovic; $70: A. Govednik; $50: D.
Kranjc, M. Cerer; $30: A. Ivanc, W. Kocinec, P. Knaus,
M. Holjevac; $20: J. Jurkovic; $10: K. Arko.
1 gregorijanska maša $450: B. Pavlovcic.
ZA CERKEV: $90: K. Arko; $70: P. Rozman; $20: P.
Knaus; $16: M. Novak; $10: W. Kocinec, D. Kranjc; $3:
J. Jurkovic.
ZA SAMOSTAN: $200: B. Magajne, T. Zargaj; $100:
J. Sega, M. Virant; $10: D. Kranjc.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: St. Cyril
and Methodius Celestial Choir, M/M F. Wozniak.
ZA LUČKE: $20: A. Govednik; $4: M. Novak; $2: J.
Jurkovic.
ZA MISIJONE: $40: dr. V. Mersol; $20: A. Govednik;
$5: J. Jurkovic.

DAR LISTU AM: $50: V. Glance; $20: M. Cigan, D.
Kranjc; CAD$18: V. Cekuta; $10: F. Osredkar, A. Lenas
si, B. Chemas, M. Novak; $5: J. Gombac.
V spomin Antonije in Franka Markosek $2,500:
C. Markosek.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
LOUIS GERKMAN,
Amherstburg, ON, Canada
ANTON STEPEC, Richmond Hts., OH

