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Mangart (na naslovni sliki), včasih tudi Mangrt, je 2.679 metrov visok vrh v Julijskih Alpah in je zadnji v vrsti Julijcev 
v Sloveniji, saj meji že na Italijo. Takole ga opiše pisec na spletni strani Planinec:

»Naj bo Mangart ali Mangrt, to je vsekakor očarljiva gora v vseh pogledih in iz vseh smeri. S svojimi 2.679 metri 
nadmorske višine je resda ‘šele’ naš četrti najvišji vrh, vendar s svojo mogočnostjo in misterioznostjo, ki ga obdaja, 
vsekakor spada med naše najlepše ter najpopularnejše gorske masive. Pravijo, da mora vsak “pravi” hribolazec imeti v 
svoji gorniški malhi osvojeni vrh Mangarta. Zaradi že omenjenih naravnih lastnosti ter dokaj lagodnega dostopa velja 
Mangart za zelo oblegan vrh (poleg Triglava ter Mojstrovke je to sigurno naš najbolj obljuden dvatisočak). O razgledu 
iz Mangarta bi lahko govorili na veliko in debelo. Težko najdemo goro, kjer bi se naše oko bolj spočilo na okoliških 
vrhovih kot prav tu. Na jasen dan je razgled res veličasten… Najprej nam oči zažarijo ob pogledu na prelestno vitko 
piramido Jalovca (človek se res težko nagleda te čudovite podobe narave...). V bližini se nam nato v najlepši luči pred-
stavijo zelo spoštovana Vevnica ter njen prav tako mogočni sosed Strug, pa dolg greben Ponc, malo bolj v ozadju pa 
opazimo strmo ter resno severno ostenje Travnika ter Mojstrovke. Za njim se nam v vsej svoji mogočni podobi smeji 
naš očak Triglav, pa razbrazdana Škrlatiška skupina, malo bolj vzhodno še Martuljška skupina... Na sever se preko 
bližnjih Belopeških jezer razprostira pogled na Avstrijske Visoke Ture, na zahodu pa nam pogled na jasen dan seže 
preko mogočnih Zahodnih Julijskih Alp z Višem in Montažem na čelu vse do zasneženih Dolomitov v daljavi.   Mangart 
ima veliko prednost (za nekatere tudi slabost) v lahki dostopnosti – najvišje ležeča slovenska visokogorska cesta nas 
namreč pripelje nekaj nad 2.000 metrov… Na vrh vodi več zavarovanih poti različnih težavnosti. Nekatere izmed njih 
spadajo med najdrznejše ter najzahtevnejše v Julijcih, tako da je Mangart v vseh ozirih prava gora ‘par excellence’.«

Na svečnico (2.) se spominjamo Jezusovega darovanja v templju in srečanja s Simeonom in Ano. Blažev žegen, ki 
ga delimo proti boleznim v grlu 3. februarja pomaga samo, če človek res živi kot kristjan, sicer je pa samo praznoverje. 
Na pepelnico (13.) začenjamo post, pripravo na veliko noč, ki bo letos 31. marca. Nekaj februarskih godov: škof in 
mučenec Blaž in frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona (oba 3.); devica in mučenka Agata (5.); japonski mučenci 
Peter Krstnik, Pavel Miki in tovariši (6.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica, sestra sv. Benedikta Sholastika (10.); 
Lurška Mati Božja (11.); izven Slovenije slovanska apostola Ciril in Metod in mučenec Valentin (14.); dominikanec in 
slikar Angelico da Fiesole (18.); škof in cerkveni učitelj Peter Damiani (21.) in v Sloveniji apostol Matija (24.).
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Dober deželan je pripravljen z besedo in dejanjem
svoji domovini v potrebi po svoji moči pomagati

in skrbi, da se obvaruje vsega, kar bi ji bilo škodljivo in nevarno.
bl. Anton Martin Slomšek

Če je februarja pretoplo,
bomo v aprilu za pečjo.

Če svečana mačka na soncu leži,
v sušcu spet rada na peč pribeži.

Če je svečnica topla, sneg prinaša,
če je mrzla, ga pa odnaša.

Če se Polona (9.) v soncu odtaja,
v mokrem poletju gob preostaja.

FEBRUAR – SVEČAN
		1	 P	 PRVI	PETEK;	Peter	Antiohijski,	pušč.;
		2	 S	 JEZUSOVO	DAROVANJE	(SVEČNICA);
	 	 	 PRVA	SOBOTA;	Simeon	in	Ana;

  3 N 4. NEDELJA MED LETOM;	Blaž,	šk.,	muč.;
		4	 P	 Andrej	Corsini,	šk.;	Jožef	Leoniški,	red.;
		5	 T	 Agata,	dev.,	muč.;	Albuin	in	Ingenuin,	šk.;
		6	 S	 Peter	Krstnik,	Pavel	Miki	in	tov.,	japonski	

muč.;	Teofil,	muč.;	Koleta,	red.;
		8	 P	 Hieronim	Emiliani,	red.;
		9	 S	 Apolonija,	dev.,	muč.;	Nikefor,	muč.;

 10 N 5. NEDELJA MED LETOM;	Sholastika,	dev.;
	11	 P	 Lurška	Mati	božja,	Cedmon,	red.;
	12	 T	 Evlalija,	muč.;	Benedikt	Anianski,	op.;
	13	S	 PEPELNICA;	Katarina	Ricci,	dev.;
	14	Č Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(izven 

Slovenije);	Valentin	(Zdravko),	muč.;
	15	 P	 Jordan	Saški,	red.;	Sigefrid	Švedski,	šk.;
	16	S	 Julijana	iz	Nikomedije,	muč.;	Onezim,	šk.;

17 N 1. POSTNA NEDELJA;	Sedem	ustanovite-
ljev	servitov;	Luka	Belludi,	red.;

	18	 P	 Angelico	da	Fiesole,	red.,	slikar;
	19	 T	 Konrad	Confalonieri,	spok.;	Julijan,	muč.;
	20	S	 Silvan,	muč.;	Leon,	šk.;	Sadot,	muč.;
	21	Č Peter	Damiani,	šk.,	c.	uč.;	Irena	(Mira),	

dev.;	Maksimilijan	Puljski,	šk.;	Marija	He-
nrika	Dominici,	red.;

	22	 P	 Sedež	apostola	Petra;	Pashazij,	šk.;
	23	S	 Polikarp	iz	Smirne,	šk.,	muč.;	Dositej,	red.;

 24 N 2. POSTNA NEDELJA;	Matija,	ap.	(v Slo-
veniji);	Sergij,	šk.;	Montan,	Lucij	in	tov.,	
muč.;	Modest	iz	Trierja,	šk.;

	25	 P	 Feliks	II.,	pap.;	Tarazij	(Taras),	šk.;
	 	 	 Valburga,	dev.;	Sebastijan	iz	Gudine,	red.;
	26	 T	 Egiptovski	mučenci;	Matilda	iz	Hackeborna,	

dev.;	Porfirij,	šk.;
	27	S	 Gabriel	od	Žalostne	Matere	božje,	red.;	

Leander	Seviljski,	šk.;	Baldomir,	spok.;
	28	Č Roman,	op.;	Ožbolt,	šk.;	Hilarij,	pap.;
	 	 	 Ludovika	Albertoni,	tretjerednica.

UREDNIK VAM
Kot	vsako	leto	je	bilo	tudi	to	pot	z	januarsko	šte-

vilko	nekoliko	zamude.	Krivo	je	pošiljanje	množice	
voščilnic	po	pošti	ljudem,	s	katerimi	se	človek	vidi	
vsak	teden,	včasih	celo	vsak	dan.	Tudi	sam	sem	dobil	
dve	taki	voščilnici.	Potem	se	pač	ni	čuditi,	da	se	na	
pošti	vse	zamaši,	kot	na	cesti	ob	“rush	hour”.	
Komaj	smo	se	dobro	poslovili	od	božičnega	časa	

in	jaslic,	že	smo	tik	pred	začetkom	posta,	ki	bo	na	
pepelnico, 13. februarja.	Postna	postava	ni	spre-
menjena:	zdržek	od	mesa	vse	petke	v	postu,	strogi	
post	pa	na	pepelnico	in	veliki	petek.
Že	v	decembrski	številki	sem	omenil	anonimno	

nakazilo	naročnine.	Do	zdaj	nisem	dobil	nobenega	
podatka.	Prosim	torej	naročnika	(naročnico),	ki	 je	
poslal(a)	 International	Money	Order	za	US$35.00,	
ki	ga	je	19.	oktobra	2012	izdala	Scotiabank	v	Clo-
verdale	Mall,	 Etobicoke,	 ON,	 Canada	 brez	 imena	
osebe,	 v	 ovojnici	 brez	 naslova	 pošiljalca	 in	 je	 na	
priloženem	listu	samo	podčrtal(a)	besedo	Naročnina,	
ne	da	bi	navedel(a)	vsaj	svoj	priimek	in	ime,	če	že	
ne	celotnega	naslova,	za	kar	je	prostor	na	listu,	naj	
mi	sporoči	svoje	podatke,	da	bom	naročnino	lahko	
pripisal	tistemu	(tisti),	ki	jo	je	poslal(a).
Prosim	tudi	vse	naročnike	in	naročnice,	ki	se	jim	

je	naročnina	iztekla	z	decembrom	2012,	da	čimprej	
poravnajo	naročnino	za	tekoče	leto.	Glede	na	to,	da	
skušamo	stroške	pri	mesečniku	kar	se	da	zmanjšati,	
da	ne	bi	bilo	treba	zviševati	naročnine,	je	čisto	ne-
mogoče,	da	bi	mesečnik	kreditiral	naročnike	za	cele	
mesece,	saj	ni	malo	tistih,	ki	s	plačevanjem	naročnine	
za	tekoče	leto	zavlačujejo	tja	do	avgusta	ali	še	dlje.	
Na	svetu	ni	časopisa	ali	revije,	kjer	bi	se	naročnino	
plačevalo	za	nazaj,	ampak	vedno	vnaprej.	Ne	vem,	
iz	kakšnih	 razlogov	se	 je	pri	AM	 razpasla	 razvada	
zamujati	s	plačevanjem	naročnine,	vem	pa,	da	tako	
ne	more	iti	naprej.
Zadnje	 čase	 sem	dobil	 nekaj	 pritožb,	 da	 v	 AM	

niso	bile	objavljene	sv.	maše,	ki	so	bile	naročene.	
Pri	vsakem	takem	primeru	sem	ugotovil,	da	darovi	
za	maše	niso	bili	poslani	na	naslov	AM,	torej	jih	tudi	
ni	bilo	mogoče	objaviti.	Pri	AM	 lahko	sprejemamo	
samo	sv.	maše,	ki	niso	vezane	na	določen	dan	 in	
kraj,	ker	jih	potem	lahko	preusmerimo	drugam,	kjer	
so	opravljene	v	najkrajšem	možnem	času.

Februarja godujeta: p. Blaž Chemazar (3.)	in	
p. Metod Ogorevc (14.)

Umrli so februarja: p. Beno Korbič (2.	 febr.	
2002);	p. Leonard Bogolin (3.	febr.	2001);	p. Pashal 
Esser (5.	 febr.	 1937);	p. Aleksander Urankar (9. 
febr.	1958);	p. Alfonz Miklavčič (10.	febr.	1931);	p. 
Kalist Langerholz (16.	febr.	2002);	br. Fidelis Jagodic 
(23.	febr.	1934);	p. Bonaventura Sovinski (27.	febr.	
1930).	Gospod	naj	jim	da	večni	mir.

p. Bernardin
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Razprava o Markovem evangeliju, govor 2
In brž se je razširila govorica o njem po vsej galilej-

ski pokrajini. Ne pa v Judejo, ne v Jeruzalem. Judovski 
zavistni pismouki niso pustili, da bi govorica o Jezusu 
prišla k njim. Končno pa so tudi Pilat in drugi vedeli, da 
so farizeji izdali Jezusa iz zavisti. Govorica torej pride do 
tistih ušes, ki jih zavist ne zapira.

Zakaj vse to govorim? Ker se je govorica o njem raz-
širila po vsej Galileji. Po vsej Galileji se je razširila, ni pa prišla niti v eno judovsko vasico. Zakaj vse to govorim? Ker je 
težko, da bi duša, ki jo enkrat obsede zavist, sprejela kreposti. Skoraj nemogoče je ozdraviti dušo, ki jo je obsedla zavist.

Sicer pa je tudi prvi bratomor in očetomor izvršila prav zavist. Dva človeka sta bila na svetu, Abel in Kajn. Abelovo 
daritev je Gospod sprejel, Kajnove pa ni sprejel. On, ki bi moral posnemati krepost, tega sploh ni storil, marveč je takoj 
umoril njega, čigar darove je Gospod bil sprejel.

Ko so prišli iz shodnice, so se z Jakobom in Janezom takoj odpravili v Simonovo in Andrejevo hišo. Gospod je vpregel 
svoj voz in kerubi so ga nosili in vstopil je v Petrovo hišo. Njegova duša je bila namreč vredna sprejeti takšnega gosta.

Prišli so, kot pravi, v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča pa je ležala zaradi mrzlice. O da bi prišel do našega 
doma in vstopil vanj in s svojim ukazom ozdravil mrzlico naših grehov. Vsakega od nas pomalem trese. Ko se razjezim, 
me potresava. Kolikor grehov, toliko mrzlic. Toda zaprosimo apostole, naj prosijo Jezusa, pa bo pristopil k nam in se 

dotaknil naše roke. Če se nam namreč dotakne roke, mrzlica takoj pobegne. Izvrsten zdravnik je 
in pravi primarij. Mojzes je zdravnik, zdravnik je Izaija, zdravniki vsi sveti, ta pa je primarij. Zna se 
vešče dotakniti kit in preiskati skrivnosti bolezni.

Ne dotakne se ušesa, ne dotakne se čela, ne dotakne se kakega drugega dela 
telesa, ampak se dotakne roke. Zato jo je namreč tresla mrzlica, ker ni imela dobrih 
del. Najprej se torej ozdravijo dela, potem pa se odvzame še mrzlica. Ne more 
mrzlica pobegniti, če se dela ne pozdravijo. Ko ima naša roka slaba dela, ležimo 
v postelji, ne moremo se dvigniti, ne moremo hoditi: in vse naše telo je bolno.

 In pristopil je k njej, ki je bila bolna ... Sama namreč ni mogla vstati, ker je ležala 
v postelji, zato ni mogla prihajajočemu stopiti naproti. Toda ta usmiljeni zdravnik, ki bolehno 

ovčko nosi na svojih ramah, je sam stopil k postelji.
In pristopil je ... Sam od sebe je pristopil, da bi sam od sebe ozdravil. In pristopil je. Poglej, kaj 

pravi. Morala bi meni, prihajajočemu, priti naproti, morala bi priti do vrat in me sprejeti, da bi bila 
tvoja ozdravitev ne le delo mojega usmiljenja, ampak tudi tvoje volje. Toda ker te preveč pritiska 
mrzlica in se ne moreš dvigniti, sam prihajam.

In pristopil je in jo dvignil. Ker ni mogla sama 
vstati, jo Gospod dvigne. In dvignil jo je, tako da jo 
je prijel za roko. Prav za roko jo je prijel. Tudi ko je 
bil Peter v nevarnosti na morju in se je utapljal, se 
mu je dotaknil roke in ga dvignil. In dvignil jo je, 
tako da jo je prijel za roko. S svojo roko je prijel 
njeno roko. O blaženo prijateljstvo, o lepi poljub! 

Dvignil jo je, tako da jo je prijel za roko. Njeno roko 
je ozdravil s svojo roko. Prijel jo je za roko kot zdravnik, po-

tipal je žile, videl, kako huda je mrzlica, sam pa je bil zdravnik in zdravilo 
obenem. Jezus se je dotakne in mrzlica zbeži.

Tudi nam naj se dotakne roke, da bodo naša dela očiščena. Naj vstopi 
v našo hišo. Dvignimo se kdaj s svojih ležišč, ne poležavajmo. Jezus stoji 
pred posteljo in mi ležimo? Vstanimo in stojmo. Sramota nam je, če bi 
pred Jezusom ležali. Pa bo kdo rekel, kje je Jezus? Tukaj je navzoč. 'Sredi 
med vami stoji,' pravi, 'pa ga ne poznate.' – 'Božje kraljestvo je med vami.' 
Verujmo in videli bomo Jezusa navzočega. Če se ne moremo dotakniti 
njegove roke, pritecimo k njegovim nogam. Če ne moremo priti do 
glave, vsaj njegove noge umijmo s solzami. Naša pokora je mazilo za 
Odrešenika. Poglej, kolikšno je Odrešenikovo usmiljenje. Naši grehi 
so smrad, so gniloba. Če pa delamo pokoro zaradi grehov, če jokamo, 
se naši smrdljivi grehi spremenijo v Gospodovo mazilo. Prosimo torej 
Gospoda, naj nas prime za roko. In takoj, pravi, jo je mrzlica zapustila.

P. Vladimir Kos

KJER NAM SRCÉ MLADÍ
Oh, nehaj, Vladimir, s to svojo harfo –
ne čuješ ostarelih strun replík?
Na tak nasvet jih vabim pred oltar,
pred tabernakelj s križa svetlo sliko.

Pozabim kritike in spet Mu pojem,
ki rad posluša me, ker ljubi nas.
In tudi če nam svečko hrani le še loj...
med nami rad ostane, silen, krasen.

Srcé mladí pred živim Zakramentom.
Pri njem je lepa tudi noč Nebes.
In če srcé je cvet, od ran leden –
stalí mu led, da more znova cvesti.

Še to bom pel o svetem Obhajilu:
o gala Gostu, gala srečanju –
tako kot v priliki je bil razkril:
nebeška jed nesmrtno moč vsebuje.

sv. Hieronim,
duhovnik

(347-419)

JEZUS, ZDRAVNIK,
NAJ SE NAS
DOTAKNE
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NEDELJSKE
3. februar
4. navadna nedelja
BOG POSTAVI JEREMIJA ZA PREROKA
Jer 1,4-5.17-19
Prerok	 Jeremija	 izpričuje,	 da	 je	 preroški	 klic	 v	

stari	 zavezi	 pomenil	 najprej	 Božjo	 izbiro,	 potem	
posvetitev	 že	 v	materinem	 telesu	 in	 končno	Go-
spodovo	predstavitev	ljudstvu.	Enako	se	dogaja	s	
preroštvom	 v	 novi	 zavezi,	 z	 duhovnim	 poklicem,	
zato	je	toliko	večja	odgovornost	tistih,	ki	s	svojim	
zgledom	in	vzgojo	ne	podpirajo	onih,	ki	jih	je	Bog	
izbral,	na	poti	k	njihovi	predstavitvi:	k	posvečenju	ali	
k	redovnim	zaobljubam.	Od	te	odgovornosti	ni	nihče	
izvzet,	vsi	tisti	pa,	ki	jo	zanemarjajo,	so	krivi	za	da-
našnje	pomanjkanje	poklicev.	Tu	je	treba	predvsem	
poudariti	važnost	vzgoje	in	zgleda	v	domači	družini,	
ki	je	osnovna	celica	vsake	človeške	skupnosti.	Pri	
izvoljenem	ljudstvu	je	bila	družinska	skupnost	moč-
no	poudarjena	in	versko	vzgojo	so	otroci	prejemali	
večinoma	doma.	Prav	zato	je	izvoljeni	narod	svojo	
vero	ob	pomoči	prerokov	tudi	ohranil.	V	današnjem	
svetu	je	drugače:	lahko,	da	je	družina	načrtno	za-
tirana,	kar	se	je	dogajalo	pod	komunizmom	in	se	
vedno	bolj	očitno	dogaja	še	v	postkomunizmu,	kjer	
je	razdiranje	družin	z	uvajanjem	istospolnih	porok	
in	njihovih	pravic	za	posvojitev	otrok	postalo	vpra-
šanje	človekovih	pravic	in	znamenje	sodobnosti	ter	
modernosti,	lahko	pa	tudi	prevladuje	porabniška	in	
pridobitniška	miselnost,	ki	vse	usmerja	v	hlastanje	
po	dobrinah,	za	duhovnost	pa	ni	ne	časa	ne	volje.
10. februar
5. navadna nedelja
PREROK ODGOVORI BOŽJEMU KLICU
Iz 6,1-2a.3-8
To,	kar	opisuje	nedeljski	odlomek,	namreč	kako	

je	Izaija	odgovoril	na	Božji	klic	k	službi	preroka,	se	
je	 zgodilo	 leta	 740	 pred	Kristusom	ob	 spravnem	
prazniku	v	templju.	Umrl	je	kralj	Uzíja,	ki	je	v	dolgi	
vladi	utrdil	Judovo	kraljestvo,	začenja	pa	se	nova	
doba	slabotnosti,	zato	je	potreben	prerokov	nastop.		
Preroke	je	Bog	vedno	pošiljal	v	časih,	ki	so	bili	za	
Izrael	 kritični.	 Opis	 videnja	 spominja	 na	 najsve-
tejše	v	templju:	dva	ogromna,	pet	metrov	visoka	
kipa	 kerubov,	 ki	 s	 perutnicami	 pokrivata	 skrinjo	
zaveze,	Božji	prestol	med	 ljudmi.	Nebeške	 trume	
opevajo	njegovo	svetost	in	ga	imenujejo	Gospoda	
nad	vojskami.	Prerokovo	poslanstvo	bo	boj,	zato	je	
najprej	potreben	očiščevanja	z	ognjem,	da	bo	vreden	
oznan	jati	Božje	sporočilo,	ki	bo	za	ljudstvo	večinoma	
bridko	in	grenko.	Tako	bo	prerok	varen	pred	očitki	
glede	lastne	osebe.	Izaija	poslanstvo	sprejme	z	be-
sedami	preroka	Amosa:	»Lev	rjove,	kdo	ne	trepeta;	
Gospod	je	govoril,	kdo	ne	bi	prerokoval?«	Táko	je	
tudi	poslanstvo	vsakega	kristjana	–	kdo	bi	se	mu	
smel	upreti.	Očiščenje	smo	prejeli	pri	krstu,	tveganje	
pa	je	enako,	kot	pri	Izaiju:	uspeh	našega	zgleda	ni	
zagotovljen,	vendar	to	ne	sme	jemati	poguma.

17. februar
1. postna nedelja
ODREŠENI IZPOVEDUJEJO VERO
5 Mz 26,4-10
Ponovitev	Postave	je	kot	5.	Mojzesova	knjiga	na-

stala	proti	koncu	7.	stoletja	pred	Kristusom.	Odlomek	
prinaša	molitev	ob	darovanju	prvih	pridelkov.	To	je	
izpoved	vere,	ki	na	kratko	ponovi	zgodovino	ljudstva:	
od	zaveze	z	Abrahamom	preko	Egipta	in	izhoda	od	ter	
od	poti	po	pustinji	do	naselitve	v	ob	lju	bljeni	deželi.	
Take	kratke	obnovitve	zgodovine	se	v	Stari	zavezi	
večkrat	 ponove,	 saj	 je	 bilo	 treba	 ljudstvo	 vedno	
znova	opominjati	na	odvisnost	od	Boga.	Darovanje	
prvih	sadov	je	lastno	vsem	veram.	Naravne	vere	so	
skušale	človeka	vključiti	v	naravni	krog	letnih	časov,	
božanstvo	pa	je	bilo	samo	del	tega	kroga.	Izraelci	pa	
v	Bogu	vidijo	tistega,	ki	je	usmerjal	njihovo	zgodovi-
no,	ki	ni	vključen	v	krog	letnih	časov,	ampak	jim	daje	
preko	njih	obilje	pridelka.	Tudi	mi	se	vključujemo	v	
naravo	in	ji	skušamo	gospodovati,	obenem	pa	posta-
jamo	sužnji	svojih	večinoma	neodgovornih	posegov	
v	naravo	–	kar	pomislimo	na	onesnaževanje,	ki	je	
preseglo	že	vse	razumne	mere,	na	kloniranje	živih	
bitij,	na	divji	lov,	na	pogubno	izsekavanje	gozdov	in	
uničevanje	naravnih	lepot.	Kot	nismo	sužnji	greha,	
ne	smemo	biti	sužnji	narave,	ampak	njeni	odgovorni	
gospodarji	in	predvsem	varuhi.
24. februar
2. postna nedelja
BOG SKLENE ZAVEZO Z ABRAHAMOM
1 Mz 15,5-12.17-18
V	pripovedi	o	zavezi	Abrahama	z	Bogom	se	pre-

pletata	 dve	 izročili:	 večina	 je	 iz	 izročila	 severnih	
ro	dov,	nekaj	odlomkov	pa	tudi	iz	izročila	južnih.	Na-
men	obojih	piscev	pa	je	bil	isti:	Bog	hoče,	da	človek	
spozna	svet	kot	njegov	dar	in	se	zato	ne	sme	imeti	
za	neodvisnega,	ampak	je	vedno	podložen	njemu,	
ki	daje	zemljo	in	potomstvo	in	vodi	zgodovino.	Zato	
Izraelec	ne	srečuje	Boga	samo	v	skrajnih	položajih,	
kot	vse	preradi	počenjamo	mi,	ampak	v	vsakdanjem	
življenju	in	vidi	njegove	sledove	v	vsem,	kar	ga	ob-
daja.	Človek	torej	Boga	spoznava	preko	sveta,	ki	je	
delo	Božjih	rok	in	ki	je	še	sedaj	v	vsem	svojem	biva-
nju	odvisen	od	njega.	To	je	še	posebno	pomembno	
za	naše	čase,	ko	se	zaradi	raznovrstnega	napredka	
počutimo	neodvisne	in	se	spomnimo	na	Boga	navad
no	šele	takrat,	kadar	se	znajdemo	v	položaju	brez	
izhoda.	Na	Boga	gledamo	kot	na	pomočnika	v	sili,	
ki	mora	priskočiti	na	pomoč	tudi	s	čudežem,	kadar	
ga	potrebujemo,	drugače	imamo	pa	najraje,	da	nas	
pusti	pri	miru.	Potem	se	pa	čudimo	in	pritožujemo,	
da	nas	“pusti	pri	miru”	tudi	takrat,	kadar	ga	potre-
bujemo.	In	če	je	svet	Božji	dar,	potem	človek	nima	
nobene	pravice,	da	bi	se	čutil	njegovega	gospodarja,	
ampak	mu	je	dan	samo	v	upravo	in	uporabo,	kar	pa	
prinaša	s	seboj	dolžnost,	da	ga	je	treba	spoštovati	
in	 čuvati.	 Vsako	nasilje	 nad	 svetom	 in	naravo	 se	
prej	ali	slej	bridko	maščuje,	za	kar	imamo	primere	
v	zgodovini.	Zato	pa	velja:	ali	vedno	z	Bogom,	ali	
vedno	brez	njega,	to	pa	na	lastno	odgovornost.
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BRALI
HAMBURG –	 Nadškofa	 Wernerja	 Thiessna	 zelo	
skrbi	povečanje	števila	držav,	ki	po	koncu	“hladne	
vojske”	 razpolagajo	 z	 atomskim	 orožjem.	 Zato	 je	
še	bolj	potrebno,	da	kristjani	z	osebnim	in	politič-
nim	zavzemanjem	za	mir	in	pravičnost	prispevamo	
k	zmanjšanju	in	odpravljanju	“ravnotežja	groze”,	ki	
lahko	prinese	uničenje	in	opustošenje.
ANKARA –	Upokojeni	general	turških	vojaških	sil	
Hursit	Tolon	je	v	sodnem	postopku	zoper	osumlje-
ne	 umora	 treh	 protestantov	 aprila	 2007	 v	 vzho-
dnoturškem	mestu	Malatyja	zanikal	vpletenost	v	te	
umore.	Državni	tožilec	ga	je	namreč	obtožil,	da	je	
bil	eden	glavnih,	ki	je	v	ozadju	pripravljal	te	umore.
MADRID – Ernesto	 Cardenal,	 teolog,	 pesnik	 in	
nekdanji	 minister	 za	 kulturo	 v	 nikaragovski	 vla-
di,	kateremu	je	bilo	 leta	1985	zaradi	neposlušno-
sti	 papežu	 in	 političnega	 delovanja	 prepovedano	
opravljati	duhovniško	službo,	 je	bil	15.	novembra	
nagrajen	z	denarno	nagrado	kraljice	Sofije	v	višini	
42.100	 evrov	 za	 svoje	 pesmi,	 ki	 so	 prispevale	 k	
obogatitvi	latinskoameriške	kulturne	dediščine.
VATIKAN –	 Papež	 Benedikt	 XVI.	 je	 izdal	 odlok	
o	 “junaških	 krepostih”	 papeža	 Pavla	 VI.	 (1963–
1978).	Za	razglasitev	za	blaženega	je	potreben	še	
čudež	na	njegovo	priprošnjo.
VATIKAN – Papež	Benedikt	XVI.	 je	pri	sprejemu	
za	člane	Papeškega	sveta	za	pravičnost	 in	mir	ob	
letnem	občnem	zboru	posvaril	pred	»neobrzdanim	
finančnim	kapitalizmom«,	ki	se	vmešava	v	politiko	
in	uničuje	gospodarstvo,	pa	tudi	»egoizem	in	hedo-
nizem	nekaterih	ideologij	z	zahtevami	po	spolnih	in	
reprodukcijskih	pravicah«.	V	gospodarsko	napetem	
obdobju	je	prednost	pravica	vseh	ljudi	do	dela.
DUBLIN –	Irish	Examiner	poroča,	da	se	irsko	du-
hovniško	združenje	ne	strinja	z	brezimnimi	prijava-
mi	spolnih	zlorab	osumljenih	duhovnikov,	ker	se	je	
v	zadnjih	dveh	letih	izkazalo,	da	so	bili	očitki	zoper	
12	 duhovnikov	 neutemeljeni.	 Združenje	 zahteva,	
da	 pri	 osumljenih	 duhovnikih	 navedejo	 tudi	 ime	
prijavitelja	in	natančen	opis	zlorabe.
PARIZ –	 Francoska	 javna	 občila	 so	 20.	 novem-
bra	objavila	novico,	da	so	prejšnjega	dne	v	kraju	
VilledieulesPoeles	v	Normandiji	vlili	zvon	Gabriel	
(premer	1,21	metra)	 in	manjši	zvon	Benedikt	Jo-
seph.	Do	12.	decembra,	ko	bodo	začeli	praznova-
ti	 850letnico	 pariške	 stolnice	 Naše	 ljube	 Gospe,	
nameravajo	v	tej	livarni	zvonov	vliti	vsega	skupaj	
devet	novih	zvonov.	Prvič	bodo	skupaj	zazvonili	na	
večer	pred	prihodnjo	cvetno	nedeljo.	Stare	zvono-
ve,	razen	Emanuela	iz	leta	1685,	je	pobrala	franco-
ska	revolucija	v	letih	1791	in	1792.
DUNAJ –	Mednarodna	katoliška	dobrodelna	usta-
nova	Cerkev	v	stiski	poroča,	da	stalna	vojaška	mo-
bilizacija	 v	 Eritreji	 vedno	 huje	 pritiska	 na	 družbo	
in	Cerkev.	 Posledici	 sta	prisilna	 vojaška	 služba	 in	
izseljevanje.	Vlada	pri	ljudeh	hote	ustvarja	»razpo-
loženje	stalne	vojne	ogroženosti,	da	bi	jih	laže	ob-
vladala«.	Ker	čas	vojaške	službe	ni	omejen,	morajo	
nekateri	k	vojakom	že	po	16.	letu.

DAMASK –	Apostolski	nuncij	v	Siriji,	nadškof	Mario	
Zenari,	je	znova	opozoril	na	dramatične	razmere	v	
tej	državi.	Dejal	 je,	da	se	 je	mednarodna	 javnost	
že	navadila,	da	je	v	Siriji	vsak	dan	okrog	sto	ali	več	
mrtvih,	njeno	pozornost	pa	zbudijo	takšni	napadi,	
kakršen	je	bil	v	Jaramani.	Ne	bi	smeli	pozabljati	tudi	
na	več	kot	milijon	in	pol	beguncev	znotraj	države.
KAIRO –	Sodišče	je	zaradi	razžalitve	islama	obso-
dilo	na	smrt	sedem	v	tujini	živečih	Koptov.	Očitalo	
jim	je,	da	so	sodelovali	pri	produkciji	in	razširjanju	
filma	“Nedolžnost	muslimanov”	ter	s	tem	osramotili	
islam	in	preroka	Mohameda.
BERLIN –	Nemški	“ekumenski	škof”	Gerhard	Feige	
je	povedal,	da	katoličani	ne	bodo	“veselo”	skupaj	z	
evangeličani	praznovali	500letnice	začetka	prote-
stantizma.	Zato	katoliška	Cerkev	namesto	o	“jubile-
ju	reformacije”	raje	govori	o	“spominu	reformacije”.
BUENOS AIRES –	Argentinski	škofje	so	državljane	
te	države	po	skoraj	30	letih	demokracije	posvarili	
pred	nevarnostjo	razdelitve	na	dve	politični	strani,	
ki	se	pozneje	ne	bi	mogli	več	spraviti.	Opozorili	so	
na	pogubne	posledice	vojaške	diktature	v	letih	od	
1976	do	1983.	Da	bi	se	izognili	novim	napetostim	
in	delitvam,	naj	si	prizadevajo	za	mir	in	dialog.
MILANO –	Milanski	nadškof	kardinal	Angelo	Scola	
je	 obsodil	 vzorec	 “stroge	 laičnosti”,	 torej	 popolne	
ločitve	države	 in	vere,	ki	ga	zagovarjajo	Francozi	
in	liberalci	po	vsem	svetu.	Opozoril	je,	da	je	takšna	
predstava	nevtralne	države	“zelo	vprašljiva”.	Nače-
lo	nevtralnosti	države	je	namreč	v	nekaterih	zahod
nih	družbah	spodkopalo	načelo	o	verski	svobodi.	V	
resnici	ne	more	biti	resnične	nevtralnosti	države	v	
verskih	zadevah.	Država	si	mora	bolj	prizadevati	za	
“ustvarjanje	novih	prostorov,	v	katerih	lahko	vsak-
do	sodeluje	pri	prizadevanju	za	skupno	dobro”.
LJUBLJANA –	 Po	 raziskavi	 Pew	 Research	 Cen-
ter	 se	 je	 leta	 2010	 v	 Sloveniji	 opredelilo	 za	 ver-
ne	 skoraj	 82%	 prebivalstva,	 18%	 pa	 se	 prišteva	
med	versko	neopredeljene.	Med	vernimi	se	 jih	 je	
po	 tej	 raziskavi	 v	 Sloveniji	 79,2%	 opredelilo	 za	
kristjane	 (katoličani,	 evangeličani	 in	pravoslavni),	
3%	za	muslimane	in	manj	kot	0,1%	za	pripadnike	
drugih	verstev,	kot	so	npr.	budizem,	hinduizem	in	
judovstvo.	V	Sloveniji	se	74,8%	vsega	prebivalstva	
prišteva	med	katoličane,	1,2%	za	evangeličane	in	
3%	za	pravoslavne.	Manj	kot	0,1%	prebivalstva	se	
prišteva	drugim	krščanskim	skupnostim.
JAMUSUKRO –	Apostolski	nuncij	na	Slonokoščeni	
obali,	57letni	nadškof	Ambroise	Madtha,	je	8.	de-
cembra	umrl	v	prometni	nesreči,	ko	se	je	vračal	z	
mašniškega	posvečenja	v	mestu	Odienne.	
VATIKAN –	Benedikt	XVI.	je	pri	sprejemu	za	člane	
mednarodne	teološke	komisije	opozoril	na	pomen	
cerkvene	učiteljske	službe,	čeprav	nekateri	menijo	
drugače,	s	tem	pa	tvegajo	zamenjavanje	teologije	
z	znanostjo	o	veri.	Člani	omenjene	komisije	s	svo-
jim	delom	na	univerzah	zagotavljajo	širok	pogled	
teologiji,	ki	temelji	na	človeškem	razumu.
WASHINGTON –	 Novi	 angleški	 prevod	misala	 je	
pohvalilo	 okrog	 70%	 prebivalcev	 ZDA,	 20%	 celo	
zelo,	čeprav	so	se	pred	njegovim	izidom	vrstile	kriti-
ke	nanj.	Zlasti	so	ga	pohvalili	redni	obiskovalci	maše.

SMO...
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BEOGRAD –	Srbski	pravoslavni	patriarh	 Irinej	 je	
zanikal	 poročanje	 javnih	 občil,	 da	 je	 Sveti	 sinod	
Srbske	 pravoslavne	 cerkve	 vodstvu	 Srbije	 poslal	
pismo	s	svojimi	stališči	do	Kosova	ter	da	sabotira	v	
Bruslju	dogovorjeni	spravni	postopek	med	vladama	
v	Beogradu	in	Prištini.
KAIRO –	Cerkev	v	Egiptu	upa	v	dialog	s	predsed
nikom	Mohamedom	Mursijem,	čeprav	se	je	koptski	
podpredsednik	 stranke	 za	 svobodo	 in	 pravičnost	
Rafik	 Habib	 odpovedal	 svoji	 službi	 in	 tudi	 ni	 več	
predsednikov	svetovalec.
VATIKAN –	Predsednik	Mednarodne	Karitas	hon-
duraški	 kardinal	 Oscar	 Rodriguez	 Maradiaga	 je	 v	
pogovoru	za	Radio	Vatikan	zahteval	takojšen	konec	
trgovanja	 z	 orožjem	 s	 Sirijo,	 sicer	 bodo	 lahko	 ta	
država	in	njene	sosede	doživele	podobno	tragično	
usodo	kot	balkanske	države	v	90ih	letih.
MÜNCHEN –	 Prefekt	 Kongregacije	 za	 nauk	 vere	
nadškof	Gerhard	 Ludwig	Müller	 je	 v	 pogovoru	 za	
Focus	zavrnil	kritiko	obreze	pri	 Judih	 in	muslima-
nih,	saj	gre	pri	tem	obredu	za	judovsko	in	islamsko	
izročilo,	»ki	ga	moramo	spoštovati«,	nikakor	pa	ne	
za	poseganje	v	človekove	pravice.
BAMAKO –	Več	sto	ljudi	je	v	glavnem	mestu	Malija	
protestiralo	zoper	pogajanja	z	islamističnimi	skupi-
nami.	Od	oblasti	so	zahtevali,	naj	kolikor	mogoče	
hitro	ustavijo	islamske	fundamentaliste	iz	Al	Kaide	
na	severu	države	ter	zagotovijo	red	in	mir.
LONDON –	 Angleški	 dnevnik	 Daily	 Telegraph	 je	
objavil	novico,	da	anglikanci	v	Angliji	niso	več	tako	
številčni,	kot	 so	še	bili	 do	nedavnega.	Po	zadnjih	
ugotovitvah	tej	verski	skupnosti,	ki	je	v	Veliki	Bri-
taniji	 tudi	 uradna,	 pripada	 49,8%	Angležev.	 Leta	
1999	je	bilo	v	njej	od	vseh	novorojenčkov	krščenih	
21%.	Tedaj	je	bilo	anglikancev	v	Angliji	okrog	24	
milijonov,	v	cerkev	jih	je	ob	nedeljah	redno	hodilo	
manj	kot	milijon.	V	zadnjih	petih	letih	je	iz	Angli-
kanske	cerkve	izstopilo	okrog	milijon	vernikov.	Ra-
ziskovalci	z	univerze	v	Sheffieldu	predvidevajo,	da	
bo,	če	bo	šlo	takoj	naprej,	v	nekaj	letih	anglikanske	
vrste	zapustilo	še	nadaljnji	milijon	vernikov.
ASSISI –	V	baziliki	sv.	Frančiška	Asiškega	v	Assi-
siju	so	6.	decembra	odkrili	freske	italijanskega	sli-
karja	Giotta,	ki	 jih	je	26.	septembra	1997	močno	
poškodoval	potres,	po	potresu	pa	so	 jih	 temeljito	
obnovili.	 Slovesnosti	 se	 je	 udeležil	 tudi	 italijanski	
minister	 za	 kulturo	 Lorenzo	 Ornaghi.	 Obiskovalci	
bazilike	 sv.	 Frančiška	 Asiškega	 tako	 lahko	 znova	
občudujejo	prizore	iz	njegovega	življenja.
BETLEHEM –	Družba	sv.	Janeza	Boska	že	več	kot	
osemdeset	let	peče	kruh	v	mestu	Jezusovega	roj-
stva.	 V	 njeni	 pekarni	 vsak	 dan	 razdelijo	 zastonj	
okrog	850	hlebov	kruha	najrevnejšim	družinam.	To	
je	skoraj	26.000	hlebov	mesečno,	je	za	dobrodelno	
ustanovo	“Mladi	in	svet”	povedal	pek	Soleiman.
DŽAKARTA –	 Indonezijske	 oblasti	 so	 ob	 božiču	
zni	žale	zaporno	kazen	6.491	kristjanom,	118	pa	so	
jih	takoj	izpustile	ker	jim	je	do	izpustitve	iz	zapora	
manjkalo	le	pol	meseca.	Kot	je	povedal	predstavnik	
ministrstva	za	pravosodje,	je	v	Indoneziji	v	zaporu	
več	kot	150.000	oseb,	glede	na	razpoložljivost	pro-
storov	pa	bi	jih	smelo	biti	največ	102.000.

VATIKAN –	 Benedikt	 XVI.	 je	 za	 novega	 cerkve-
nega	pravobranilca	Kongregacije	za	nauk	vere	za	
hude	 cerkvenopravne	 prestopke	 imenoval	 ame-
riškega	 cerkvenega	 pravnika	 Roberta	W.	 Olivero.	
Nasledil	bo	Maltežana	Charlesa	J.	Scicluno,	ki	ga	je	
na	začetku	oktobra	papež	imenoval	za	pomožnega	
škofa	na	Malti.	Scicluna	se	je	v	dvanajstletni	težki	
službi	izkazal	z	odločnim	ukrepanjem	in	izvajanjem	
strogih	cerkvenih	predpisov	pri	spolnih	prestopkih	
in	zlorabah	duhovnikov.
RIM –	Predsednik	Italijanske	škofovske	konference	
kardinal	Angelo	Bagnasco	je	italijanske	politike	ob	
vladni	krizi	opozoril,	da	bodo	lahko	k	pravemu	na-
predku	Italije	prispevali	le	z	etičnim	ravnanjem	in	
svojo	verodostojnostjo.	 Italijani	namreč	še	vedno	
»preveč	pričakujejo	od	politikov«.
VATIKAN –	Prefekt	Prefekture	za	gospodarske	za-
deve	Svetega	sedeža,	kardinal	Giuseppe	Versaldi,	
je	 povedal,	 da	 bo	 Sveti	 sedež	 poskrbel	 za	 večjo	
preglednost	svojih	gospodarskih	in	denarnih	zadev.	
Tudi	zato,	ker	je	načelo	osebnega	zaupanja	pogo-
sto	pri	cerkvenem	upravljanju	pripeljalo	do	zane-
marjanja	ostrih	pravil	ravnanja.
LONDON –	 Anglikanski	 župnik	 v	 Londonu	 Philip	
North	je	zaradi	napetosti	v	Anglikanski	cerkvi	od-
klonil	imenovanje	za	škofa	v	Whitbyju.	Glasoval	je	
tudi	proti	posvečenju	žensk	v	škofe,	česar	tudi	niso	
sprejeli	udeleženci	anglikanske	generalne	sinode.
DUNAJ-INNSBRUCK – Dunajska	 nadškofija	 in	
Združenje	 sv.	 Jakoba	na	Tirolskem	sta	 izdala	nov	
romarski	potni	list	za	romarje,	ki	bodo	v	letu	vere	
doma	in	na	tujem	prehodili	Jakobove	romarske	poti.	
Ti	romarji	bodo	ob	obiskih	romarskih	svetišč	sv.	Ja-
koba	v	omenjeni	dokument	dobili	poseben	žig.
ŽENEVA –	 Stalni	 opazovalec	 Svetega	 sedeža	 pri	
ZN	 v	 Ženevi,	 nadškof	 Silvano	 Tomasi,	 je	 na	 sre-
čanju	držav,	podpisnic	konvencije	ZN	o	prepovedi	
ali	omejitvi	uporabe	določenega	konvencionalnega	
orožja	(CWW)	pozval	k	boljši	zaščiti	civilnega	pre-
bivalstva	v	oboroženih	spopadih.
DUNAJ – Avstrijski	salezijanci	in	salezijanke	bodo	
začeli	 skupaj	 izdajati	novo	 revijo	 za	mlade,	 stare	
od	13	do	17	let.	Skušala	bo	odgovarjati	na	zanima-
nja	in	želje	mladih:	od	njihovih	življenjskih	sanj	do	
prijateljstva	in	ljubezni,	izkoriščanja	prostega	časa,	
šole	in	izobraževanja.
ABUJA –	Novi	nigerijski	kardinal	John	Olorunfemi	
Onaiyekan	ne	vidi	druge	izbire	za	svojo	deželo	kot	
sožitje	med	kristjani	in	muslimani.	Tudi	sam	si	za	
to	prizadeva.	Z	muslimani	je	tudi	praznoval	konec	
njihovega	posta	 ramadana,	direktor	muslimanske	
družbe	 šejk	 Fuad	 Adeyemi	 pa	 mu	 je	 čestital	 ob	
imenovanju	za	kardinala.
DUNAJ –	 Avstrijski	 minister	 za	 socialne	 zade-
ve	 Rudolf	 Hundstorfer	 je	 pri	 predstavitvi	 poročila	
o	 socialnih	 razmerah	v	Avstriji	 v	 letih	2011/2012	
povedal,	da	se	je	število	siromašnih	ljudi	v	tej	dr-
žavi	od	leta	2005	podvojilo.	Predsednik	avstrijske	
Karitas	Franz	Küberl	je	pripomnil,	da	so	se	drama-
tično	znižale	plače	in	premoženje	ljudi.	Ministrstvo	
za	socialne	zadeve	in	dobrodelne	ustanove	skušajo,	
kolikor	morejo,	pomagati	ogroženim	ljudem.	
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI

Včasih	je	Otonu	Trabantu	pisal	semeniški	vodja	
No	vak,	ki	ga	je	imel	še	vedno	po	očetovsko	rad;	Koc	
jančič	je	Novaku	pisal	jeseni	l.	1852	(ZD	7.	4.	1853).	
Pisal	je	duhovniku,	ki	Zgodnja	Danica	ne	pove	njego
vega	 imena	(21.	4.	1953).	Danica	 je	prinesla	28.	
aprila	l.	1853	njegovo	pismo	sestri	Mariji,	12.	maja	
istega	leta	pa	pismo	sestri	Jeli	od	dne	15.	decembra	l.	
1852.	Nekaj	njegovih	pisem	se	je	ohranilo	v	prepisu.

V	uvodu	 svojega	 sešitka	 pravi	 Knoblehar,	 da	 z	
veseljem	gleda,	kako	se	tudi	po	njegovem	odhodu	
iz	Evrope	še	vedno	zanimajo	za	 ta	misijon.	Prejel	
je	prvo	zbirko	Marijinega	društva,	ki	 je	znesla	nič	
manj	kot	56.666	goldinarjev.	Zbirke	po	škofijah	so	
dale	19.890	goldinarjev.	Ljubljanska	škofija	je	po-
slala	1.608	goldinarjev	poleg	vsega	tistega,	kar	so	
Knobleharju	in	njegovim	misijonarjem	osebno	dali.	
Lavantinska	škofija,	ki	je	takrat	obsegala	koroški	del	
in	celjsko	okrožje,	je	nabrala	547	goldinarjev,	tržaška	
624,	goriška	pa	samo	74.	Zagrebški	nadškof	Haulik	
je	daroval	200	goldinarjev.	Zbirka	v	mestu	Dunaju	je	
vrgla	1.842	goldinarjev,	posamezni	dobrotniki	drugod	
po	državi	so	darovali	122	goldinarjev.	Veliko	so	dali	
tudi	Čehi,	Madžari	in	Italijani	iz	severnih	pokrajin.

Knoblehar	piše	v	tej	knjižici:	»Solze	globoke	hva
lež	nosti	so	me	oblile,	ko	sem	zagledal	blagoslovljeni	
uspeh	zbirk	prvega	leta.	Rad	bi	se	zahvalil	cesarju	
in	dvoru,	nadškofu	in	drugim	škofom,	duhovščini	in	
drugim	prijateljem	misijona.	Ena	izmed	najsvetejših	
dolžnosti	misijona	je,	da	izroča	pri	oltarju	v	božje	
varstvo	vse	dobrotnike	v	njihovih	časnih	in	dušnih	
zadevah.«	Posebej	se	zahvaljuje	odboru	Marijinega	
društva.	Od	začetka	leta	1852	se	v	misijonski	kapeli	
osmi	dan	vsakega	meseca	bere	za	dobrotnike	ena	
sv.	maša,	na	glavni	misijonski	praznik	8.	septembra	
pa	vsi	duhovniki	tega	misijona	mašujejo	zanje.
Piše,	da	imajo	zdaj	v	Kartumu	službo	božjo	bolj	

slo	vesno,	ker	je	duhovnikov	več	in	ker	so	z	Dunaja	
pripeljali	s	seboj	lepa	cerkvena	oblačila.	Na	svečnico	
so	imeli	blagoslov	sveč;	mali	gojenci	so	bili	vsi	pre-
vzeti.	Prav	tako	na	cvetno	nedeljo,	ko	so	držali	pal-
me,	nasekane	na	misijonskem	vrtu.	Za	véliki	teden	
sta	Kocjančič	in	Danninger	napravila	velik,	lep	božji	
grob;	dečki	so	se	pred	njim	vrstili	v	pobožni	molitvi.	
Kapela	je	iz	blata	in	majhna,	vernikov	je	še	malo.	
V	 domovini	 je	 seveda	véliki	 teden	 ves	 drugačen;	
tam	je	takrat	tudi	prva	pomlad.	Pa	je	vendar	tudi	v	
Kartumu	že	marsikaj	bolje	kakor	l.	1848,	ko	ni	bilo	
ne	kapele	ne	vernikov.	Na	velikonočno	nedeljo	so	
slovesno	obhajali	Kristusovo	vstajenje;	pri	procesiji	
in	maši	so	peli;	z	Jutranje	zvezde,	ki	je	zasidrana	ob	
njihovem	vrtu,	so	se	razlegali	streli	obeh	topičev.	Za	
binkošti	je	on	s	provikarskim	pooblaščenjem	birmal	
nekaj	gojencev.	Na	praznik	sv.	Rešnjega	Telesa	pa	
procesija	še	ni	mogla	iti,	ker	je	vrt	zanjo	premajhen	
in	ker	še	nimajo	neba,	bander	in	štirih	oltarjev.
Da	se	sveta	dejanja	niso	izpostavljala	preziru	in	

po	smehu	nevernikov,	 so	 jih	opravljali	 za	 zaprtimi	
vra	ti.	K	njim	so	prihajali,	kar	jih	je	bilo	že	krščenih	in	
kar	se	jih	je	priglasilo	za	krst.	Zbrali	so	se	na	dvori
šču;	ko	je	tretjič	pozvonilo,	so	šli	v	cerkev.
Vsem	novodošlim	je	Knoblehar	kot	provikar	raz-

delil	delo.	Molčeči	in	ponižni,	pobožni	in	strogo	živeči	
Milharčič	je	skrbel	za	duhovno	življenje	v	hiši	in	vodil	
šolo.	V	šoli	so	mu	pomagali	tudi	drugi,	zlasti	učitelj	
Danninger.	Kocjančič	je	bil	vrhovni	oskrbnik	misijona	
in	je	tudi	vodil	vsa	obrtniška	dela.	Dovjak,	Mozgan	
in	 Trabant	 so	 se	 pripravljali	 na	 novi	misijon	med	
Barijci,	a	so	tudi	pomagali	pri	duhovnih	in	telesnih	
delih	v	hiši.	Dovjak	 je	po	Knobleharjevih	navodili	
opa		zoval	 toplotne	 in	druge	podnebne	spremembe	
in	je	izsledke	zapisoval	v	razpredelnice.	Vrt	je	oskr-
boval	bivši	dunajski	dvorni	vrtnar	Hruška;	kovaška	
in	druga	podobna	dela	je	opravljal	Knavs.	Večkrat	
so	morali	najeti	delavce,	Arabce,	ki	so	pa	bili	leni	in	
jih	je	bilo	treba	neprestano	nadzirati	in	priganjati.
V	hiši	je	vladala	pokorščina,	bratska	ljubezen	in	

veselost.	 Knobleharja	 so	 kot	 predstojnika	 in	 zelo	
izobraženega	moža	silno	spoštovali.	Dajal	je	vsem	
lep	zgled.	Kadar	so	prišle	večje	težave,	je	dejal:	»Le	
bati	se	ne	in	poguma	ne	izgubiti!	Vse	se	bo	naredilo.«
V	svoji	knjižici	omenja	Knoblehar,	da	so	prikupili	

za	1.500	goldinarjev	sveta	zraven	vrta	in	da	bodo	
na	njem	postavili	zavod	za	gojenke	in	redovnice.	Pri	
nakupu	in	pogodbi	mu	je	zelo	pomagal	konzul	Reitz.	
Zemljišče	stoji	neobdelano	in	čaka	na	zidavo.
Vrt	skrbno	neguje	Andrej	Hruška.	Dve	tretjini	ga	je	

že	posadil	z	nič	manj	ko	1.100	drevesci.	Kmalu	bo	do	
imeli	dateljne,	pomaranče,	raznovrstne	smokve,	ba-
nane,	granatna	jabolka	itd.	Dovjak	je	v	pismu	posebej	
omenil	limone.	»Pridejo	vsak	dan	na	mizo,	saj	jih	v	teh	
vročih	krajih	ni	mogoče	preplačati.«	Tudi	vinska	trta	
je	na	vrtu	lepo	uspevala.	Razen	vrtnarja	Hruške	jo	je	
najbrž	okopaval,	obrezoval,	razpeljaval,	škropil	in	tudi	
drugače	gojil	Trabant,	ki	je	bil	kot	Štajerc	vajen	tega	
dela	že	od	doma.	V	pismu	pravi:	»V	Evropi	se	grozdje	
trga	samo	enkrat	na	leto.	Tukaj	se	pa	vidi,	kako	trte	
skozi	osem	mesecev,	razen	v	deževnem	času,	vsak	
dan	obrezujejo,	pa	tudi,	kako	trte	cveto	in	kako	zorijo	
grozdi.	Vinogradništvo	tukaj	ni	težko,	vendar	je	trt	
malo.	Grozdje	navadno	pozobljejo	sveže,	ker	Moha-
med	ne	dovoljuje	piti	vina.	V	Kartum	prihaja	vino	iz	
Kaira,	zato	je	zelo	drago,	tudi	naše	mašno	vino	je	čez	
mero	drago.	Če	bo	pa	Gospod	dal	našemu	misijonu	
dovolj	 članov,	 bomo	kmalu	 pridelovali	 toliko	 vina,	
kolikor	ga	bo	za	maše	treba.«	Jeseni,	28.	oktobra,	je	
pa	Mozgan	že	pisal	škofu	Slomšku:	»Trta	nam	je	dala	
v	juniju	več	kakor	sto	steklenic	vina,	ki	se	da	precej	
dobro	ohraniti	in	ki	nam	služi	kot	zanesljivo	mašno	
vino.	Dva	meseca	potem,	ko	je	trta	obrezana,	že	zori	
grozdje.	Zrelo	grozdje	se	torej	dobi,	kadar	kdo	hoče,	
samo	če	je	dovolj	trt;	teh	pa	do	zdaj	še	ni	dosti.«
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Niko Kuret

TRIJE POMLADINI
SV. APOLONIJA

9. svečan
Češčenje	sv.	Polone	se	je	razširilo	v	naših	krajih	

šele	v	14.	stoletju.	Pretrpela	je	mučeniško	smrt	leta	
249	v	Aleksandriji.	Legenda	pripoveduje,	da	so	ji	z	
udarcem	po	čeljustih	zbili	zobe,	dru-
ga	pravi,	da	so	ji	s	kleščami	populili	
zob	za	zobom.	Zato	jo	tudi	upoda-
bljajo	s	kleščami	v	rokah.
Sv.	Apolonija	je	zavoljo	svojega	

mučeništva	zavetnica	zob	in	glave.	
Priporočali	 so	se	 ji,	kadar	so	koga	
boleli	zobje.	Tako	poje	zapisana	kro
parska	pesem:

Leži, leži ravno poljé,
ravno poljé, ozke stezé.
To pot gresta dva potnika,
dva potnika po pot gresta.
Srečala jih je ena mlada dekle
po imen' svete Polonije.

Že ju je tako vprašala:
»Zakaj se vidva jokata?«
»Zakaj b’ se midva ne jokala,
ker naj’ tako zobjé bolé!«

»Dol pojta v eno cerkvico
k ljubi sveti Poloniji,
en lep, čist, zlat dar ji dajta!«

Popotnika	storita	po	naročilu	in	se	
veselo	vračata.	Spet	ju	sreča	sveta	
“Polonija”:
»Ka pa vidva tak žvižgata,
še lepše pa prepevata?«
»Zakaj b’ midva ne žvižgala,
še lepše pa prepevala,
k’ nama je dala ljubo zdravje
ljuba sveta Polonija.

In	poučen	konec:
Kdor sveto Polonijo lepo časti,
ona ga nikdar ne zapusti.

Na	Slovenskem	sv.	Apoloniji	cerk
và	nismo	posvečevali,	pač	pa	na	ol-
tarjih	pogosto	vidimo	njene	podobe.	
Najimenitnejša	 je	 nemara	 podoba	

Antona	Cebeja	(1722ok.	1780)	v	cerkvi	v	Dobrav
ljah	v	Vipavski	dolini.

SV. VALENTIN
14. svečan

Po	starem	kmečkem	koledarju	prinese	14.	sveča-
na sv. Valentin ključe do korenin,	zato	mu	pravijo,	da	
je	“prvi	spomladin”.	Sveti	Valentin	
prvo	 trto	ureže,	po	 tem	dnevu	se	
trtje	ne	“popáli”	več.	V	tem	prepri-
čanju	 ponekod	 (okolica	 Ljubljane)	
opravijo	že	prvo	delo	na	vrtovih.
Bližajoča	se	pomlad	vabi	še	en-

krat	k	ženitnini.	Marsikje	na	Sloven-
skem	se	tudi	na	Valentinovo	ženijo	
ptiči.	To	je	vedel	že	pesnik	Bucha-
nan	 leta	 1628,	 ko	 je	 v	 neki	 svoji	
pesmi	 zaokrožil:	 »Festa	 Valentino	
rediit	lux	–	quisque	sibi	sociam	jam	
legit	ales	avem...«	Ptičja	ženitev	o	
Valentinovem	je	znana	tudi	drugod	
po	Evropi,	ne	samo	pri	nas.	Ptičja	
ženitev	je	tudi	na	Gregorjevo	in	na	
Vincencijevo.	 Na	 Valentinovo	 se	
že	nijo	ptiči	ponekod	na	Štajerskem	
in	Kranjskem.	Že	J.	Pajek	poroča	s	
Štajerskega	 (1884):	 »Na	 dan	 sv.	
Valentina	se	ptiči	ženijo	...	Na	dan	
sv.	Valentina	imajo	ptiči	gostuvanje;	kdor	je	hoče	
videti,	mora	bos	do	grmovja,	naj	bo	mrzlo	kakor	rado	

...	tisti	dan	najdeš	lehko	v	mejah	povitic,	gibanc	in	
drugih	vsakovrstnih	jedil...«

Sveti	Valentin	združuje	baje	ose-
bi	dveh	duhovnikov	mučencev	iste	
dobe	 in	 istega	 imena.	Eden	kakor	
drugi	 je	kot	mučenec	umrl	za	ce-
sarja	Klavdija	II.	konec	3.	stoletja.	
Ljudska	pobožnost	se	za	zgodovin-
ske	podatke	ni	menila	 in	 je	že	od	
nekdaj	častila	skratka	sv.	Valentina.
Legenda	pripoveduje,	da	je	sve-

tnik	ozdravil	božjastnega	sina	ne-
kega	pogana.	Zato	ga	upodabljajo	
z	otrokom,	ki	mu	–	v	krču	zvit	–	leži	
pod	nogami.	Po	drugi	legendi	je	tudi	
vrnil	vid	slepi	deklici.	Prišteli	so	ga	
med	štirinajstere	pomočnike	v	sili.	
Začeli	so	mu	priporočati	zlasti	otro-
ke,	ki	jih	lomi	krč	in	božjastnike.	V	
Motniku	se	priporočajo	sv.	Valentinu	
tudi	zoper	bolečine	v	trebuhu.
So	sicer	kraji,	kjer	časte	ločeno	

oba,	 tako	v	Glinjah	na	Koroškem.	
Sv.	Valentina	–	bodi	tega	bodi	onega	–	na	Koroškem	
zelo	obrajtajo;	 ima	 štiri	 cerkve	v	Podjuni	 (Glinje,	

Sv. Apolonija

Sv. Valentin – rimski mučenec
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Sveti	Matija,	doma	verjetno	iz	Betlehema,	je	bil	
izvoljen	na	mesto	izdajalca	Juda	Iškarijota	in	postal	
apostol	 še	 pred	 prihodom	Svetega	Duha.	 Razne	
tradicije	 pripovedujejo,	 da	 je	 oznanjal	 Kristusov	
nauk	najprej	po	Galileji,	nato	pa	je	pre-
hodil	Makedonijo,	Kapadokijo	 in	dežele	
okrog	Kaspijkega	morja;	misijonska	pot	
ga	je	privedla	tudi	v	Etiopijo.	Pod	konec	
ži	vljenja	 se	 je	 vrnil	 v	 domačo	 deželo,	
toda	tu	ga	je	dočakala	mučeniška	smrt:	
kamnali	so	ga	in	mu	nazadnje	odsekali	
glavo.	Zato	ga	radi	upodabljajo	s	sekiro.	
Po	drugi	tradiciji	naj	bi	umrl	v	Etiopiji.
Razumljivo	je,	da	so	sv.	Matija	zavoljo	

sekire	izvolili	za	svojega	zavetnika	tesarji	
in	mesarji.	Čeprav	njegovo	češčenje	ni	
bilo	preveč	razširjeno	–	v	ljubljanski	nad-
škofiji	je	dosegel	2	župnijski	in	4	podruž
nične	cerkve,	v	mariborski	nadškofiji	pa	
sploh	nobene	cerkve	–	imamo	tu	in	tam	
lepe	 podobe,	 ki	 nam	ga	 predstavljajo.	
Med	najimenitnejšimi	je	nemara	podoba,	
ki	jo	je	naslikal	Janez	Šubic	za	cerkev	sv.	
Volbenka	nad	Poljanami.
Nenavadno	se	pa	zdi,	da	je	spletla	do

mišljija	našega	ljudstva	okoli	sv.	Matija	
“s	sekiro”	pravljičnolegendarno	zgodbo,	
v	kateri	 ima	sekira	–	bolje:	meč	–	sicer	odločilno	
vlogo,	a	zgodba	sama	po	sebi	ni	prav	nič	v	zvezi	z	
ži	vljenje	in	delovanjem	našega	apostola.
Pripovedujejo	namreč,	da	nosi	sv.	Matija	zato	se-

kiro,	“žatlako”,	s	seboj,	ker	so	mu	Rojenice	ob	rojstvu	

Gorje,	Kamen	in	Tinje).	V	Škocijanu	ob	Klopinjskem	
jezeru	se	mu	pri	vsaki	večerni	molitvi	priporočajo	
za	zdravje;	vsi	vrči	za	na	polje	imajo	tam	vdelano	
podobo	 sv.	Valentina.	V	 ljubljanski	 nadškofiji	 ima	
sv.	Valentin	samo	pet	podružnic,	v	
goriški	nadškofiji	pa	dve	župnijski	
in	eno	podružnično	cerkev.
Osebo	rimskega	sv.	Valentina	–	

naj	je	že	bil	eden	ali	sta	bila	dva	–	je	
ljudstvo	pri	nas	zamešalo	še	z	osebo	
passauskega	 škofa	 sv.	 Valentina,	
ki	goduje	7.	januarja.	Znan	je	kot	
apostol	Recije	in	je	umrl	leta	470.	
Češčenje	tega	svetnika	je	izpričano	
že	konec	10.	stoletja.
V	 ljubljanski	 nadškofiji	 je	 sv.	

Va	lentin	pač	najbolj	znan	po	božji	
poti	 na	 Limbarski	 gori.	 Slovenska	
legenda	je	sv.	Valentinu	pridružila	
kot	“brata”	sv.	Peregrina,	ki	goduje	
šele	26.	aprila	in	je	umrl	kot	spokor-
nik	leta	1330.	Razlog	je	nemara	v	
tem,	da	ima	sv.	Peregrin	v	župnijski	
cerkvi	na	Brdu	pri	Lukovici	–	torej	pod	Limbarsko	
goro	–	posebno	kapelico	z	oltarjem.	Matija	Valjavec	
je	zapisal	–	in	verjetno	tudi	“popravil”	–	legendno	

S. Valentin – ternijski mučenec

pesem	o	lakomni	in	ošabni	krčmarici,	ki	oba	“brata”	
zavrne,	ko	jo	prosita	preničišča.	Zato	jo	zadene	ne-
sreča	za	nesrečo	in	ji	ne	ostaneta	ne	hči	ne	premo-
ženje.	V	starih	čitankah	je	legendo	v	Valjavčevem	

zapisu	spoznal	vsak	dijaček,	danes	
je	le	še	malo	znana.
Da	je	tako	mogočen	svetnik	mo

ral	prevzeti	tudi	zavetništvo	nad	ži-
vino,	je	povsem	naravno.	V	Središču	
svoje	dni	na	ta	dan	niso	delali.	Po	
trgu	 so	 imeli	 procesijo.	Očitno	 so	
častili	tudi	prvega	sv.	Valentina	7.	
januarja,	ki	jim	je	bil	zavetnik	zoper	
živinsko	kugo.	Tudi	v	Beli	Krajini	na	
Valentinovo	niso	vpregali	živine,	»da	
se	ji	ne	solze	oči«.
K	nam	še	ni	 prodrlo	praznova-

nje,	ki	je	doma	menda	v	Ameriki	in	
ga	pozna	že	dobršen	del	Zahodne	
Evrope.	Valentinovo	namreč	slavijo	
kot	praznik	mladih	ljudi,	zlasti	za-
ročencev,	ki	si	na	ta	dan	pošiljajo	
darila,	predvsem	sladkarije.	V	so-

sednji	 Italiji	 po	 izložbah	 slaščičarn	 že	 dneve	 prej	
ponujajo	bogato	izbiro	vabljivo	pripravljenih	zavitko	
za	“Valentine”.

SV. MATIJA
24. svečan (v Sloveniji)

napovedale,	da	bo	ubil	očeta	in	mater.	Da	bi	se	temu	
ognil,	je	odšel	čimprej	po	svetu.	Imel	je	srečo,	priže-
nil	se	je	na	grad	in	postal	graščak.	Nekoč	prejme	na	
lovu	sporočilo,	da	so	doma	“drugi”	pri	njegovi	ženi.	

Vrne	se	domov,	pohiti	v	spalnico	in	vidi	
na	postelji	dva	človeka.	Nič	ne	pogleda,	
ampak	togotem	potegne	meč,	zamahne	
z	njim	in	obema	odseka	glavo.	Prepozno	
prihiti	žena	in	mu	pove,	da	sta	prišla	na	
obisk	njegova	oče	in	mati.	Ni	namreč	leta	
in	leta	bilo	pošte	od	njega,	zato	sta	se	
bila	odpravila	na	pot,	da	bi	ga	poiskala.	
Matija	se	je	Bog	usmilil	in	mu	je	v	togoti	
storjeno	dejanje	odpustil...
Legendarne	zgodbe	te	vrste	so	danda-

nes	–	tudi	zavoljo	svoje	nenavadnosti	–	
pozabljene.	Pač	pa	je	sv.	Matija	kot	zadnji	
imenitnejši	“pomladin”	med	februarskimi	
svetniki	 prejel	 po	 ljudskih	 predstavah	
po	sebno	oblast:	 odloča	namreč,	 ali	 bo	
zime	konec	ali	se	bo	začela	znova.	Saj	
skoraj	vsa	Evropa	pozna	pregovor,	vsak	
narod	 na	 svoj	 način:	Svet’ Matija led 
razbija, če ga ni, ga pa naredi.	Drugače:	
Če	sv.	Matija	dan	zmrzuje,	še	štirideset	
dni	mrazu	prerokuje.	Toda	pomlad	je	v	
zraku.	Zakaj	po sv. Matiji ne gre lisjak 

čez led domov;	led	se	bo	zdaj	zdaj	stalil,	zemlja	se	
bo	ogrela,	sokovi	se	bodo	pognali	v	grm	in	drevo.
Drugod	goduje	sv.	Matija	v	maju,	v	slovenskem	

koledarju	in	v	ljudskem	življenju	pa	ostaja,	kjer	je	bil.
Zima	je	premagana,	leto	je	okoli.

Sv. Matija
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
ix. poglavje

BESEDA IN PISAVA

KAKŠNO PISAVO JE BRAL JEZUS?
Naj	je	bila	vloga	besede	v	Izraelu	še	tako	velika,	

vloga	pisave	ni	bila	nič	manjša.	Ljudstvo	knjige:	ali	
ni	so	pisana	besedila	urejala	vse	njihovo	življenje?	
Saj	smo	med	njimi	videli	celo	poseben	stan,	pismo-
uke,	katerih	poslanstvo	je	bilo	pisati	in	razumeti,	ker	
je	bilo	napisano.	Na	splošno	imamo	vtis,	da	je	večina	
Judov	znala	brati	in	pisati.	Že	če	se	omejimo	zgolj	na	
pričevanja	evangelijev,	najdemo	tam	več	namigov	
za	to.	Tako	na	primer	v	priliki	o	krivičnem	oskrbniku	
ta	spretnež	pravi	enemu	od	dolžnikov:	»Vzemi	svojo	
zadolžnico,	brž	sédi	in	zapiši:	petdeset«	(Lk	16,6).	
Prav	tako	je	Zaharija,	ki	ni	mogel	govoriti,	zapisal	
ime	svojega	sina	Janeza,	bodočega	Krstnika.	Jezus	
sam	omenja	 “jod”,	 najmanjšo	 črko	abecede,	 in	 v	
zgodbi	prešuštnici	ga	vidimo,	kako	»se	je	sklonil	in	s	
prstom	pisal	po	tleh«	brez	dvoma	odgovor	tožilcem:	
»Kdor	izmed	vas	je	brez	greha,	naj	prvi	vrže	kamen	
vanjo«	(Jn	8,67).

Oba	narodna	jezika,	ki	sta	bila	v	rabi	v	Izraelu	v	
Kristusovem	času,	hebrejščina	in	aramejščina,	sta	
poznala	pisavo	že	dolgo	časa.	Okrog	12.	stoletja	pred	
Kristusom	so	sprejeli	genialno	iznajdbo	feničanskih	
trgovcev,	abecedo,	ki	je	zamenjala	zamotano	slikov-
no	pisavo	babilonskega	klinopisa	ali	egipčanskih	in	
hetitskih	hieroglifov.	To	je	bil	čudovito	jasen	sistem,	
iz	katerega	so	izšle	grške,	latinske	in	vse	abecede	
naših	 zapadnih	 jezikov.	Čas	12.	 stoletja	 je	 grobo	
vzeto	čas	izhoda	iz	Egipta,	zato	je	mogoče	domne-
vati,	da	je	Mojzes	uvedel	rabo	abecede	v	Izrael,	kar	
je	zagovarjal	že	judovskogrški	zgodovinar	Evpolem	
(njegovi spisi so ohranjeni samo v odlomkih pri 
Evzebiju iz Cezareje in Klemenu Aleksandrijskem; 

op. ur.).	Vsekakor	pa	ugotavljamo,	da	mu	je	Jahvé	
večkrat	zapovedal:	»Zapiši	to!	Zapiši	moje	besede!«	
In	prav	v	srcu	Sinaja,	glavnega	območja	razodetja	
Mojzesu,	so	našli	abecedne	napise,	ki	spadajo	med	
najstarejše	na	svetu.
Hebrejska	 abeceda	 je	 bila	 v	 začetku	 posnetek	

feničanske.	Črke	te	prastare	abecede	so	bile	začuda	
podobne	grškim,	saj	so	oboje	imele	isti	izvor.	Vendar	
so	se	od	njih	bistveno	razlikovale	v	eni	stvari:	pisali	
so	z	desne	na	levo,	ne	z	leve	na	desno.	Nekatere	
črke,	na	primer	delta,	gama	in	theta	so	skoraj	po-
polnoma	enake.	Toda	malo	pred	krščansko	dobo	je	
to	“feničansko”	abecedo	–	ki	jo	je	najti	še	v	neka-
terih	qumranskih	rokopisih	–	po	živahnih	razpravah	
med	rabini,	razen	pri	Samarijanih	zamenjala	druga,	
aramejskega	izvora,	ki	ni	nič	drugega	kot	kvadratna 
abeceda	sedanje	hebrejščine.	Tako	so	v	Jezusovem	
času	oba	jezika	pisali	z	isto	pisavo.
Kakorkoli	je	bila	ta	abeceda	že	pisana,	je	imela	

veliko	prednost,	pa	tudi	hudo	pomanjkljivost.	Njena	
prednost	je	bila	jasnost	in	natančnost.	Vsaka	črka	
je	bila	dobro	izoblikovana	(posebno	v	starem	črko-
pisu)	 in	vsaki	črki	 je	odgovarjal	določen	zvok.	Tu	
ni	primerjave	z	zapletenostjo	slovenščine,	kjer	“v”	
včasih	 izgovarjamo	kot	“v”,	včasih	kot	“u”	 in	“al”,	
“el”,	“il”	včasih	“al”,	“el”,	“il”,	časih	pa	“au”,	“eu”,	“iu”	

Feničanski alfabet

Feničanski napis

Star hebrejski rokopis
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(da	 o	 komplikacijah	 kake	
francoščine,	predvsem	pa	
angleščine	 niti	 ne	 govo-
rimo).	 Toda	 preprostost	
tega	 sistema	 je	 imela	 za	
nas	 osupljivo	 nasprotje:	
dvaindvajset	črk	hebrejske	
abecede	 je	 bilo	 za	 dvain-
dvajset	 soglasnikov!	 Kaj	
bi	na	primer	v	slovenščini	
ostalo	od	stavka	To je za 
oglom,	 če	 bi	 pobrali	 ven	
vse	 samoglasnike	 (T	 j	 z	
glm);	 ali	 kako	 bi	 pri	dlm 
vedeli,	 ali	 je	 to	delam ali 
delim!
Tudi	Izraelci	sami	so	se	

zavedeli,	da	je	treba	ta	soglasniški	sistem	izpopolniti.	
Zato	so	se	navadili	uporabljati	nekatere	soglasnike,	
da	so	označili	glavne	samoglasniške	zvoke:	štirje	taki	
soglasniki,	ki	so	jih	še	naprej	uporabljali	kot	soglas
nike,	je	bilo	v	določenih	primerih	mogoče	izgovarjati	
kot	samoglasnike.	V	slovenščini	imamo	tak	primer	
dvojne	 vloge	 soglasnika	 pri	 že	 prej	 omenjenem	
“v”,	ki	je	lahko	“v”	(vrednost)	ali	“u”	(v	vrednosti	
= uvrednosti);	ali	“l”,	ki	je	lahko	“l”	(delala),	ali	“u”	

Moderna hebrejščina

(delal = delau).	 Jezikoslovci	 imenujejo	 ta	 pojav	
sistem	matres lectionis	ali	“materinski	soglasniki”.	
Mrtvomorski	rokopisi	kažejo,	da	so	tako	pisali	v	času,	
ko	so	nastali,	to	je	bilo	pa	več	ali	manj	v	dobi,	ko	je	
živel	Jezus.	Nam	se	to	zdi	zapleteno,	toda	vajenemu	
bralcu	je	povedalo	dovolj	za	pravilno	 izgovarjavo.	
Kaže,	da	je	bilo	kar	pripravno,	saj	je	ta	sistem	osvo-
jila	izraelska	država	za	pisanje	uradne	hebrejščine,	
da	se	ni	bilo	treba	zatekati	k	sistemu	označevanja	
samoglasnikov	s	pikami	(razen	za	težje	besede),	ki	
so	ga	pozneje	uvedli	masoreti	in	je	splošno	sprejet	
za	biblično	hebrejščino.	Vsekakor	zanimivo	dejstvo:	
Jezus	je	moral	brati	hebrejščino	približno	tako,	kot	
berejo	časopise	prebivalci	Tel	Aviva	danes.

Začetek 1 Mz z znaki za samoglasnike nad črkami
in pod njimi (masoretsko besedilo)

Treba	je	povedati,	da	so	bile	te	pisave	redko	v	
rabi	za	klesanje	v	kamen.	Iz	predhelenistične	dobe	je	
znan	samo	en	spomeniški	napis	in	ta	je	v	vodovod
nem	rovu	Siloe	ter	ni	bil	namenjen	javnosti.	Kardinal	
Tisserant	 se	 sprašuje:	 »Se	 je	mar	 Judom	upiralo	
posnemati	plošče	Postave,	na	katere	je	Božji	prst	
zapisal	deset	zapovedi?«	Vsekakor	je	to	nenavadno	
v	svetu	Egipčanov,	Babiloncev,	Grkov	in	Rimljanov,	
ki	so	imeli	toliko	vklesanih	napisov.	Klesali	so	jih	v	
Kristusovem	čas:	sveti	Pavel	jih	omenja	v	Drugem	
pismu	Korinčanom	(3,3),	veliko	so	jih	pa	spravila	na	
dan	izkopavanja	na	pokopališčih.	Tehnika	klesanja	
napisov	je	bila	taka,	kot	je	opisana	v	Jobovi	knjigi:	
izdolbsti	zareze	s	kovinskim	dletom	in	jih	pobarvati	
s	svincem	(prim.	Job	19,24).

Sveti	mož	je	govoril	tudi	o	vrezovanju	napisov	v	
ploščo	(prim.	Job	19,23)	in	zares	sta	med	najdbami	
iz	votlin	blizu	Mrtvega	morja	najbolj	nenavadna	dva	
bakrena	zvitka,	velika	okrog	80	x	30	cm,	popisana	
z	besedilom,	globoko	vrezanim	s	 tankim	 rezilom.	
Od	začetka	so	mislili,	da	gre	za	seznam	rokopisov,	

ki	so	bili	shranjeni	tam,	ko	pa	so	s	težavo	razvili	in	
razbrali	oba	kovinska	 lista	(debela	sta	8	mm),	so	
ugotovili	za	gre	za	nek	zaklad,	ki	je	bil	skrit	nekje	v	
judejski	puščavi.
Za	razliko	od	Mezopotamcev	in	Hetitov	Izraelci	

niso	 uporabljali	 glinastih	 ploščic,	 ki	 so	 bile	 posu-

PISALNI PRIPOMOČKI IN KNJIGE

Napis v vodovodnem rovu Siloe Qumránski bakreni zvitek
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šene	na	soncu	potem,	ko	so	s	klinom	vrezali,	kar	
so	 hoteli	 zapisati.	 Hebrejska	 abeceda	 se	 pač	 ni	
prilagajala	 klinopisni	 tehniki.	 Seveda	 so	našli	 ne-
kaj	ostraka,	črepinj,	tistih	majhnih	koščkov	žgane	
ilovice,	nekoliko	podobne	 lupinam	školjk,	ki	 jih	 je	
na	 veliko	 uporabljalo	 vse	 antično	 Sredozemlje	 in	
so	imele	vrezana	čisto	kratka	besedila.	Toda	večina	
tej	skromnih	dokumentov	vsakdanjega	življenja,	ki	
so	služili	kot	beležke,	osnutki,	ljubezenska	pisemca	
ali	glasovnice,	je	napisanih	s	črnilom,	včasih	bolj,	
včasih	manj	jasno	na	grobi	površini	črepinj	razbitih	
vrčev	ali	skled.
Izkopavanja	 v	 Palestini	 so	 poleg	 teh	 odpadkov	

prinesla	zelo	redko	kake	dokumente.	Do	leta	1947,	
časa	senzacionalnega	odkritja	mrtvomorskih	votlin	
(Qumrán),	jih	je	bilo	znanih	komaj	nekaj	ducatov,	kar	
dokazuje,	da	so	Judje	običajno	pisali	na	pokvarljiv	
material,	pa	tudi	da	niso	imeli	kakih	podrobnih	obre-
dov	v	pogrebnih	zadevah	kot	Egipčani,	zato	v	grobove	
niso	dajali	papirusov,	ki	jih	je	toliko	najti	v	deželi	Nila.
Pisalni	 pripomočki	 so	 bili	 torej	 taki,	 kot	 so	 jih	

uporabljali	 v	 vsem	 sredozemskem	 svetu,	 v	 vsem	
Rimskem	 imperiju.	Najprej	 lesene	tablice,	pokrite	
z	voskom,	na	katere	so	pisali	s	koščeno,	bronasto	

ali	srebrno	ostjo	(stylus).	Ta	je	bila	na	enem	koncu	
špičasta,	na	drugem	pa	ploščata,	da	so	z	njo	izbrisali	
napisano,	zgladili	vosek	in	ploščico	spet	uporabili.	Na	
to	splošno	rabo	namiguje	pisec	Razodetja,	ko	poroča	
o	besedah	Tistega,	ki	je	držal	v	desnici	sedem	zvezd	
angelu	(škofu)	v	Sardah:	»Njegovega	imena	ne	bom	
izbrisal	iz	knjige	življenja«	(Raz	3,5).
Lesene	povoščene	tablice	niso	bile	v	rabi	za	dolga	

besedila.	Od	 prastarih	 časov	 so	 zanja	 uporabljali	
kožo.	Hebrejska	beseda	 za	 knjigo,	 séfer,	 ima	 isti	
koren	kot	“ostrgati”.	Najstarejše	izraelske	knjige	so	
torej	morale	biti	napisane	na	“ostrgano	kožo”,	kar	
je	bila	običajna	raba	v	Orientu,	kakor	poročata	tudi	
Diodor	 in	 Herodot.	 Uporabljali	 so	 kozjo	 ali	 ovčjo	
kožo,	ki	so	jo	na	poseben	način	pripravili.	Najboljše	
so	prihajale	iz	Male	Azije,	iz	pokrajine	Pergamona,	
odkoder	izhaja	ime	“pergament”.	Ko	sveti	Pavel	piše	
svojemu	dragemu	učencu	Timoteju,	ga	prosi,	naj	ne	
pozabi	prinesti	pergamentov	(2	Tim	4,13).	Ker	je	bil	
pergament	drag,	so	ga	včasih	razcepili	na	dvoje	–	to	
je	bil	duksystos	(grško	dishôtos)	–	a	zunanja	stran	
je	bila	manj	vredna	od	notranje,	ki	je	bila	bolj	fina	
in	gladka.	Toda	vsi	rabini	so	se	strinjali	v	zahtevi,	da	
morajo	sveta	besedila	biti	zapisana	na	kožo	gewil, 
kar	 pomeni	 nerazcepljeno.	 V	 Jezusovem	 času	 je	
bila	 raba	 kože	 za	 pisanje	 gotovo	 zelo	 razširjena.	
Aristejevo pismo,	judovski	apokrif	iz	Aleksandrije,	
ki	pripoveduje	čudovito	zgodovino	grškega	prevoda	
Stare	zaveze,	ki	so	ga	naredili	“Sedemdeseteri”	in	je	
nastal	v	3.	stoletju	pred	Kristusom,	zagotavlja,	da	je	
bilo	besedilo	za	ta	prevod,	ki	so	ga	poslali	faraonu,	
napisano	na	zvitkih	“nedotaknjene	kože”.
Pergament	kot	pisalni	pripomoček	je	dobil	tekme-

ca,	ki	je	bil	veliko	cenejši	in	bolj	pripraven:	papirus.	
Pred	več	kot	tri	tisoč	leti	so	Egipčani	odkrili	to	vodno	
rastlino	in	njeno	rabo.	Palestina	je	je	imela	le	malo	
v	močvirjih	vzdolž	Jordana	in	v	kakih	bolj	vlažnih	
kotih	Negeba.	Njen	glavni	dobavitelj	je	bil	Egipt	in	je	
imel	skoraj	monopol	nad	njo.	Ker	je	je	Rim	kupoval	
mnogo,	je	cena	šla	navzgor,	zato	so	se	manjše,	manj	
bogate	dežele	preusmerjale	na	domačo	pridelavo,	
ali	pa	so	se	vračale	na	pergament.	Tehnika	izdelave	
papirusa	je	bila	ista,	kot	jo	je	iznašel	Egipt	še	pre-
den	so	bile	sezidane	piramide.	Okrog	3	metre	dolga	
olupljena	stebla	so	razklali	na	tanke	ploščate	paličice	
in	jih	zlepili	v	plasti	tako,	da	so	vlakna	šla	najprej	v	
eni	smeri,	nato	pravokotno.	Te	liste	so	potem	tolkli	
z	lesenimi	kladivi	in	jih	skrbno	zgladili.	Ker	je	bilo	to	
sorazmerno	drago,	so	ga	uporabili	večkrat,	tako	da	
so	popisani	papirus	umili	ali	ostrgali.	Stari	papirusi	
so	služili	tudi	kot	naš	star	papir:	za	zavijanje.	Spis	
Šabat	 natančno	 določa,	 da	 je	 ob	 dnevih	 počitka	
prepovedano	prenašati	 “star	 papirus”,	 v	 katerega	
je	bilo	treba	zaviti	steklenico	olja.	Zelo	verjetno	je,	
da	so	bila	na	papirusu	napisana	novozavezna	Pisma,	
posebno	Pavlova.	Kot	Judje,	so	se	tudi	prvi	kristjani	
posluževali	papirusa	za	prepisovanje	svojih	svetih	
besedil.	Tako	je	mogoče	na	znanem	papirusu	Che-
ster Beatty	v	Dublinu	in	na	univerzi	Michigan	ter	na	
papirusu	Ryland	v	Manchestru	in	na	drugih	mogoče	
brati	dele	Stare	in	Nove	zaveze,	posebno	odlomek	
18.	 poglavja	 Janezovega	 evangelija,	 zapisanega	

Ostrakon – črepinja z napisom

Pergamentni zvitek
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okrog	 leta	140.	V	 suhem	podnebju	 se	 je	 papirus	
čudovito	ohranjal.

Na	pergament	ali	na	papirus	so	pisali	z	razcep
ljenim	trstom:	omenja	ga	prva	vrstica	45.	psalma.	
Na	koncu	Tretjega	Janezovega	pisma	pisec	sporoča	
svojemu	prijatelju	Gaju,	da	bi	mu	lahko	še	veliko	
napisal,	pa	mu	noče	pisati	s	črnilom	in	peresom.	To	
pero	je	bil	calamus,	trst,	ki	so	ga	poševno	prirezali	
potem,	 ko	 so	 ga	 razcepili.	 Naša	 kovinska	 peresa	
so	njegovi	neposredni	potomci,	saj	so	našli	nekaj	
peres	 iz	 brona,	 ki	 so	 nenavadno	 podobna	 našim	
peresom.	Nasprotno	pa	 je	bilo	ptičje	pero	nezna-
no:	šele	Bizantinci	so	ga	začeli	rabiti	v	4.	stoletju.	
Črnilo	ni	bilo	tekoče	kot	je	naše,	ampak	mešanica	
saj	in	lepila,	ki	so	ga	za	rabo	raztopili	v	vodi	točno	
tako	kakor	“kitajsko”	črnilo.	Lahko	ga	je	bilo	umiti,	
pa	tudi	goljufati	z	njim,	kakor	to	pove	prilika	o	kri-
vičnem	oskrbniku.	Poznali	so	tudi	rdečilo,	ki	je	bilo	
narejeno	s	sikro,	prahom	škrlatne	uši,	ki	so	jo	enako	
uporabljale	ženske	šminkanje	obraza.	In	ker	je	črnilo	
služilo	tako	posvetni	rabi	in	omogočalo	take	kaznive	
goljufije,	sveti	Pavel	opominja	korintske	kristjane,	da	
ni	dovolj	pisati	Kristusove	besede	s	črnilom,	ampak	
»na	table	mesenih	src«	(2	Kor	3,3).
Kadar	so	napisali	bolj	dolgo	besedilo,	niso	podloge	

preganili,	kar	bi	bilo	bolj	težko	tudi	pri	pergamentu,	
ampak	so	liste	prilepili	ali	prišili	drugega	na	prejšnje-
ga,	da	so	iz	njih	naredili	dolg	trak,	ki	so	ga	navili	
okrog	ene	ali	dveh	valjastih	palic.	Nekateri	od	teh	
sešitkov	so	bili	do	štirideset	metrov	dolgi.	Za	branje	
so	držali	zvitek	z	obema	rokama	in	z	desno	navijali,	
kar	je	bilo	treba	brati,	z	levo	pa	odvijali.	Tako	si	je	
treba	tudi	predstavljati	Jezusa,	ki	je	v	shodnici	bral	
odlomek	iz	preroka	Izaija.	Razodetje	uporabi	nasled

njo	primerjavo:	»Nebo	se	je	odmaknilo,	kakor	če	se	
zvije	zvitek«	(Raz	6,14).	Navada	zgibati	papirusne	
liste	se	je	udomačila	v	prvih	krščanskih	skupnostih	
okrog	sto	let	po	Kristusu.	Tako	se	je	rodil	codex ali 
quaternium,	“zvit	v	kvadrat”,	naša	“pola”.	Te	pole	so	
bile	kot	v	naših	časih	sešite	v	knjigo.
Končno	so	najdragocenejše	rokopise	zavarovali	

tako,	da	so	jih	zavili	v	blago.	To	so	bile	svete	knji-
ge	v	kosih	finega	platna,	okrašenega	z	vezeninami	
hijacintno	modre	barve	 in	obrobljenega	z	resami.	
Hranili	so	jih	v	posebnih	žarah.	Velike	knjižnice	so	
torej	morale	biti	podobne	kletem,	kjer	hranijo	dobro	
vino!	Znano	je,	da	so	bili	leta	1947	in	v	naslednjih	
letih	najdeni	v	žarah	rokopisi,	ki	se	imenujejo	mr-
tvomorski	ali	qumránski.	Verjetna	domneva	je,	da	je	
šlo	za	knjižnico	skupnosti	esenov,	katerih	samostan	
je	bil	odkrit	v	Qumránu	nedaleč	od	votlin.	Rokopise	
te	knjžnice	naj	bi	menihi	skrili	v	času,	ko	so	rimski	
legionarji	pod	Titom	pustošili	po	deželi	ob	velikem	
uporu	v	letih	6670.
Natančno	v	ruševinah	Qumrána	so	odkrili	črnil-

nike:	tri	bronase	in	dva	glinasta,	v	katerih	je	še	bilo	
suho	črnilo.	Eden	izmed	prostorov	samostana	spo-
minja	na	scriptorium	 zapadnih	menihov.	Kaže,	da	
so	imeli	menihe	prepisovalce,	ki	so	delali	na	predaji	
svetih	besedil	kot	nekdaj	naši	benediktinci.	Vsekakor	
so	imeli	pismouki,	o	katerih	važnosti	smo	že	slišali,	
med	svojimi	glavnimi	nalogami	prepisovanje	Svetega	
pisma.	Rabini	so	določili	čudovito	natančna	pravila	
za	tiste,	ki	so	se	posvečali	temu	delu.	Nič	ni	smelo	
biti	prepisano	po	spominu,	ampak	je	bilo	treba	pre-
veriti	vsako	besedo.	Tudi	če	je	imel	original	očitno	
napako,	jo	je	bilo	treba	posneti,	obenem	pa	obvestiti	
strokovnjake,	da	so	jo	spravili	v	red.	Za	Božje	ime	je	
bilo	treba	pustiti	prazen	prostor,	da	ga	bo	z	drugim,	
posebno	čistim	črnilom	napisal	pisar,	ki	bo	prej	opravil	
obredna	umivanja.	Poleg	tega	nihče	ni	smel	imeti	pri	
sebi	svetih	knjig	–	razen	Esterinega	zvitka,	ki	so	ga	
brali	v	družinah	na	praznik	purím	–	in	nekateri	učitelji	
Postave,	kot	je	bil	Gamaliel,	so	učili,	da	stik	z	njimi	
“omadežuje	roke”,	kar	sicer	zveni	čudno,	pa	zagotovo	
pomeni	isto,	kot	je	v	katolištvu	pomenila	prepoved	
dotikati	se	svetih	posod.	Celo	napačne	knjige,	ali	ti-
ste,	osumljene	krivoverstva,	ali	take,	ki	so	bile	samo	
različne	od	priznane	različice,	niso	uničili,	ampak	so	
jih	spravili	na	nekakšno	“pokopališče	knjig”,	ki	so	ga	
imenovali	geníza.	Lahko	bi	govorili	o	“bibliomaniji”:	
vsekakor	so	Judje	imeli	pisanje	v	časteh.

Papirus

Ena	najvažnejših	stvari,	ki	jo	naši	družbi	zagotav
lja	napisano	besedilo,	namreč	sporočanje	novic,	je	
imela	v	starem	Izraelu,	kakor	tudi	v	vseh	antičnih	
civilizacijah,	veliko	manj	možnosti	kot	v	naših	dneh.	
Skrajna	lahkota	s	katero	si	lahko	za	nizko	ceno	pri-
dobimo	tako	čudovito	sredstvo	za	prenašanje	misli,	
kot	je	papir	(znano	je,	da	je	papir	kitajska	iznajdba,	
ki	so	jo	razširili	Arabci,	potem	ko	so	se	seznanili	z	
njim	po	zavzetju	Samarkanda)	in	več	kot	dvestoletni	
razvoj	poštne	službe	je	iz	“pošte”,	vsakdanjega	tira-

na	poslovnežev,	naredil	enega	temeljnih	elementov	
izmenjave.	Pred	več	kot	dvajsetimi	stoletji	pa	je	bilo	
tako	v	Palestini	kot	v	Rimu	popolnoma	drugače	(ko 
je Rops pisal to knjigo, še ni bilo ne duha ne sluha o 
internetu in elektronski pošti, ki sta v kratkem času 
povzročila skoraj takšen napredek, kot razvoj pošte 
iz rimskih časov do 20. stoletja; op. ur.).
Za	pismo	so	uporabljali	stvari,	ki	smo	jih	videli:	

pergament,	 papirus	 ali	 tablico.	 Rimljani	 so	 uvedli	
dvoj	ne	tablice,	ki	sta	bili	ena	z	drugo	zvezani	z	us

KAKO SO SE ŠIRILE NOVICE
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nje	nimi	 jermenčki.	 Zložili	 so	 obe	 s	 povoskanimi	
stranmi	skupaj,	pridvignjeni	robovi	pa	so	varovali,	
da	se	popisani	strani	nista	sprijeli.	Prejemniku	za	
odgovor	ni	bilo	treba	drugega	kot	zgladiti	besedilo	
in	napisati	svoje.	Pergamentna	in	papirusna	pisma	
so	bila	zvita	in	povezana	z	vrvico.	Za	overjenje	so	
pismo	 podpisali	 kakor	 danes,	 posebno,	 če	 so	 ga	
narekovali	kakemu	pisarskemu	tajniku	–	predhod
niku	naših	strojepisk.	Včasih	je	podpisnik	dodal	kako	
prijateljsko,	bolj	osebno	besedo:	tako	je	sveti	Pavel	
zaključil	 svoje	 Pismo	Kološanom	 s	 pozdravom,	 v	
katerem	zagotavlja:	»Pozdrav	z	mojo,	Pavlovo	roko«	
(Kol	4,18).
Toda	podpis	ni	bil	dovolj,	nujen	je	bil	pečat.	Vsak	

količkaj	 pomemben	 človek	 je	 imel	 svojega,	 ki	 je	
vseboval	njegovo	ime	in	včasih	tudi	kak	okrasek.	To	
je	bilo	natančno	delo,	ki	je	zahtevalo	zelo	spretne	
kamenorezce	–	tako	jih	imenuje	Sveto	pismo	(2	Mz	
28,11;	39,14)	–	ki	so	z	diamantno	konico	vrezovali	
napise	bodisi	v	kovino	bodisi	v	ahat	ali	druge	trde	
kamne	 (prim.	 Jer	 17,1).	Nobeno	 pismo	ni	moglo	
ostati	brez	voščenega,	redkeje	svinčenega	pečata.	
Tudi	 besedila	 v	 Svetem	 pismu	 namigujejo	 na	 to	
rabo,	 ki	 je	 imela	 bogato	 simboliko:	 po	 Jobu	Bog	
sam	spremeni	človeka	kot	vosek	pod	pečatom	(Job	
38,14)	in	obreza	je	bila	»pečat«	zvestobe	Bogu	(Rim	
4,11).	Za	Jezusove	učence	je	bilo	njegovo	oznanilo	
»pečat«,	da	je	Bog	resničen	(Jn	3,33)	in	Razodetje	

pravi,	da	bo	knjiga	poslednje	sodbe	zapečatena	»s	
sedmimi	pečati«	(Raz	5,1).
Ko	je	bilo	pismo	kakor	je	treba	podpisano,	zaprto	

in	zapečateno,	ga	je	bilo	treba	dostaviti	naslovniku.	
To	pa	ni	bilo	preprosto.	V	rimskem	imperiju	je	obsto-
jala	poštna	služba,	nekakšna	ponovitev	tiste,	k	jo	je	
že	v	5.	stoletju	pred	Kristusom	vzpostavil	perzijski	
“kralj	 kraljev”	Darej.	 To	 je	 bila	 cela	 organizacija,	
prava	služba,	ki	 je	vključevala	veliko	število	slov,	
varuhov	poštnih	postaj	in	nadzornikov.	Poskrbljeno	
je	bilo	za	različne	hitrosti	dostave	glede	na	važnost	
pošiljk.	 Brez	 dvoma	 so	 se	 je	 posluževali	 cesarski	
uradniki	v	Palestini.	Toda	seznam	osebnosti,	ki	so	
se	imele	pravico	posluževati	cesarske	pošte,	je	bil	
strogo	omejen.	In	vse	kaže,	da	niti	Herod	niti	nje-
govi	nasledniki	tetrarhi	niso	vzpostavili	podobnega	
sistema.

Zasebniki	so	se	torej	morali	zatekati	k	slom,	ki	
so	bili	lahko	njihovi	služabniki,	če	so	bili	seveda	zelo	
bogati,	sicer	pa	k	ljudem,	ki	so	se	s	tem	poklicno	
ukvarjali.	Spis	Šabat	govori	o	“nosilcih	pisem”:	spo-
ročila	so	zataknili	v	svoje	pasove	ali	celo	v	lesene	
cevi,	ki	so	jim	visele	na	pasu.	Kdor	ni	mogel	plačati	
teh	 slov,	 se	 je	 poslužil	 odhoda	 kakega	 prijatelja,	
kakega	uradnika,	kakega	trgovca,	ki	mu	je	zaupal	
pismo.	Veletrgovci	so	se	združevali,	da	so	ob	delitvi	
stroškov	poslali	ljudi,	ki	so	iz	Aleksandrije	v	Babilon	
nosili	pošto	vse	skupine.	Judovski	veliki	zbor	in	veliki	
duhovniki	so	imeli	stike	s	krajevnimi	zbori	in	zbori	
v	 diaspori	 po	 posebnih	 poslancih,	 kot	 to	 omenja	
zadnje	poglavje	Apostolskih	del	(28,21).	Samo	po	
sebi	je	razumljivo,	da	poštna	služba	ni	bila	posebno	
hitra:	zasebno	pismo,	ki	ga	je	poslal	Cicero,	 je	 iz	
Sirije	v	Rim	potovalo	sto	dni,	cesarski	sel	pa	je	iz	
glavnega	mesta	do	Cezareje	v	Palestini	potreboval	
šitirinpetdeset	dni.
Za	sporočanje	novic	ali	za	obveščanje	ljudi	o	uka-

zih	oblasti,	so	obešali	napise	na	zidove.	Imeli	so	ga	
celo	v	templju,	kjer	je	prepovedoval	poganom	vstop	
v	svete	preddvore.	Posluževala	se	jih	je	tudi	rimska	
oblast.	Po	vsej	verjetnosti	jih	je	bilo	treba	objaviti	v	
treh	jezikih,	kakor	napis	na	Jezusovem	križu,	torej	
tudi	hebrejsko	ali	aramejsko.	Kakor	povsod	je	pa	tudi	
preprosto	ljudstvo	imelo	dostop	do	teh	sredstev,	da	
je	izrazilo	svoje	mnenje,	ali	dalo	na	znanje,	kar	je	

Rimska dvojna tablica

Napis na kamnu

Rokopis z dvema pečatoma
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imelo	povedati.	Izkopavanja	so	spravila	na	dan	kar	
nekaj	grafitov	take	vrste	kot	so	tisti	v	Pompejih	ali	
na	rimskem	Palatinu.	Eden	od	njih	na	ostankih	zidu	
palače	Hazmonejcev	 naznanja,	 da	 »bosta	 Simon	
in	njegova	hiša	gorela	v	peklu,«	táko	je	bilo	vsaj	
mnenje	nezadovoljnega	zidarja	Pamprasa.
Ali	so	bila	kaka	sredstva	

splošnega	 obveščeva-
nja?	Nekateri	pisci	zatr-
jujejo,	da	je	bil	v	Jeru-
zalemu	poskus	spraviti	v	
obtok	neke	vrste	dnevnik,	
da	je	to	omenjeno	v	rabinskih	arhivih,	da	pa	je	ne
mogoče	ugotoviti,	ali	je	bil	to	zaseben	poskus	in	če	
je	 naletel	 na	 nasprotovanje	 rimskega	 upravitelja	
ali	velikih	duhovnikov.	Tudi	če	to	drži,	ta	rokopisni	
“dnevnik”	ni	mogel	 imeti	 kaj	velike	naklade!	Bolj	

verjetno	je	da	so	se	novice	širile	ustno.	Vemo,	kako	
hitro	so	v	Orientu	kot	v	Afriki	zvedeli	za	vse	dogodke.	
Popotni	trgovci	in	ševilni	potepuški	berači	so	si	pač	
morali	naložiti	dolžnost	raznašati	bolj	ali	manj	točne	
pripovedi	o	velikih	in	majhnih	dogodkih,	ki	so	polnili	
kroniko.	Vodnjaki,	kamor	so	ženske	hodile	po	vodo,	so	

bili	središča	vaških	čenč,	in	
lahko	smo	prepričani,	da	
se	je	količkaj	važna	no	vica	
v	 kratkem	času	 razširila	
po	 vsej	 Palestini.	 Tako	
vi			dimo	v	evangeliju,	da	so	

prihitele	“množice”,	da	bi	se	dale	krstiti	Janezu	ali	da	
bi	slišale	učenje	novega	učitelja	Jezusa.	Za	njihovo	
obvestilo	ni	bilo	 treba	nobenega	časopisa	ali	 radij-
skega	poziva.	Za	ta	preprosti	način	širjenja	novic	so	
iznašli	ljubek	opis:	»Na	ptičjih	krilih.«

Zapečaten zvitek

Po	miru	hrepenimo	vsi.	A	pogosto	ne	najdemo	
poti,	ki	vodi	k	miru.	Tedaj	potrebujemo	angela	miru,	
ki	nas	bo	uvedel	v	skrivnost	miru,	ki	bo	nas	ljudi	brez	
miru	pomiril	in	nam	podaril	notranji	in	zunanji	mir.	
Miru	se	ne	da	preprosto	narediti,	ampak	je	vedno	
darilo,	s	katerim	mora	človek	odgovorno	ravnati.	Če	
nas	spremlja	angel	miru	in	našemu	življenju	podari	
zadovoljstvo	 in	 pomiritev,	 potem	
naj	bi	tudi	mi	postali	angeli	miru	
za	druge.	Jezus	blagruje	tiste,	ki	
delajo	za	mir,	ki	so	postali	angeli	
miru	v	tem	svetu.
Ko	razmišljamo	o	skrivnosti	mi	

ru,	je	smiselno,	če	se	ozremo	še	na	
jezik.	V	hebrejščini	 govore	o	 “ša
lóm”.	Ko	se	pozdravljajo,	si	drug	
drugemu	zaželijo	šalóm,	da	bi	si	v	
tem	šalóm	podelili	vse,	kar	človek	
potrebuje	za	življenje:	mir,	polnost	
življenja,	dobro	počutje,	srečo,	za
dovoljstvo.	Grki	prevajajo	hebrej-
sko	 besedo	 šalóm	 z	 “eiréne”.	 To	
pomeni	blaginjo,	pa	tudi	mir,	dušni	
mir.	Mir	je	za	Grke	stanje	spokoj-
nosti.	 Tu	 ni	 prepira.	 V	 takšnem	
stanju	spokojnosti	in	miru	si	lahko	
človek	ustvari	varno	eksistenco	in	
doseže	blaginjo.	Beseda	eiréne	pa	
je	 povezana	 tudi	 s	 harmonijo.	 Vse	 se	med	 seboj	
ujema	in	vse	je	skladno.	Če	se	pri	nekem	človeku	
vse	ujema,	lahko	živi	skladno,	v	soglasju	s	svojim	
srcem,	pa	tudi	v	soglasju	s	svojimi	brati	in	sestrami.	
Tedaj	nastane	sozvočje	src	 in	skladno	sozvenenje	
zunanjih	okoliščin.
Latinska	 beseda	 za	mir	 “pax”	 izvira	 iz	 glagola	

“pacisci”	in	pomeni	pogajati	se,	skleniti	pakt,	skleniti	
pogodbo.	Pri	Rimljanih	nastane	mir	potem,	ko	so	se	

pogovarjali	med	seboj	in	se	sporazumeli	glede	skup
nih	pravil.	V	zvezi,	ki	jo	skleneta,	se	oba	partnerja	
obvežeta,	da	se	bosta	držala	medsebojnih	dogovo-
rov.	Tu	se	pokaže	pomemben	vidik	miru.	Ljudje	se	
morajo	 pogovarjati	med	 seboj,	 da	 lahko	 nastane	
mir.	Kdor	svoja	čustva	potlači,	lahko	sicer	ohranja	
zunanji	mir.	Toda	nekoč	bo	njegova	potlačena	čust

vena	napadalnost	privrela	na	dan	
in	ogrozila	zunanji	mir.	Čustva,	ki	
jih	ne	izrazimo,	nas	hromijo	in	nas	
ločujejo	med	 seboj.	 Za	Rimljane	
mir	ni	bil	nikoli	 idealno	stanje,	ki	
je	preprosto	tu,	ki	obstaja.	Treba	
ga	je	doseči	s	tem,	da	se	medse-
bojno	 doseže	 soglasje	 o	 enakih	
načelih.	Za	mir	sta	torej	potrebna	
delo	in	napor.	Potrebna	pa	je	tudi	
jasnost.	Mir	 nastane	 le,	 če	 eden	
po	sluša	drugega,	mu	prisluhne	in	v	
medsebojnem	poslušanju	nastane	
kompromis,	 s	 katerim	 lahko	 vsi	
do	bro	shajajo.	Med	dvema	člove-
koma	ali	dvema	skupinama	nikoli	
ni	idealnega	miru,	ampak	vedno	le	
relativen	mir.
Mir	pa	ni	samo	med	ljudmi.	Po-

znamo	tudi	notranji	mir,	dušni	mir.	
Tu	gre	za	to,	da	varujemo	notranje	

območje	 svoje	 duše	 in	 ne	 dovolimo	 sovražnikom	
duše,	 da	 bi	 vdrli	 vanj.	 Najpomembnejša	 naloga	
menihov	prvih	stoletij	je	bila,	da	dosežejo	notranji	
mir.	To	so	izvajali	na	dva	načina.	Območje	duše	so	
varovali	pred	vsiljivci,	pred	strastnimi	mislimi,	ki	so	
se	hotele	polastiti	človeka.	Druga	pot	pa	je	bila,	da	
so	 strastem	dopustili	 vstop,	vendar	 so	 se	 z	njimi	
pogajali	in	pogovarjali.	Hoteli	so	dognati	njihov	na-
men	in	izrabiti	njihovo	moč	v	svojo	korist.	Tako	so	iz	
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sovražnikov	nastali	prijatelji.	Strasti	so	služile	duši	
in	njenemu	notranjemu	miru.	Ščitili	so	jih,	namesto	
da	bi	se	bojevali	proti	njim.	Menihi	so	se	seznanili	
s	strastmi	in	se	z	njimi	spoprijateljili.	Tako	so	lahko	
živeli	brez	skrbi.	In	bili	so	osvobojeni	mehanizmov	
projekcij,	 zaradi	 katerih	 nastane	 toliko	 sovražno-
sti.	 Ker	 so	poznali	 strasti	 v	 svojem	srcu,	 jih	 niso	
več	projicirali,	prenašali	na	druge.	Kdor	ne	pozna	
samega	 sebe,	 odkriva	 svoja	nezavedna	 čustva	 in	
potrebe	v	drugih	in	se	z	njimi	spopada.	Tako	nasta-
neta	sovraštvo	in	mržnja.	Le	kdor	živi	v	miru	sam	s	
seboj,	lahko	ustvarja	mir	tudi	okrog	sebe.	Kdor	sebe	
sovraži,	razširja	sovraštvo	tudi	okrog	sebe.	In	kdor	
je	v	sebi	razdvojen,	razdvaja	tudi	ljudi	okrog	sebe.
Sveto	 pismo	 ve,	 da	 človek	 po	 svoji	 naravi	 ni	

zmožen	doseči	miru	s	samim	seboj,	s	stvarstvom	
in	z	ljudmi.	Zato	mora	poseči	vmes	Bog	sam.	Pošlje	
svojega	Sina	 Jezusa	Kristusa,	 velikega	prinašalca	
miru.	Grški	evangelist	Luka	oznanja	Jezusa	drugače	
kot	cesar	miru	Avgust,	oznanja	ga	kot	 tistega,	ki	
vsemu	svetu	prinaša	mir	brez	orožja,	samo	s	svojo	
ljubeznijo.	Ko	se	je	rodil,	so	angeli	svetu	oznanjali	
mir	na	zemlji.	Angeli	so	nam	odprli	oči	za	mir,	ki	ga	
sami	ne	moremo	ustvariti.	Toda	angeli	niso	le	otroci	

miru,	ampak	nam	mir	tudi	prinašajo.	Na	mostovih	
in	na	trgih	pogosto	srečujemo	umetniške	upodobit
ve	angelov	miru.	Branili	naj	bi	mesto	ali	deželo	ter	
zagotavljali	mir.	Angel	miru	pa	ni	odgovoren	le	za	
neko	deželo,	skrbi	tudi	za	tvoj	notranji	mir.	Rad	bi	
te	obvaroval	pred	tem,	da	ne	bi	sklenil	gnilega	kom-
promisa,	kakega	cenenega	popuščanja.	Angel	miru	ti	
hoče	odpreti	oči,	da	uvidiš,	da	je	mir	mogoč	le	tam,	
kjer	vsi	udeležnci	pridejo	ustrezno	do	besede	in	se	
njihove	potrebe	upoštevajo.	Mir,	ki	bo	držal,	mora	
upoštevati	resnico.	Ne	pozna	niti	zmagovalcev	niti	
poražencev.	Angel	resnice	bi	rad,	da	dosežeš	sozvoč
je	s	sabo.	In	rad	bi	za	vse	ljudi	ustvaril	mir,	tak	mir,	
ki	bo	hkrati	pomenil	harmonijo,	blagoglasje,	dobro	
počutje,	zadovoljstvo,	svobodo,	ljubezen	in	srečo.
Želim	ti,	da	bi	zaupal	angelu	miru,	da	se	odzo-

veš	njegovemu	povabilu	 in	 se	 začneš	pogovarjati	
s	sovražniki	svoje	duše,	da	se	pogovarjaš	s	tujimi,	
neznanimi	ljudmi	okrog	sebe,	da	lahko	skleneš	pakt,	
ki	bo	držal.	Le	tako	lahko	nastane	mir,	prostor	lju-
bezni	 in	svobode,	prostor,	kjer	nastaneta	blaginja	
in	dobro	počutje,	kjer	boš	dosegel	sozvočje	s	seboj	
in	z	vsem	stvarstvom,	v	katerem	bo	nekaj	rajske	
harmonije	zazvenelo	že	v	tvojem	svetu.

»Več	luči!«	je	menda	ob	poslavljanju	s	sveta	po-
prosil	filozof	in	pesnik	Goethe.	Isti	človek	je	svojemu	
knjižnemu	junaku	položil	na	usta	in	v	srce	prošnjo:	
»Postoj,	trenutek,	kako	si	 lep!«	Takole	je	z	nami;	
begamo	od	želje	do	želje,	ne	da	bi	si	kdaj	kaj	pre-
več	želeli	zgolj	temè.	Ta	čas	nam	obzorje	osvetljuje	
svečnica,	 darovanje	Gospodovo.	 Ali	 je	
daroval	Gospod	 ali	 je	 bil	 On	 darovan?	
Za	slednje	gre,	zvemo	iz	Svetega	pisma.
Več	darovanjske	luči!	Ta	žari	iz	tega,	

da	darujemo;	a	še	neprimerno	svetleje,	
če	se	darujemo.	Prvo	meri	na	gmotnost,	
drugo	na	duhovnost.	Darovati	se	vsebuje	
pomen	žrtvovanja	sebe	za	dobro	druge-
ga.	V	tem	je	globoka	srčika	krščanstva.	
To	 njegovo	 jedro	 se	 krepi	 od	 božjega	
Učlovečenja	do	 radikalnega	zgleda	po-
žrtvovalnosti	 v	 smislu	 sporočila:	Nihče	
nima	večje	ljubezni	kot	ta,	ki	da	življenje	
za	svoje	prijatelje	(prim.	Jn	15,13).	Dati	
življenje	 za	 sočloveka	 sicer	 enačimo	 s	
smrtjo	 zanj,	 a	 pomeni	 tudi	 siceršnjo	
izročenost	življenja	kot	odpoved	sebi	v	
dobro	drugega.	Vsi	duhovni	poklici	mejijo	
na	to	črto	radikalnosti	in	vsi	laiški	primeri	
popolne	predanosti	sočloveku.	Te	kreposti	ni	treba	
iskati	le	pri	razglašenih	svetnikih,	najdemo	jo	v	svoji	
bližini	in	v	našem	času.	Krščanstvo	je	od	vsega	za-
četka	prežeto	z	njo.	Vendar	to	ni	zagotovilo,	da	se	
smisel	za	darovanost	–	žrtvovanje	ne	bi	porazgubil	

zaradi	močnih	vplivov	egoizma,	samovšečnega	in-
dividualizma,	prešernega	liberalizma,	zagovarjanja	
neomejene	osebne	svobode.	Nemara	pa	se	utegne	
celo	okrepiti	tudi	zaradi	žalitev,	ki	s(m)o	jih	deležni	
člani	Cerkve	zdaj	že	na	vsakem	koraku.
Več	darovanjske	 luči!	Upanje	vzbuja	 tako	 ime-

novano	 prostovoljstvo,	 zastonjsko	 da-
rovanje	časa	in	drugih	dobrin	za	kakor	
koli	prikrajšanega	sočloveka.	Upanje	je	
toliko	večje,	kolikor	več	mladih	ljudi	se	
začenja	zavedati	soodvisnosti	in	se	odloči	
učiti	odrekanja	samemu	sebi.	Za	ono	to-
likokrat	omenjano	odločitev	gre:	biti	ali	
imeti?	Živeti	sredi	sveta	v	sebi	navznoter	
ali	pa	z	imetjem,	naslovi	in	kariero	nav-
zven.	Zastonj	ste	prejeli,	zastonj	dajajte	
(Mt	10,8).
Svečnica	prinaša	tudi	sporočilo	o	meču	

bolečin.	Darujmo	in	darujmo	se,	a	bomo	
deležni	 tudi	 udarcev.	 Vsa	 darovanjska	
zgodovina	krščanstva	jih	je	polna.	Vendar	
to	ne	odvezuje	od	sočutja,	solidarnosti	in	
zdaj	že	močno	naglašenega	prostovolj-
stva.	Morda	bo	tudi	to	gesto	kmalu	osve-
tlanila	umetnica	(Svetlana Makarovič; op. 

ur.),	ker	ji	bo	zaudarila	namesto	po	katoličanstvu	po	
katolibanstvu.	A	ne	da	se	izbrisati	tega,	kar	so	za	so-
človeka	naredili	Vincencij,	Pedro,	Terezija	…	in	na	tisoče	
drugih.	Pohiti,	trenutek,	v	naslednji	hip.	Naj	se	veriga	
darovanja	raztegne	v	nepretrgani	čas	za	dobroto.

Berta Golob

ČAS ZA DOBROTO
pomen žrtvovanja za dobro drugega
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PAPEŽEV VEROUK

Benedikt XVI.

PAVEL
SVETI DUH V NAŠIH SRCIH

Sveti	 Pavel	 ni	 velikan	 samo	 na	 področju	 apo-
stolskega	 delovanja,	 ampak	 tudi	 glede	 izredno	
globokega	in	spodbudnega	bogoslovnega	nauka.	V	
prejšnjem	nadaljevanju	smo	videli,	kakšno	je	osred
nje	mesto,	ki	ga	ima	Kristus	v	našem	življenju	in	
veri,	zdaj	pa	si	oglejmo,	kar	pravi	o	Svetem	Duhu	
in	njegovi	navzočnosti	v	nas,	saj	nas	tudi	tukaj	uči	
ne	česa	zelo	važnega.
Vemo,	 kaj	 pravijo	 o	 Svetem	Duhu	 Apostolska	

de	la,	 ko	 opisujejo	 binkoštni	 dogodek.	 Binkoštni	
duh	 prinaša	 s	 seboj	močno	 spodbudo	 da	 bi	 vzeli	
nase	poslanstvo	za	pričevanje	evangelija	na	cestah	
sveta.	 Apostolska	 dela	 zares	 pripovedujejo	 o	 celi	
vrsti	poslanstev,	ki	so	jih	izpolnili	apostoli	najprej	v	
Samariji,	potem	na	obalnem	
področju	Palestine,	nato	pa	
v	smeri	Sirije.	Predvsem	pa	
pripovedujejo	o	treh	velikih	
Pavlovih	misijonskih	potova-
njih,	ki	so	bila	omenjena	že	
v	 prejšnjem	 nadaljevanju.	
Sveti	Pavel	pa	v	svojih	Pis
mih	govori	o	Duhu	z	drugega	
vidika.	Ne	ustavlja	se	samo	
pri	 opisovanju	 živahne	 in	
de	javne	 razsežnosti	 tretje	
osebe	Presvete	Trojice,	am-
pak	razčleni	tudi	njeno	nav-
zočnost	v	življenju	kristjana,	
čigar	 istovetnost	 označuje.	
Z	drugimi	besedami:	Pavel	
razmišlja	 o	Duhu	 ko	 pred-
stavi	njegov	vpliv	ne	 le	na	
delovanje	kristjana,	ampak	
v	tem,	da	je	v	kristjanu.	Pa-
vel	je	tisti,	ki	pravi,	da	Bož	ji	
Duh	biva	 v	nas	 (prim.	Rim	
8,9;	1	Kor	3,16)	in	da	»je	Bog	
poslal	v	naša	srca	Duha	svo-
jega	Sina«	(Gal	4,6).	Za	Pavla	je	torej	Duh	navzoč	
v	naši	najbolj	notranji	osebni	globini.	O	tem	priča-
jo	 nekatere	 njegove	 besede	 posebnega	 pomena:	
»Kajti	postava	Duha	življenja	v	Kristusu	Jezusu	te	je	
osvobodila	postave	greha	in	smrti.	Saj	niste	prejeli	
duha	suženjstva,	da	bi	spet	zapadli	v	strah,	ampak	
ste	prejeli	duha	posinovljenja,	v	katerem	kličemo:	
‘Aba,	Oče!’«	 (Rim	8,2.15).	 Ker	 smo	 sinovi,	 lahko	
Bogu	rečemo	“Oče”.	Iz	tega	se	dobro	vidi,	da	ima	
kristjan,	še	preden	se	začne	udejstvovati,	bogato	in	
rodovitno	notranjost,	ki	sta	mu	jo	dala	zakramenta	
krsta	in	birme.	Ta	notranjost	ga	postavlja	pred	Boga	
v	resničnem	in	izvirnem	odnosu	posinovljenja.	To	je	
naše	véliko	dostojanstvo:	nismo	samo	Božja	podoba,	
ampak	Njegovi	otroci.	To	je	pa	povabilo,	da	bi	živeli	

to	svoje	sinovstvo,	da	bi	se	vedno	bolj	zavedali,	da	
smo	posinovljeni	otroci	vélike	Božje	družine.	To	je	
povabilo,	da	bi	preoblikovali	ta	zunanji	dar	v	oseb-
no	stvarnost,	ki	bo	določala	naše	mišljenje,	naše	
delovanje,	vse	naše	bivanje.	Bog	nas	ima	za	svoje	
otroke,	saj	nas	je	dvignil	k	dostojanstvu,	ki	sicer	ni	
enako,	je	pa	podobno	dostojanstvu	Jezusa,	edinega	
pravega	Sina	 v	 polnem	pomenu	 besede.	 V	 njem	
nam	je	darovano,	obnovljeno,	sinovstvo	in	zaupna	
svoboda	v	odnosu	do	Očeta.
Tako	odkrivamo,	da	za	kristjana	Duh	ni	samo	“Bož-

ji	Duh”,	kot	je	to	navadno	rečeno	v	Stari	zavezi	in	se	
še	vedno	ponavlja	v	krščanskem	govorjenju	(prim.	1	
Mz	41,38;	2	Mz	31,3;	1	Kor	2,11.12;	Flp	3,3	itd.)	in	

tudi	ne	samo	kot	nek	“Sveti	
Duh”	 v	 sploš	nem	pomenu,	
kakor	se	iz	raža	Stara	zave-
za	 (prim.	 Iz	 63,1011);	 Ps	
51,13)	ali	judovstvo	v	svojih	
spisih	(Kumràn,	rabinizem).	
Posebnost	krščanske	vere	je	
namreč	izvirna	delitev	tega	
Duha	od	vstalega	Gospoda,	
ki	je	sam	postal	»oživljajoči	
Duh«	 (1	 Kor	 15,45).	 Prav	
zaradi	tega	Pavel	jasno	go-
vori	o	»Kristusovem	Duhu«	
(Rim	 8,9),	 o	 »Duhu	Sina«	
(Gal	4,6)	ali	o	»Duhu	Jezusa	
Kristusa«	(Flp	1,19),	kakor	
bi	 hotel	 reči,	 da	 ni	 samo	
Bog	Oče	viden	v	Sinu	(prim.	
Jn	 14,),	 ampak	 da	 se	 tudi	
Božji	Duh	izraža	v	življenju	
in	 delovanju	 križanega	 in	
vstalega	Gospoda!
Pavel	nas	uči	še	eno	važ

no	stvar:	pravi,	da	ni	prave	
molitve	 brez	 navzočnosti	

Duha	v	nas.	Piše	namreč:	»Prav	tako	tudi	Duh	prihaja	
na	pomoč	naši	slabot	nosti.	Saj	niti	ne	vemo,	kako	je	
treba	za	kaj	moliti,	toda	sam	Duh	posreduje	za	nas	
z	neizrekljivimi	vzdihi.	In	on,	ki	preiskuje	srca,	ve,	
kaj	je	mišljenje	Duha,	saj	Duh	posreduje	za	svete,	
v	skladu	z	Božjo	voljo«	(Rim	8,2727).	Kot	bi	s	tem	
rekel,	da	je	Sveti	Duh,	to	je	Duh	Očeta	in	Sina	zdaj	
kakor	duša	naše	duše,	najskrivnejša	stvar	našega	
bitja,	od	koder	se	neprenehoma	dviga	gibanje	mo-
litve,	ki	je	ne	moremo	niti	natančno	označiti.	Duh	
namreč,	ki	je	vedno	navzoč	v	nas,	dopolnjuje,	kar	
nam	manjka	in	daruje	Očetu	naše	češčeneje	skupaj	z	
našimi	najglobljimi	hrepenenji.	To	pa	seveda	zahteva	
globoko	življenjsko	skupnost	z	Duhom.	Je	namreč	
povabilo,	da	bi	bili	vedno	bolj	občutljivi,	bolj	pozorni	
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na	to	navzočnost	Duha	v	nas,	da	bi	jo	preoblikovali	
v	molitev,	da	bi	čutili	to	navzočnost	in	se	tako	naučili	
moliti,	govoriti	z	Očetom	kot	otroci	v	Svetem	Duhu.
Je	pa	še	drug	značilen	vidik	Duha,	ki	nas	ga	je	

naučil	 sv.	 Pavel:	 njegova	 povezava	 z	 ljubeznijo.	
Apostol	namreč	piše:	»Upanje	pa	ne	osramoti,	ker	
je	Božja	ljubezen	izlita	v	naša	srca	po	Svetem	Duhu,	
ki	nam	je	bil	dan«	(Rim	5,5).	V	okrožnici	“Bog	je	
ljubezen”	sem	navedel	stavek	svetega	Avguština:	
»Če	 vidiš	 ljubezen,	 vidiš	 Trojico«	 in	 sem	 razložil:	
»Sad	Duha	je	ljubezen,	veselje,	mir…«	(Gal	5,22).	
In	ker	ljubezen	sama	po	sebi	združuje,	to	pomeni	
predvsem,	da	je	Duh	ustvarjevalec	občestva	v	kr-
ščanski	skupnosti,	kot	pravimo	v	začetku	svete	maše	
s	Pavlovimi	besedami:	»…	občestvo	Svetega	Duha	
[to	 je	občestvo,	ki	ga	on	ustvarja]	naj	bo	z	vami	

vsemi«	(2	Kor	13,13).	Po	drugi	strani	pa	je	tudi	res,	
da	nas	Duh	spodbuja	k	spletanju	odnosov	ljubezni	
z	vsemi	ljudmi.	Kadar	ljubimo	tako	dajemo	prosto	
pot	Duhu,	mu	omogočamo,	da	se	izrazi	v	polnosti.	Iz	
tega	je	mogoče	razumeti,	da	Pavel	istočasno	dodaja	
v	Pismu	Rimljanom	dve	spodbudi:	»Bodite	goreči	v	
duhu«	 in	»Nikomur	ne	vračajte	hudega	s	hudim«	
(Rim	12,11.17).
Končno	pa	je	po	svetem	Pavlu	Duh	ara,	ki	nam	jo	

je	dal	Bog	sam	kot	predplačilo	in	hkrati	jamstvo	naše	
bodoče	dediščine	(prim.	2	Kor	1,22:	5,5;	Ef	1,1314).	
Učimo	se	torej	od	Pavla,	da	delovanje	Duha	usmerja	
naše	življenje	k	vélikim	vrednotam	ljubezni,	veselja,	
občestva	in	upanja.	Nam	pa	pripada	to	izkušati	vsak	
dan	tako,	da	podpiramo	notranje	nagibe	Duha	ob	
pomoči	razsvetljenega	apostolovega	vodstva.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Glej-
te, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred 
ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila 
pri svojem Očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ 
miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci 
po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Res
nično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. Kadar 
pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj 
dela tvoja desnica. Tako 
bo tvoja miloščina na skriv-
nem, in tvoj Oče, ki vidi na 
skrivnem, ti bo povrnil. In 
kadar molite, ne bodite ka-
kor hinavci. Ti namreč radi 
molijo stoje po shodnicah 
in vogalih glavnih ulic, da 
se pokažejo ljudem. Re-
snično, povem vam: Do-
bili so svoje plačilo. Kadar 
pa ti moliš, pojdi v svojo 
sobo, zapri vrata in môli k 
svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki 
vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, 
se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo namreč 
svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. 
Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. Ka-
dar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. 
Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak 
svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi 

na skritem, ti bo povrnil.«
Evangeljsko	poročilo	ne	dovoljuje	nobenega	na-

pačnega	 razumevanja.	 Jezusove	 besede	 so	 jasne	
in	preproste.	Naravnost	pove:	svoje	pravičnosti	in	
svojih	dobrih	del	ne	smemo	izkazovati	zato,	da	bi	
nam	 ljudje	 ploskali.	Ob	 dajanju	miloščine	 ne	 gre	
trobiti	pred	seboj,	ampak	»naj	ne	ve	tvoja	levica,	
kaj	dela	tvoja	desnica.«	Ko	si	dal	miloščino,	ne	ozna-

njaj	tega	na	veliko,	ampak	
pusti,	da	ti	bo	Oče	povrnil	
na	skrivnem.	Isto	velja	za	
molitev:	 molitev	 je	 reči	
svojo	besedo	Bogu	kot	od-
govor	na	njegovo	Besedo.	
K	njemu	se	 je	 torej	 treba	
obračati	 v	 tišini	 svojega	
srca,	v	tišini	“puščave”,	da	
bi	slišali	njegov	glas.
In	kaj	je	post?	Pritrgu-

jemo	si	v	jedi,	da	bi	to	da-
rovali	Gospodu.	 Toda	Bog	

noče,	da	bi	se	obnašali	tako,	da	lahko	vsi	vedo,	da	je	
za	nas	postni	dan.	Tudi	tu	velja,	da	ti	bo	Oče	povrnil	
na	skrivnem.	Nositi	znamenje	pepela	na	čelu,	kot	ima	
marsikdo	navado,	je	sicer	lahko	zunanje	znameneje	
kristjana,	toda	če	se	krščanstvo	omejuje	zgolj	na	to	
znamenje	in	ne	pomeni	prave	spokornosti,	potem	
je	to	prav	tisto,	na	kar	opozarja	evangelij:	»Dobili	
so	svoje	plačilo.«

PEPELNICA
Pepelnica pomeni konec pusta in začetek štiridesetdnevnega posta. In kaj pomeni pepele-

nje? Sprejeti pepel na glavo je isto, kot spoznati zlo, ki je v nas in izraziti svoje nasprotovanje, 
pokazati svojo pokoro. Razno “spokorno” obnašanje je značilno za pot kristjana proti veliki 
noči. To ne pomeni samo izpolniti neko pobožno navado, nekaj, kar naredimo zato, da je pač 
narejeno, ker smo pač kristjani in “moramo to storiti”. Ravno nasprotno: v nas mora biti bi-
vanjska usmerjenost, temeljna odločitev, odločitev, ki prihaja iz srca. Bog ne potrebuje naših 
dobrih del, ki so opravljena “zaradi dolžnosti”. Spreobrniti se pomeni preoblikovati se notranje, 
in samo takrat bodo prinesle molitev, spokornost in dobra dela prave sadove.

Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil
(Mt 6,1-6.16-18)
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Sinoči	 sem	 čisto	 slučajno	 srečal	 prijatelja.	 Šel	
je	na	neko	praznovanje	rojstnega	dne.	Da	se	vsaj	
malo	pogovoriva,	sem	ga	pospremil	do	cvetličarne.	
V	šali	mi	 je	dejal,	da	 je	k	sreči	 to	praznovanje	v	
pustnem	času	in	ne	v	postnem.	Medtem	sva	že	sto-
pila	v	cvetličarno.	Prodajalka	mu	je	skrbno	izbrani	
šopek	 zavila	 tako	 razkošno,	 da	 je	 prijatelj	 skoraj	
nezadovoljno	pripomnil:	»Zdaj	se	pa	cvetja	sploh	ne	
vidi,	vsakdo	bo	gledal	celofan	in	te	pisane	trakove,	
pentlje	in	nalepke.«
On	 je	 že	odhitel,	 v	meni	pa	 so	ostale	njegove	

be	sede	o	cvetju,	o	celofanu	in	o	postu.	V	spominu	
sem	preletel	nekaj	pogovorov	in	dogodkov	v	zvezi	
s	postom	 in	videl,	 kako	 je	pretežno	moralističen,	
legalističen	pristop	naredil	post	za	nekaj	odvratne-
ga,	za	protinaravno	mrtvičenje	samega	sebe.	Srečal	
sem	ljudi,	ki	se	postijo	pod	vplivom	novih	religij	in	
so	mi	to	razlagali	kot	nekaj	eksotičnega.	Za	druge	je	
post	shujševalna	kura.	Spet	drugi	se	postijo	zaradi	
prepričanj	o	kozmičnem	zdravju.	Ali	pa	kar	tako,	da	
so	s	tem	nekaj	posebnega.
Tudi	 s	 postom	se	 človek	 lahko	ponaša.	Kaj	 pa	

post	v	starem	krščanskem	izročilu?	Post	je	bil	vaja	
ljubezni	in	zato	ni	mogel	nikoli	postati	ovira	za	ob-
zirnost	pri	obiskih,	za	srečanje	z	gosti,	skratka	za	
so	žitje	z	drugimi.
V	krščanstvu	ima	post	osrednje	mesto	v	pripravi	

na	veliko	noč.	Njegova	značilnost	je	duhovna	vaja	
ohranjevanja	božje	milosti	in	ljubezni	v	človekovem	
srcu	ter	pot	integriranja	in	miselne	zbranosti.	Posti	
se	lahko	človek,	ki	je	že	okusil	milost	odrešenja	in	se	
zato	lahko	nanjo	osredotoča.	V	tej	luči	gre	razumeti	
tudi	spokorniško	razsežnost	posta.
Nekateri	veliki	cerkveni	očetje	kot	Origen	in	Av-

guštin	so	govorili,	da	ima	človek	neke	vrste	dvojčke	
čutov.	Zunanji	in	notranji	čut.	Na	primer:	zunanje	in	
notranje	oko.	Post	povezuje	to	notranjo	in	zunanjo	
razsežnost	 človeka.	 V	molitvi	 se	 človek	 notranje	
osredotoči	na	že	doživeto	svetlobo,	milost	in	ljube-
zen,	medtem	ko	se	odpoveduje	določenim	stvarem,	
ki	ugajajo	zunanjim	čutom.	Čuti	zaradi	tega	trpijo,	a	
ker	se	notranji	dvojček	spominja	doživete	ljubezni,	
pride	do	poenotenosti	med	zunanjim	in	notranjim	
čutom.	V	tej	izkušnji	se	srečujeta	trpljenje	in	luč,	
odpoved	in	ljubezen.	Tako	se	človek	pripravlja,	da	
bo	sposoben	na	veliki	petek	v	trpljenju	Križanega	
prepoznati	Ljubezen,	s	katero	se	ta	izroča	in	daruje.
Sveti	Maksim	Spoznavalec	razlikuje	med	prepro-

sto,	čisto	mislijo	in	strastno	ali	sestavljeno	mislijo.	
Čista	 je	 tista,	 ki	 prihaja	 iz	 očiščenega	 srca	 in	 je	
svetla,	namakana	v	ljubezni,	zato	gradi,	spodbuja,	
tolaži,	ustvarja,	pomaga,	krepi,	združuje,	povezuje.	

Sestavljena	pa	nosi	v	sebi	strast,	željo	zase,	voljo	
zadržati	stvari.	Strast	je	gibanje,	ki	se	rodi	v	nape-
tosti	dveh	polov.	Na	eni	strani	je	izkušnja	praznine,	
bivanjske	krhkosti,	nezagotovljenosti,	na	drugi	pa	
volja	po	zagotovitvi,	po	zapolnitvi	brezna	strahov.	Iz	
teh	dveh	vrtincev	se	vzpenja	gibanje,	ki	so	ga	stari	
duhovni	učitelji	imenovali	poželenje.
Misli,	ki	jih	zajame	to	gibanje,	se	človeku	prika-

žejo	z	vso	močjo	 in	od	njega	zahtevajo	takojšnje	
uresničenje.	So	tako	močne	in	nujne,	da	človek	pred	
njimi	izgublja	svobodo.	Mudi	se	jim,	saj	bi	jih	sicer	
človek	lahko	prepoznal	kot	varljive.	In	dejansko	se	
vse,	kar	te	misli	predlagajo,	kasneje	izkaže	kot	lažno.	
Modrost	krščanskega	izročila	pa	uči,	da	je	ljubezen	
edina	skala,	na	katero	se	lahko	trdno	zida,	in	edina	
luč,	ki	prežene	strahove.	Toda	ljubezen	vključuje	žr-
tev	in	se	zato	čutom	upira.	Čuti	se	namreč	stegujejo	
za	vsem,	kar	bi	jim	lahko	prišlo	prav,	da	bi	človeku	
ponudili	zagotovitev	hitro,	učinkovito	in	brez	žrtve.	S	
tem	človeka	okužijo	s	prilaščanjem	stvari,	odnosov,	
zgodovine	in	celo	prihodnosti.	Post	pa	človeku	po-
maga,	da	iz	svojega	pogleda	odstrani	to	prilaščanje.
In	kadar	je	pogled	svoboden,	se	vse	vidi	druga-

če.	Stvarstvo,	zemlja,	obličja	vseh	 ljudi	hrepenijo	
po	 tem,	 da	 jih	 gledamo	 z	 ljubeznijo.	 S	 prosečim	
pogledom	nas	vabijo,	naj	se	ne	damo	zapeljati	gra-
bežljivosti	in	naj	jih	ne	rabimo	za	mašenje	praznine.
Na	našem	vsakdanjem	obzorju	je	veliko	napetih	

odnosov,	grobosti,	agresivnosti,	kar	kaže	na	ranje-
nost,	 trpljenje	 in	 razočaranje	 ljudi.	Hkrati	 pa	nas	
privlači	 obetavnost	 standarda,	 ekonomije,	 financ,	
Evropske	unije	in	njenih	koristnih	doprinosov.	Vse	to	
je	odličen	scenarij	za	raztresenost.	In	kaj	lahko	se	
zalotimo,	da	nam	ni	povsem	jasno,	kaj	je	resnično	in	
kaj	dobro	za	otroke,	za	družbo,	za	nas	same.	Stvari	
same	nas	sprašujejo,	ali	je	res	njihov	smisel,	da	jih	
rabimo	tako,	kot	jih.	Otroci	nas	vprašujoče	gledajo,	
ali	je	družina	res	to,	kar	jih	je	doletelo	živeti.	Člo-
vek,	tisti	notranji	človek,	sprašuje,	ali	nismo	morda	
zgrešili	v	najbolj	temeljnih	in	osnovnih	stvareh.
Vedno	 bolj	 dragocena	modrost	 je	 vedeti,	 kdo	

smo	in	kaj	je	naše.	In	te	modrosti	se	lahko	učimo	
od	starih	ikonografov,	ki	so	poznali	post	čutov.	Pri	
ustvarjanju	ikone	so	šli	skozi	proces	odstranjevanja	
vsega	nepotrebnega,	da	bi	zablestelo	samo	tisto,	kar	
je	očiščeno,	bistveno,	resnično	in	zato	lepo.	Zaradi	
tega	se	z	naslikane	ikone	ne	more	ničesar	odstra-
niti.	Vse	je	skladno,	lepo	in	zrelo	prav	zato,	ker	je	
prisotno	 samo	 tisto,	 kar	 ima	 znotraj	 celote	 svoje	
mesto	in	svojo	vlogo.	Brez	te	umetnosti	razbiranja	
med	bistvenim	in	nebistvenim	se	nam	lahko	zgodi,	
da	cvetje	zamenjamo	s	celofanom.

postni čas

P. Marko Ivan Rupnik

UMETNOST RAZBIRANJA
MED BISTVENIM IN NEBISTVENIM



2013 – AM – FEBRUAR  51

➧

Ponavljajo se metode
montiranih procesov
»Ali ni v duhu krščanske drže zavračati 

nasilnost ali blatenje nedolžnih – in vsakdo je 
nedolžen, dokler mu na sodišču ne dokažejo 
krivde?«
Javno	medijsko	 podprta	 obtožba	 Janeza	 Janše	

dobiva	 tudi	 značilne	 razsežnosti,	 ki	 jih	 je	 Janša	
sam	kot	žrtev	omenjene	gonje	označil	kot	metode	
montiranih	procesov,	kakor	so	nam	poznani	iz	trdih	
komunističnih	 časov.	 Skrb	 vzbujajoča	 postaja	 ta	
praksa	 onemogočanja	 oziroma	 družbene	 izločitve	
političnih	nasprotnikov	z	javnim	blatenjem	posamez
nikov	in	skupin	–	mednje	spadajo	tudi	vedno	bolj	
pogosti	pavšalni	napadi	na	katoličane,	ki	se	javno	
odzivamo	in	upiramo	takemu	početju.	Ljubljančane,	
ki	so	bili	proti	gradnji	garaže	pod	tržnico,	je	župan	
v	brezplačniku	označil	kar	za	nasprotnike	mestnega	
napredka.
Razumljivo,	da	komunisti	 skušajo	prikriti	 svojo	

nemoč	pri	reševanju	zapletenih	družbenih	zadev,	kot	
so	stečaji,	rastoča	brezposelnost	in	prazna	državna	
blagajna.	Problematično	pa	je,	da	morajo	brezposelni	
iskati	pomoč	pri	dobrodelnih	organizacijah;	kje	pa	so	
mehanizmi	pravne	države,	ki	bi	morali	zagotoviti,	da	
do	takega	roba	in	bede	delavcev	sploh	ne	bi	prišlo?	
Manj	razumljivo	in	vsega	obsojanja	vredno	pa	je,	da	
se	je	celo	del	vladajočih	ukvarjal	s	to	prefinjeno	ma-
nipulacijo,	ki	svojim	vidnim,	še	bolj	pa	skritim	botrom	
omogoča	nadaljnje	prisvajanje	družbene	lastnine.
Tako	prihajajo	na	dan	malverzacije,	ki	nazadnje	

dobijo	epilog	v	stečajih,	kjer	so	znova	največja	žr-
tev	delavci.	In	tudi	tu	prihaja	do	medijskih	izborov	
in	razlikovanj,	kdo	je	krivec,	koga	pa	je	treba	kot	
medveda	pustiti	zaščitenega	in	se	ga	nihče	ne	sme	
dotakniti,	čeprav	naj	bi	za	vse	veljala	enaka	me-
rila.	Čeprav	naj	bi	sodni	sistem	deloval	po	lastnih	

zakonitostih,	se	uprizarjajo	medijski	spektakli,	po	
postkomunističnih	medijih	 se	 oglašajo	 domnevno	
“zaskrbljeni”	 državljani,	 ki	 v	 stilu	 bivšega	 režima	
pišejo	“s	terena”	in	zahtevajo	linč.	Tako	ne	prese-
neča,	da	je	državno	tožilstvo	označilo	takšno	“javno	
sojenje”	kot	strokovno	nedopustno.	Opozorilo	je	tudi	
na	dvojna	merila	presoj	obtožnic	glede	na	ene	ali	
druge,	ki	služijo	bolj	mešanju	kot	razločevanju	zrn	
od	plev.	Girard	to	družbeno	dogajanje	osvetljuje	z	
evangelijskim	scenarijem,	ko	je	množica	vpila,	da	
je	treba	izpustiti	Barabo	in	križati	Jezusa.

Kam vodijo diskreditacije?
Zavzet	 in	 civilnodružbeno	 ozaveščen	 državljan	

bi	 se	moral	zamisliti	nad	 tem	 in	se	vprašati,	kam	
lahko	vodijo	takšne	medijskopolitične	diskreditacije	
oziroma	preprosto	rečeno	javni	linč	in	da	je,	če	ne	
zavrača	takih	metod,	lahko	jutri	na	vrsti	tudi	on.	Ali	
bomo	torej	namesto	predvidenih	samostojnih	sodnih	
poti	prešli	kar	k	novinarskim	obtožnicam?	Ob	takem	
scenariju	je	seveda	vsak	korektni	sodni	postopek	že	
vnaprej	 obsojen	 na	 predhodne	medijskopolitične	
konotacije.	Ker	je	naš	sodni	sistem	še	vedno	obreme
n	jen	s	takimi	scenariji	iz	polpreteklosti	in	se	nekateri	
njegovi	 nosilci	 zaradi	 takih	 ali	 drugačnih	 razlogov	
vpregajo	v	ta	voz,	prihaja	do	takega	orkestriranja	
tudi	v	formalni	demokraciji.	Najboljši	dokaz	za	to	je	
preizkušeni	pravnik,	vprežen	v	ta	politični	voz.
Ves	ta	“spektakularni	teater”	bi	seveda	bil	le	ob-

robna	farsa,	če	ne	bi	odseval	sprevrženosti	te	druž-
be.	Ne	le	da	gre	za	vnovično	norčevanje	iz	sod	nega	
sistema,	novinarstva	in	politike.	To	se	spet	dogaja	
kot	 je	 bilo	 tik	 pred	 volitvami,	 ko	 želijo	 nekateri	
preusmeriti	pozornost	in	trezen	razmislek	stran	od	
življenjskih	vprašanj	posameznikov	in	družbe.	Ne-
kateri	očitno	nimajo	več	vesti,	ker	uprizarjajo	take	
manevre	pred	očmi	vsega	naroda,	še	manj	pa	tako	
ravnanje	kaže	kako	skrb	za	blagor	državljanov	in	te	

Janez Juhant

IZBRANIM NAJ BI BILO
Ob odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

decembra 2012, da bi bila referenduma o slabi banki 
in državnem holdingu protiustavna in ob predrznosti 
dveh “ekonomistov”, ki sta s svojo že davno zastarelo 
doktrino bistveno doprinesla h katastrofalnemu stanju 
slovenskih financ, se človek sprašuje, kje so meje te 
predrznosti. Jože Mencinger je namreč izjavil, da je 
odločitev Ustavnega sodišča sramota, Maks Tajnikar 
pa, da je ekonomska stroka dobila klofuto. Ob tem 
se človek sprašuje, ali si ljudje, ki imajo podporo ko-
munističnih botrov oziroma stricev iz ozadja res lahko 
nekaznovano privoščijo vsako nesramnost in žalitev. 
Zato so ugotovitve profesorja filozofije na Teološki 
fakulteti ljubljanske univerze toliko bolj upravičene 
in razkrivajo vse pokvarjenost teh ljudi. Ne gre za nič 
drugega kot za oblast, da bi pokradli še tisto, kar je 
od slovenskega premoženja ostalo, pa tudi če narod 
pri tem crkne.

VSE DOVOLJENO?
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države,	kar	jim	je	očitno	deseta	briga.
To	pa	–	ker	so	in,	žal,	bodo	mnogi	tiho	in	ne	bodo	

izrekli	ogorčenja	nad	takim	početjem	–	lahko	vsak	
trenutek	 doleti	 vsakega	 izmed	 nas.	 Verjetno	 ima	
za	svoj	molk	tudi	vsak	kake	razloge.	Mnogih	je	še	
vedno	strah	in	ne	najdejo	izhoda	iz	te	slepe	ulice,	
da	bi	se	uprli.
Drugi	 (tudi	 v	 demokratičnih	 strankah)	menijo,	

da	napad	na	druge	pomeni	njihov	dvig	–	in	njihov	
boljši	uspeh.
Tretji	so	spet	vpleteni	–	med	njimi	so,	žal,	tudi	ka-

toličani	–,	zato	je	odzivov	malo	ali	nič.	In	ravno	zato	
(iz	polpreteklosti)	boljše	organiziranim	interesentom	
za	kapital	 in	oblast	 zadeve	gredo	od	 rok.	Zraven	
govorijo	o	pošteni	politiki,	poučujejo	druge,	kako	je	
treba	ob	vsakem	spodrsljaju	odstopiti	od	vseh	funk-
cij,	sami	pa	te	funkcije	zlorabljajo	za	polnjenje	svojih	
žepov	in	po	svojih	oblastnih	vezeh	preprečujejo,	da	
bi	sodna	oblast	kakor	koli	posegala	v	njihove	fevde.	
Da	celo	ljudje	iz	javnih	ustanov	in	služb,	ki	so	dolžni	
skrbeti	za	javni	blagor	in	preprečevati	nečednosti,	
podpirajo	takšno	prisvajanje	države	za	lastne	koristi	
je	več	kot	očitno.
Tudi	 plačevalci	 televizijske	 naročnine	 se	 bomo	

morali	bolj	organizirati	zoper	ščuvanje	in	podpiho-
vanje	razrednega	sovraštva.	Podobno	bomo	morali	
razmisliti	katoličani,	ali	bomo	še	naprej	dopustili,	da	
v	radijskih	in	televizijskih	oddajah	v	za	naš	denar	
plačan	program	vnašajo	blatenje	krščanskega	ime-
na,	vrednot	in	izročil.	Ali	ni	v	duhu	krščanske	drže	
zavračati	nasilnost	ali	blatenje	nedolžnih	–	in	vsak-
do	je	nedolžen,	dokler	mu	na	sodišču	ne	dokažejo	
krivde?	Nedolžne	so	najprej	z	besedo	potem	pa	z	
revolverji	morili	revolucionarji.	Menda	ne	bodo	nji-
hovi	nasledniki	tega	nad	Slovenci	na	bolj	prefinjene	
načine	počeli	kar	v	nedogled?	Ozaveščeni	državljani	
imamo	demokratična	pooblastila,	da	se	temu	upre-
mo	 in	 to	 naj	 spoštujejo	 tudi	 oblastniki,	 sicer	 naj	
nalogo	prepustijo	drugim.	Le	naivni	pa	lahko	mislijo,	
da	bo	to	šlo	brez	odločne	in	neustrašene	zavzetosti	
za	resnico	in	pravico.

Komunistična sramota
umira počasi
Janez	Čuček	 je	 napisal	 knjigo	 “Sramota	 umira	

počasi”,	s	čimer	je	mislil	slovensko	povojno	emigra
cijo,	ki	 ji	 je	komunistična	oblast	vzela	dobro	 ime,	
domovino,	a	so	preživeli	viharje	in	postali	zgled	de-
mokratične	preobrazbe	tudi	nam.	Čučkove	besede	
lahko	 zato	 obrnemo	kar	nanj	 in	 njemu	podobne:	
ko	munistična	sramota	umira	počasi,	a	beda	duha	
osta	ja	in	še	kar	naprej	plačujemo	njeno	ceno	v	za-
pravljanju	in	prodaji	demokratičnih	temeljev	in	občih	
dobrin.	Postkomunisti	očitno	ne	poznajo	državotvor-
nega	vladanja,	ne	dajo	veliko	na	dobro	ime,	znajo	pa	
uprizarjati	nevarne	šove,	da	si	laže	prilaščajo	skupne	
dobrine.	Kdor	se	–	žal	jih	je	še	(pre)malo	takih	kot	
Janez	Janša	–	upre	kompromisom	“socialističnega	
samoupravljanja”,	 je	 deležen	metod	montiranih	
procesov.	Tako	se	nadaljuje	agonija	laži	 in	umira
nja	na	obroke	in	se	na	prefinjene	načine	podaljšuje	
narodova	tragedija,	ki	je	rodila	mučence,	kot	je	bil	
31letni	župnik	na	Zaplani	Jože	Geoheli,	zverinsko	
umorjen	27.	julija	1942.	Obstajajo	dokumenti,	da	so	
umrli	tudi	štirje	partizani,	ker	so	se	uprli	eksekuciji.	
Za	njim	so	umirali	v	medvojnih	in	povojnih	breznih	
ali	 bili	 žrtve	montiranih	 procesov	 in	 zunajsodnih	
pobojev	tovarnarji,	graščaki,	kmetje,	intelektualci,	
golootočani.	Koliko	pa	je	ostalo	še	ranjenih	in	pohab
ljenih	duš,	ve	le	Bog!
Vedno	 se	 je	 začelo	 s	 propagandnim	 linčem	 in	

obtožbo	razrednega	sovražnika.	Množica	se	kot	pri	
Pilatu	ni	upirala,	pač	pa	je	kričala:	»Križaj	ga!«	In	
ko	naprej	vpije	tisto,	kar	se	ji	vztrajno	narekuje,	tj.	
strupene	 in	 lažnive	 besede,	 človek	 na	 sodišču	 še	
braniti	ne	bi	smel	svojega	dobrega	imena	z	obtož
nicami,	kar	čivka	že	vsak	kos	na	veji.	Doklej	bodo	
še	izrabljali	naše	potrpljenje	in	kdaj	bo	konec	tega	
pohlepnega	vladanja?
Po	Gandijevih	besedah	ima	svet	dovolj	virov,	da	

bi	nasitil	vse	ljudi,	toda	nikoli	ne	bo	dovolj	virov,	ki	
bi	nasitili	človeški	pohlep.

Pojav	propadanja	podjetij	prinaša	s	seboj	kot	po-
sledici	nezaposlenosti	in	preseljevanja.	Cele	družine	
so	prisiljene	zapustiti	svoje	okolje	in	način	življenja	
ter	iskati	druge	možnosti	zaposlitve.	Temu	se	pridru-
žuje	še	 težaven	položaj	mnogih	mladih	pri	 iskanju	
prve	stalne	zaposlitve,	ki	bi	jim	omogočila	ustvarja-
nje	mirne	prihodnosti.	Zaradi	tega	so	dlje	odvisni	od	
staršev,	kot	bi	bilo	potrebno;	to	pa	pogosto	privede	
do	napetosti	v	družini.	Na	tak	način	so	mladi	prisiljeni	
odlašati	z	ustvarjanjem	lastne	družine.
Ne	smemo	pa	pozabiti,	da	se	takrat,	ko	kaže,	da	

je	vključitev	v	proizvodni	proces	praktično	nemogoča,	
ustvarja	tako	veliko	družbeno	neugodje,	da	pospešuje	
beg	v	umetne	“paradiže”,	kot	so	alkohol	in	mamila.	

Tu	so	tudi	ugodne	razmere	za	razvijanje	nasilja	 in	
mladostnega	prestopništva.
Vam	je,	kot	vsaki	civilni	vladi,	zaupana	naloga,	

da	poskrbite	za	ustvarjanje	takih	razmer,	v	katerih	
bo	 vsaka	 družina	 lahko	 sama	 poskrbela	 za	 svoje	
prvobitne	potrebe	na	način,	ki	ustreza	človekovemu	
dostojanstvu.
Družine,	ki	jih	zaznamuje	pomanjkanje,	namreč	

ne	morejo	biti	v	polnosti	soudeležene	v	družbenem	
življenju	ali	pa	so	potisnjene	popolnoma	na	rob.	Zato	
je	ena	od	prednostnih	nalog	našega	časa	spet	narediti	
družino	za	gonilno	silo	urejenga	razvoja	družbe;	zato	
mora	biti	družina	v	središču	velikega	družbenega	in	
političnega	programa.

bl. Janez Pavel II.

DRUŽINA MED ZOBNIKI ČASA IN RAZMER
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Rojstna vas Vrba
V	vasici	Vrba	na	Gorenjskem	se	je	3.	decembra	

1800	rodil	največji	slovenski	pesnik	France	Prešeren.	
Še	isti	dan	ga	je	v	tedanji	župnijski	cerkvi	na	Ro-
dinah	krstil	kaplan	Jakob	Machtig	na	ime	Frančišek	
Ksaverij,	čigar	god	je	3.	decembra.	Rodine	so	bile	
sedež	župnije	od	leta	1783	do	1821,	ko	je	to	vlogo	
prevzela	Breznica.	Tja	so	prenesli	tudi	rodinske	ma-
tične	knjige,	zato	je	krstni	kamen	v	brezniški	cerkvi	
“naslednik”	rodinskega.
Ob	 času	 Prešernovega	 rojstva	 je	 štela	 Vrba	

19	kmečkih	domov.	Vas	 je	bila	zelo	stara;	o	 tem	
priča	stoletna	 lipa	sredi	vasi,	okrog	katere	 je	bilo	
razvrščenih	16	velikih	kamnov.	To	so	bili	sedeži	16	
vrbenjskih	posvetovalcev,	ki	so	
tukaj	 urejali	 srenjske	 zadeve.
Domače	 ime	 hiše,	 v	 kateri	 se	
je	 prvak	 naših	 pesnikov	 rodil,	
je	 Pri	 Ribičevih.	 Po	 velikosti	 je	
bila	to	tretja	kmetija	v	vasi	(po-
sestvo	 je	merilo	 13	 hektarov).	
Prešernov	oče	Šimen	je	veljal	za	
dobrega	in	umnega	gospodarja.	
Domačija	 je	 stala	 sredi	 vasi	 in	
je	 tedanjo	 podobo	 ohranila	 do	
danes.	Izvirna	je	tudi	zibelka,	v	
kateri	so	zibali	Franceta,	sto	let	
pozneje	tudi	njegovega	praneča-
ka	Antona	Vovka,	ljubljanskega	
nadškofa	(19001963).	V	veži	je	
med	“hiš	nimi”	in	kuhinjskimi	vrati	
spo	minska	plošča	z	rodovnikom	
Prešernove	družine.	Na	prednji	
steni	 pa	 sta	 vzidani	 spominski	
plošči	 dvema	 sinovoma	Ribičevega	 rodu:	 pesniku	
Francetu	Prešernu	in	nadškofu	Antonu	Vovku.

Rodni dom in Sveti Marko
Od	 leta	 1939	 je	 Prešernova	 rojstna	 hiša	 “last	

slovenskega	naroda”.	Na	pobudo	pisatelja	Finžgarja	
so	jo	odkupili	–	dve	tretjini	denarja	zanjo	je	zbrala	
slovenska	šolska	mladina	–	in	jo	preuredili	v	spo-
minski	muzej.	Po	Finžgarjevih	besedah	je	Prešernova	
rojstna	hiša	»predstavnica	vseh	naših	kmečkih	do-
mov,	iz	katerih	so	izšli	veliki	možje	naše	preteklosti«.
Zunanja	podoba	hiše	in	notranja	ureditev	prosto-

rov	je	bila	ista,	kot	jo	vidimo	zdaj:	iz	vasi	stopnice	
do	vhoda	v	vežo,	iz	veže	na	levo	vrata	v	hišo	s	kam
ro,	potem	v	črno	kuhinjo,	na	dvorišče,	v	shrambo	
za	jedila,	na	podstrešje	z	majhno	sobico.	V	sedanji	
hiši	je	notranja	razdelitev	ostala	stara	z	dvema	izje-
mama:	žitnico	so	predelali	v	začasno	stanovanje	za	
oskrbnika,	shrambo	za	jedila	pa	v	njegovo	kuhinjo.
Cerkvica	sv.	Marka,	zavetnika	vasi,	ki	ga	Prešeren	

v	svojem	“sonetu	nesreče”	imenuje	»bližnji	sosed«,	
stoji	na	gričku	vzhodne	strani	vasice.	Cerkvica	 je	
sedanjo	podobo	dobila	v	prvi	polovici	17.	stoletja;	
umetnostni	 zgodovinarji	 pa	 sodijo,	 da	 je	 na	 tem	
mestu	stala	cerkvica	že	v	13.	stoletju.	Sveti	Marko	je	
bil	do	leta	1783	radovljiška,	nato	do	1821	rodinska,	
odtlej	pa	je	brezniška	podružnica.	V	lopi	pred	cerkvijo	
je	doprsni	kip	nadškofa	Antona	Vovka,	Prešernovega	
pranečaka	 in	 slovenskega	 svetniškega	 kandidata.	
Zvonik,	ki	je	zdaj	šilast,	je	imel	v	Prešernovem	času	
še	baročno	čebulasto	obliko.

Kopanj – Ribnica
Rod	Prešernov	v	Vrbi	sega	v	polovico	15.	stoletja.	

Do	leta	1828,	ko	je	France	napravil	doktorski	izpit,	
je	znanih	okoli	50	Prešernov,	ki	
so	se	šolali.	Naš	pesnik	je	imel	
v	svojem	ožjem	sorodstvu	šest	
duhovnikov:starega	strica	Jože-
fa,	strica	Franca	in	Jakoba,	brata	
Jurija,	nečaka	 Janeza	Vovka	 in	
pranečaka	 Antona	 Vovka,	 poz
nejšega	ljubljanskega	nadškofa.	
Prešernova	mati	Mina,	 ki	 se	 je	
šolala	najprej	v	Beljaku,	potem	
pa	pri	uršulinkah	v	Ljubljani,	je	
svoje	otroke	–	rodila	jih	je	devet	
–	sama	učila	branja	in	pisanja	in	
sicer	v	zimskem	času.	Želela	pa	
je,	da	bi	bili	deležni	boljše	 izo-
brazbe.	Sinove	je	želela	šolati	s	
pomočjo	sorodnikov	duhovnikov,	
hčere	 pa	 zaposliti	 v	 župnijskih	
gospodinjstvih.
France,	po	rojstvu	tretji	otrok	

in	prvi	sin,	ni	bil	njen	“učenec”,	saj	ga	je	oče	Šimen	se
dem	letnega	peljal	k	svojemu	stricu	Jožefu,	župniku	
na	Kopanju	pri	Grosupljem,	kjer	ga	je	stari	gospod	
sam	uvajal	v	umetnost	pisanja	in	branja.	Bistrega	
pranečaka	je	jeseni	1810	poslal	na	trivialko	(osnovno	
šolo)	v	Ribnici,	ki	je	 imela	dva	razreda.	France	je	
opravičil	zaupanje	svojega	dobrotnika:	kot	odličen	
učenec	je	prišel	v	“zlate	bukve”,	ob	koncu	šole	(1812)	
pa	je	dobil	tudi	nagrado.

Dunaj – Ljubljana
Mati	Mina	je	srčno	želela,	da	bi	njen	France	postal	

duhovnik,	on	pa	se	je	po	končanem	liceju	odpravil	
peš	na	Dunaj	in	se	vpisal	v	tretji	letnik	filozofije,	ki	
mu	je	bil	potreben	za	študij	prava.	Med	slušatelje	
prava	se	je	vpisal	jeseni	1822.	V	svojem	(edinem	
ohranjenem)	pismu	domačim	(24.	maja	1824)	spo-
roča,	da	ne	misli	več	na	bogoslovje,	temveč	hoče	
dokončati	študij	prava.	Ko	je	z	odličnim	uspehom	
opravil	vse	 izpite,	 je	bil	marca	1828	razglašen	za	

naša kultura
Silvester Čuk

FRANCE PREŠEREN
3. december 1800 – 8. februar 1849
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doktorja	prava	(“jezičnega	dohtarja”).
Nastopil	je	službo	odvetniškega	pripravnika,	za-

tem	je	bil	dve	leti	praktikant	pri	finančnem	uradu.	
Po	novem	letu	1832	je	šel	v	Celovec,	kjer	je	ostal	
pet	mesecev	in	opravil	odvetniški	izpit.	Zaprosil	je	za	
samostojno	odvetniško	mesto,	vendar	je	bila	njegova	
prošnja	odbita.	Marca	1834	je	šel	za	
odvet	niškega	pomočnika	k	odvetniku	
dr.	Blažu	Crobathu,	prijatelju	in	sošol-
cu,	in	ostal	pri	njem	vse	do	odhoda	v	
Kranj	leta	1846,	kjer	je	končno	dobil	
samostojno	odvetniško	mesto.

Kraji njegovih poezij
Svojim	 neuresničenim	 željam	 je	

dajal	duška	v	svojih	pesmih	 in	pes
nitvah,	med	katerimi	sta	najlepši	 in	
najbolj	znani	Sonetni	venec	ter	Krst	
pri	Savici.
Prizorišči	 slednjega	 sta	 Ajdovski	

Gradec,	kakih	100	metrov	visok,	klo-
buku	podoben	grič	severovzhod	no	od	
Bohinjske	Bistrice,	in	slap	Savice	ob	
izviru	reke	Save:	ob	tolmun	tega	slapa	
je	postavil	svojega	junaka	Črtomira,	
ki	ga	je	Bogomila	pregovorila,	da	se	je	dal	krstiti.
Sonetni	venec	 je	posvetil	svoji	 “veliki	 ljubezni”	

Primicovi	 Juliji,	 za	 katero	 se	 je	 nesrečno	 vnel	 na	
»soboto	sveto«,	ko	je	šel	»molit	božji	grob«	v	cer-
kev	v	Trnovem	v	Ljubljani:	to	je	bilo	6.	aprila	1833.
Prešeren	ni	mogel	ustanoviti	svoje	družine,	ker	

ni	bil	samostojen	“gospodar”.	Iz	ljubezenskega	raz-
merja	z	Ano	Jelovškovo,	ki	je	bila	od	njega	23	let	

mlajša,	so	se	mu	rodili	trije	otroci,	ki	jim	je	po	smrti	
zapustil	svoje	borno	imetje.

Kranj in Prešernov gaj
Sredi	leta	1846	je	bil	France	Prešeren	le	imenovan	

za	deželnega	odvetnika	v	Kranju.	Konec	septembra	
ali	 v	 začetku	 oktobra	 se	 je	 pesnik	
odpravil	“s	trebuhom	za	kruhom”	na	
svoje	novo	službeno	mesto.	S	seboj	
je	 vzel	 svojo	 dolgoletno	 gospodinjo	
sestro	Katro	in	za	pisarja	mladoletne-
ga	Rudolfa	Smoleta,	sina	pokojnega	
prijatelja	Andreja.	V	Mayrovi	hiši	sredi	
Kranja	je	najel	prostore	za	stanovanje	
in	pisarno.	V	pritličju	je	bila	kavarna,	
v	prvem	nadstropju	pa	sta	bili	poleg	
kuhinje	 in	dveh	manjših	sob	še	dve	
večji	 in	 ena	 od	 njiju	mu	 je	 služila	
za	 odvetniško	 pisarno.	Dela	 je	 imel	
toliko,	 da	 je	moral	 najeti	 še	 enega	
pisarja,	 kajti	 ljudje	 so	mu	 zaupali:	
bil	 je	spreten	 in	 izkušen	pravnik	ter	
pošten	in	nič	oderuški.
Že	po	dveh	letih	se	mu	je	zdravje	

začelo	krhati	in	od	začetka	novembra	
1848	sploh	ni	šel	več	iz	svoje	sobe.	Zaradi	vodenice	
je	silno	trpel.	»Prebiral	 je	Sveto	pismo	in	Tomaža	
Kempčana,«	piše	Anton	Slodnjak,	»in	si	zaželel,	da	
bi	umrl	v	veri	svoje	matere.«	Dal	je	poklicati	deka-
na	Jožefa	Dagarina,	ki	mu	je	podelil	zakramente	za	
umirajoče.	8.	februarja	1849	ob	pol	osmih	zjutraj	
je	 tiho	 umrl.	Mrtvega	 pesnika	 so	 z	 vsemi	 častmi	
pokopali	10.	februarja.

Vrba – Sv. Marko

Tako	kot	po	svetu	tudi	v	Sloveniji	praznujemo	21.	
februar	kot	dan	maternega	jezika.	Slovenci	lahko	
knjige	v	slovenskem	jeziku	beremo	od	leta	
1550,	ko	je	Primož	Trubar	s	Katekizmom	
in	 Abecednikom	 utemeljil	 slovenski	
knjižni	jezik.	Slovenščina	se	je	do-
končno	uveljavila	na	vseh	področjih	
javne	rabe	šele	po	osamosvojitvi	
leta	1991.	Na	nekaterih	področjih,	
kot	sta	leposlovje	in	molitve,	se	je	
uveljavljala	sorazmerno	hitro	že	
v	prejšnjih	stoletjih,	na	nekaterih	
pa	zelo	pozno,	na	primer	v	vojski.
Najbolj	 vsestransko	 razvita	

zvrst	slovenskega	jezika	je	knjižni	
jezik.	Oblikovati	se	je	začel	sredi	16.	
stoletja	 po	 predknjižničnem	 izročilu	
(od	10.	stoletja	naprej)	in	na	podlagi	do
lenjščine	 in	 ljubljanskega	 jezika	 v	 cerkvi.	 Z	
nekaterimi	izjemami,	kot	sta	Trubarjev	Catechismus	
in	Abecedarium	iz	 leta	1550,	ki	sta	v	gotici,	se	je	

zapisoval	v	bohoričici,	v	20.	in	30.	letih	19.	stoletja	
krajši	čas	tudi	v	metelčici,	od	srede	19.	stoletja	

pa	v	gajici.	Od	srede	19.	stoletja	 je	tako	
imenovani	 splošnoslovenski	 jezik	 zajel	
skoraj	 celotno	 slovensko	 ozemlje,	
Prek	murje	pa	po	letu	1918,	in	pre-
vzel	narodnozdruževalno	 in	naro-
dnopredstavno	vlogo.	

Za	narodni	manjšini	v	Sloveniji	
je	materni	jezik	italijanski	oziro-
ma	madžarski	 jezik.	 Maturanti	
med	 tremi	 obveznimi	 predmeti	
testirajo	 tudi	 svoje	 znanje	ma-
ternega	jezika,	pred	tem	pa	lahko	
tekmujejo	tudi	na	tekmovanjih,	ki	
naj	bi	prispevala	k	boljšemu	znanju	

jezika	oz.	večji	bralni	pismenosti.	Po-
nekod	v	vrtcih	in	osnovnih	šolah	je	v	rabi	

tudi	romščina.	Z	razširitvijo	Evropske	unije	se	
je	število	uradnih	jezikov	EU	povečalo	s	prejšnjih	11	
na	23.	Med	njimi	je	tudi	slovenščina.

MEDNARODNI DAN
MATERNEGA JEZIKA

21. februar 
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Koliko	se	(tudi	kristjani)	zavedamo	pomena	ma-
terinščine?
Že	dolgo	me	moti	geslo	I feel Slovenija. Ne na 

tujih,	na	domačih	reklamnih	straneh.	Tisti	poudarjeni	
–love–	se	mi	je	takoj	in	v	hipu	bridko	razpotegnil	v	
–oveni–.	Upam,	da	ne	v	pomenu	preroške	napovedi	
žalostnega	konca	naše	državnosti.
Zanimivo:	v	besedi	Slovenija	so	otroci	Balantiče-

ve	slovenske	šole	v	Argentini	našli	več	kot	dvajset	
drugih	slovenskih	besed.	Nekdo	je	bil	pa	v	domovini	
za	reklamni	domislek	dobro	nagrajen	(=plačan),	ker	
je	udarni	poudarek	angleški.	In	če	nam	zdaj	I	feel	
Slovenija	prinaša	dobiček,	kaj	pa	bi	še	radi?	To,	da	
naj	bo	za	trgovanjske	oziroma	
turistične	namene	zapisan	po	
svetu	v	vseh	njegovih	jezikih,	
doma	 pa	 v	 domačem.	 Pred-
vsem	 najprej	 v	 domačem	 in	
pod	tem	v	tujem.
Ali	 je	 moj	 materni	 jezik	

ogro	žen?	 Kaže,	 da	 je.	 Ali	 je	
usod	no	 ogrožen?	 Upam,	 da	
ne.	Domači	 jezik	 je	v	nevar-
nosti,	kadar	vdre	vanj	sestav/
struktura	tujega	jezika	in	kadar	
se	 ga	 ne	 zavedamo	 več	 kot	
sr	čike	 samobitnosti;	 ko	 ga	 z	
domoljubjem	vred	zamenjamo	
za	napihnjeno	svetovljanstvo,	
pa	se	nas	še	na	vseh	koncih	
drži	blato	z	domačih	gred.	Še	
ena	nevarnost	ga	ogroža:	da	
ga	zavojevalec	nasilno	jemlje.	
Doslej	 se	 je	 v	 tej	 nevarnosti	
moj	materni	jeziki	od	Prekmur-
ja	do	Primorja	–	od	Slovenske	
okrogline	 do	 obale	 –	 in	 od	
kozolcev	do	steljnikov	dokazal	
kot	zmagovalec.	Ker	so	ga	(danes	rečemo:)	govorci	
in	nosilci	spoštovali.
Znašli	smo	se	v	razmerah	razvrednotenih	vred

not,	 s	 tem	pa	 preimenovanih	 dejstev.	 Krajo	 smo	
poimenovali	 odtujitev	 lastnine,	 laž	 razumemo	kot	
polresnico,	in	ker	se	starosti	in	razpadanja	bojimo,	
raje	 govorimo	 o	 utrujenosti	materiala.	 Če	malo	
parafraziramo	Cankarja,	 češ	vsega	najlepšega	ga	
je	sram,	najbolj	pa	ga	je	sram	ljubezni,	to	že	kar	
nekaj	 časa	velja	 za	domoljubje.	 Ljubiti	 domovino	
in	materni	jezik	je	pa	ista	ljubezen.	V	berilu	za	1.	
razred	je	bila	kmalu	po	vojni	natisnjena	pesem	o	
lastovki	(ne	vem	več	imena	avtorja)	in	v	njej	je	bilo	
rečeno:	Saj je mati mila tu moj dom zgradila, zem
ljico slovensko ljubiti učila.	Do	tedaj,	ko	sem	sama	

začela	poučevati,	se	je	pojmovanje	o	navezanosti	na	
dom	in	rod	in	narod	že	tako	spremenilo,	da	so	nam	
začeli	učenjaki	dopovedovati,	kako	nepomembno,	
če	ne	že	kar	škodljivo	je	navezovanje	na	preživele	
bivanjske	strukture.	Približno	takrat	–	to	sem	slišala	
na	svoja	ušesa	–	je	Ivan	Potrč	dejal	svoji	soprogi	
(Branki	Jurca):	Čuj,	Branka,	inženir	agronomije	in	
kmet	klatita	 isto	 latovščino.	Beno	Zupančič	 je	na	
simpoziju	v	Portorožu	med	drugim	spomnil,	da	ne	
zadošča	več	stolu	reči	stol,	ampak	je	to	zdaj	problem 
stola.	Takrat	je	tam	kaj	pametnega	povedal	novinar	
Mitja	Gorjup,	a	je	kmalu	zatem	umrl.
Polagoma,	po	kapljicah,	potem	pa	v	curkih	in	nalivu	

in	po	nenehnih	šolskih	reformah	
smo,	kjer	smo.	Posledice	nedo-
moljubja	in	neskrbi	za	jezik	in	
neljubezni	zanj	so	ob	še	drugih	
družbenih	 korakih	uporabnike	
jezika	–	to	smo	pa	vsi	–	pov-
zročile	pri	mnogih	govorcih	 in	
piscih	neobčutljivost	za	jezikov-
no	rabo,	za	pravilnost	in	ustrez
nost	sporazumevanja.	Ker	se	
je	medtem	medijski	 prostor	
nesluteno	povečal,	pravico	 in	
dolžnost	spregovoriti	v	javno-
sti	pa	 ima	vsak,	 se	glede	na	
zelo	 pomanjkljivo	 jezikovno	
znanje	in	še	bolj	pomanjkljivo	
oblikovanje	 jezikovne	 in	 do-
moljubne	zavesti	v	času	odra-
ščanja	(torej	v	šolskih	letih)	ni	
treba	čuditi	današnjemu	stanju.	
Ne	smemo	prezreti,	da	so	se	
medtem	uveljavile	nove,	zelo	
uspešne	metode	 poučevanja	
tujih	jezikov,	materinščina	pa	
ves	čas	caplja	daleč	za	njimi.	

A	ne,	da	bi	bili	brez	strokovnjakov	za	to	področje,	le	
načrtno	je	bila	drugim	učnim	predmetom	dana	pred-
nost	pred	pomenom	maternega	jezika.	Vsi	poznamo	
navdušenje	mladih	nad	angleščino	 in	 zmrdovanje	
mnogih	nad	materinščino.	A	tudi	zmrdovalci	ji	pišejo	
njeno	usodo.	Ta	čas	se	že	močno	uveljavlja	nova	
socialna	zvrst:	eslovenščina.	Nedvomno	bo	v	rabi	
pustila	svoje	sledi.	Pravilno	uporabljena	bi	 spora-
zumevanje	lahko	obogatila,	v	nasprotnem	primeru	
bo	jezik	zašifirirala	v	razumljivost	le	za	določeni	sloj	
uporabnikov.	Posebno	področje	pomeni	strokovna/
znanstvena	in	poslovna	komunikacija	zgolj	v	angle-
ščini.	A	 je	ne	moremo	pripisati	kakemu	drugemu	
pojavu	kot	zgolj	nespoštovanju	materinščine.	Ta	je	
bila	že	zdavnaj	sposobna	slovensko	ubesediti	celotno	

ob dnevu maternega jezika
Berta Golob

MATERNI JEZIK –
KRUH NAŠ VSAKDANJI
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Biblijo,	še	prej	pa	v	tako	imenovanem	pridigarskem/
govornem	žanru	izraziti	vsa	področja	človekovega	
žitja.
Slomšek	je	v	Celovcu	slovenske	bogoslovce	

dvakrat	poučeval	slovenski	jezik;	kako	visoko	
ga	je	cenil,	nam	je	znano.	Kaj	je	zanj	naredil,	
tudi.	Z	njegovim	imenom	vred	je	bilo	v	pol-
preteklosti	prečrtanega	še	marsikaj;	vse	do	
pesmi	Slovenec	sem,	tako	je	mati	djala,	ki	jo	
je	Oktet	lahko	prepeval	le	v	zamejstvu.	Da	bi	
bila	v	naših	učnih	načrtih	in	programih	kdaj	
prepovedani	 domoljubnost	 in	 zavzetost	
za	materinščino,	tega	ne	moremo	reči.	
Načrtno	negovani,	spodbujani	pa	tudi	
nista	bili	in	to	je	to.	
Koliko	se	kristjani	zavedamo	po-

mena	materinščine?	Približno	toliko	
kot	na	splošno	vsi	drugi.	Premalo.	
Komaj	da	so	duhovniki	še	izvzeti,	če	
pa	so	menda	v	času	študija	spodbu-
jani,	naj	strokovne	članke	za	domačo	
bogoslovno	revijo	pišejo	v	angleščini.	Vsi	
postajamo	tudi	polpismeni,	saj	si	je	nemo-
goče	 zapomniti	 vseh	 nadrobljenih	 pravopisnih	
pravil;	kakega	sistematičnega	poznavanja	leteh	pa	
učenci	in	dijaki	niso	deležni.	Mnogim	se	zdi	knjižni	

oziroma	zborni	jezik	nepotreben.	Večina	govorcev	
klati	eno	in	isto	latovščino,	če	povzamemo	Potrčevo	
ugotovitev;	 pomensko	 izpraznjeno	 žlobodro	 brez	

vonja	in	okusa.	Zadošča	nekaj	ključnih	besed	
za	premetavanje	vsebine	s	kupa	na	kup.	Po-
razgubili	so	se	sočni	frazemi,	ali	pa	na	primer	
“zrno	in	pleve”	predelamo	v	“zrno	in	plevel”,	
saj	nimamo	več	pravega	pojma	o	pojmih.	
Gre	 pa	 za	 temeljno	 izgubo:	 za	 odnos	 do	
tradicije	in	vrednot,	iz	katerih	klijeta	domo-
ljubje	in	materni	jezik.	Biti	ponosen	na	dom	
in	besedo	domačo.

Jok	in	stok	ne	koristi	nič,	če	ne	izzove	
obrata	v	novo	smer	oziroma	v	nazaj-
sko	smer	k	viru.	Vsaj	slišati	je	že	res
ne	klice	po	zasuku	k	stari	veri	stari	
meri	 na	 vseh	 področjih	 osebnega,	
zasebnega	 in	 javnega	 delovanja.	
Vzgon	 za	 ta	 preobrat	 potrebuje	
do	sledno	poštenost	na	vseh	ravneh	
od	diplomacije,	politike,	ekonomije,	

znanosti,	 umetnosti	 do	 uravnavanja	
vsakdanjih	zadev.	Ko	bodo	vzpostavljene	

etične	vrednote,	te	so	po	besedah	dr.	Trontlja	up	
za	prihodnost,	se	bo	iz	spoštovanja	do	dednih	časti	
lahko	spremenil	tudi	odnos	do	maternega	jezika.

Slomšek

Jezik	je	velika	dragocenost,	vendar	marsikdo	ne	
pozna	njegove	vrednosti.	Jezikoslovec	David	Crystal	
pravi:	»Obstoj	tisočev	jezikov	je	pravo	naravno	bo-
gastvo,	zakaj	to	je	arhiv	človeškega	duha,	ki	ponuja	
več	ko	6.000	možnosti	formiranja	misli,	oblikovanja	
stavkov,	pomenskih	paralel...«	Jeziki	pa	so	različni,	
vsak	 ima	 svoje	 posebnosti,	 in	 ko	 svoj	
jezik	uporabljamo,	se	jih	moramo	držati.	
Niso	nam	kar	podarjene;	jezikoslovci	se	
morajo	 pošteno	 potruditi,	 da	 odkrijejo	
zakonitosti.	 Kar	 doženejo,	 imamo	 za	
pravilno,	to	je	naš	knjižni	jezik.
Pravila	dobrega	 in	 lepega	pisanja	 in	

govorjenja	imamo	zapisana	v	jezikovnih	
učbenikih,	 zlasti	 v	 pravopisih.	 S	 prav	
vsakim	pravilom	se	mogoče	ne	bo	vsakdo	
strinjal	(če	ima	razloge	za	to),	zvestoba	
pravilom	pa	omogoča	složno	pisanje	(in	
govorjenje).
Vseskozi	rinejo	v	jezik	besede	iz	tujih	

jezikov,	ob	nepazljivosti	se	tako	nakopi-
čijo,	da	nam	ga	ogrožajo.	V	večstoletnem	
sožitju	z	nemško	govorečimi	Avstrijci	se	nam	je	v	
jezik	nagrmadilo	toliko	spačenk,	narejenih	iz	nem-
ških	izrazov,	da	je	bil	že	resnično	ogrožen.	Rešilo	nas	
je	morda	to,	da	se	spačenke	iz	nemščine	niso	prav	
nič	ujemale	z	našim	jezikovnim	čutom	–	nasprotno,	
bile	 so	nam	grde.	Ta	podatek	kaže,	da	pri	 jeziku	
ne	gre	samo	za	njegovo	vsebino,	temveč	je	enako	

pomembna	tudi	oblika,	estetska	plat.	Prav	zato	se	
jezikovno	občutljivi	Slovenci	upiramo	sprejemanju	
angleških	 izrazov	 v	 slovenščino,	 saj	 enako	 kakor	
spačenke	iz	nemščine	zvenijo	našemu	ušesu	nelepo	
in	čudno,	da	ne	rečem	kaj	hujšega.
Kako	pa	s	tistimi,	ki	se	za	jezikovna	pravila	ne	

menijo?
Nikar	ne	mislite,	da	je	takih	Slovencev	

malo.	Njihovo	mnenje	o	jeziku	je	takšno,	
da	 jim	 nihče	 ne	 bo	 predpisoval,	 kako	
pišejo.	Zato	pišejo	tudi	takole:
»Tehnologija	 A	 50	 6,	 ki	 omogoča	

downloadanje	 glasbe,	 je	 pri	 nas	 hitra	
in	poceni...	glasba	je	zanje	biznis...	Če	
smo	doslej	fanom	prodali	zanesljivo	20%	
plošč,	bo	ta	delež	v	prihodnosti	60%...	
Moram	v	trgovino,	da	bi	si	kupil	hlače;	
ne	morem	jih	downloadati	z	interneta.«
Težko	boste	verjeli,	ampak	vsi	ti	stavki	

so	bili	natisnjeni	v	nekem	članku	v	sobotni	
prilogi	Dela	dne	27.	12.	2003.	Takšna	je	

slovenščina	brez	pravil,	kakršno	nekdo	čisto	zares	
namenja	javnosti.	Nekje	v	ozadju	je	pri	tej	zadevi	
še	lektor	Dela,	ki	takega	pisanja	ne	bi	smel	spuščati	
mimo	(morda	pa	ga	ni	bilo	zraven).
Temu	pač	ne	moremo	reči	drugače	kakor	 jezi-

kovno	onesnaževanje,	ki	ga	je	Silvo	Kristan	opisal	
kot	rezultat	snobizma,	intelektualne	lenobnosti	ter	
jezikovne	ali	celo	nacionalne	neozaveščenosti.

Janez Gradišnik

O JEZIKOVNIH PRAVILIH
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Islamski	 svet	 občuti	 večstoletno	 frustracijo	 in	
čust	veno	reagira	na	vsako	najmanjšo	kritiko.	Isto
časno	 pa	 ga	 zapadni	 svet	 izziva	 brez	 zadržka	 in	
ob	zira.	Izhod	iz	tega	spopada	civilizacije	je	slediti	
Cerkvam	v	Orientu.	Pa	 tudi	muslimani	 se	morajo	
naučiti,	da	ne	bodo	žalili	judov,	kristjanov	in	drugih	
ver.	 Namesto	 onemogočati	 kritiko	 je	 bolje	 začeti	
kritizirati,	ampak	po	pameti.	Treba	je	ugotoviti,	kaj	
je	privedlo	muslimane	do	nasilnih	reakcij,	ki	so	po
vzročile	smrti	deset	in	deset	ljudi	in	stotine	ranjenih	
zaradi	izzivanj	zahoda.

Pojem svobode je v muslimanskem
svetu skoraj neznan
Če	razčlenimo	stanje	je	prva	stvar,	ki	jo	ugotovi-

mo,	da	je	v	muslimanskih	deželah	pojem	svobode	
izražanja	neznan,	ker	živimo	v	vladavinah,	ki	so	prak
tično	diktature	in	dušé	to	pravico.	Kadar	nekdo	kaj	
stori	ali	reče,	se	vsa	skupnost	čuti	napadeno	in	re-
agira	proti	skupnosti	drugega	(kot	se	je	to	zgodilo	
zaradi	filma	v	Ameriki	ali	karikatur	v	Franciji).	To	
je	sicer	nesmiselno,	ampak	je	razumljivo,	ker	mu-
slimanske	skupnosti	 v	glavnem	še	niso	odkrile	 in	
izkusile	osebne	svobode	vesti	in	besede.	Še	nekaj	je	
treba	poudariti:	na	govor	se	odgovori	z	govorom,	na	
podobo	s	podobo,	na	nasilje	je	mogoče	odgovoriti	z	
nasiljem…	Nihče	pa	nima	pravice	z	nasiljem,	ki	smo	
mu	bili	priče,	odgovarjati	na	nek	film.
Izzivanje	je	lahko	nasilno,	toda	to	je	neka	dru-

ga	vrsta	nasilja	 in	mora	dobiti	drugačen	odgovor.	
Napadalnost	etično	gledano	ni	nekaj	dobrega,	toda	
ljudje	 imajo	 pravico	 napasti	 vsaj	 z	 besedami.	 To	
velja,	dokler	ne	bo	mednarodnega	dogovora,	da	so	
verske	zadeve	tabù.	V	tem	primeru	bi	bila	napadal-
nost	nezakonita.
Če	gremo	bolj	na	globoko,	je	treba	spomniti,	da	je	

v	muslimanskem	svetu,	v	katerem	živimo,	navzoča	
huda	frustracija,	ker	se	čutimo	zelo	zaostale	v	pri-
merjavi	z	ostalim	svetom,	medtem	ko	smo	bili	nekoč	
zelo	 napredni.	 Bili	 smo	 začetniki	 tolikih	 znanosti:	
astronomije,	matematike,	medicine,	 filozofije	 itd.	
To	nas	dela	ranljive	in	preobčutljive	za	vsako	stvar:	
dovolj	je,	da	kdo	prikrito	namigne	na	naš	položaj,	
pa	se	čutimo	napadene.	Moramo	se	naučiti	živeti	s	
svojimi	frustracijami.

Brez omejevanja svobode,
toda izzivanje ne pomaga.
Na	žalost	so	med	nami	ljudje,	ki	ta	čustva	mu-

slimanskega	 sveta,	 napihnjena	 zaradi	 nevednosti	
in	revščine,	izrabljajo	za	opravičevanje	borbe	proti	
zapadu.	Vredno	bi	se	bilo	potruditi	gledati	na	stvari	
bolj	razumsko	in	odgovarjati	na	obtožbe	in	napade	
s	pametjo	tako,	da	pokažemo	njihovo	krivičnost	in	
zlaganost.

Zapad	 pa	 skuša	 omejiti	 svobodo	 svojih	 ljudi,	
namesto	da	bi	nam	pomagal	obvladati	 to	skrajno	
občutljivost.	 Svoboda	 ne	 sme	 biti	 omejena.	 Toda	
vsak	posameznik	se	mora	naučiti,	da	 izzivanje	 in	
du	hovni	napad	ne	rode	sadu.
Veliko	jih	je,	ki	zahtevajo	»več	čuta	odgovorno-

sti	 zapadnih	držav.«	Toda	v	večini	 izzivanj	ni	bila	
ude	ležena	nobena	zapadna	država	ali	vlada.	Vse	je	
bilo	delo	posameznikov	ali	skupin	posameznikov.	V	
Združenih	državah	je	izražanje	svobodno,	dokler	ne	
dela	krivice	ljudem	ali	skupnosti.	Ne	gre	omejevati	
svobode,	pač	pa	je	treba	ravnati	bolj	etično.
Nesprejemljivo	 je	omejevati	 svobodo	zato,	ker	

je	mi	v	arabskih	deželah	ne	prenesemo.	Moramo	
se	naučiti	uporabljati	kritičnega	duha	na	vseh	pod
ročjih,	tudi	na	verskem.	Dokler	se	ne	bomo	naučili	
uporabljati	kritičnega	duha	tudi	v	odnosu	do	naših	
svetih	besedil	(Svetega	pisma,	Korana	itd.),	se	ne	
bomo	mogli	pogovarjati	in	se	še	manj	otresti	svojega	
fundamentalizma.

Islam vsak dan napada
krščanstvo in judovstvo
Po	 drugi	 strani	 je	 pa	 napačno	 prepričanje,	 da	

samo	Zapad	kritizira	druge	(v	tem	primeru	islam).	
Muslimanski	svet	vsak	dan	kritizira	Zapad.	Problem	
je	v	načinu	 tega	kritiziranja.	Obrekovati	drugega,	
go	voriti	laži	ni	del	svobode	osebnosti.	Če	neka	stvar	
ob	resničnih	prvinah	prinaša	tudi	obrekovanje	in	laž,	
to	ni	etično.
Tudi	muslimanski	svet	mora	opraviti	svoje	spraše

vanje	 vesti.	 Islam,	 na	 primer,	 vsak	 dan	 napada	
kr	ščanstvo	 in	 judovstvo	 v	 knjigah	–	 tudi	 v	 šolskih	
učbenikih	–	in	v	govorih	imamov;	pogosto	uči	 laži,	
vendar	nihče	nič	ne	reče.
Primer:	vse	dni	slišimo,	da	»je	bilo	Sveto	pismo	

zmanipulirano	in	ponarejeno	(tahrif al-Ingil)«,	ne	da	
bi	kdaj	navedli	vsaj	najmanjši	dokaz	tega	ponareja-
nja.	To	je	žalitev	tistega,	kar	imamo	mi	za	najsvetej-
še!	O	Jezusu	Kristusu,	recimo,	govore	stvari,	ki	niso	
res	nične.	Toda	oni	jih	oznanjajo,	ponavljajo,	širijo.	
Muslimani	(kakor	tudi	kristjani,	judje	in	vsi)	se	mo-
rajo	naučiti	biti	bolj	razumni,	in	mi	–	v	tem	primeru	
mi,	kristjani	–	se	moramo	naučiti,	da	imamo	pravico	
odgovarjati	na	te	obtožbe	in	laži	z	razumskimi	dokazi.
Po	zgledu	Benedikta	XVI.	moramo	preseči	čust

veno	 nepremišljeno	 odzivanje,	 da	 bi	 dali	 prostor	
razumnosti.	Beseda	“razum”,	ki	jo	je	opredelil	v	svo
jem	govoru	v	Regensburgu,	obsega	tudi	duhovno	in	
etično	razsežnost.
Papež	pravi,	da	je	Zapad	ločil	svojo	razumnost	

od	duhovne	 in	 etične	 razsežnosti.	 In	 to	 se	 vidi	 v	
ža	ljivkah,	ki	so	se	pojavile	na	Zapadu.	Toda	musli-
manski	svet	je	iz	svoje	vere	pregnal	razumnost	in	

Islam

ČAS ZDRAVE LAIČNOSTI
ZA ZAPAD IN ISLAM

P. Samir Khalil Samir
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plove	samo	v	čustvenosti.	Na	tak	način	je	spopad	
med	kulturami	in	civilizacijami	neizogiben.

Svoboda in razumnost,
laičnost in vera
Za	izhod	iz	tega	položaja	mora	vsakdo	napravi-

ti	svoj	korak,	 toda	nihče	ne	sme	ovirati	svobode,	
niti	 je	 omejevati.	 Jasno	mora	biti,	 da	nihče	nima	
svobode	obrekovati	in	lagati.	Zapadnjakom	moram	
reči:	spraviti	morate	v	red	svojo	razumnost	vsaj	z	
najmanjšo	količino	etike;	muslimanom	pa	moram	
reči,	da	morajo	spraviti	v	red	svojo	vero	tako,	da	jo	
pomnožijo	z	razumnostjo	in	vsesplošnostjo.
V	govorih	ob	svojem	obisku	v	Libanonu	in	v	apo-

stolski	spodbudi	Cerkev	na	Bližnjem	Vzhodu	govori	
Benedikt	XVI.	o	zdravi	laičnosti	in	fundamentalizmu,	
ki	sta	problem,	o	katerem	razpravljamo.	Papež	pravi,	
da	je	potrebno	ravnotežje	med	politiko	in	vero,	ne	da	
bi	katero	od	njih	izključili.	Zdrava	laičnost	omogoča	
plodno	vez	med	politiko	in	vero.
Zdi	se,	da	je	Libanon	odprt	za	to	dvojno	razsež

nost	in	da	daje	prostor	vsaki	verski	skupini,	istočasno	
pa	jamči	za	skupno	zakonodajo,	ki	vsem	pomaga	k	
sobivanju.	Ta	zgled	bi	 lahko	pomagal	arabskim	in	
drugim	muslimanskim	deželam,	ker	sta	politika	in	
vera	pogosto	eno	in	isto	in	onemogočata	svobodo.	
Lahko	pa	pomaga	tudi	Zapadu,	ki	je	v	svojem	po-
svetnjaškem	gledanju	uničil	verski	vidik.

Prepovedati kritike ver in ateizma?
Razne	organizacije	zahtevajo	mednarodne	pred-

pise,	da	bi	onemogočili	te	primere	žalitev	ver.	Naj-
važnejša	skupina	na	tem	področju	je	Organizacija	
islamskih	dežel.
Toda	muslimanske	dežele	tvegajo	rabo	teh	proti-

bogokletnih	predpisov	za	napad	na	vse	tiste,	ki	niso	
muslimani	(kristjani,	hindujci,	sikhi,	baha’i…),	kot	se	
to	dogaja	v	Pakistanu.	Strinjam	se	z	nekimi	splošnimi	
načeli	proti	žalitvam	verstev;	če	pa	to	pomeni	odre-
zati	peruti	svobode	in	razuma,	zaradi	česar	se	ne	bi	
smelo	govoriti	od	prvinah,	ki	jih	je	treba	spraviti	v	
red	v	enem	ali	drugem	od	verstev,	sem	proti!
Zato	 je	zelo	nevarno	sprejeti	 ta	predlog,	 je	pa	

tudi	res,	da	se	moramo	dogovoriti	na	vsesplošnem	
področju	o	spoštovanju	človekovih	pravic,	vključno	
verskih.	Začnimo	jih	uporabljati	v	celoti,	saj	niti	na	
zapadu	niti	v	muslimanskem	svetu	človekove	pravi-
ce	niso	spoštovane	v	polnosti,	čeprav	je	na	Zapadu	
dokaj	boljše.
Na	 žalost	 v	muslimanskih	 deželah	 ni	 svobode	

vesti.	Po	islamskem	zakonu	musliman,	ki	se	spreo-
brne	v	judovstvo,	krščanstvo	ali	drugo	vero,	zasluži	
smrt.	To	pa	 je	nasprotno	Deklaraciji	o	 človekovih	
pravicah.	Res	je,	da	so	tudi	muslimani	napisali	svo-
jo	Deklaracijo	o	človekovih	pravicah,	ampak	če	je	
“muslimanska”	ni	več	vesoljna!
Vse	vere	morajo	doprinesti	svoj	delež	k	razmiš

ljanju,	 da	 bi	 prišli	 vsi	 skupaj,	 verni	 in	 ateisti,	 do	
novega	humanizma.	To	je	prizadevanje,	ki	ga	vidino	
v	Združenih	narodih	in	v	Unescu.	Ta	napor	je	treba	
povečati.

preganjanje kristjanov

NESTRPNOST IN DISKRIMINACIJA
KRISTJANOV V EVROPI 2011

Dokumentiramo dogodke na področju vlad, politike, medijev,
umetnosti, izobraževanja, delovnih mest in zasebnega življenje.

žalitve in obrekovanja

ITALIJA:	Norčevanje	iz	papeža	na	risankah
Januar 2011:	Italijanska	televizija	RAI2	je	pred-

vajala	satirično	risanko	o	papežu	Benediktu	XVI.	V	
njej	pravi	papež	o	Silviju	Berlusconiju,	da	»lahko	
vedno	postane	duhovnik,	ker	ima	rad	preproste.«	
Zaradi	 svojega	 obrekovalnega	 značaja	 je	 risanka	
povzročila	precejšen	hrup.

POLJSKA:	Reporter	v	poročilu	o	Evropskem	no-
gometnem	prvenstvu	Cerkev	imenuje	homofobno

Februar 2011:	Homoseksualni	poljski	nogomet	ni	
navijači	so	zahtevali,	da	v	evropskem	nogometnem	
prvenstvu	2012	ne	bo	strahu	in	nadlegovanja.	Špor-
tni	urednik	Associated	Press	je	to	zahtevo	pospremil	
z	naslednjim	komentarjem:	»Homofobija	je	globo-

Splošne	žalitve	in	obrekovanja	posameznih	kristjanov,	krščanskih	ustanov	ali	krščanstva	samega	v	me-
dijih,	osebno,	z	letaki	in	plakati,	pogosto	tudi	med	manifestacijami	ali	drugimi	političnimi	dejavnostmi	niso	
samo	škodljive	za	kristjane,	ampak	ustvarjajo	tudi	družbeno	sovraštvo	in	poklicne	težave.	Take	zaničljive	
ugotovitve	pomenijo	kršenje	človekovega	dostojanstva	in	se	nespoštljive	do	njegove	vere	ali	prepričanja.
Posledica	je	posploševanje	slabega	mnenja,	kar	utrjuje	že	obstoječe	predsodke.	To	je	proces	poenosta-

vljanja	negativnih	pojmov	skupin,	ki	temeljijo	na	žalitvah	in	lažeh.	Utrjuje	že	obstoječe	predsodke	z	nega-
tivnim	prikazovanjem	krščanstva	kot	takega,	njegovih	ustanov	ali	znanih	krščanskih	posameznikov,	ali	s	
pomočjo	ustvarjalcev	javnega	mnenja.	Mediji,	ki	so	najmočnejše	orodje	za	ustvarjanje	dobro	informiranega	
in	strpnega	javnega	mnenja,	bi	morali	biti	bolj	pozorni	na	pravičen	odnos	do	krščanstva	pri	odbiranju	novic	
in	načinu,	kako	jih	spraviti	v	javnost.	Ustvarjalci	javnega	mnenje	se	morajo	zavedati	svoje	odgovornosti	
pri	oblikovanju	strpne	javnosti	in	se	varovati	posploševati	negativno	podobo	krščanstva.
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ko	zasidrana	na	Poljskem	zaradi	komunizma,	ki	je	
homoseksualnost	naredil	za	tabù,	in	zaradi	učenja	
cerkve	v	večinsko	rimskokatoliški	deželi.«

ŠPANIJA:	Ateisti	naznanjajo	javno	gonjo	proti	
katoličanom

April 2011:	V	pogovoru,	ki	ga	je	prenašal	radio	
ELA	v	Madridu,	je	skupina	ljudi,	ki	sebe	predstavlja	
kot	“predstavnike	raznih	ateističnih	skupin”	 javno	
izrazila	svoj	cilj	“kaznovati”	katoliško	vero	in	“okle-
vetati”	katoličane.	Hvalili	so	požiganje	cerkva	v	letu	
1936	in	grozili,	da	bodo	“sprejeli	papeža	kot	zasluži”	
ob	njegovem	obisku	Madrida	poleti	2011.

MEDNARODNO:	Protipapeška	gonja	toži	papeža	
na	mednarodnem	sodišču

Maj 2011:	Gonja	“Poklicati	papeža	na	odgovor”	je	
tožila	papeža	Benedikta	XVI.	na	Mednarodnem	krimi-
nalnem	sodišču	v	Haagu	za	zločine	proti	človeštvu.	
Obrekovalna	obtožba	vključuje	“ohranjanje	in	vod-
stvo	 svetovnega	 totalitarnega	 režima	 izsiljevanja,	
ki	skuša	podjarmiti	svoje	člane	z	zastraševanjem	in	
zdravju	škodljivimi	grožnjami;…	in	ustanovitev	ter	
vzdrževanje	svetovnega	sistema	prikrivanja	spolnih	
zločinov,	 ki	 so	 jih	 zagrešili	 katoliški	 duhovniki	 in	
njihovo	privilegirano	obravnavanje,	ki	podpira	nove	
zločine	in	k	njim	pomaga”.

VELIKA BRITANIJA:	Nadzorstvo	BBC	ugotavlja,	
da	imajo	gledalci	BBC	za	protikrščanskega

Junij 2011:	Na	programe	BBC	večinsko	gledajo	
kot	na	pospeševalce	protikrščanske	dejavnosti,	ugo-
tavlja	njihov	lastni	raziskovali	oddelek.	Po	mnenju	
gledalcev	uporablja	BBC	 “obrekovalne	 stereotipe”	
kristjanov,	ki	jih	portretira	kot	“slabotne”	in	“pobož
njaško	 fanatične”.	 Poročilo	 BBC	poudarja,	 da	 ima	
del	te	korporacije	drugačno	strategijo	in	pravi:	»Kar	
zadeva	vero	 jih	 je	mnogo,	ki	 opažajo,	da	 je	BBC	
protikrščanski	in	da	napačno	prikazuje	krščanstvo…	
Krščanstvo	je	posebej	omenjeno	kot	slabo	obravna-
vano,	zraven	pa	so	pobude	češ	da	je	več	manjšin-
skih	verskih	skupin,	ki	so	boljše	predstavljene	kot	
krščanstvo,	čeprav	 je	 to	najbolj	 razširjena	vera	v	
Veliki	Britaniji.«

MEDNARODNO:	 Norveškega	morilca	 Andersa	
Breivika	 označujejo	 kot	 “krščanskega	 fundamen-
talista”

Julij 2011:	 Kmalu	 po	 njegovem	 brezvestnem	
umoru	najmanj	76	nedolžnih	moških,	žensk	in	otrok	
so	 Breivika	 imenovali	 “krščanski	 fundamentalist“,	
krščanski	terorist”	in	“krščanski	skrajnež”.	Mediji	so	
pograbili	osamljen,	preuranjen	in	krivičen	komentar	
policijskega	uslužbenca	neposredno	po	zločinu,	ki	se	
je	hitro	izkazal	za	napačnega.

SEVERNA IRSKA:	 Povorka	 homoseksualcev	 z	
znaki,	žaljivimi	za	kristjane

Avgust 2011:	 Homoseksualna	 povorka	 2011	 v	
Belfastu	je	imela	(ponovno)	protikrščanske	napise.	
Na	enem	je	pisalo:	»Jezus	je	imel	dva	očeta	(in	se	
mu	je	dobro	godilo).«	Na	drugem	pa:	»Jezus,	varuj	
me	svojih	privržencev.«

ITALIJA:	Gonja	proti	davčni	izvzetosti	katoliške	
Cerkve

Avgust 2011:	 Politična	 gonja,	 ki	 jo	 uprizarjajo	
nekateri	mediji,	hoče	ukiniti	davčno	 izvzetost	ka-

toliške	Cerkve	v	Italiji.	Lastnina	Cerkve	je	izvzeta	
od	davkov	zaradi	družbeno	koristnega	dela,	ki	ga	
Cerkev	opravlja	in	zaradi	socialnih	funkcij,	katerim	
služijo	cerkvene	zgradbe.	Jeseni	2011	je	ta	predlog	
v	parlamentu	propadel.

MEDNARODNO:	 Ameriški	 uradniki	 obtožujejo	
katoliško	Cerkev	na	Poljskem	kot	vir	širjenja	“ho-
mofobije”

September 2011:	Uradniki	ameriškega	veleposla-
ništva	pod	Obamovo	administracijo	so	se	pritoževali,	
da	je	nauk	katoliške	Cerkve	največji	vir	“homofobije”	
v	večinsko	katoliški	Poljski,	kot	to	sledi	 iz	poročil,	
objavljenih	na	Wikileaksu.

AVSTRIJA:	Za	krščanstvo	žaljivi	napisi	v	dunaj-
skem	prvem	okraju

September 2011:	 V	 Postgasse,	 znani	 ulici	 du-
najskega	središča,	so	na	stanovanjski	hiši	namazali	
napise:	 »Krščanske	 svinje	 uničujejo	 svet,«	 in	 jih	
opremili	z	anarhističnimi	simboli.

NEMČIJA:	Barvna	bomba	na	plakatu	za	dobro-
došlico	papežu

September 2011:	V	noči	od	18.	na	19.	september	
so	neznanci	vrgli	barvno	bombo	na	plakat	z	dobro-
došlico	papežu	v	Berlinu.

IRSKA:	Bogokletna	igra	žali	kristjane
Oktober 2011:	V	Dublinu	je	bila	prvič	predsta-

vljena	igra	“Jerry	Springer:	The	Opera”.	Kristjani	so	
pred	predstavo	protestirali	pred	gledališčem,	mnogo	
ljudi	pa	je	predstavo	zapustilo	pred	koncem.

VELIKA BRITANIJA – ŠKOTSKA:	Prejšnji	pred-
sednik	stranke	je	postal	žrtev	verske	diskriminacije

Oktober 2011:	Prejšnji	predsednik	Škotske	na-
rodne	stranke	Gordon	Wilson	je	povedal,	da	ga	je	
napadla	tolpa	in	hotela	linčati	zaradi	njegove	pod-
pore	tradicionalni	poroki,	ki	jo	je	izrazil	na	posvetu	
škotske	vlade.

VELIKA BRITANIJA:	Muslimani	trmasto	nada-
ljujejo	z	nadlegovanjem	krščanskih	sodelavcev

November 2011:	Nouhad	Halawi	se	je	pritožila,	
da	so	ona	in	drugi	krščanski	sodelavci	žrtve	sovra-
žne	gonje	muslimanskih	 fundamentalistov.	Zaradi	
svoje	vere	 in	križca,	ki	ga	nosi	okrog	vratu,	so	 ji	
stalno	grozili.

FRANCIJA:	Vroča	debata	o	protikrščanski	gle-
dališki	igri

November 2011:	“Golgotha	Picnic”,	provokativna	
protikrščanska	 igra,	 v	 Argentini	 rojenega	 avtorja	
Rodriga	Garcie,	je	povzročila	jezo	francoskih	kristja-
nov,	ki	so	protestirali	pred	gledališčem	Garonne	v	
Toulousu.	Direktor	gledališča	je	sicer	trdil,	da	je	igra	
nedolžna	in	je	bila	“brez	problemov”	na	sporedu	v	
Španiji,	toda	katoliški	škof	Dominique	Rey	iz	škofije	
FrejusToulon	pravi,	da	igra	kaže	Kristusa	kot	norca,	
požigalca,	mesija	aidsa	in	terorista.

VELIKA BRITANIJA:	Poslovnež	trdi,	da	so	kri-
stjani,	ki	branijo	zakon,	zlobni

December 2011:	Poslovnež	Nick	Lansley,	ki	vodi	
raziskavo	in	razvoj	za	spletno	stran	Tesco	je	izjavil,	
da	se	bori	proti	zlobnim	kristjanom	(ne	proti	vsem,	
le	proti	zlobnim),	ki	mislijo,	da	se	homoseksualci	ne	
bi	smeli	poročati	z	istospolnimi	partnerji.
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Včasih	skoraj	celo	poletje	pomagam	salezijanskim	
sestram:	v	njihovi	lepi	kapeli	darujem	sv.	mašo.	To	
je	kakih	700	metrov	nadmorske	višine	in	pod	goro	
Fudži,	ki	je	tako	ogromna,	da	se	zdi,	da	je	onkraj	
vrat	 zakristije.	Sestre	 tako	 lepo	pojo,	 da	 sem	 jih	
moral	–	moralno	rečeno	–	pohvaliti	s	pripombo,	naj	
pojo	še	več	–	v	dvoglasnem	ali	celo	triglasnem	stilu.	
Navadna	japonska	pesmarica	za	sv.	maše	je	zbirka	
enoglasnih	psalmov	–	nič	čudnega,	saj	Japonci	na-
vadno	pojo	le	enoglasno,	dvo	ali	večglasnost	jim	
je	tuja,	čeprav	se	je	radi	učijo,	na	primer	za	kakšno	
opero	ali	 opereto,	namenjeno	 japonskemu	občin-
stvu.	Salezijanske	sestre	pa	so	 tesno	povezane	z	
italijanskimi	sestrami	in	s	komponistkami	med	njimi	
in	tako	včasih	naše	Japonke	tako	čudovito	pojo,	da	
se	mi	zdi,	da	sem	v	Sloveniji.
Vse,	kar	sem	doslej	zapisal,	je	uvod	v	veličastno	

jutro	pod	goro	Fudži,	dokaj	hladno	kljub	poletju	na	
cestah	in	na	poljih	in	travnikih.	Sv.	maša	je	darova-
na,	ob	koncu	maše	stojim	pred	oltarjem	in	zavzet	
poslušam	sklepno	pesem	–	v	troglasju.	Pred	menoj	
je	oltar,	na	levi	strani	vaza	z	omamno	dišečimi	belimi	
lilijami,	na	desni	le	za	meter	oddaljen,	je	harmonij,	
ki	 spremlja	 današnjo	 čudovito	 pesem.	Od	 lilij	 se	
naenkrat	dvigne	črna	žuželka,	 leti	pod	nizki	strop	
in	se	spusti	naravnost	na	moj	vrat,	sicer	obdan	z	
belino	mašnega	plašča.
Kljub	nebeško	lepi	melodiji	tiho	vprašam	žuželko:
»Me	boš	pičila?	Nikdar	ti	nisem	storil	nič	žalega.	

Še	celo	eno	pesem	sem	napisal	o	žuželkah	na	lilijah.«
Jasno	čutim	žuželko	najprej	na	vratu,	potem	se	

spušča	 po	 gladki	 polti	 proti	 pazduhi,	 potem	 spet	
nazaj	na	vrat.

»Če	iščeš	kaj	sladkega,	nimam.	Prosim,	ne	piči	
me!«
Ozrem	 se	 proti	 sestri	 pri	 harmoniju	 z	 nemim	

vprašanjem,	 ali	 je	 današnja	 pesem	 še	 dolga.	Da	
imam	gosta	 na	 hrbtu,	 nočem	 izdati,	 zato	 je	moj	
obraz,	obrnjen	k	sestri,	 še	posebej	prijazen.	Ona	
ga	tolmači	kot	srečnega	ob	današnji	pesmi	in	doda	
smehljaje	še	eno	kitico.	Žuželka	na	mojem	hrbtu	
potuje	sem	in	tja,	potuje	zmeraj	niže.	Me	bo	pičila,	
ko	zleze	nazaj	na	tilnik?
Končno	se	pesem	konča,	priklonim	se	oltarju,	se	

pravi	križu	nad	njim	in	počasi	odidem	v	zakristijo.	
Počasneje	kot	ponavadi	–	kaj,	če	je	moja	žuželka	
nervozne	narave?	Posebna	hitrost	bi	jo	lahko	nagni-
la	–	takorekoč	naravno	–	k	piku.	Žuželka	je	obstala	
na	tilniku.
Ponavadi	se	po	sv.	maši	vrnem	za	kratko	zahvalo	

v	kapelo	–	saj	je	ni	večje	dobrote	na	zemlji,	kot	je	sv.	
maša.	Danes	jo	mahnem	–	počasi,	se	razume	–	na-
ravnost	v	sobico,	kjer	dobre	sestre	zmeraj	pripravijo	
preprost,	a	zelo	dober	zajtrk.	Stoječ	ob	mizi	sežem	z	
roko	pod	srajco	in	–	zgrabim	žuželko,	seveda	nežno:	
pik	je	še	zmeraj	nevarna	možnost.	Pogledam	jo:	ni	
čebela,	ni	osa.	Sestre	zmeraj	–	po	stari,	dobri	 in	
pametni	navadi	–	dodajo	zajtrku	v	skodelici	solato.	
Hvaležen,	da	me	ni	pičila,	jo	spet	nežno	vtaknem	v	
solato:	naj	se	naje,	najbrž	ni	bilo	na	mojem	hrbtu	
nič	užitnega.	Bom	pač	enkrat	brez	solate.	In	brez	
odgovora	na	vprašanje,	zakaj	me	ni	pičila.
Pozneje	sem	tako	rekoč	mimogrede	vprašal	se-

stre,	ali	so	jih	kdaj	kakšne	žuželke	pičile.	Seveda;	in	
takoj	so	mi	ponudile	mažo,	ki	da	je	kot	nalašč	proti	
vsakemu	piku.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega, zdaj že skoraj prastarega misijonskega cekarja

TRIJE NEPRIČAKOVANI ODGOVORI
IN ŠE NEKAJI.

MEDNARODNO
po svetu se s puško v roki 

bojuje 300.000 otrok
Čeprav	otroci	niso	krivi	za	vojske,	pa	so	najbolj	

ranljivi	v	oboroženih	spopadih.	Po	vsem	svetu	je	naj-
manj	300.000	otrok	vojakov,	starih	manj	kot	18	let.
Kar	40%	oboroženih	 skupin	po	vsem	svetu	 za	

spopade	 uporablja	 otroke,	 ki	 predstavljajo	 skoraj	
10%	vseh	vojakov,	ki	 se	bojujejo	v	spopadih.	Po	
ocenah	UNICEFa	 je	 bilo	 v	 zadnjem	 desetletju	 v	
oboroženih	spopadih	ubitih	dva	milijona	otrok,	šest	
milijonov	pa	je	bilo	huje	ranjenih	ali	pohabljenih.

»Otroci so priljubljeni za novačenje, saj so poceni 
in bolj obvladljivi kot odrasli,«	 je	 za	MediaGlobal	

povedal	Ralf	Willinger	 iz	mednarodne	organizacije	
za	pravice	otrok	Terre	des	Hommes.	Po	besedah	Wil-
lingerja	se	otroke	uporablja	pri	delu	v	rudnikih,	kot	
živi	ščit,	ali	za	posebne	naloge,	kot	je	vohunjenje,	
saj	otroci	ne	pritegnejo	veliko	pozornosti.
Otroke	se	za	vojake	izkorišča	v	vseh	delih	sveta	

in	skoraj	v	vsaki	državi,	kjer	divja	vojska.	Največje	
število	otrok	vojakov	naj	bi	imel	Mjanmar,	ki	je	tudi	
edina	država	na	svetu,	kjer	vladne	sile	v	svoje	vrste	
na	silo	novačijo	otroke,	stare	med	12	in	18	let.
Druge	države,	kjer	se	otroke	izkorišča	za	vojake,	

so	 Srednjeafriška	 republika,	 Čad,	 Demokratična	
republika	 Kongo,	 Somalija,	 Sudan,	 Afganistan,	
Bangladeš,	Indija,	Nepal,	Tajska,	Filipini,	Iran,	Irak,	
Izrael,	Jemen,	Turčija,	Češka	in	Kolumbija,	ugotavlja	
poročilo	MediaGlobala.
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➧

Pred dnevi so neznanci na hišo predsednika Ustavnega sodišča 
narisali črne pesti. Razlog za to naj bila odločitev Ustavnega sodišča, 
da ne dovoli izvedbe dveh referendumov o zakonih o slabi banki in 
holdingu. Odločitev Ustavnega sodišča je zagotovo zahtevala veliko 
poguma, saj so vnaprej vedeli ali vsaj slutili, da bo takšna odločitev 
v našem, proti desni vladi nastrojenem medijskem prostoru, sprožila 
številne kritike. Kritike predvsem tistih, ki nikakor ne morejo sprejeti, 
da oblast kontituitete ni več absolutna in da kljub različnim oblikam 
ustrahovanja in zastraševanja ne uspejo nadzirati vseh por v družbi. 
Prav zaradi takega ravnanja oblasti v preteklosti nam danes marsikdaj 

manjka poguma. Tistega pravega, ko se postaviš za pravo stvar in si jo 
upaš ne samo javno zagovarjati, temveč si zanjo pripravljen žrtvovati 
tudi svojo službo, svoje kolege in če je potrebno tudi svoje življenje. 
Narisati črne pesti na zid sredi noči, ko te nihče ne vidi, ni nikakršno 
pogumno dejanje. Ravno nasprotno. Je znak velike strahopetnosti, ki 
zbuja zgolj pomilovanje, ne pa kakršnegakoli spoštovanja.

Strahopetnost so ob tem pokazali tudi predstavniki institucij, ki bi 
se ob takem dejanju morali oglasiti. Tako npr. nisem nikjer zasledila 
Varuhinje človekovih pravic, da bi obsodila tako dejanje ter da bi od 
pristojnih organov zahtevala raziskavo in ustrezne ukrepe, kot je to 

Tako se je vprašal eden od komentatorjev odločitve Ustavnega sodišča Slovenije, s katero je prepovedalo referenduma o slabi banki in državnem 
holdingu, s katerima so predvsem sindikati (lutke, ki jih imajo na “cugeljnih” strici iz ozadja) grozili onemogočiti slovensko vlado v njenem prizadeva-
nju, da bi spravili slovensko gospodarstvo vsaj za silo na zeleno vejo. Ena izmed reakcij je bila, da so “neznanci” pomazali s črno barvo (menda naj bi 
packe predstavljale pesti) hišo predsednika Ustavnega sodišča dr. Ernesta Petriča. O tej odločitvi Ustavnega sodišča in o njenih posledicah je napisala 
komentar Helena Jaklitsch v spletnem Časniku pod naslovom “Danes je čas za pogum”.

narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

LUČ NA KONCU PREDORA?

Bojevanje kot način preživetja
Ko	zmanjka	kadrov,	se	oborožene	strani	poslu-

žujejo	 različnih	 taktik	 za	 zapolnitev	 svojih	vrst	 in	
pri	tem	izkoristijo	prav	otroke,	nekatere	stare	samo	
sedem	let.	Otroke	zajamejo	v	šolah	in	sirotišnicah,	
ali	pa	jih	najdejo	na	javnih	mestih,	kjer	se	potikajo	
brez	identifikacije,	zato	jim	ponudijo	puško	namesto	
zapora.
Čeprav	velja	prepričanje,	da	otroci	v	služenje	v	

vojski	privolijo	prostovoljno,	pa	Willinger	pojasnuje,	
da	je	to	samo	zato,	ker	nimajo	drugega	izhoda	in	
načina	za	preživetje.	Za	vstop	med	vojake	se	 jih	
zato	prisili	ali	prepriča,	pogosto	z	lažnimi	obljubami.
Pogosto	 se	 zgodi,	 da	 uporniški	 voditelji	 otroke	

omamijo	z	mamili	in	ti	nato	postanejo	odvisni,	s	tem	
pa	tudi	nasilnejši,	kar	povzroča	še	več	težav	pozneje	
pri	njihovem	ponovnem	vključevanju	v	družbo,	ki	
jih	ne	sprejema.
Včasih	 so	 otroci	 vojaki	 prisiljeni	 v	 zločine	 nad	

sorodniki	 in	sosedi.	Taki	otroci	so	zaznamovani,	s	
čimer	jim	je	tudi	onemogočeno	ponovno	vključeva-
nje	v	družbo.

Tretjina je deklic
Po	 nekaterih	 ocenah	 je	 tretjina	 otrok	 vojakov	

deklic,	ki	pa	nimajo	enakih	nalog	in	vlog	kot	fant
je.	»Kot si lahko predstavljate, je med mladimi 
vojakinjami visoka stopnja spolnih zlorab, kar s sabo 
prinese nevarnost nosečnosti, spolno prenosljivih 
bolezni, da ne govorimo o travmah,«	 je	 povedal	
Jeremy	Anderson	iz	organizacije	Projekt	AK47,	ki	
se	ukvarja	s	pomočjo	otroškim	bojevnikom.
Dekleta	vojakinje	imajo	uporniki	za	spolne	sužnje	

ali	kot	žene,	prisilijo	pa	jih	tudi	v	gospodinjska	dela,	
kot	so	kuhanje,	pranje	ali	čiščenje.

Čeprav	 imajo	otroci	možnost	pobega,	pa	 je	 to	
vseeno	zelo	težko,	ko	enkrat	vstopijo	v	bojevniške	
vrste.	Pogosto	so	otroci,	ki	pobegnejo	 in	 jih	nato	
ulovijo,	težko	kaznovani	ali	ubiti.	Obstaja	tudi	ne-
varnost,	da	jih	nato	v	svoje	vrste	pripelje	kakšna	
druga	oborožena	skupina.
Willinger	je	pozval	Evropo	in	ZDA,	naj	sprejmejo	

begunce,	saj	je	za	njih	zelo	pomemben	občutek	var-
nosti	in	šolanja,	kar	jim	omogoča	ponovno	vključitev	
v	družbo	in	začetek	novega	življenja.

KITAJSKA
birma po 30 letih

Župnija	Hui	Long	je	največja	v	škofiji	Hai	Men.	
Lani	18.	novembra	je	krajevni	škof	birmal	kar	766	
vernikov,	saj	je	bila	škofija	od	80.	let	brez	škofa	in	
birm	ni	 bilo.	Slovesnosti	 se	 je	udeležilo	 več	 tisoč	
vernikov.	 Škofija	 Hai	 Men	 je	 s	 svojimi	 400	 leti	
zgodovine	ena	najstarejših	na	Kitajskem	in	leta	1926	
je	bil	zanjo	posvečen	prvi	škofKitajec.	Danes	ima	
škofija	preko	30.000	vernikov,	10	duhovnikov,	okrog	
20	redovnic	in	22	župnij.	Agencija Fides.

RVANDA
prestižna nagrada

Pisateljica	 Scholastique	Mukasonga	 je	 za	 svoj	
roman	 ‘Notre	Dame	du	Nil’	 dobila	prestižno	 fran-
cosko	literarno	nagrado	“Renaudot”.	Pisateljica	ima	
56	let	in	je	iz	naroda	Tutsi,	živi	pa	od	leta	1992	v	
Normandiji	 v	 Franciji.	Med	 rwandskim	genocidom	
leta	1994	je	zgubila	svojo	mater	in	37	članov	svoje	
družine.	Agencija Misna.
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Favoriti za naziv luzer leta 2012 so Zoran Janković, Danilo Türk in do
minantni mediji, ki jim kljub skoraj popolni premoči ni uspelo to, za kar so 
si vneto prizadevali. Kljub hudi konkurenci je Janković zagotovo največji 
luzer 2012, in to brez sence dvoma, saj je poražen, čeprav je zmagal.

S tem se ne more meriti niti Türkov popolni fiasko na volitvah 
niti neuspešno krakanje dominantnih medijev, ki ni moglo pomagati 
njihovim propadlim favoritom – od Zares, LDS, TRS, stricev iz ozadja do 
Štruklja, Semoliča, Jankovića in Türka. Zaman je bil tudi zadnji fiasko z 
navijanjem za demonstracije in rušenjem vlade ter metanjem peska v 
oči s cerkvenimi aferami med iskanjem nezakonskih otrok slovenskega 
visokega klera.

Jankovićev poraz je tako globinski in totalen, ker se ga ne zaveda 
in ga ni zmožen priznati. Kdor ne sprejme porazov, ga kot Jankovića 
čakajo novi porazi. Ker ne more prevzeti odgovornosti in priznati svojih 
napak, ker je še vedno prepričan, da je izbranec usode. Motijo se tisti, ki 
mislijo, da je Janković pogorel zgolj zaradi afer, saj so te le vrh ledene 
gore, ki odvračajo volivce in njegove nekdanje podpornike od njega. V 
resnici se je Janković porazil sam s svojimi tisoč slabimi lastnostmi, ki 
so v njegovi kratki politični karieri prišle na plan.

Ena Jankovićevih najpogubnejših slabih lastnosti je njegovo večno 
valjenje krivde na druge. Janković ni nikoli za nič kriv ali odgovoren. To 
je najbolj razvidno iz izgovorov glede njegovega družinskega podjet
ja, pri čemer redno vali krivdo na svoja sinova: polnoletna sta, sama 

odgovorna zase, on nima nič z njima in ne ve, kaj počneta. Pri tem niti 
za hip ne pomisli, kaj si ob tem mislijo volivci – Janković ni sposoben 
prevzeti krivde za svoja lastna otroka in družino. Kaj potem lahko od 
njega pričakujejo vsi drugi? Vse najslabše, kakopak!

Če Janković v javnosti ne javka in se spreneveda zaradi svojih 
sinov, potem je za večino kriv Janša – od Mercatorja do rdečih številk 
v proračunu mestne občine do sedanjih razmer v državi. Zato bi morali 
zanj izumiti Zokijev dvanajst(c)merec pod geslom “Pol na sine, pol na 
Janšo krivde zrine”.

Za Jankovića so vsi zgolj topovska hrana, pošilja jih v prvo bojno 
vrsto, on pa se skriva na Magistratu – od zlohotnih starčkov, kot sta Janez 
Stanovnik in France Bučar, pobesnelih žensk v PS Bratuškove in Vonte 
do nesposobnega Möderndorferja, ki je vedno pri roki, da vse zašuštra 
in butne to ali ono neumnost. Če propade investicija v Stožice, je kriv 
mrtvi Gadafi, libijski vstajniki ali nekdo deseti, samo Zoran Janković ni 
nikoli za nič kriv. Končno so za vse dolgove krivi volivci, saj so to hoteli. 
Zoran dela, in to predvsem z jezikom. Zato je bilo tako smešno, ko je 
njega in njegovega največjega piarovca, nekdanjega predsednika Türka, 
z delom, in to realnim, ne zgolj jezičnim, potolkel Borut Pahor, ki mu je 
Janković po poročanju medijev še leto dni prej grozil v bolnišnici. Ker ni 
spoznal, da je njegova politična sreča opoteča.

Janković je luzer, ker se ničesar ne nauči od svojih sovražnikov in 
nasprotnikov. Dominantnomedijske vrane lahko samo sanjajo, da se 

Krog Kučana in sivih eminenc okoli njega (Golobiča, Stanovnika, Isajloviča, Zemljariča itd...), ki dirigira vse to nasprotovanje vladi (vključno z de-
monstracijami v Mariboru in Ljubljani), dobro ve, da bodo s slabo banko in državnim holdingom ne le onemogočene nadaljnje zlorabe in kraje tistega, 
kar je še ostalo, ampak bodo prišle na dan tudi vse njihove malverzacije v preteklosti. V svoji paniki ne izbirajo več sredstev, čeprav vse kaže, da jim 
tudi ta sredstva ne pomagajo več. Izgubljajo. O tem je v Reporterju napisala dr. Maja Sunčič članek pod naslovom “Luzer leta 2012 je Zoran Janković”.

nemudoma naredila pred dvema letoma, ko so neznanci popisali 
steno lokala Cafe Open. Ob molku tako pomembne institucije kot je 
Varuh človekovih pravic, se sprašujem ali je strah, ki so ga vcepljali v 
ljudi zadnjih sedemdeset let res še vedno tako močan, da si ne upamo 
spregovoriti, kadar gre za napad na tiste, ki niso del kontinuitete. 
Varuhinja se verjetno zaveda, da bi bila tudi sama tarča napada, če bi 
se postavila v bran tistemu, kar “strici iz ozadja” skušajo rušiti. Verjetno 
ji je tudi jasno, da bi ji bila brez njihovega “blagoslova in odobritve” v 
prihodnje zaprta vsa vrata, zato raje ostaja tiho.

O pogumu ali pomanjkanju letega v slovenskem prostoru sem 
razmišljala tudi, ko sem spremljala nedavne proteste po Sloveniji. Ali je 
res potreben pogum, da, stopljen z množico, protestiraš proti korupciji, 
proti sodstvu, proti vladi, županom, itd.? Ali pa je tudi to ene vrste 
strahopetnost? Zadnji dve desetletji smo lahko vsi gledali, kako si je 
manjšina nakradla in prisvojila družbeno premoženje. Tako delavci kot 
javni uslužbenci so lahko opazovali, kaj se dela z državo, pa se ni oglasil 
nihče. Nihče ni stopil naprej in rekel »dovolj je«. Nihče ni v domačem 
okolju, v svojem kolektivu jasno in glasno pokazal na sodelavca, ki je 
odnašal domov lastnino podjetja in mu odločno rekel »vrni«. Nihče 
v javnih zavodih ni javno podal ovadbe zoper svojega direktorja, ker 
je ta s svojim vsaj nevestnim ali malomarnim (če ne že koruptivnim) 
ravnanjem škodoval celotnemu kolektivu. Vsem nam je manjkal pogum. 

Pogum, da se kot posamezniki izpostavimo ter zahtevamo pravičnejšo 
ravnanje. Je torej res pogumno dejanje, da protestiram z množico? Da 
je nekaj narobe s tem “pogumom”, kaže tudi to, da si ta ista množica, ki 
kaže s prstom na vlado ter na druge institucije, ne upa javno protestirati 
proti ljubljanskemu županu, ki v sebi združuje vse elemente (korupcija, 
kraja, goljufije, itd.), ki jih množica očita tem, proti katerim protestira. 
Zdi se, da se množica podzavestno zaveda, da je ljubljanski župan 
varovanec stricev iz ozadja in si zato ne upa. Ker se še vedno spominja, 
kakšnih sankcij so sposobni, če se obrneš proti njim.

Da, danes je čas za pogum
Predsednik Ustavnega sodišča je v svojem odzivu med drugim rekel 

»Vlade me ne zanimajo. Vlade so in gredo. Zanima me moja država«. 
Morda je Ustavno sodišče prav zaradi tega zmoglo zbrati dovolj poguma 
in se odločilo, da našo državo zaščiti. Da ji dajo priložnost in možnost, 
da se ob odgovorni politiki reši iz stanja, kamor so jo pripeljale pohlep 
in korupcija. Da, tudi vsakega izmed nas mora zanimati naša skupna 
država. Ne samo doma, za štirimi stenami, ampak tako, da se javno 
postavimo za tiste vrednote in tista ravnanja, ki za Slovenijo pomenijo 
pot v blagostanje in pravično družbo. Da pogumno podpremo tiste in 
tisto, kar je najboljše za našo domovino. In da se pogumno (in ne skrito 
v temi) upremo tistim in tistemu, kar Slovenijo duši in jo uničuje. Ne 
čakajmo na jutri, pogum je dovoljen že danes.
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Bodi dovolj. Prihodnost ne bo lahka, vendar upajmo, da smo priče, kako kontinuiteta, ki jo poosebljajo stari komunisti in tisti, ki žalujejo za Ju-
goslavijo, nezadržno drsi v politični grob. Smetišče bi bilo zanje premalo – od tam bi se znali še enkrat privleči na dan. Komunizem je treba pokopati 
in vanj zasaditi oster kol, kot so nekdaj delali s tistimi, ki so bili osumljeni čarovništva. Komunisti niso le osumljeni, ampak dokazano krivi zločinstva.

Tako imenovana vseslovenska ljudska vstaja se je izkazala za hud 
fiasko.

To, da se ob intenzivni podpori celotnega propagandnega aparata, s 
katerim razpolaga tranzicijska levica, ki je zadnje tedne skoraj dobesed
no pozival ljudi na demonstracije, zbere le nekaj tisoč ljudi (približno 
0,3 odstotka volilnega telesa), je dejansko velik neuspeh za tiste, ki so 
si od tega obetali destabilizacijo, če že ne padec njim osovražene vlade. 
Ob vsej bombastičnosti, s katero so osrednji mediji pospremili dogodek, 
je vse skupaj izpadlo še toliko bolj groteskno.

Takšen razplet se je nekako napovedoval, sploh po tem, kar smo 
lahko videli v zadnjem tednu, ko so maske dokončno padle, tako da je 
tudi največjemu političnem slepcu moralo postati jasno, kdo poskuša 
ljudsko nezadovoljstvo instrumentalizirati za lastne cilje. Najprej so 
se v Mariboru kot “predstavniki ljudstva” in borci zoper skorumpirano 
oblast izpostavili sami odkriti podporniki levice, na čelu z dolgoletnim 
poslancem tedaj vladajoče LDS. Dokončni udarec protestniškemu giba
nju pa se je zgodil v četrtek v Ljubljani, ko se je pred nekdanjo vojašnico 
na Roški cesti zbrala skupina “novih obrazov”, v veliki meri sestavljena 
iz članov Liberalne akademije, ki je za to priložnost ustanovila tako 
imenovani Odbor za pravično in solidarno družbo in katere glavna 
zahteva je – kaj le drugega! – odstop Janševe vlade. V tej druščini, ki 
naj bi predstavljala alternativo aktualni politični eliti, so prevladovali 
ljudje, ki so bili večino poosamosvojitvenega obdobja (nekateri pa 
še bistveno dlje), bodisi na oblasti bodisi tesno povezani z njo. Na ta 

način so bili del vladajočih struktur, in to dlje časa kot katerikoli izmed 
predsednikov zdajšnjih vladnih strank. Če že iščejo tiste, ki so odgovorni 
za kritično stanje, v katerem se nahaja slovenske družba, naj za začetek 
pogledajo v ogledalo!

Nekakšno “novo politiko” naj bi torej predstavljali tisti, ki so ves ta 
čas ideološko “servisirali” tisti pol slovenske politike, ki izhaja iz struk
tur nekdanjega režima. Ki so razpihovali kulturni boj in sistematično 
diskreditirali vse tiste, ki bi lahko ogrozili monopol njihovih političnih 
favorizirancev. Ki so takrat, kadar je kdo organiziral proteste proti njim 
ljubim oblastnikom – in ti protesti so potekali na bolj kultiviran način, 
kot je to primer z zdajšnjimi –, svarili pred “zakonom ulice”, zdaj pa 
taisto “ulico” označujejo za višek demokracije. Ki so lani, po treh letih 
neuspešne vladavine tako imenovanega levega trojčka, ko je začela 
tedanja opozicija, skupaj s številnimi drugimi, pozivati k predčasnim 
volitvam, to označevali za neodgovoren poskus politične destabilizacije; 
a zdaj sami, po manj kot enem letu mandata druge Janševe vlade, 
zahtevajo zamenjavo lete. In lahko si predstavljamo, koga bi si želeli 
na čelu njihove “tehnične vlade”: najverjetneje kakšnega “uglednega” 
zagovornika gradualističnega etatizma, ki je glavni razlog za zdajšnje 
klavrno stanje v državi.  Pri takšnih alternativah ni mogoče najti nič 
originalnega, nobenih novih zamisli, da o kakšni novi (tj. “višji”) morali 
sploh ne govorimo. Gre v pretežni meri za ohranjanje privilegijev. Glavni 
cilj je ostati priklopljen na države jasli – in te morajo biti še naprej čim 
bolje založene.

Ko je odstopil mariborski župan Kangler, je brez dlake na jeziku povedal, da stoje za vsemi temi demonstracijami “skrajni levi krogi v Ljubljani”. 
Vemo, kdo so ti krogi. Nekaj imen je bilo naštetih že zgoraj. Da sledovi tistih, ki so plačevali nasilneže ob demonstracijah, vodijo v Jankovićevo Pozitivno 
Slovenijo, je tudi že znano. V kaj so se pa te demonstracije izrodile, je zapisal Matevž Tomšič na Siol.net pod naslovom “Vstaja privilegirancev”.

bo Janković kdaj vrnil v Pahorjevem slogu. To je nemogoč dogodek, ker 
Janković ne prizna svojih napak in porazov. Kaj šele, da bi se zanje opra
vičil kot Pahor, prevzel odgovornost in ubral neko drugo pot. Janković 
ne bi bil Janković, če krivde za vse ne bi vedno zvalil na druge. Zato ga 
čaka dolga pot navzdol.

Janković je luzer, ker se ničesar ne nauči niti iz napak in porazov svo
jih zaveznikov. Vzemimo Danila Türka, ki je zahteval padec Janševe vlade 
zaradi nezaupanja v javnomnenjskih anketah, čeprav so prav te ankete 
takrat Türku namerile podobno majhno podporo. Največjo nezaupnico 
je seveda dobil v drugem krogu volitev, ko je izgubil. Podobno ravna 
tudi Janković: javnomnenjska podpora mu pada kot kamen, hkrati pa 
zahteva Janšev odstop zaradi nezaupanja “ljudstva”. Katerega? A tistih 
ubogih sedem odstotkov, ki domnevno podpira PS? Če ankete spet ne 
lažejo in je podpora Jankoviću tako kot nekdaj podpora Danilu Türku 
v resnici bistveno manjša, morda celo pod parlamentarnim pragom. 
Ampak Janković “tera svoje”, te slabe lastnosti se oklepa kot pijanec 
plota. Še vedno se vidi kot premierja, ki se mu morajo vsi potencialni 
koalicijski partnerji podrediti kot vazali fevdnemu gospodu ali se 

obnašati kot njegovi nekdanji dobavitelji in podizvajalci v Mercatorju.
Janković bi se moral resno zamisliti nad svojo politično prihodnostjo, 

saj javnomnenjske ankete kažejo, da podporniki bežijo od njega. Na 
volitvah 2011 je zmagal z 28,51 odstotka, zdaj pa mu ankete merijo 
zgolj še okoli sedem do osemodstotno podporo ali več kot trikrat manj. 
Katastrofa! Saj je v opoziciji, zaradi gospodarske krize in nezadovoljstva 
volivcev bi se morala podpora povečati. Jankovićev padec je silovit in 
strm, primerljiv zgolj s Türkovim popolnim propadom. Ko se obrne tok 
strmo navzdol, ga je težko ustaviti. Volivci so končno razkrinkali njegovo 
klobasanje in ne padejo več na njegove poceni finte. Tudi zato ne, ker 
so spoznali, da je luzer.

V leto 2013 zdaj 60letni Janković vstopa v popolnoma drugačnem 
položaju kot zgolj leto dni prej. Takrat je bil v zenitu, danes pa njegova 
zvezda vedno bolj zahaja. Za nameček je storil še eno usodno napako, 
pred katero sem ga posvarila natanko pred letom dni v kolumni “O 
preživetju zombijev iz Liberalne akademije zdaj odloča Zoran Janković”. 
Namesto da bi pred zombiji iz LDS in Zares pobegnil, se je zdaj vrgel v 
njihov pogubni objem. Zato bo skupaj z njimi potonil kot Titanik.
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Dobri	gospod	Jožef	me	 je	vpeljal	 tudi	v	šolske	
za	deve	in	mi	dal	prav	specialna	navodila	za	uspešno	
pedagogično	delovanje,	katera	sem	si	bolj	k	srcu	
vzel	kakor	Zupančičeva.
»Janko,«	mi	je	rekel	med	drugim,	»brez	palice	ne	

boš	nič	opravil.	Zlasti	pri	fantih	iz	Zagona	in	Malega	
Otoka	je	to,	če	ne	edini,	pa	vsaj	nauspešnejši	učni	
pripomoček.	Če	jih	ne	boš	tepel,	te	bodo	imeli	za	
slabiča	in	se	iz	tebe	norčevali.«
To	so	bile	 sevda	vse	drugačne	smernice	kakor	

tiste,	ki	sem	jih	bil	slišal	pri	pedagogiki.	Profesor	Zu-
pančič	nas	je	učil,	da	moramo	prijazno	in	ljubeznivo	
postopati	z	nežno	mladino	in	z	lepo	besedo	vplivati	
na	razum	in	srce.	Ko	sem	to	gospodu	Jožefu	omenil,	
je	zamahnil	 z	 roko	 in	dejal:	»Teorija	 in	praksa	 je	
dvoje,	kar	se	redkokdaj	ujema.	Naj	le	pride	Zupančič	
‘z	lepo	besedo	vplivat’	na	naše	zagonske	in	otoške	
lumpe,	pa	bo	videl,	koliko	bo	opravil!«
Svojo	prvo	šolsko	uro	sem	imel	v	prvem	razre-

du.	Mislim,	da	se	nikdar	pozneje	nisem	tako	skrbno	
pripravljal,	kadar	sem	šel	v	začetku	leta	med	abe-
cedarje.	“Nastopni”	govor	sem	si	celo	napisal	in	se	
ga	 naučil	 na	 pamet.	 Tako	 “oborožen”	 sem	 stopil	
pogumno	pred	svoje	mlado	občinstvo.	Bil	sem	takoj	
neprijetno	iznenaden.	Pri	molitvi	so	se	samo	nekateri	
nekoliko	prečrtali	po	obrazu,	kar	naj	bi	bilo	pokri-
žanje,	očenaš	sem	pa	zmolil	večinoma	sam.	Nekaj	
jih	je	poskušalo	z	menoj	moliti,	pa	so	že	pri	“vsak-
danjem	kruhu”	obupali	in	utihnili.	Jaz	sem	se	temu	
silno	čudil;	toliko	da	nisem	vzrojil	in	jim	dal	očenaš	
za	kazen	desetkrat	prepisati…	Sodil	sem	namreč	po	
sebi,	ki	sem	bil,	še	preden	sem	šel	v	šolo,	“doma”	
celo	v	raznih	grehih	zoper	Sv.	Duha	in	v	tujih	grehih,	
o	poglavitnih	grehih	in	drugih	molitvicah	pa	niti	ne		
bi	govoril.	Vendar	sem	se	premagal	in	začel	govoriti	
o	važnosti,	vzvišenosti	in	lepoti	krščanskega	nauka.	
Naenkrat	se	nekaj	otrok	spusti	v	glasen	jok	in	uren	
tek.	 Niti	 vrat	 niso	 utegnili	 za	 seboj	 zapreti,	 tako	
se	jim	je	mudilo	iz	šole.	Ker	zgled	vleče,	so	jo	tudi	
drugi	potegnili	za	njimi	v	zlato	prostost.	V	razredu	
jih	je	ostalo	komaj	polovica,	pa	tudi	ti	so	se	že	začeli	
sumljivo	premikati.
Da	bi	rešil	svoje	dobro	ime	kot	pedagog	–	kolikor	

se	je	dalo	sploh	rešiti	–	hitim	za	ubežniki	v	vežo.	Na	
srečo	so	bila	hišna	vrata	zaprta,	sicer	bi	se	bila	že	vsa	
meni	poverjena	čreda	razkropila	po	trgu.	Tako	sem	
pa	skušal	z	lepimi	besedami	vplivati	na	njihov	razum,	
da	bi	spoznali,	kakor	koristna	naprava	je	šola,	in	na	
njihovo	voljo,	da	bi	se	vrnili	v	razred.	Toda	ves	moj	
trud	je	bil	zastonj	in	že	se	je	nekaterim	posrečilo,	
da	so	z	združenimi	močmi	odprli	vrata,	ko	mi	prihiti	
na	pomoč	iz	drugega	razreda	gospodična	učiteljica	
Gusti.	Ko	je	zagledala	ta	semenj,	ni	dolgo	oklevala.
»Otroci,	 kar	 hitro	 nazaj	 v	 šolo!	Saj	 so	 gospod	

kaplan	dobri,	dali	vam	bodo	podobice,	če	boste	lepo	

pridni,«	jih	je	vabila	in	spravljala	v	sobo.	Ko	sem	stal	
potem	zopet	pri	katedru,	je	bil	razen	štirih	ali	petih,	
ki	se	jim	je	posrečilo	uiti,	ves	razred	zbran.	Tu	se	
odpro	sunkoma	vrata	in	v	sobo	privleče	neka	mati	
svojo	ubežnico	ter	jo	posadi	na	prvi	prazni	prostor.
»Tako,	sedaj	pa	glej,	da	ostaneš	tu!	Gospod	ka-

plan,	če	ne	bo	ubogala,	jo	tako	nabijte,	da	se	ji	bodo	
naredile	krvave	klobase	na	…«	je	rekla	in	odšla.
Nadobudna	hčerka	pa	menda	ni	hotela,	da	bi	ji	

bil	postregel	s	takimi	krvavicami.	Zato	jo	je	popihala	
za	materjo,	kar	se	mi	je	zdelo	popolnoma	umevno.	
Jaz	bi	bil	na	njenem	mestu	prav	tako	naredil,	če	bi	
mi	bil	kdo	obljubil	klobase	tam,	kamor	ne	spadajo.
Kaj	sem	potem	delal	v	šoli,	ne	vem	več,	pač	pa	se	

še	dobro	spominjam,	da	sem	težko	čakal	konca	ure,	
morda	še	teže	kakor	otroci.	Ko	sem	prišel	domov	in	
potožil	Jerneju	svoj	sramotni	poraz,	me	je	tolažil,	
češ	da	je	vsak	začetek	težak.	Njegova	tolažba	pa	
ni	dosti	zalegla.	Zakaj	dobro	se	spominjam,	da	sem	
nameraval	prositi	za	drugo	mesto,	kjer	bi	ne	imel	
toliko	šole,	pa	sem	še	danes	vesel,	da	nisem	svojega	
sklepa	izvršil.
V	dobrem	mesecu	sem	se	v	šoli	že	popolnoma	udo

mačil.	Sprijaznil	sem	se	tudi	s	prvim	razredom,	ki	
sem	ga	bil	podkupil	s	podobicami.	Ta	učni	pripomo-
ček	mi	 je	priporočila	gospodična	Gusti	 in	priznati	
moram,	da	ni	slab.	Zavitek	podobic	–	in	otroci	so	
znali	čez	teden	dni	že	lepo	moliti.
Vem,	 da	moderna	 pedagogika	 zametuje	 tako	

me	todo	kot	nesodobno.	Navzlic	temu	sem	se	je	jaz	
posluževal	v	ljudski	šoli,	na	liceju	in	v	gimnaziji,	to	pa	
z	najboljšim	uspehom.	Ko	sem	naslednje	leto	prišel	
v	prvi	razred,	jih	je	znalo	že	več	kakor	polovica	lepo	
moliti,	ker	so	otroci	od	svojega	bližnjega	do	daljnega	
sorodstva	zvedeli,	da	dobe	za	nagrado	podobice.	Dá,	
nekateri	so	že	znali	celo	šest	glavnih	resnic.
Iz	nekdanje	“Mladike”	mi	je	ostala	v	jako	dobrem	

spominu	deklica,	ki	so	ji	součenke	dale	ime	“Šukica”.	
Podobica,	ki	jo	je	dobila	prvo	uro	za	očenaš,	jo	je	tako	
navdušila,	da	se	je	skoraj	za	vsako	uro	kaj	novega	
naučila.	Že	takoj	naslednjo	uro	je	prišla	h	katedru	
z	veselo	novico,	da	zna	vero	in	angel	Gospodov.	Ko	
sem	ji	dal	podobico,	je	rekla	nekako	odločno:
»Prosim,	znala	sem	tudi	vero.«
Jaz	je	pa	nalašč	nisem	hotel	razumeti	in	sem	rekel:
»Prav,	si	že	pridna,	zato	sem	ti	dal	podobico,	da	

jo	lahko	doma	pokažeš.«
»Ta	podobica	je	za	angel	Gospodov,	za	vero	je	

pa	še	nisem	dobila,«	mi	je	pojasnila	in	me	nekam	
očitajoče	pogledala.
Drugi	pot	je	bila	previdnejša.	Ko	sem	prišel	čez	

teden	dni	spet	v	razred,	me	je	že	čakala.
»Prosim,	jaz	znam	šest	glavnih	resnic!«
Nesla	 je	podobico	v	klop,	nato	je	bila	pa	takoj	

zopet	pri	katedru.
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»Prosim,	jaz	znam	sedem	svetih	zakramentov!«
Ko	je	tudi	s	temi	zasluženo	podobico	spravila,	je	

pa	prišla	s	“štirimi	poslednjimi	rečmi”.
Čez	štirinajst	dni	mi	je	že	ponudila	zapovedi,	božje	

in	cerkvene.	Nato	je	nekaj	ur	mirovala.	Kakor	sem	
pozneje	spoznal,	se	je	vrgla	z	veliko	vnemo	na	–	
grehe.	In	res	mi	je	prišla	neko	uro	h	katedru	in	mi	z	
največjim	veseljem	povedala,	da	zna	prav	vse	vrste	
grehov.	Do	konca	leta	se	je	naučila	vse	“molitvice”,	
ki	so	bile	zadaj	v	velikem	katekizmu	natisnjene.	Na	
ta	način	prislužene	podobice	je	imela	shranjene	v	
škatli	in	jih	vedno	nosila	s	seboj	v	šolo.	Večkrat	sem	
jo	videl,	kako	jih	je	pred	uro	ogledovala	in	preštevala	
kakor	skopuh	cekine.	Potem	jih	je	pa	vselej	z	vidnim	
zadovoljstvom	zopet	spravila.
Mimogrede	povedano,	je	bila	pa	ta	sicer	jako	lju-

bezniva	Šukica	že	v	prvem	razredu	velika	grešnica.
Pri	nauku	o	spovedi	sem	pri	neki	priliki	omenil,	

da	otroci	v	prvem	razredu	gotovo	še	nimajo	smrtnih	
grehov.	To	moje	mnenje	je	pa	zadelo	pri	Šukici	na	
velik	odpor.	Vstala	je	in	rekla	važno:
»Prosim,	jaz	imam	šest	smrtnih	grehov.«
»Ne,	ne,	gotovo	se	motiš.	Morda	so	to	le	mali	gre-

hi,	smrtni	pa	gotovo	niso,«	sem	ji	skušal	ugovarjati.	
Pa	nisem	nič	opravil,	Šukica	je	ostala	pri	svojem.
»Prosim,	to	so	res	pravi	smrtni	grehi!«
Drugi	otroci	so	jo	pri	tej	važni	izjavi	gledali	s	stra-

hom	in	občudovanjem;	s	strahom,	ker	je	bila	taka	
grešnica,	z	občudovanjem	pa,	ker	je	bila	tako	pogum
na,	da	je	naredila	že	šest	“pravih	smrtnih	grehov”.
Mislim,	da	so	bili	doma	teh	grehov	precej	sokrivi.	

Najbrž	so	ji	pri	vsaki	malenkosti	očitali,	da	je	smrtno	
grešila.
Ko	se	je	nekaj	tednov	pozneje	Šukica	pri	spovedi	

očiščevala,	je	pokleknila	v	spovednico	kakor	veliki.	
Spovednik	je	sicer	slišal	njen	pozdrav	»Hvaljen	Je-
zus!«,	grešnice	pa	ni	nikjer	videl.
»Vstani,«	sem	jo	opomnil.
»Bom	pa	 vstala.	 Prosim	 svetega	blagoslova…«	

je	začela	kar	naglas,	kakor	bi	bila	v	šoli	vprašana.

»Govori	tiho!»
»Bom	pa	tiho.«
Medtem	sem	šel	k	drugi	spovednici	pogledat,	če	

je	vse	v	redu.
»Kaj	pa	sedaj?«	zaslišim	za	seboj	tenak	glasek.	

Bila	je	zopet	Šukica.
»Zmoli	pokoro!«
»Sem	jo	že.	Dve	zdravamariji.«
»Pojdi	tja	k	oltarju	Matere	Božje,	pa	še	tam	zmoli	

očenaš	in	zdravamarijo!«
Bila	je	pa	kmalu	zopet	za	menoj:
»Kaj	pa	sedaj?«
»Sedaj	pa	pojdi	 lepo	domov	in	pazi,	da	te	kak	

avto	ne	povozi!«
»Bom	že	pazila,«	je	rekla	modro	in	jo	oddrobila.
Šukica	mala,	ali	 se	še	spominjaš	 tistih	 srečnih	

časov,	ko	si	bila	kakor	krilatec	brez	kril?	Kje	hodiš	
sedaj?	Bog	bodi	s	teboj	in	angel	tvojih	otroških	let	
naj	te	varuje	na	vseh	tvojih	potih.
Vrnimo	se	k	podobicam.	V	življenju	sem	jih	ve-

liko	razdal,	mladino	sem	z	njimi	razveselil,	sebi	pa	
olajšal	 delo.	 Seveda,	moderna	 pedagogika	 jih	 je	
vrgla	iz	vrste	učnih	pripomočkov	kakor	še	marsikaj	
drugega.	Svoje	dni	 smo	 imeli	ob	sklepu	šolskega	
leta	skušnjo,	sodobno	bi	rekli,	tekmo.	Počastili	so	jo	
s	svojo	navzočnostjo	predstavniki	oblasti	in	godba.	
Tisti,	ki	so	se	najbolje	odrezali,	so	dobili	lepa	darila.	
Vse	to	so	odpravili,	češ	da	to	ni	vzgojno.	Mladino	
moramo	tako	vzgojiti,	pravijo	sodobni	“pedagogiki”,	
da	bo	svoje	dolžnosti	spolnjevala	brez	vsake	sile,	ki	
prihaja	od	drugod,	bodisi	v	obliki	kazni	ali	nagrade,	
s	katero	se	le	“demoralizira”.
Otrok	naj	torej	stori	vse	iz	čuta	dolžnosti!	Rado-

veden	sem,	če	tudi	tisti,	ki	tako	modrujejo,	pišejo	
iz	“golega	čuta	dolžnosti”,	brez	vsake	nagrade.	Saj	
vendar	živimo	v	časih	raznih	častnih	daril,	odlikovanj,	
prehodnih	pokalov	 in	drugih	otipljivih	vzpodbud	k	
uspešnemu	delovanju.	Seveda	 je	vse	 to	samo	za	
odrasle,	mladini	pa	naj	zadostuje	zavest,	da	je	spol-
nila	svojo	dolžnost…

  1. Revni:  dela,
  2. Bogati:  izkorišča prvega,
  3. Vojak:  brani oba,

  4. Davkoplačevalec:  plača za vse tri,
  5. Potepuh:  počiva za vse štiri,
  6. Pijanec:  pije za vseh pet,

  7. Bančnik:  ropa vseh šest,
  8. Odvetnik:  zavaja vseh sedem,

  9. Zdravnik:  ubije vseh osem,
10. Pogrebec:  pokoplje vseh devet,

11. Politik:  živi na račun vseh desetih.
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BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI V DECEMBRU 2012

KRIŽEV POT v postnem času bo	vsako	nedeljo	ob	1:30	popoldne	–	s	petjem	in	blagoslovom
z	Najsvetejšim.	

CVETNA NEDELJA, 24. MARCA: blagoslov	zelenja	pred	kulturnim	centrom	in	procesija	ter	slovesno	
branje	pasijona	pri	enajsti	maši.

V MAJU bodo ŠMARNICE vsako nedeljo ob	1:30	popoldne:	šmarnično	premišljevanje,	pete	litanije	
Matere	božje	in	blagoslov	z	Najsvetejšim.	Na	materinski dan, 13. maja	bodo	šmarnice	ob	3:00	popoldne.

NEDELJA, 2. JUNIJA – TELOVO:	procesija	z	blagoslovom	z	Najsvetejšim	pri	štirih	oltarjih	bo	ob	10:30	
dopoldne	pri	lurški	votlini.	Sledi	sv.	maša	ob	11:00.

NEDELJA, 16. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan.	Sv.	maša	ob	11:00,	pete	
pete	litanije	Matere	Božje	takoj	po	maši	pri	lurški	votlini.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 23. JUNIJA – Slovenski športni klub iz	Lemonta	organizira	 tekmovanje	s	Slovenci	 iz	
Kanade	v	soboto	in	nedeljo.	V	nedeljo	ob	11:00	dopoldne	bo	sv.	maša	pri	votlini,	sledi	piknik	na	hribu.	
Slovensko-ameriški dan	ob	praznikih	neodvisnosti	Slovenije	in	Združenih	držav	Amerike.

NEDELJA, 14. JULIJA – Romanje članic Slovenske Ženske Zveze.	Romarska	maša	bo	ob	11:00	
dopoldne,	po	maši	pete	litanije	Matere	Božje.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 21. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170.	Romarska	maša	bo	ob	11:00	do-
poldne.	Po	maši	pete	litanije	Matere	Božje	z	blagoslovom.	Nato	piknik	na	hribu.

NEDELJA. 11. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra 
v Lemontu	s	sv.	mašo	ob	11:00	dopoldne.	Po	maši	in	petih	litanijah	bo	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 25. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik” Romarska	maša	bo	ob	11:00	dopoldne,	
po	maši	pete	litanije	Matere	Božje,	oboje	pri	lurški	votlini.	Pikniško	kosilo	bo	na	hribu.	Žrebanje	dobitkov	
bo ob 4:00 popoldne.

NEDELJA, 3. 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.
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