
A
V
E
M
A
R
I
A

ŠT. 3 — LETNIK 105 — MAREC 2013



ŠTEVILKA 3
LETNIK 105

MAREC 2013
Mesečnik AVE MARIA izdajajo 

slovenski frančiškani v ZDA
14246 Main Street,

 Lemont, IL 60439-0608, USA
Naročnina:

30 US$; 32 CAN$; 28,80 evrov
Urednik in upravnik:

P. Bernardin Sušnik, OFM
Tel.: (630) 257-3106

e-mail: bs1935@sbcglobal.net
www.avemaria-izlemonta.com

Tisk in distribucija:
DORINA D. O. O., Dermotova 25

1000 Ljubljana, Slovenija
Spremembe naslovov in vse dru-

ge dopise pošiljajte na naslov:
Ave Maria

P. O. Box 608
Lemont, IL 60439-0608

JALOVEC je 2.645 m visoka gora v Julijskih Alpah in je šesti najvišji vrh v Sloveniji. Sosednje gore so Mangart 
(proti zahodu), Travnik in Mojstrovka (proti vzhodu) ter Ponce (proti severu). Vrh stoji na meji med črnomorskim in 
jadranskim povodjem, med alpskimi dolinami Tamarja, Loške Koritnice in Trente.

Vrh je prvi osvojil leta 1875 Karl Wurmb (z vodnikoma Črnuto in Strgulcem). V obdobju med obema vojskama je 
preko vrha potekala rapalska meja, eno od bližnjih italijanskih vojaških opazovalnic so leta 1950 preuredili v Zavetišče 
pod Špičkom (2.064 m). Zaradi lepe oblike je Jalovec v grbu Planinske zveze Slovenije.

Vse označene poti na Jalovec so zelo zahtevne. Pristop iz Koritnice in Tamarja je možen preko Kotovega sedla (2.134 
m), iz Trente preko Zavetišča pod Špičkom, varovana pot vodi tudi pod Goličico (2394 m). Dostop je iz Trente ali skozi 
Jalovško škrbino iz Tamarja). Pot skozi Jalovčev ozebnik je zaprta, a je še vedno označena na starejših zemljevidih.

Danes spada Jalovec med najbolj obiskane vrhove Julijskih Alp. Vse poti nanj pa so za htevne, dolge in naporne, 
zato se lahko vzpona lotijo le izkušeni, dobro opremljeni in kondicijsko pripravljeni gorniki. Za primerjavo naj povemo, 
da šteje vzpon na Triglav za lažjega kot je na Jalovec.

Zadnji teden v marcu je letos veliki teden, ki se začenja s cvetno nedeljo (24.) Praznik Gospodovega oznanjenja, 
ki bi letos padel na veliki ponedeljek, je prenešen na 8. april. Veliki teden se nadaljuje v svetem tridnevju: na veliki 
četrtek (28.) je spomin Jezusove zadnje večerje, na veliki petek (29.) spomin njegovega trpljenja in smrti, na veliko 
soboto (30.) pa se z večernim praznovanjem vigilije spominjamo njegovega vstajenja. Na veliki petek je strogi post: 
pritrganje v jedi, ki velja za vse, ki so dopolnili 21 let starosti in niso začeli 60. leta starosti; zdržek od mesa, ki veže vse 
od 14. leta starosti dalje. Velika noč Gospodovega vstajenja pade letos na zadnji dan marca (31.); z njo se začenja 
velikonočni čas, ki traja do binkošti, ki bodo letos 19. maja. Še nekaj marčevih godov poleg Marijinega moža sv. Jožefa 
(19.): opat in škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja I. in opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); poljski kraljevič 
Kazimir (4.); frančiškanski spokornik Janez Jožef od Križa (5.); ustanovitelj reda usmiljenih bratov Janez od Boga (8.); 
cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba 9.); mučenka Doroteja (12.); redemptorist 
Klemen Marija Hofbauer (Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Baraga; apostol Ircev Patricij (17.); škof 
in cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21.); spokornica Katarina Genovska (22.); 
škof Rupert Salzburški (27); začetnik karmeličanskega reda Bertold (29.); in gosposvetski škof Modest (31.).
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Kdor v cerkvi pri službi božji le svoje hvale išče, božje hiše vreden ni;
naj gre v gledališče s svojim petjem in godenjem.

bl. Anton Martin Slomšek

Če je v sušcu zemlja preveč pila,
bo poleti manj dobila.

Kolikokrat sušca megla stoji,
tolikokrat poleti ploha prigrmi.

Če breskve pred Gregorjem (12.) cveto,
trije eno pojedo.

Kadar sonce svete Jere (17.) posije,
čez tri dni sneg pokrije.

MAREC – SUŠEC
		1	 P	 PRVI	PETEK;	Albin,	šk.;	Antonina,	muč.;
		2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Neža	Praška,	dev.;

  3 N 3. POSTNA NEDELJA;
		4	 P	 Kazimir,	kraljevič;	Placida	Viel,	red.	ust.;
		5	 T	 Janez	Jožef	od	Križa,	red.;
		6	 S	 Fridolin,	op.;	Marcijan,	muč.;
		7	 Č Perpetua	in	Felicita,	muč.;
		8	 P	 Janez	od	Boga,	red.	ust.;	Janez	Avilski,	

duh.;	Baptista	Varani,	red.;
		9	 S	 Gregor	Niški,	šk.,	c.	uč.;	Frančiška	Rimska,	

red.;	Katarina	Bolonjska,	dev.;

 10 N 4. POSTNA NEDELJA;
	11	 P	 Sofronij,	patriarh;	Evlogij,	muč.;
	12	 T	 Doroteja,	muč.;	Engelhard,	red.;
	14	Č Matilda,	kraljica;	Florentina,	op.;
	15	 P	 Klemen	Marija	Dvoržak	(Hofbauer),	red.;	

Ludovika	Marillac,	red.;
	16	S	 Hilarij	in	Tacijan,	oglejska	muč.;

 17 N 5. POSTNA NEDELJA;
	18	 P	 Ciril	Jeruzalemski,	šk.,	c.	uč.;	Salvator	iz	

Horte,	red.;	Evrard,	muč.;
	19	 T	 JOŽEF,	MOŽ	DEVICE	MARIJE;
	20	S	 Klavdija	in	tov.,	muč.;	Kutbert,	šk.;
	21	Č Nikolaj	iz	Flüe,	pušč.;	Serapion,	šk.;
	22	 P	 Katarina	Genovska,	spok.;	Zaharija,	pap.;
	23	S	 Alfonz	Toribij	iz	Mongroveja,	šk.;

	24	N	 CVETNA NEDELJA;	Katarina	Švedska,	red.;
	25	 P	 Dizma,	desni	razbojnik;	Humbert,	op.;
	26	 T	 Ludgar,	šk.;	Kastul,	muč.;	Evgenija,	muč.;	

Didak-Jožef	iz	Cadiza,	red.;
	27	S	 Rupert	Salzburški,	šk.;	Lidija,	muč.;
	28	Č VELIKI	ČETRTEK;	Sikst	III.,	pap.;	Milada	

Praška,	dev.;	Bojan,	knez,	muč.;
	29	 P	 VELKI	PETEK;	Bertold,	red.	ust.;	Ciril,	dia-

kon,	muč.;	Evstracij	Postivec,	muč.;
	30	S	 VELIKA	SOBOTA;	Amadej	IX.,	savojski	

knez;	Janez	Klimak,	op.;	Kvirin,	muč.;

 31 N VELIKONOČNA NEDELJA GOSPODO-
VEGA VSTAJENJA;	Modest,	gosposvetski	
šk.;	Gvido,	op.;	Benjamin,	muč.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELIMO VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

VESELO ALELUJO!

UREDNIK VAM
Tik pred zaključkom redakcije te številke nas 

je presenetila novica, ki jo je na konzistoriju 11. 
februarja v Vatikanu objavil papež BENEDIKT 
XVI. 28. februarja ob osmih zvečer bo stopil v 
veljavo njegov odstop od službe rimskega škofa 
in naslednika sv. Petra in bo moral biti sklican 
konklave za izvolitev novega papeža.

V zgodovini je do zdaj znan samo en odstop pape-
ža.	To	se	je	zgodilo	leta	1294,	ko	je	odstopil	Celestin	
V.	Peter	iz	Isernije,	kot	se	je	imenoval	po	rojstvu,	je	
bil	najprej	opat	benediktinske	opatije	v	Beneventu,	
pozneje	pa	puščavnik	na	gori	Murrone.	Za	papeža	ga	
je	 izvolil	kardinalski	zbor	v	Perugii,	ki	 je	bil	močno	
razcepljen	med	rimski		plemiški	rodbini	Orsini	in	Co-
lonna,	in	se	dve	leti	ni	mogel	odločiti,	koga	naj	izbere	
za	papeža.	Slednjič	so	izvolili	puščavnika	Petra,	ki	je	
imel	takrat	že	preko	80	let.	Ker	je	sam	uvidel,	da	je	
neposoben	za	vodstvo	Cerkev,	je	po	petih	mesecih	
predložil	kardinalom	svoj	odstop,	ki	so	ga	tudi	sprejeli.
Ne	samo	nekateri	slovenski,	pač	pa	tudi	nekateri	

svetovni	mediji	(npr.	CNN)	navajajo	kot	zadnji	dose-
danji	odstop	papeža	primer	Gregorija	XII.	leta	1415,		
pred	njim	pa	naštevajo	še	Poncijana	(235),	Marce-
lina	(304),	Silverija	(537),	Janeza	XVIII.	(1009)	in	
Benedikta	IX.	(1047).	Vendar	so	ti	primeri	drugačni.	
Poncijan	 in	Marcelin	sta	se	odpovedala	svoji	službi	
šele	 potem,	 ko	 sta	 bila	 ob	 preganjanju	 kristjanov	
pregnana	iz	Rima	in	fizično	onemogočena	izpolnjevati	
svojo	službo.	Prav	tako	se	je	Silverij	odpovedal	iz	iz-
gnanstva,	le	da	je	bilo	njegovo	izgnanstvo	posledica	
političnih	spletk	in	ne	preganjanja	kristjanov.	Janez	
XVIII.	je	odstopil	pod	prisilo	zaradi	vladarskih	sporov.	
Benedikt	IX.	je	bil	iz	zloglasne	družine	tuskulanskih	
grofov	in	zgodovina	še	do	danes	ni	mogla	razjasniti	
vseh	temnih	okoliščin	njegovega	trikratnega	pojavlja-
nja	na	papeškem	sedežu.	Gregorij	XII.	je	bil	papež	
v	razdobju	zmešnjav	po	vrnitvi	papežev	iz	Avignona	
v	Rim,	ko	so	francoski	kardinali	izvolili	protipapeža	v	
Avignonu,	koncil	v	Pisi	pa	je	izvolil	še	svojega	proti-
papeža,	tako	da	končno	nihče	ni	vedel,	kdo	je	pravi	
papež.	Edino	rešitev	so	videli	v	koncilu,	ki	je	bil	sklican	
v	Konstanci	in	je	v	letih	1415	do	1417	odstavil	vse	
tri	ter	je	bil	nato	izvoljen	Martin	V.	Celestin	V.	je	torej	
res	edini	pred	sedanjim	papežem,	ki	je	odstopil	po	
lastnem	preudarku.	

Marca	 nobeden	 od	 slovenskih	 frančiškanov	 v	
Ameriki	ne	goduje	in	ne	praznuje	rojstnega	dneva.

Marca so umrli: p. Marcel Marinshek	(5.	marca	
1951);	br. Antonin Šega	(3.	marca	1973);	p. Jožef 
Čagran	(28.	marca	1988).	Naj	v	miru	počivajo!

p. Bernardin
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45. govor 23-24

Deležni bomo velikonočne 
skrivnosti zaenkrat še na način, 
ki je vezan na podobo, vendar 
že očitneje kakor v stari zavezi. 

Upam si trditi, da je velika noč, obhajana pod postavo, bila samo nejasna podoba, zgolj predpodoba. Še 
malo in obhajali bomo popolnejšo in svetlejšo veliko noč, ko 
bo Beseda pila z nami novo vino v kraljestvu svojega Očeta. Tedaj 
nam bo razkrila in povedala, kar je sedaj le nakazala, upošte
vajoč naše stanje. Vendar velika noč, ki jo zdaj praznujemo, 
že spada v red večne novosti.

Kakšna je velikonočna pijača in uživanje? To moramo vedno 
bolj spoznavati. Kristus daje umevanje tega in svoje učence 
uči in tudi za učitelja, ki poučuje, je pouk o tem hrana.

Potrudimo se, da bomo v duhu evangelija postali deležni 
postave, toda ne po črki, ampak na dovršen, ne pa na nedo
vršen način, na večen in ne le začasen način. Naše glavno 
mesto naj ne postane Jeruzalem tu spodaj, temveč nebeška 
prestolnica, ne mesto, ki ga gazijo vojaški škornji, marveč 
mesto, kjer vzklikajo angeli.

Ne prinesimo v žrtveni dar ne juncev ne ovc, katerim rastejo 
rogovi in parklji, saj so ti darovi večinoma mrtvi in brezčutni. 
Skupaj z nebeškimi zbori darujmo Bogu daritev hvale. Vstopi
mo skozi prvo zagrinjalo, približajmo se drugemu in poglejmo 

v samo Presveto.
Predlagam celo 
več: darujmo sa

mi sebe Bo
gu, oziro ma 

darujmo se vsak dan, svoj sleherni gib. Vse vzemimo nase 
zaradi Besede: s trpljenjem posnemajmo trpljenje, s 
krvjo počastimo kri, voljno se povzpnimo na križ.

Če si Simon iz Cirene, si naloži križ in nadaljuj pot; 
če si pribit na križ kakor razbojnik, pošteno priznaj 
Boga. Kristus je bil prištet med hudodelce zaradi tebe 
in tvoje grešnosti, zaradi njega postani ti pravičen. Po
časti njega, ki je zaradi tebe razpet na križ, in tudi sam 
pribit na les izvleci nekaj dobrega iz lastne hudobije: 
za ceno smrti si kupi odrešenje, vstopi z Jezusom v 
raj, da boš spoznal, kolikšne dobrine si zapravil. Pusti 
sramotilca, naj s svojim preklinjanjem umre zunaj, ti 
pa občuduj rajske lepote.

Če si Jožef iz Arimateje, prosi za Jezusovo telo pri 
človeku, ki je Jezusa velel križati. Telo, ki je očistilo 
greh sveta, naj postane tvoja last. Ako si Nikodem, 
nočni častilec Boga, ga mazili z dišavami za pokop. Če 
katera od žená, Marija ali ona druga Marija ali Saloma 
ali Joana, se jokaj ob zori. Pohiti, da boš prvi videl od 
groba odvaljeni kamen, morebiti boš zagledal angela 
ali celo Jezusa samega.

P. Vladimir Kos

»NI MARAL JE OSRAMOTITI«
O možu pel bom, ki kljub srčni stiski
ni hotel Zaročenke vreči v sram –
o Jožefu, ki mu z Nebá je blisk
odkril skrivnost v ljubečem Božjem Umu.

Kako skrbnó si to Devico čuval,
da mogla je roditi Detece:
po Njej zares človeškega rodu,
in vendar Sina Božjega na veke.

Zares si, ljubi Jožef, svet še danes
in nam, ljudem, neizrečéni vzor.
Še danes Sin je Božji Tebi vdan,
kot nékdaj, ko s Teboj je vstajal z zoro.

Ne bom odstavil harfe brez naprošnje:
a tókrat ni iz evrov nov prerod...
Slovenska Cerkev potrebuje mož,
ki kakor Ti se ne bojé svobode.

DELEŽNI BOMO
VELIKONOČNE SKRIVNOSTI

sv. Gregor Nazianški,
škof (330-390)

Kristus in Magdalena: »Ne dotikaj se me!«
(Beato Angelico da Fiesole)
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NEDELJSKE
3. marec
3. postna nedelja
BOG POŠLJE MOJZESA
2 Mz 3,1-8.13-15
Božja		prikazen	Mojzesu	v	gorečem	grmu	je	eden	

osnovnih	dogodkov	Stare	zaveze:	razodetje	Božje-
ga	imena.	Mojzesa	predstavi	kot	prototip	preroka.	
Bog	se	predstavi	kot	Bog	očakov,	njegovo	ime	pa	je	
skrajšano	v	hebrejščini	Jahvé.	Čisto	točnega	pomena	
tega	imena	še	danes	ne	vemo,	še	najbližji	mu	je	“Jaz	
sem,	ki	sem”.	Kakšen	je	ta	Bog?	Je	Bog,	ki	stoji	blizu	
svojemu	 ljudstvu.	 Je	Bog,	 ki	 je	 svojemu	 ljudstvu	
zvest.	 Je	 Bog,	 ki	 svojo	 neizmerno	moč	 uporablja	
v	dobro	svojega	ljudstva.	Tega	Boga	mora	Mojzes	
oznaniti	svojemu	ljudstvu,	torej	je	prva	prerokova	
naloga	oznanjevanje.	Ker	verujemo	v	istega	Boga,	
vemo,	da	on	vodi	 tudi	 našo	 zgodovino	 in	posega	
vanjo.	 Sodelovanje,	 ki	 ga	 	 pričakuje,	 lahko	 tudi	
odrečemo	na	lastno	odgovornost,	bo	pa	svoj	načrt	
vseeno	uresničil.	Naše	prošnje	usliši	samo	takrat,	
kadar	 je	to	za	nas	dobro	 in	se	z	njegovimi	načrti	
skl	ada.	Človek	ne	more	dokončno	ugotoviti,	kaj	je	
zanj	najboljše.	Torej	se	je	treba	podrejati	Božji	volji,	
kakor	se	otrok	podreja	volji	svojih	staršev.
10. marec
4. postna nedelja
IZRAELCI OBHAJAJO VELIKO NOČ
Joz 5,9-12
Velika	noč,	ki	so	jo	praznovali	v	Gilgálu	in	o	njej	

poroča	Jozuetova	knjiga,	odgovarja	tisti	veliki	noči,	
ki	so	jo	praznovali	v	Egiptu.	Z	egiptovsko	se	je	izhod	
iz	sužnosti	začel,	z	gilgálsko	se	končuje.	Tudi	mane	
naenkrat	ni	več:	od	tega	trenutka	dalje	so	izrael-
ska	hrana	pridelki	obljubljene	dežele.	Iz	tega	slede	
naslednje	misli:	Izrael	se	v	Gilgálu	zaveda	Božjega	
odrešilnega	posega	v	lastno	zgodovino,	vendar	bo-
gastva	odrešenja	še	ni	dokončno	dosegel.	Mu	tudi	
ne	bo	dano	brez	njegovega	dejavnega	sodelovanja	
in	 s	 praznovanjem	 velike	 noči	 se	 to	 sodelovanje	
pripravlja.	Vse	velja	tudi	za	naše	praznovanje	velike	
noči:	Bog	je	s	Kristusom	posegel	v	zgodovino	in	nam	
pokazal	pravo	pot,	vendar	daru	odrešenja,	večne-
ga	življenja,	 še	nismo	odsegli	 in	ga	brez	 svojega	
sodelovanja	tudi	ne	bomo.	Velika	noč	torej	ne	sme	
biti	samo	spomin	na	preteklost,	ampak	opomin	za	
sodelovanje	pri	uresničevanju	Božjega	kraljestva.
17. marec
5. postna (tiha) nedelja
BOG DAJE NOVO ŽIVLJENJE
Iz 43,16-21
»Glejte,	novo	stvar	storim,	zdaj	že	klije.«	Prerok	

v	drugem	delu	 Izaijeve	knjige	 (Iz	40-55)	opisuje	
vrnitev	 ljudstva	 iz	 te	babilonske	sužnosti	 kot	nov	
izhod	iz	Egipta.	Za	kristjana	je	tak	izhod	iz	Egipta	
Jezusov	poseg	v	zgodovino.	Njegov	nastop	in	nauk	
sta	svetu	prinesla	bistvene	spremembe.	»Tisto,	kar	
je	bilo«	pomeni	Gospodovo	zvesto	in	mogočno	de-

lovanje.	»Novo«	je	treba	pričakovati	tako,	da	Božjo	
voljo	spoznavamo	in	jo	uresničujemo.	Prav	tega	pa	
tisti,	ki	ne	verujejo,	ne	marajo	in	nočejo	–	radi	bi	
ostali	 edini	 gospodarji	 zgodovine.	 V	 spoznavanje	
Božje	 volje	 spada	 tudi	 razumevanje	 zla,	 ki	 je	 na	
svetu.	Boriti	se	proti	njemu	z	molitvijo,	propagando	
in	prispevki	pomeni	sodelovati	v	Božjem	odrešilnem	
načrtu.	Trpečim	bratom	pomagamo	zato,	da	bi	kot	
Božji	otroci	dosegli	pravico,	ki	jo	je	Kristus	omenil	v	
blagrih.	Pokora	naj	ne	bo	samo	zadoščevanje	zase,	
ampak	tudi	ljubezniva	pomoč	bližnjim.
24. marec
cvetna nedelja Gospodovega trpljenja
SRAMOTENJE BOŽJEGA SLUŽABNIKA
Iz 50,4-7
Na	cvetno	nedeljo	je	pred	nami	podoba	trpečega	

Božjega	služabnika	iz	drugega	dela	Izaijeve	knjige.	
Božji	služabnik	trpi,	ne	da	bi	bil	sam	česa	kriv,	zato	
je	bil	pomemben	Izraelcem	v	izgnanstvu,	saj	mnogi	
pri	tem	niso	imeli	nobene	krivde.	Končno	je	vse	bilo	
posledica	svojeglavih	in	napačnih	odločitev	vladajo-
čih	krogov.	Sicer	se	pa	danes	dogaja	isto:	odločajo	
tisti,	ki	vladajo,	posledice	njihovih	napačnih	odloči-
tev	pa	nosimo	vsi.	Vse	trpljenje	Božjega	služabnika	
se	 je	 uresničilo	 v	Kristusu.	 Tudi	 naše	 trpljenje	 je	
sodelovanje	v	Božjem	odrešilnem	načrtu.	Z	godr-
njanjem	sprejeto	trpljenje	razodeva	sebičnost	in	ni	
nič	vredno.	Kjer	namreč	manjkajo	pravičnost,	ljube-
zen,	spoštovanje	svobode,	tam	postane	Kristusovo	
oznanilo	žaljiva	prevara,	njegova	smrt	dogodek	brez	
koristi,	Bog	sam	pa	velik	vprašaj.	Dejanja	ljubezni,	
čeprav	še	tako	majhna,	oznanjajo	uspešneje	kot	vsa	
sredstva	javnega	obveščanja.
31. marec
velika noč Gospodovega vstajenja
APOSTOLI SO PRIČE VSTAJENJA
Apd 10,34a.37-43
V	Petrovem	govoru	v	Cezareji	je	važen	poudarek,	

da	je	Bog	Jezusa	obudil	»tretji	dan«.	Ta	izraz	izvira	
sicer	 iz	 evangeljskega	 poročila,	 da	 je	 Jezus	 vstal	
tretji	dan,	poznali	pa	so	ga	že	Judje	in	ga	najdemo	
pri	preroku	Ozeju.	Razlagali	so	ga	kot	končno	vsta-
jenje	teles,	čeprav	je	bila	njihova	razlaga	še	močno	
primitivna	in	meglena.	Kar	spomnimo	se,	da	so	bili	
še	v	Kristusovem	času	saduceji,	ki	niso	verovali	v	
vstajenje	od	mrtvih.	Tudi	naša	razlaga	je	bila	včasih	
zelo	primitivna.	Kristusovo	vstajenje	je	prvo	izmed	
mnogih.	Njegovo	pokopano	telo	se	je	spremenilo	v	
poveličano.	Za	nas	bo	nekoliko	drugače:	dobili	bomo	
“novo	telo”,	o	katerem	večkrat	govori	Nova	zaveza.	
Kristus	je	namreč	odrešil	celotnega	človeka	in	tako	
bo	tudi	njegov	materialni	del,	njegovo	telo,	deležno	
zveličanja.	Si	je	pa	seveda	treba	to	“novo	telo”,	ki	
pomeni	zveličanje,	zaslužiti	z	dobrimi	deli.	Tisti,	ki	
ga	ne	bodo	vredni,	ga	ne	bodo	prejeli	in	jim	bo	s	
tem	odrečeno	tudi	večno	življenje.	In	to	je	najhuj-
ša	možna	kazen	–	izgubiti	življenje,	ki	je	največja	
dobrina.	Ko	bo	prišel	čas	za	dokončno	odločitev,		se	
bo	pa	moral	odločiti	vsak	sam.	Bog	bo	pod	njegovo	
odločitev	samo	potegnil	črto	in	jo	tako	potrdil.
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BRALI
DUNAJ — Ustanova	Pro	Oriente	 je	objavila	novi-
co,	da	 so	neznanci	 v	noči	 z	2.	na	3.	 januar	vdrli	
v	samostansko	cerkvico	Marijinega	zaspanja	 iz	5.	
stoletja	v	vasi	Mrtvica	pri	Vladičinem	Hanu	na	jugu	
Srbije.	Poškodovali	so	štiri	 ikone,	ukradli	denar	in	
povzročili	še	drugo	škodo.	V	to	cerkev	so	radi	pri-
hajali	romarji,	v	njej	naj	bi	se	dogajali	tudi	čudeži.
VATIKAN — Riccardo	 Migliori,	 novi	 predsednik	
skupščine	 Organizacije	 za	 varnost	 in	 sodelovanje	
v	Evropi	(	OVSE),	je	9.	januarja	pri	srečanju	s	pa-
pežem	Benediktom	XVI.	poudaril,	da	je	prispevek	
apostolskih	nunciatur	na	področju	osebnih	pravic	in	
verske	svobode	zelo	dragocen.	To	še	posebej	velja	
za	apostolske	nunciature	v	Srednji	Aziji.	Spoštova-
nje	verske	svobode	je	za	OVSE	obenem	lakmusov	
test	spoštovanja	in	pluralnosti	človekovih	pravic.
PARIZ — V	Parizu	je	v	nedeljo,	13.	januarja,	več	
kot	650.000	Francozov	demonstriralo	proti	načrto-
vani	uvedbi	istospolnih	porok	in	pravici	istospolnih	
partnerjev	do	posvojitve	otrok.	Demonstrantom	so	
se	 pridružili	 tudi	 predstavniki	 katoliške	 Cerkve	 s	
kardinalom	Philippom	Barbarinom	na	čelu.	Demon-
stracij	so	se	udeležili	 in	 jih	podprli	 tudi	člani	dru-
gih	verstev,	med	njimi	muslimani	in	judje,	številni	
ugledni	francoski	politiki,	že	v	četrtek,	10.	januarja,	
pa	 še	 člani	 Francoske	 katoliške	 akademije.	 Inšti-
tut	za	raziskavo	javnega	mnenja	Ifop	je	ob	koncu	
prejš	njega	tedna	objavil	podatek,	da	62%	Franco-
zov	meni,	da	se	v	francoski	javnosti	preveč	govori	
o	 istospolnih	porokah	 ter	 da	 se	 temu	v	 javnih	 in	
drugih	razpravah	namenja	preveč	pozornosti.
VARŠAVA — Varšavsko	okrožno	sodišče	je	14.	ja-
nuarja	zavrnilo	pritožbo	več	poslancev	proticerkve-
nega	gibanja	Palikot,	ki	so	zahtevali,	da	je	treba	iz	
dvorane	poljskega	parlamenta	odstraniti	križ.	Sod-
nica	Alicja	Fronczyk	je	pri	sodni	obravnavi	sicer	pri-
znala,	da	se	lahko	ateisti	ob	pogledu	na	križ	poču-
tijo	“nelagodno”,	vendar	s	tem	niso	kršene	osebne	
pravice	sedmih	tožnikov.	Ti	so	namreč	pri	pritožbi	
poudarjali	prav	to:	da	leseni	križ	v	dvorani	poljske-
ga	 parlamenta	 ranjuje	 njihovo	 pravico	 do	 verske	
svobode.	Zato	so	zahtevali,	da	ga	odstranijo	oziro-
ma	v	dvorani	obesijo	tudi	znamenja	drugih	religij.
VARŠAVA — V	ponedeljek,	28.	januarja,	so	v	var-
šavski	stolnici	sv.	Janeza	pokopali	nekdanjega	polj-
skega	primasa	Jozefa	Glempa,	ki	je	umrl	23.	janu-
arja	v	84.	letu	starosti	po	dolgi	bolezni.	Primas	je	
bil	od	leta	1981,	ko	ga	je	rojak	papež	Janez	Pavel	
II.	imenoval	za	nadškofa	v	Gnieznu,	do	80.	rojstne-
ga	dne	decembra	2009,	23	let	predsednik	Poljske	
škofovske	konference,	leta	1983	ga	je	papež	Janez	
Pavel	II.	imenoval	za	kardinala.	S	svojim	posredo-
vanjem	med	 nekdanjim	 komunističnim	 vodstvom	
Poljske	 in	 neodvisnim	 sindikatom	 Solidarnost	 je	
veliko	prispeval	k	zmagi	poljskega	gibanja	za	reši-
tev	izpod	komunizma	leta	1989,	nazadnje	pa	tudi	
k	poljsko-ruski	spravi,	podpisu	izjave	avgusta	2012	
med	Poljsko	škofovsko	konferenco	in	moskovskim	
pravoslavnim	patriarhatom.

VATIKAN — Letošnje	postne	duhovne	vaje	za	pa-
peža	in	njegove	sodelavce	v	rimski	kuriji	od	17.	do	
23.	februarja	je	vodil	predsednik	Papeškega	sveta	za	
kulturo	kardinal	Gianfranco	Ravasi.	Vsak	dan	je	imel	
po	štiri	meditacije	v	kapeli	Odrešenikove	Matere,	ki	
jo	je	z	mozaiki	poslikal	slovenski	jezuit	in	sli	kar	dr.	
Marko	Ivan	Rupnik	s	sodelavci	iz	Centra	Aletti.
VATIKAN — Papeške	ustanova	za	pomoč	siromaš-
nim	 ljudem	 jim	 je	 leta	 2011	 namenila	 900.000	
evrov.	Pomoči	niso	dobili	le	posamezniki	v	stiski,	ki	
so	zanjo	zaprosili	(7.000	oseb	in	ustanov),	marveč	
tudi	okrog	50	dobrodelnih	ustanov,	ne	 le	v	Italiji,	
ampak	tudi	drugod,	predvsem	v	Vzhodni	Evropi	in	
na	Bližnjem	vzhodu.
BERN — Agencija	Kipa	iz	Fribourga	poroča,	da	je	
89%	od	7.500	vprašanih	Švicarjev	na	prvo	mesto	
kot	najpomembnejše	v	letu	2013	postavilo	zakon,	
družino	 in	 partnerstvo,	 na	 drugo	 zdravje	 (82%),	
šele	na	tretje	pa	svoj	odnos	do	Boga	(30%).
LONDON —	Sodnik	 je	zavrnil	pritožbo	negovalke	
v	otroški	bolnišnici,	ki	iz	verskih	razlogov	ni	hote-
la	 delati	 ob	 nedeljah.	 Zavrnitev	 je	 obrazložil,	 češ	
da	dela	prosta	nedelja	ni	 “srčika”	 krščanstva.	Da	
nedelja	 ni	 zavarovana	 kot	 dela	 prost	 dan,	 naj	 bi	
po	trjevali	drugi	kristjani,	ki	se	ne	branijo	delati	ob	
nedeljah.	Za	negovalko	so	se	zavzeli	krščanski	ak-
tivisti,	ki	so	dejali,	da	razsodba	oškoduje	kristjane	v	
primerjavi	s	člani	drugih	verstev	ter	da	noben	sod	nik	
ne	more	odločati,	kaj	je	“srčika”	krščanske	vere.
BANGKOK —	Phil	Robertson	iz	človekoljubne	usta-
nove	Human	Rights	Watch	 je	 povedal,	 da	 so	 viet-
namske	oblasti	priprle	katoliškega	branilca	človeko-
vih	pravic	in	blogerja	Le	Quoca	Quana.	Očitale	so	mu	
utajo	davkov,	kar	naj	bi	bilo	po	Robertsonovem	mne-
nju	“novo	orožje	vlade	zoper	politične	oporečnike”.
LONDON —	Predsednik	angleške	in	valižanske	ka-
toliške	škofovske	konference,	nadškof	Vincent	Ni-
chols,	 je	 katoličanom	 z	 istospolnimi	 nagnjenji	 po	
šestletnem	potrpljenju	prepovedal	tako	imenovane	
“soho-maše”	v	eni	od	londonskih	cerkva	ter	to	cer-
kev	podredil	osebnemu	ordinariatu,	kjer	se	zbira-
jo	nekdanji	anglikanci,	ki	so	prestopili	v	katoliško	
Cerkev	iz	nezadovoljstva	nad	liberalnimi	stremljenji	
svoje	nekdanje	verske	skupnosti.
BERLIN —	Kardinal	Rainer	Maria	Woelki	je	v	novo-
letnem	govoru	obsodil	evtanazijo	in	pozval	k	odpo-
ru	zoper	“kulturo	smrti”	v	raznih	oblikah	ter	zoper	
“val	nasilja”,	kakršnega	je	lani	doživel	Berlin.
KÖLN — Kölnski	nadškof	kardinal	Joachim	Meisner	
je	v	pogovoru	za	Tagespost	izjavil,	da	se	je	Cerkev	
po	drugem	vatikanskem	koncilu	preveč	prilagodila	
duhu	časa.	Zmanjšal	se	je	čut	za	sveto,	močno	se	
je	zanemarila	kateheza	o	zakramentih,	črtala	zuna-
nja	znamenja	strahospoštovanja	Boga.
VATIKAN — Benedikt	XVI.	je	med	mašo	na	praznik	
Gospodovega	razglašenja	6.	januarja	v	baziliki	sv.	
Petra	v	Rimu	poleg	apostolskih	nuncijev	v	Nikaragvi	
in	Gvatemali,	mons.	Fortunatusa	Nwachukwuja	 in	
Nicoalasa	Henryja	Maria	Denisa	Thevenina	 in	 taj-
nika	 Kongregacije	 za	 katoliško	 vzgojo	mons.	 An-
gela	Vincenza	Zanija,	posvetil	v	škofa	tudi	svojega	
osebnega	tajnika	prelata	Georga	Gänsweina.
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VATIKAN — Papeževih	sprejemov,	maš	 in	slove-
snosti	 se	 je	v	 letu	2012	udeležilo	2.351.200	obi-
skovalcev.	To	je	sicer	malo	manj	kot	leta	2011,	ko	
se	je	omenjenih	srečanj	s	papežem	oziroma	slove-
snosti,	 ki	 jih	 je	vodil,	udeležilo	2,5	milijona	 ljudi.	
Največ	jih	je	bilo	na	razglasitvi	papeža	Janeza	Pavla	
II.	1.	maja	2011	za	blaženega.	Lani	jih	je	bilo	naj-
več	(1.256.000)	pri	molitvah	angelovega	češčenja	
s	papežem	na	nedelje	 in	praznike	opoldne,	ki	 jih	
je	Benedikt	XVI.	vodil	 z	okna	svojega	stanovanja	
v	Apostolski	palači,	501.000	jih	je	bilo	pri	njegovih	
mašah,	447.000	pa	pri	njegovih	47	splošnih	avdi-
encah;	 posebnih	 avdienc	 se	 je	 udeležilo	 146.800	
ljudi.	Srečanja	pri	papeževih	obiskih	niso	všteta.
MÜNCHEN — Münchenski	nadškof	kardinal	Rein-
hard	Marx	je	opozoril	na	“kulturo	nezaupanja”,	ki	je	
privedla	do	finančne	in	dolžniške	krize,	ter	povabil	k	
“prenovi	življenjsko	potrebnega	moralnega	samo-
zavedanja”.	Tudi	ekonomisti	 in	sociologi	kot	glav-
ni	 vzrok	 za	 sedanjo	 krizo	 zelo	 pogosto	 ome	njajo	
pomanjkanje	zaupanja.	Kadar	kakšna	banka	začne	
govoriti	o	potrebni	spremembi	kulture	ravnanja	v	
lastnih	vrstah,	očitno	meri	ravno	na	to.	Izguba	za-
upanja	po	kardinalovem	mnenju	izhaja	iz	napačne	
človekove	podobe,	kadar	vsakdo	pred	vsem	misli	na	
lasten	dobiček.	»Izgovor,	da	smo	vsi	grešniki	in	nas	
je	 lahko	zapeljati,	 lahko	deluje	nekaj	 časa	celo	v	
Cerkvi.	Dolgoročno	pa	to	vodi	v	kulturo	nezaupanja	
in	gospodarski	zaton,«	je	bil	jasen	kardinal	Marx.
OXFORD — Britanski	 dnevnik	Witney	Gazette	 je	
objavil	novico,	da	 je	enajst	anglikanskih	 redovnic	
s	svojo	predstojnico	prestopilo	v	katoliško	Cerkev.	
Vanjo	 so	 jih	 slovesno	 sprejeli	 v	 Oxfordu,	 morale	
pa	 so	 izpovedati	 vero,	 prejele	 so	 tudi	 zakrament	
birme.	Prej	so	bile	članice	Skupnosti	svete	Marije	
Device,	enega	najstarejših	redov	Angleške	državne	
cerkve,	 po	 prestopu	pa	 so	 postale	 članice	 perso-
nalnega	ordinariata	Naše	Gospe	Walsinghamske,	ki	
anglikanskim	vernikom	omogoča,	da	po	prestopu	
v	 katoliško	 Cerkev	 obdržijo	 anglikansko	 izročilo.	
Redovnice	so	dobile	novo	redovno	hišo,	v	stari	 je	
ostalo	še	šestnajst	sester.
LONDON —	 Več	 kot	 tisoč	 katoliških	 duhovnikov	
v	 Angliji	 in	 na	 Valižanskem	 je	 v	 odprtem	 pismu	
oblastem	 protestiralo	 zoper	 nameravano	 uvedbo	
istospolnih	porok.	Poudarili	so,	da	bo,	če	bo	prišlo	
do	njihove	uzakonitve,	resno	omejena	možnost	za	
poučevanje	“resnice	o	zakonu”	v	katoliških	šolah,	
družbenih	ustanovah	in	drugje.
PRAGA —	Kardinal	Miloslav	Vlk	je	na	svoji	spletni	
strani	odločitev	češkega	predsednika	Vaclava	Kla-
usa,	da	v	času	do	izteka	svojega	mandata	8.	mar-
ca	pomilosti	zapornike,	ocenil	kot	“problematično”,	
saj	bodo	tako	dobili	prostost	ne	le	mali	prestopniki,	
marveč	tudi	takšni,	ki	so	vpleteni	v	velike	prestop-
ke	in	nepojasnjene	primere	zlorab.
BRASILIA —	 Brazilska	 predsednica	 Dilma	 Rous-
seff	je	med	17	osebnostmi	odlikovala	tudi	upokoje-
na	škofa	Pedra	Casaldaligo	in	Tomasa	Balduina.	Pri	
obrazložitvi	odlikovanja	je	dejala,	da	ju	je	nagradila	
za	njuno	skrb	za	pravice	potomcev	prvotnih	prebi-
valcev	Brazilije.

BRATISLAVA —	Slovaška	škofovska	konferenca	je	
obsodila	 pogovora,	 ki	 ju	 je	 dal	 za	 televizijo	 julija	
odpoklicani	trnavski	nadškof	Robert	Bezak.	Očitala	
mu	je,	da	je	“prelomil	zapoved	molčanja”.	Tiskov-
ni	predstavnik	konference	Jozef	Kovacik	je	odsta-
vljenemu	nadškofu	predlagal,	naj	se	javno	opraviči	
papežu	ter	spoštuje	njegovo	odločitev,	povedal	pa	
je	 tudi,	 da	 javna	 občila	 niso	 primeren	 prostor	 za	
reševanje	tako	resnih	zadev.
BUENOS AIRES —	 Tiskovni	 predstavnik	 Argen-
tinske	škofovske	konference	Jorge	Osterheld	je	za	
dnevnik	Clarin	povedal,	da	so	se	argentinska	pred-
sednica	Cristina	Fernandez	de	Kirchner	in	vodstvo	
Cerkve	v	Argentini	sporazumeli	o	skupnem	priza-
devanju	za	odpravo	siromaštva	v	državi.	
MOSKVA —	Neodvisni	zavod	za	raziskavo	 javne-
ga	mnenja	Levada	je	objavil,	da	49%	povprašanih	
Rusov	meni,	da	je	žaljenje	verskih	čustev	kaznivo	
dejanje,	34%	pa	da	ne.	Doslej	v	Rusiji	žaljenje	ver-
skih	čustev	ni	bilo	kaznivo	početje.	Po	novem	bodo	
lahko	tisti,	ki	bodo	žalili	verska	čustva,	kaznovani	
z	zaporno	kaznijo	do	treh	let,	skrunitelji	cerkvenih	
prostorov	pa	do	pet	let.
BENETKE — Škofje	severnoitalijanskega	cerkvene-
ga	območja	Treh	Benečij	(njen	predsednik	je	bene-
ški	patriarh	Francesco	Moraglia,	vanj	pa	spada	15	
škofij)	so	se	zavzeli	za	to,	da	v	Italiji	rojeni	otroci	
tujih	 državljanov	 samodejno	 postanejo	 italijanski	
državljani.	 To	 bi	 lahko	 pripomoglo	 k	 lažjemu	
vključevanju	 priseljencev	 v	 italijansko	 družbo	 ter	
njihovo	delovanje	v	njej.
KAIRO — Sodišče	 v	 zgornjeegiptovskem	 mestu	
Biba	je	po	podatkih	mednarodne	družbe	za	člove-
kove	 pravice	 družino,	 ki	 je	 iz	 islama	prestopila	 v	
krščanstvo,	obsodilo	na	petnajst	let	zapora,	na	pet	
let	pa	sedem	uslužbencev,	ker	so	spremenili	imena	
in	versko	pripadnost	članov	te	družine.	Ta	primer	
jasno	kaže,	da	v	Egiptu	ni	verske	svobode.
VATIKAN — Benedikt	 XVI.	 je	 v	 sporočilu	 udele-
žencem	 narodnega	 kongresa	 o	 drugem	 vatikan-
skem	koncilu,	ki	je	bil	v	Phnom	Penhu	v	Kambodži,	
omenil	strašne	žrtve,	ki	jih	te	ta	država	utrpela	pod	
Rdečimi	Kmeri.	Te	žrtve	so	po	koncu	terorističnega	
režima	leta	1979	pripomogle	k	prenovi	katoliške	Cer-
kve.	Znamenje	te	prenove	so	številni	katehumeni	in	
odrasli	krščenci.	Trpeči	Cerkvi	v	Kambodži	so	dan	po-
zornosti	namenili	tudi	udeleženci	škofov	ske	sinode	o	
novi	evangelizaciji	oktobra	lani	v	Vatikanu.
MINSK — Beloruski	 predsednik	 Aleksander	 Luka-
šenko	je	direktorja	Karitas	v	Vitebsku	Vitalija	Kulpe-
kšo	za	njegovo	dobrodelno	delo	odlikoval	z	enim	naj-
višjih	državnih	priznanj.	Karitas	v	Vitebsku	pomaga	
invalidom,	brezdomcem	in	odvisnikom	od	alkohola,	v	
tujini	pa	išče	botre	za	otroke	sirote.	Omenjeno	nagra-
do,	ki	jo	podeljujejo	enkrat	letno,	sta	doslej	dobila	le	
dva	katoličana:	leta	2007	vitebski	škof	Vladislav	Blin,	
leto	prej	pa	duhovnik	Jozef	Bulka.
MELBOURNE —	Nadškof	Denis	Hart	je	avstralske	
oblasti	pozval,	naj	z	zakonom	obvežejo	ljudi,	da	so	
dolžni	 prijaviti	 spolne	 zlorabe	 duhovnikov	 in	 cer-
kvenih	sodelavcev.	Že	doslej	so	to	morali	narediti	
zdravniki,	negovalci	bolnikov	in	učitelji.
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IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI

Vrtnar	Hruška	 je	moral	gojiti	 za	misijonarje	 in	
za	gojence	zlasti	mnogo	zelenjave.	»Z	zelenjavo	je	
tukajšnji	trg	reven.	Ako	hočemo	dobiti	na	mizo	so-
lato,	kolerabo,	korenje,	peso	ali	pa	prisiljeno	zelje,	
je	treba	to	šele	saditi	ali	sejati.	Naš	vrtnar	prideluje	
iz	 semen,	 ki	 jih	 je	 prinesel	 s	 seboj	 iz	 Evrope,	 že	
mno	gotero	sočivje.	Marsikaj	mu	uspe,	vse	pa	ne,	
ker	še	ne	pozna	dovolj	podnebja	in	kraja.	Na	našem	
vrtu	imamo	leto	in	dan	dosti	dela,	kar	tukaj	zraste	v	
treh	mesecih,	bi	se	dobilo	v	Evropi	komaj	po	štirih	
ali	petih	mesecih.«	Tako	je	pisal	Trabant.
Skrbni	 Čeh	Hruška	 je	 nabiral	 semena	 tudi	 za	

bodoče	misijone	ob	Belem	Nilu.
Povrtnino	in	sadno	drevje	je	bilo	treba	namakati.	

Vodo	so	jim	dvigale	iz	Modrega	Nila	črpalne	naprave,	
vodovlaki,	ki	jih	je	ves	dan	gonilo	po	šest	volov.	Ti-
sto	leto	je	padlo	zelo	malo	dežja,	zato	je	bila	velika	
vročina	in	suša.	Dovjak	je	pisal:	»April	je	bil	precej	
gorak.	Nekateri	dnevi	maja	in	prvi	dnevi	junija	so	
bili	vroči.	Nato	je	nastopil	deževni	čas	in	je	vročina	
odnehala.	Prvi	dež	smo	dobili	24.	junija	in	potem	je	
do	zdaj	vsak	mesec	nekoliko	deževalo.	Pravijo	pa,	da	
že	dolgo	let	ni	padlo	tako	malo	dežja	kakor	letos	in	
še	ta	dež	večinoma	ni	bil	drugega	kakor	ploha,	ki	je	
hitro	privihrala	in	hitro	odšla.«	Vodovlaki	ob	reki	so	
torej	morali	neprestano	dvigati	vodo,	vrtnar	Hruška	
jo	je	pa	moral	z	delavci	razpeljavati	po	vrtu.	Vode	
je	pa	bilo	premalo,	ker	je	Modri	Nil	tisto	leto	ni	imel	
dovolj;	tudi	na	abesinskem	višavju	in	na	dolgi	poti	
do	Nila	je	premalo	deževalo.
O	suši	je	pisal	Kocjančič	sestri	Jeli:	»Najhujši	dež	

prihaja	od	vzhoda	in	pride	z	gromom	in	treskom.	
Bliska	 se	 tukaj	 zelo;	 pa	 tudi	 zagrmi	 tako,	 da	 se	
človeku	srce	strese.	Letos	je	dokaj	manj	deževalo	
kakor	druga	leta,	zato	je	taka	suša	in	draginja,	da	
je	joj;	še	kruha	si	reveži	ne	morejo	kupiti.	Posebna	
stiska	je	za	travo	in	seno,	ker	letos	voda	ni	narastla	
kakor	druga	leta.	Slame	tako	manjka,	da	naše	vole	
komaj	še	krmimo.	Mislite	si:	24	volov	in	nič	sena;	
kaj	naj	človek	stori?	Če	ni	volov,	kdo	bo	vlekel	vodo	
na	vrt?	In	kjer	ni	vode,	ni	ne	travice	zelene.	Morda	
si	tudi	mislite,	kdo	ve	kakšni	travniki	so	tukaj.	Prav	
nobenega	ni.	Tudi	dreves	ne.	Nič	drugega	ni	kakor	
neizmerna	planjava	peska	in	prahu.	Nobenega	naših	
lepih	dreves	ni,	ne	hrasta	ne	smreke	ne	bukve	ne	
bo	rovca	ne	breze	ne	macesna.	To	so	samote,	to	so	
pu	ščave!	Kje	so	vaši	lepi	zeleni	griči,	lepo	obdelane	
planjave,	gosti	 gozdi,	 lepe	gorica	 in	visoke	gore?	
Tukaj	požene	samo	po	dežju	v	nekaterih	krajih	ne-
ko	liko	trave;	sonce	jo	pa	kmalu	sežge	in	vse	je	pré-
cej	puščava.	Ob	vodi	in	v	vrtovih,	kjer	teče	voda	od	
gredice	do	gredice,	ostane	zelenje,	poganja	seme	
in	raste	drevje.	Komaj	tristo	korakov	od	vode	je	pa	
že	pesek	 in	prah.	Pravijo,	da	je	od	Kartuma	proti	

sre	dini	Afrike	bolj	zeleno,	da	so	celó	 lepi	gozdi	 in	
ob	rastli	griči	in	gore.	Pa	če	človek	dalje	gre,	dalje	
mu	kažejo.«
Ko	Dovjak	piše	o	 suši	 in	o	pomanjkanju	sena,	

dostavlja:	»Tukajšnja	trava	se	loči	od	vaše.	Vaša	je	
polna	cvetlic,	tukajšnja	je	pa	brez	njih.	Kako	veselo	
je	pri	vas	gledati	travnike,	ko	je	na	njih	toliko	cvetja!	
Tukaj	ga	pa	ni	nič	videti;	človek	bi	skoraj	mislil,	da	
afriška	zemlja	ni	ustvarjena	za	cvetlice.«
	O	kuhi	in	hrani	je	pisal	Oton	Trabant:	»Za	kuhar-

ja	 imamo	nekega	Berberca,	 ki	 se	 je	 v	 kuharstvu	
to	liko	izvežbal,	da	zna	pripraviti	juho	z	ješprenjem,	
govedino	in	pečenko;	če	se	hoče	zelo	postaviti,	nam	
za	praznike	napravi	potico	namesto	govedine.	Rib	
nam	Nil	še	ne	daje	dosti;	morda	jih	bo	pozneje,	ko	
bo	naraščal.	Po	navadi	jih	imamo	ob	petkih	in	sobo-
tah;	druge	dni	jemo	meso.	Ko	sem	bil	v	Evropi,	sem	
mislil,	da	tukaj	ni	toliko	govedine.	Zunaj	na	deželi	
je	 res	 ni	 lahko	 dobiti,	 pa	 ne	 zaradi	 pomanjkanja	
goveje	živine,	ampak	ker	imajo	rajši	bravino	kakor	
govedino	in	ker	se	tam	ne	more	cel	vol	prodati	na	
drobno,	razen	ob	tržnih	dneh.	V	mestu	je	pa	mnogo	
tujih	popotnikov	in	priseljenih	Evropejcev,	ki	želijo	
govedino,	zato	se	dobi	na	trgu	vsak	dan	sveže	meso.	
In	po	kakšni	ceni!	Čuda	dober	kup.	Težak	vol	–	tu-
kaj	je	živina	najlepše	pasme	–	velja	20,	kvečjemu	
22	goldinarjev.	Najboljša	krava	se	dobi	za	10	do	15	
goldinarjev.	Teletina	se	pa	ne	prodaja,	ker	Arabci	
ne	marajo	zanjo	in	se	zato	tudi	ne	seka.	Namesto	
nje	se	pa	bravina	in	perutnina	lahko	poceni	dobi.	O	
pomanjkanju	mesnine	s	torej	v	Kartumu	ne	moremo	
pritoževati.	Moram	pa	pripomniti,	kar	zatrjujejo	tisti,	
ki	so	že	dalj	časa	tukaj:	da	ni	dobro	uživati	mesne	
jedi	v	toliki	meri	kakor	v	Evropi.«
O	delu	v	hiši	je	Kocjančič	pisal	sestri	Mariji:	»Vpra-

šate,	kdo	nam	kuha	in	kaj	nam	kuhajo.	Kuha	nam	
ogljeno	črn	možak.	Pogrinjajo	nam	pa	zamorčki.	Od	
kraja	se	mi	je	to	čudno	zdelo;	zmerom	sem	mislil,	
da	bodo	prti	črni	od	njih	črne	kože.	Zdaj	sem	se	pa	
tako	navadil,	da	bi	se	morda	belim	čudil.	V	naši	hiši	
so	samo	moški.	Kuhajo	nam	pa	to,	kar	pri	vas;	smo	
jih	že	nekoliko	naučili.	Seveda	ne	gre	tako	spretno	
in	snažno,	pa	bo	že.	Tudi	zelenjave,	posebno	so-
late,	redkvic	in	pese	je	marljivi	vrtnar	že	nekoliko	
priskrbel.	Le	za	perilo	gre	 trda;	dostikrat	pride	 iz	
pranja	bolj	umazano,	kakor	ga	damo	v	pranje.	Na-
šim	peričnikom	je	vse	belo,	ker	so	sami	črni	kakor	
žužek.	Tudi	 pri	 šivanju	 in	pletenju	malo	opravijo.	
Saj	si	lahko	mislite:	prepustite	za	poskušnjo	samo	
za	en	mesec	vsa	ženska	opravila	moškim,	naj	vam	
pletejo,	šivajo,	perejo,	kuhajo	in	pripravljajo:	kmalu	
boste	imeli	narobe	svet.	Taka	je	pri	nas	in	ne	dosti	
bolje.	Pa	se	bodo	s	potrpljenjem	počasi	tudi	moški	
opilili	in	bolj	snažno	ravnali.«
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Po	drenu,	ki	je	v	Beli Krajini	glavni	les	v	cvetni	
butari,	imenujejo	butaro	kratko	in	malo	“drenek”.	V	
19.	stoletju	so	ji	v	metliški	okolici	pravili	“moški	že-
gen”,	medtem	ko	je	bil	blagoslov	jedil	“ženski	žegen”.

V	drenku	mora	biti	šest	drenovih	šib,	enoletna	
leskova	šiba,	potem	nekaj	brinja,	mačic	in	oljk	–	pa	
leseni	“krčelj”,	klin	s	pluga,	a	brez	gožke	“za	srečno	
vožnjo	in	oratev”.	Po	starem	poročilu	so	okoli	leta	
1840	v	metliški	okolici	privezali	na	brinje	orehe	in	
jabolka.	Dandanes	povežejo	v	drenek	tri	enoletne	
leskove	šibe,	dren,	mačice,	oljčne	vejice	pa	bršlja-
nove	in	brinjeve	kitice	(vejice).	Brin	mora	biti	poln	
jagod,	sicer	ne	velja	 (Primostek).	V	Drašičih	pra-
vijo,	da	morajo	biti	tri	enoletne	leskovke	iz	enega	
samega	grma	in	da	mora	imeti	vsaka	šiba	po	troje	
popkov	“v	čast	in	spomin	na	presveto	Trojico”.	Na	
cvetoči	dren	navežejo	jabolka,	orehe	in	lešnike,	ki	
jih	pozlate	z	zlatim	prahom	ali	z	zlatim	papirjem.	
Na	Vinici	je	drenek	iz	mačkovic	(vrbovih	šib),	oljke,	

brinja,	 bršljana,	 božjega	drevca	 in	 treh	enoletnih	
leskovih	šib	iz	istega	grma.	Tudi	v	Beli	Krajini	se	je	
v	zadnjem	času	močno	udomačila	oljka,	ki	 jo	čez	
leto	ohranijo	pri	hiši.
Drenek	nese	v	cerkev	najmlajši	otrok	ali	pastir.	

Posebej	mu	naročajo,	da	ga	ne	sme	držati	previsoko,	
ker	se	mu	bo	sicer	živina	na	paši	preveč	raztepala.	
Nosi	naj	ga	v	cerkev	in	iz	cerkve	grede	preko	rame.
Ko	prineso	drenek	od	blagoslova,	obero	se	zele-

nje	in	ga	dado	živini,	“da	bo	varna	pred	gadom”.	Na	
Suhorju	polože	živini	mačice	na	veliki	četrtek	zjutraj,	
“bršlen”	pa	na	veliki	petek	zjutraj.	Šibe	zataknejo	v	
hiši	ali	v	hlevu	za	tram,	drugod	pride	za	tram	samo	
oljka.	Najbolj	polno	brinovo	kitico	polože	med	žito,	
da	bo	bolj	rodno.	Včasih	so	devali	med	zrnje	tudi	
bršljan	in	drenovino,	“da	bi	ne	moljavilo”,	se	pravi,	
da	 bi	 ga	molji	 ne	 jedli.	 Posebno	moč	 pripisujejo	
bršljanu.	Le-tega	srečujemo	v	cvetnih	butarah	že	
pred	stoletji.	O	tem	priča	zapis	v	starih	slovenskih	
zdravniških	bukvah	iz	leta	1720.	Kdor	si	naredi	venec	

iz	bršljana,	ki	je	bil	v	drenku	–	pravijo	v	Beli	Krajini	–	
pa	ga	na	veliko	noč	omoči	in	si	ga	ovije	okoli	glave,	
bo	vse	leto	zdrav	in	vesel.	Zdrav	in	srečen	bo	tudi	
tisti,	ki	pije	na	veliko	noč	pred	sončnim	vzhodom	
zajeto	vodo	iz	“bršljanovega	bokala”.
Tudi	v	Beli	Krajini	narede	križce	iz	drenovih	šib.	

Tak	križec	polože	pri	pomladanskem	prvem	oranju	
v	prvo	brazdo.
Stare	pastirske	šege	so	se	–	kakor	smo	doslej	

videli	–	združile	s	šegami	cvetne	nedelje.	Tudi	v	Beli	
Krajini	vzame	pastir	na	prvo	pašo	tri	leskove	šibe	iz	
drenka.	Preden	gre	živina	zdoma,	narede	z	blago-
slovljeno	vodo	križ	pred	njo.	Če	pastir	katero	izmed	
treh	šib	izgubi,	bo	živino	na	paši	vse	leto	zgubljal.	
Da	mu	ostane	skupaj,	vtakne	šibe	v	grm.	Če	pa	se	
mu	krava	zgubi,	se	mu	bo	oglasila,	ko	jo	bo	iskal,	

Niko Kuret

CVETNA NEDELJA
V lanski velikonočni številki je bil Kuretov opis butaric za cvetno nedeljo, kakršne so v navadi v Ljubljani, 

ki so nekaj posebnega, pa tudi navade na Dolenjskem. Letos ta opis nadaljujemo z opisom teh običajev v 
nekaterih drugih delih Slovenije.
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da	ima	le	cvetno	šibo	pri	sebi	...	Včasih	dado	v	dre-
nek	za	vsako	vrsto	živadi	posebno	palico:	za	krave,	
vole,	ovce	...	Drugod	spet	urežejo	toliko	leskovih	šib,	
kolikor	imajo	goveje	živine	za	na	pašo.
Kar	blagoslovljenega	lesa	po	vsem	tem	ostane,	

ga	porabijo	med	 letom.	Predvsem	ga	zažigajo	ob	
hudi uri.	 Na	Suhorju	 so	 kurili	 ostanke	 drenka	 na	
“razkrižju”.	Cerkovnik	v	Lokovici	pa	je	baje	prinesel	
k	blagoslovu	posebno	velik	drenek,	da	je	z	njim	pod-
kuril,	kadar	so	streljali	v	oblak	...	Sicer	pa	z	ostanki	
drenka,	zlasti	z	mačicami	in	tudi	z	brinjem,	kadijo	
na	svete	večere	po	hišah	in	hlevih.	Oljke	zažigajo	
za zdravje:	liste	zdrobijo,	posujejo	z	žerjavico	in	s	
tem	pokadijo	bolnika.	Poslednje	ostanke	lanskega	
drenka	pa	skurijo	v	krušni	peči	na	veliko	soboto,	
ko	pripravljajo	peko,	ki	jo	bodo	nesli	k	blagoslovu.

Deželica	 zase	 ob	 robu	 Bele	 Krajine	 je	Kostel. 
Tam	–	odmaknjeni	od	soseščine	–	dado	v	butarico	
bršljan,	ki	je	poln	črnih	jagod;	navadno	ga	nabero	na	
kaki	stari	jelši	ali	krivenčastem	maklenu.	Poleg	treh	
leskovih	šib,	cvetočih	mačic	in	rumenega	cvetočega	
drena	pride	v	butaro	tudi	oljčna	vejica.	Butarice	zve-
že	stara	mati,	k	blagoslovu	pa	jo	neso	samo	mlajše	
deklice	ali	žene,	dekleta	in	fantje	nikoli.	Ko	jo	prineso	
iz	cerkve,	jo	postavijo	v	skednju	v	kot,	kjer	počaka	
do	velikega	četrtka.

Naziv	za	cvetno	butaro,	ki	smo	ga	spoznali	v	delu	
Dolenjskega,	se	nadaljuje	na	Notranjsko	stran.	Na	
Blokah	 poznajo	 “žegen”,	 okoli	 Cerknice	 je	 “kravji	
žegen”,	okoli	Grahovega	pri	Cerknici	in	od	Nove	vasi	
pri	 Rakeku	do	 Logatca	 pravijo	 “leseni	 žegen”,	 pri	
Logatcu	pa	“cvetni	žegen”	(Knežja	njiva).	Na	Črnem	
vrhu	pri	Idriji	imenujejo	butaro	celo	“močerad”	ali	
“močerada”,	pač	zato,	ker	je	tako	pisana,	saj	visi	na	
njej	polno	pomaranč.	Na	Planini	pri	Sv.	Joštu	nad	
Vrhniko	pa	pravijo	cvetnemu	zelenju	“hosta”.
Na	Blokah	se	že	teden	prej	pripravljajo	na	cvetno	

nedeljo.	Nabrati	je	treba	najlepši	bršljan,	ki	naj	ima	
čim	bolj	živozelene	in	široke	liste	pa	jagode.	Dobiti	je	
treba	tudi	dve	gozdni	zelišči:	stvarno	zeljce	in	virh.	
Za	žegen	pa	je	treba	še	brinja,	bodičja,	drobutovine	
in	enoletnih	leskovih	mladik,	toliko,	kolikor	je	do-

mačih	pri	hiši,	pa	še	nekaj	čez,	in	vejico	cvetočega	
drena.	Leskove	šibe	so	ogrodje.	Če	naj	bo	butara	
velika,	so	daljše,	če	ne,	so	krajše	“kakor	hoče	kdo	
postaviti”!	Nad	meter	v	višino	pa	niso.	Glavno	pri	
žegnu	 je	 lepa	 krona	 iz	 bršljana.	 Iz	 nje	 naj	 gleda	
vejica	oljke,	brinja,	bodičja,	drena,	mačic	in	vejice	
vseh	vrst	sadnega	drevja,	kar	ga	je	na	vrtu:	hruške,	
jablane,	češplje,	češnje,	celo	bezga.	Posebna	drago-
cenost	je	bila	včasih	oljka	–	treba	jo	je	bilo	kupiti.	
»Zanjo,«	pripoveduje	J.	Oražem,	»smo	se	dostikrat	
stepli,	ker	je	marsikateri	ni	imel	in	jo	je	bodisi	po	poti	
bodisi	v	cerkvi	hotel	drugemu	ukrasti.	Zato	moraš	
imeti	 s	 sevoj	 v	 roki	 brinovo	vejico,	da	ga	 česneš	
po	obrazu	(nič	ni	greh	takrat!).«	V	sámo	butaro,	v	
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“peto”,	kakor	pravijo,	zatlačijo	stvarno	zeljce,	virh	
in	 “koren”	 (hren).	Bloški	 fantje	 so	 razboriti.	 Zato	
na	žegen	ničesar	ne	obešajo,	»ker	bi	tako	vse	drug	
drugemu	pobrali.«
V	cerkniški	okolici,	v	Grahovem,	mora	biti	v	žegnu	

triintrideset	enoletnih	leskovih	šib,	od	vsakega	sad-
nega	drevesa	en	enoletni	poganjek,	brinje,	bršljan,	
virh,	drenove	šibe,	“drebutovina”	pa	stvarno	zeljce.	
Okrog	 Logatca,	 v	 Knežji	 njivi,	 sestavljajo	 cvetni	
žegen	mladike	vseh	vrst	drevja.	Oljke	priložijo	 le	
toliko,	da	je	vmes.	Cvetni	
žegen	ovijejo	vselej	s	svi-
leno	ruto.	Kdor	ga	nese	
v	cerkev,	vzame	s	seboj	
tudi	nekaj	“velikega	kore-
na”.	Čebelarji	pa	poiščejo	
robido,	ki	ji	 je	poganjek	
zrasel	nazaj	v	tla	in	tvori	
lok.	 Tak	 poganjek	 prilo-
žijo	butari	(Vrzdenec).	V	
Stranski	vasi	pri	Dobrovi	
gledajo,	da	ima	butarica	
čim	več	obročkov	–	okoli	
Vrhnike	jim	pravijo	mežlji	
–,	čim	več	jih	je,	tem	več	
bo	pirhov.
Bloški	žegni	niso	hudo	

visoki,	Zato	pa	so	bile	butare	v	prejšnjih	časih	marsi-
kje,	postavim	pri	Sv.	Joštu	nad	Vrhniko,	tako	dolge,	
da	so	segale	prav	pod	kor	v	cerkvi	in	so	bile	–	kakor	
po	svoje	na	Blokah	–	ponos	hiše	in	pastirja.
Les	za	butaro	je	treba	na	Notranjskem	nabrati	v	

postnem	času.	Tako	vsaj	zahteva	navada	okoli	Vrh-
nike.	Na	Blokah	ga	zbirajo	v	cvetnem	tednu.	Kdor	
nabira	 prej,	 pred	 pustom,	 pravijo,	 da	mu	 butaro	

pust	onečedi	in	se	je	žegen	ne	prime	...	Vrbove	šibe	
morajo	biti	lepo	zelene,	rdečih	“iškarijotovk”	ne	sme	
biti	vmes.	Butaro	mora	nabrati	tisti,	ki	jo	bo	nosil	in	
bo	za	to	dobil	plačilo	–	denar	(v	starih	časih	groš),	
orehe,	pomarančo	ali	kaj	podobnega.	Po	stari	navadi	
veže	butaro	hišni	gospodar	na	cvetno	soboto	zvečer.	
Obročkov	mora	biti	vsaj	troje,	biti	morajo	zelo	lepi.	
Tako	je	okoli	Vrhnike.	Okoli	Logatca	pa	naredi	butaro	
pastir	ali	pa	tisti,	ki	ima	največ	opravka	z	živino.	Na	
Blokah	zveže	žegen	mati,	še	rajši	pa	oče	na	cvetno	

soboto	zvečer.
Nekaj	 posebnega	 je,	

če	cvetni	žegen	v	logaški	
okolici,	kakor	smo	videli,	
ovijejo	 s	 svileno	 ruto.	
Drugod	 okrasijo	 butaro	
dekleta	 ali	 otroci	 tako,	
kakor	je	splošna	šega:	s	
pisanimi	trakovi	in	cvetli-
cami,	jabolki	in	pomaran-
čami	(Vrhnika).
Okoli	Dobrove	nese	bu-

taro	v	cerkev	vsak	otrok,	
ki	je	že	toliko	odrasel,	da	
more	 v	 cerkev.	 Na	 Blo-
kah	pa	mora	nesti	žegen	
fant,	 ki	 hodi	 še	 v	 šolo.	

Za	starejšega	to	ni	več,	za	dekleta	pa	sploh	ne.	Med	
Logatcem	in	Cerknico	ga	smejo	nesti	tudi	gospodinje	
in	dekleta.	Drže	ga	kar	v	naročju.	Fantiči	pa	ga	na-
slanjajo	na	ramo.
V	cerkvi	je	treba	–	na	Blokah	–	žegen	med	bla-

goslovom	visoko	vzdigniti,	da	se	ga	blagoslov	“bolj	
prime”.	Vsi	žegni	morajo	biti	spredaj,	takoj	za	ob-
hajilno	mizo.

Virh ali kopitnik

A. M. Carré POVELIČANI KRIŽ
Gospod Jezus, oprosti mi, toda pred tvojim križem se ne počutim vedno prijetno.
Razumem njegov pomen in pridejo ure, ko stiskam križ med svojimi prsti.
Pomaga mi trpeti in krepi me, ko vidim trpeti druge.
Spominja me na tisto, kar – po besedah svetega Pavla –
nedostaja tvojemu trpljenju za tvoje Telo, ki je Cerkev.

Duhovnik zlije krstno vodo v obliki križa,
zato berem ta križ na moji duši in  na mojem telesu,
kakor tudi na dušah in telesih drugih ljudi
in v nekaterih trenutkih skušnjav se skušam tega živo spomniti.

Včasih moja zadrega izvira od tod, ker si ne morem predstavljati,
da bi te vislice bile simbol vere.
Toda križ je neločljiv od Vstajenja!
Življenjsko središče krščanstva je dogodek velike noči.

Križ pa mi govori o velikem petku in mi ne oznanja zmagoslavnega jutra,
ko bodo, skupaj s tvojo smrtjo, vsa moja vsakdanja umiranja
in tisto, kar bodo nekoč imenovali moja smrt, použita v Življenje.
Nekoč sem pri nekem savojskem ljudskem rezbarju videl,
kako je nad trnovo krono Križanega izrezal krono poveličanja.
Tisti dan, Gospod, sem te spoznal.
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU

Henri Daniel-Rops

drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA

x. poglavje

LITERATURA, UMETNOST IN ZNANOST

LITERATURA BREZ “LITERATURE”
»Pri	nas	ni	množice	knjig,	ki	se	ne	strinjajo	ali	ena	

drugi	nasprotujejo	kot	pri	Grkih,«	pravi	Jožef	Flavij,	
»ampak	samo	dvaindvajset,	ki	vsebujejo	vse	in	jim	
vsi	popolnoma	zaupajo«	(Contra	Apionem	1,8).	To	
je	eno	najbolj	značilnih	svojstev	tega	edinstvene-
ga	ljudstva	Izraela:	ljudstva	Knjige,	ki	pa	ni	pisalo	
knjig;	ljudstva,	katerega	žitje	in	bitje	je	urejal	en	
sam	Spis,	ljudstva,	ki	je	z	zaničevanjem	odklanjalo	
tisto,	kar	naj	bi	bila	–	ubogi	Cankar!	–	“literatura”.	
V	starem	Izraelu	ni	znan	niti	en	sam	primerek,	ki	
bi	se	ukvarjal	s	kako	posvetno	vsebino	in	ki	bi	bil	
samo	v	razvedrilo.	Ni	si	mogoče	predstavljati	kakega	
judovskega	Teokrita	ali	Katula,	še	manj	pa	kakega	
Ovida,	Apuleja	ali	Petronija!	Ni	pa	čisto	res,	da	bi	v	
Izraelu	ne	bilo	knjig	razen	
Svetega	 pisma,	 kot	 trdi	
Jožef	Flavij,	gotovo	pa	je,	
da	ni	 bilo	 nobene	druge	
literature	 kot	 verske	 (v	
knjižnici,	ki	 so	 jo	našli	v	
qumránskih	 votlinah,	 ni	
niti	enega	samega	dela,	ki	
ne	bi	bilo	versko.	Res	pa	
je,	da	je	to	čisto	normal-
no,	 saj	 je	 to	 bila	 samo-
stanska	knjižnica).	
Kaj	so	torej	Judje	brali?	Odgovor	je	preprost:	brali	

so	Sveto	pismo	in	sicer	tisti	del,	ki	ga	mi	imenujemo	
Stara	zaveza,	in	kar	je	bilo	v	neposrednem	odnosu	z	
njo.	Prvi	kristjani	ne	bodo	delali	nič	drugače:	ne	da	bi	
se	dolgočasili	bodo	brali	ali	poslušali	branje	čudovite	
zgodovine	o	Bogu,	ki	je	postal	človek,	razlago	vese-
lega	oznanila,	komentarje,	ki	jih	bodo	v	svojih	pismih	
napisali	tisti,	ki	so	poznali	Kristusa.	To	pojmovanje	
je	v	temelju	tako	oddaljeno	od	našega,	da	ga	težko	
razumemo.	Odklanjanje	posvetne	 literature	 je	pri	
pobožnih	Judih	še	utrjevalo	sovraštvo	do	poganstva,	
saj	so	bili	grško-rimski	spisi	nosilci	malikovalstva	in	
nemorale.	To	sovražno	razpoloženje	bo	prešlo	tudi	
na	cerkvene	očete.	To	razloži,	zakaj	Judje	niso	imeli	
gledališča	 in	 krščanstvo	 bo	 potrebovalo	 tisoč	 let,	
da	bo	znova	odkrilo	svetostno	vlogo,	ki	so	jo	Grki	
priznavali	tragediji.
Res	je,	da	so	Judje	v	sveti	Knjigi	našli	vse	v	čudo-

viti	različnosti.	Stara	zaveza	ni	napisana	od	začetka	
do	konca	v	enakem	tonu	in	z	istim	peresom.	V	njej	
je	najti	številne	literarne	vrste	in	jasnovidna	okrož-

nica	Divino afflante Spiritu	Pija	XII.	iz	leta	1943	je	
poudarila	njihovo	važnost,	saj	samo	njihovo	natanč-
no	upoštevanje	omogoči	razložiti	sveto	besedilo	v	
skladu	z	nameni	njegovega	pisca.	Judovski	bralci	so	
tam	našli	tako	pesništvo	kot	zgodovino,	metafiziko	
kot	moralo,	privlačne	posnemanja	vredne	zglede	kot	
neizčrpne	zbirke	rekov.	Drhte	so	podoživljali	sodnike,	
kralje,	Makabejce,	slavne	kronike	svojih	prednikov.	
Ganilo	 jih	 je	 ponavljanje	 psalmov	 ali	 poslušanje	
izjemne	ubranosti	Visoke	pesmi.	Kakšno	spoznanje	
življenja	in	človeka	so	lahko	pridobili,	ko	so	premiš-
ljevali	izreke	Joba,	Pregovore	ali	Siraha.	Ali	ni	branje	
Jonovih	in	Tobijevih	pustolovščin	zadovoljilo	ljubitelje	
romantike?	Ali	niso	izraelska	dekleta	sanjala	o	dveh	

junakinjah,	kot	sta	Judita	
in	Estera?
Nekatere	 literarne	ob-

like,	ki	so	v	Svetem	pismu,	
ali	pa	izhajajo	neposredno	
iz	 svetega	 besedila,	 so	
take,	 da	 jih	 zapadnjaki	
našega	 časa	 težko	 razu-
memo.	Predvsem	preroki,	
tako	 važni	 v	 judovskih	
očeh	–	znan	izraz	“Postava	
in	Preroki”	priča	o	tem	–	

so	svoje	spise	postavili	v	isto	vrsto	s	tistimi,	ki	so	
izražali	Božjo	voljo.	Kaj	se	ni	ta	volja	izražala	prav	
tako	z	glasom	vélikih	navdihnjencev,	ki	so	stali	na	
nek	način	izven	časa,	v	svetu,	kjer	so	hkrati	pretek-
lost,	 sedanjost	 in	 prihodnost	 in	 razkrivali	 Izraelu	
njegovo	skrivnostno	usodo?	Težko	si	je	predstavljati	
ljudstvo,	ki	je	literarno	živelo	v	ozračju	kakega	Izaija,	
kakega	Jeremija,	kakega	Ezekiela,	in	biti	prepričan	
–	to	dokazujejo	neprestani	namigi	v	evangelijih	in	
apostolskih	pismih	–	da	so	bile	vse	te	ognjevite	in	
veličastne	 knjige	 znane	 do	 podrobnosti;	 in	 to	 ne	
samo	knjige	vélikih,	ampak	tudi	najmanjših,	kot	so	
Mihej,	Nahum,	Sofonija,	Habakuk,	od	katerih	sodob-
ni	kristjani	poznajo	komaj	imena.	Nasprotno	so	bili	
kristjani	prvega	časi	zavzeti	bralci	Svetega	pisma.	Z	
njim	so	se	hranili,	v	dogodkih	in	nauku	svete	Knjige	
so	spoznavali	preroško	oznanilo	in	simboliko	Kristu-
sove	skrivnosti,	»konec	postave,«	je	rekel	sveti	Pavel	
(Rim	10,4),	obljubo	nove	zaveze	v	stari.
Izven	 Svetega	 pisma	 je	 bilo	 precej	 literature,	

vendar	je	bila	ozko	povezana	z	njim.	Rabini	so	jo	

Pešer Habakuk
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pozneje	zbrali	in	iz	nje	naredili	Talmud.	Videli	smo	
že	“targume”,	ki	so	hoteli	s	prevajanjem	besedila	v	
aramejščino	doseči,	da	bi	bilo	dostopno	vsem,	tako	
kot	tisti	navedek	iz	22.	psalma,	ki	si	je	brez	dvoma	
izposodil		Marko	in	ga	polaga	na	jezik	umirajočega	
Kristusa,	ali	kot	tisti	iz	Prve	Mojzesove	knjige	in	iz	
Joba,	ki	so	jih	našli	med	qumránskimi	rokopisi,	ali	
kot	tisti,	ki	so	zbrali	rabinsko	tradicijo	(imamo	popoln	
targum	 Tore-Postave,	
ki	 ima	 ime	 po	 On	kelu,	
in	 prerokov,	 ki	 ima	 ime	
po	 Jonatanu	 in	sta	 iz	5.	
stoletja	 po	 Kr.,	 vendar	
na	temelju	starejših	be-
sedil).	 Predvsem	 so	 pa	
komentarji	besedil	Izrael-
=cem	neprestano	večali	
poznavanje	Svetega	pis-
ma.	 Imenovali	 so	 jih	 z	
besedo,	ki	ima	svoj	koren	
v študirati,	to	je	midraš. 
To	 je	 bil	 pojasnilen	 ko-
mentar,	katerega	namen	
je	bil	razložiti	prikrita	ali	
temna	mesta	v	Tori	(postavi),	zaklade	življenja,	ki	
jih	 je	 vsebovala	 Božja	 beseda,	 značilna	 za	 judo-
vskega	duha,	za	katerega	je	bil	moralni	in	duhovni	
pomen	nekega	dogodka	važnejši	od	materialnega.	
Midraš	ni	bil	samo	delo	učenjakov.	V	shodnicah	so	
se	tega	dela	lotevali	preprosti	verniki,	kot	je	videti	
Jezusa	samega.	Ko	so	bile	te	razlage	zabeležene,	
so	se	pridružile	drugim,	vsej	tej	
ogromni	pobožni	literaturi.	Ena	
najbolj	 cenjenih	 oblik	midraša 
je	 bil	 pešer,	 ki	 je	 v	 Svetem	
pismu	 iskal	 besedila,	 ki	 so	 se	
v	sedanjem	času	uresničila.	Ta	
literarna	vrsta	je	bila	tako	sploš-
na,	 da	 jo	 večkrat	 uporabljajo	
evangelisti	za	poudarek,	da	se	
je	določen	dogodek	v	Kristuso-
vem	življenju	uresničil,	»da	se	
je	spolnilo	Pismo«.
Poleg	tega	je	bila	še	ena	vrsta	

literature,	 ki	 ni	 izhajala	 nepo-
sredno	iz	Svetega	pisma,	je	pa	
bila	z	njim	v	ozkem	sorodstvu.	
Najprej	 so	 bila	 tukaj	 dela,	 ki	
niso	bila	sprejeta	v	kanon, to je 
uradni	 seznam	knjig,	 ki	 so	 jih	
teološke	 oblasti	 razglasile	 za	
“navdihnjene”,	 dane	 od	 Boga.	
So	jih	pa	brez	dvoma	veliko	brali,	
na	primer	Jonovo	knjigo,	ki	jo	omenja	celo	Jezus,	pa	
tudi	izredno	lepe	psalme,	ki	so	jih	našli	v	qumránskih	
rokopisih	in	so	zelo	blizu	tistim	v	Svetem	pismu.
Glavni	del	te	vrste	literature	pa	je	bila	množica	

del,	katerih	pisci	so	jim	skušali	dati	veljavo	Svetega	
pisma,	zraven	pa	so	si	privoščili	nekatere	svoboščine.	
To	vrsto	literature	označujemo	kot	apokrife,	kar	je	
dvoumen	izraz,	ki	ne	pomeni	Judom	in	protestantom	
isto	kot	katoličanom.

Protestanti	imenujejo	apokrife	tiste	knjige,	ki	jih	
ni	v	judovskem	kanonu,	pa	jih	je	tridentinski	koncil	
kot	devterokanonične	sprejel	v	katoliški	kanon.	Tiste	
knjige,	ki	jih	katoličani	imenujemo	apokrife in jih ni 
v	 tridentinskem	kanonu,	pa	protestanti	 imenujejo	
psevdepigrafe; op. ur.

Sama	se	je	ta	vrsta	literature	predstavljala	kot	
tajno	poučevanje,	»pridržano,	da	bo	zaupano	samo	

modrim,«	 pove	 apokrif-
na	4.	Ezrova	knjiga.	Ena	
od	njih	trdi,	da	poroča	o	
Tajnostih Henoha,	Matu-
zalemovega	očeta,	 ki	 je	
»hodil	 z	 Bogom«	 (1	Mz	
5,24);	druga	pripoveduje	
o Izaijevem vnebohodu; 
druga	spet	o	Mojzesovem 
vnebovzetju;	še	ena,	ki	je	
bolj	stremuška	o	Življe-
nju Adama in Eve.	Poleg	
tega	 so	 ponekod	 dodali	
poglavja	svetopisemskim	
knjigam:	 Ezru,	 Baruhu,	
Ma	kabejcem,	ali	pa	so	Sa	-

lomonu	pripisali	protirimske	psalme.
Te	apokrife	so	si	izmišljali	vsepovsod.
V	judov	skem	okolju	v	Aleksandriji	 jim	je	padlo	

na	 pamet	 celo,	 da	 bi	 bilo	 pametno	 dodati	 znane	
poganske	prerokbe	Sibil	in	narediti	predelano	izda-
jo	ter	močno	popraviti	Sibilinske knjige	tako,	da	bi	
trdile,	da	so	jih	oni,	Judje,	hoteli	narediti	razumljive	

poganom.	V	tej	zvrsti,	kjer	mera	
in	obzirnost	nista	pomenili	nič,	
je	bilo	vse	mogoče:	romantična	
zgodovina,	pobožni	romani,	le-
gendarni	svetniški	življenjepisi,	
prerokbe,	razodetja.	Ta	zadnja	
so	bila	še	posebno	obilna.	Bila	
so	prav	čudna	dela,	v	katerih	je	
bilo	 kaki	 odlični	 svetopisemski	
osebnosti	 pripisano,	 da	 je	 v	
videnjih	opazovala	potek	zgodo-
vine sveta z namenom razodeti 
zadnji	cilj	človeštva.	Jasno,	da	je	
v	tem	čudnem	svetu	apokrifov	
veliko	nezmernosti	 in	celo	ne-
smislov	–	“blodnje”,	pravi	sveti	
Hieronim	–	ni	pa	dvoma,	da	so	
Jezusovi	sodobniki	na	veliko	bra-
li	te	reči.	Njihovo	“apokaliptično”	
nasilje	je	le	predobro	odgovarja-
lo	globokim	hrepenenjem	tega	
ponižanega	ljudstva,	ki	svojega	

maščevanje	ni	moglo	pričakovati	drugje	kot	v	kata-
klizmah.	Značilno	je,	da	so	apokrife	navajali	cerkveni	
očetje,	da	se	je	nanje	skliceval	kup	krivih	ver	prvih	
stoletij	in	da	jih	ni	prezrla	niti	najbolj	izvirna	tradicija	
katoliške	Cerkve,	saj	slavna	pesem	slednica	Dies irae 
(Dan	jeze)	pravi:	teste David cum Sibylla	(pričata	
David	in	Sibila).
“Literatura”,	ki	so	jo	uporabljali	Jezusovi	sodob-

niki,	 se	 zdi	 zares	 dokaj	 čudna.	 Predstavljajmo	 si	

Grški apokrif

Koptski rokopis iz kairske genize
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današnje	krščansko	ljudstvo,	ki	bi	se	hranilo	zgolj	s	
svetimi	besedili	in	njihovimi	teološkimi	komentarji,	
za	razvedrilo	pa	bi	brali	samo	bodisi	“zlate	legende”	
bodisi	 “apokaliptične”	 pesnitve	 take	 sorte	 kot	 so	
Dantejeva Božanska komedija,	Miltonov	Izgubljeni 

raj	 ali	 Blakovo	Poroko nebes in pekla…	S	 tem	 je	
mogoče	razložiti	veliko	globokih	svojstev	judovskega	
življenja,	pa	tudi	dosti	dogodkov,	ki	so	v	času	tik	pred	
Kristusom	pripravljali	in	določali	dramo,	v	kateri	se	
je	moralo	preoblikovati	ljudstvo	Knjige.

Če	se	spomnimo	vloge,	ki	jo	je	imela	beseda	pri	
prenašanju	misli,	in	dejstva,	da	je	bilo	Sveto	pismo	
dolgo	časa	govorjeno,	preden	je	bilo	zapisano,	bomo	
brez	težave	priznali,	da	je	bila	ne	le	potrebna,	ampak	
bistvena	vez	med	 literaturo	 in	umetnostjo	govor-
jenja.	Pravzaprav	sta	bili	obe	neločljivi.	Ljudje,	ki	
smo	jih	imenovali	“pisci”,	so	bili	najprej	“govorci”	–	
ne	pravimo	govorniki,	kar	nam	pomeni	nekaj	čisto	
drugega.	Kot	je	v	Orientu	videti	še	v	naših	dneh,	so	
bili	v	Izraelu	ljudje,	ki	so	govorili	na	trgih	in	ulicah	
ali	na	tempeljskih	preddvorih,	okrog	njih	pa	so	se	
zbirale	množice.	Še	bolje:	ob	rabinih,	ki	so	morali	
poučevati,	pa	jim	ni	bil	dan	dar	besede,	so	bili	neke	
vrste	glas	niki,	ponavljalci,	glasni	govorci,	ki	so	poslu-
šalcem	posredovali,	kar	so	učitelji	hoteli	reči.	More-
biti	to	razloži	Jezusove	besede:	»Kar	slišite	na	uho,	
oznanite	na	strehah«	(Mt	10,27).	Nobenega	dvoma	
ni,	da	je	bil	Jezus	sam	zelo	velik	mojster	govorniške	
umetnosti,	da	je	imel	vse	potrebne	sposobnosti,	da	je	
uporabljal	vse	oblike,	od	
najbolj	grozeče	do	najbolj	
prepričljive,	 od	 najbolj	
vzvišene	 do	 najbolj	 lju-
beznive.	Tak	je	bil	gotovo	
tudi	Janez	Krstnik,	čigar	
tistih	malo	stavkov,	ki	so	
nam	bili	sporočeni,	naredi	
močan	 vtis.	 In	 uspehov	
oznanjevanja svetega 
Pav	la	ne	bi	bilo	mogoče	
razložiti,	če	Apostol	ne	bi	
imel	največjih	darov	govorniške	umetnosti.
Toda	ta	umetnost	govoriti	hebrejsko	ni	imela	nič	

skupnega	s	tistim,	kar	so	Grki	in	Rimljani	razumeli	
pod	govorništvom.	Sveti	Pavel	je	to	občutil	na	lastni	
koži	v	Atenah,	kjer	je	doživel	popoln	polom	(prim.	
Apd	17,22-34).	Urejenost	 idej,	 logično	dokazova-
nje,	vse	tisto,	o	čemer	nas	je	Cicero	poučil,	da	je	
temeljno	za	govorniško	umetnost,	je	bilo	popolnoma	
tuje	izraelskemu	duhu	–	kakor	je	še	zdaj	tuje	musli-
manskemu	duhu.	Umetnost	govorjenja	ni	bila	toliko	
v	prepričevanju	z	dokazi	kot	v	vzpostavljanju	stika	
z	 občutljivostjo	 poslušalstva.	 Umetnik	 govorjene	
besede	je	bil	tisti,	ki	je	dosegel	visoko	popolnost	v	
tistih	tehničnih	sredstvih,	ki	smo	jih	videli	uporabljati	
pismouke	ali	celo	učitelje	posameznih	šol:	aliteracije	
(ujemanje	soglasnikov	ali	soglasniških	skupin	v	za-
porednih	besedah),	povezave,	vzporednice,	ritme.	
Visoko	govorništvo	 se	 je	 čisto	 naravno	 združilo	 s	
poezijo.	 Pogosto	 se	 je	dogajalo,	 da	 je	beseda	 iz-
zvenela	v	verz,	v	hoteno	neparni	ritem,	ali	v	kitice,	
ki	so	imele	pripeve,	ne	da	bi	za	to	imeli	kaka	točna	
pravila	ali	kak	določen	postopek,	kot	je	to	znano	v	
grški	in	rimski	poeziji.

Kar	zadeva	predmet	sam,	je	bilo	mogoče	mojstra	
besede	prepoznati	po	raznih	znakih.	Bil	je	sposoben	
okrasiti	svoj	govor	z	mnogimi	navedki	iz	Svete	knji-
ge,	ali	z	namigovanji,	ki	jih	je	razumel	vsak	njegov	
poslušalec.	Ko	 je,	na	 	primer,	 sveti	 Janez	Krstnik	
rekel:	»Jaz	sem	glas	vpijočega	v	puščavi:	zravnajte	
Gospodovo	pot«	(Jn	1,23),	je	s	tem	dobesedno	na-
vajal	Izaijevo	knjigo	(40,3)	in	njegovi	poslušalci	so	
to	vedeli.	Vsaka	trditev	je	morala	biti	oprta	na	Božjo	
besedo.	Velik	“govornik”	je	bil	sposoben	razvijati	ne-
ko	témo	na	več	načinov,	kot	glasbenik	improvizira	
variacije	na	določen	glasbeni	stavek.	Spis	Sanhedrin 
v	6.	poglavju	pravi,	da	je	lahko	veliki	rabin	Gamaliel	
eno	predloženo	témo	razvil	na	tristo	različnih	nači-
nov.	Predvsem	pa	je	moral	biti	mojster	govorjene	
besede	izvedenec	v	tem,	kar	so	imenovali	mâšâl.
Ta	pomen	mâšâl	je	temelj	za	razumevanje	tiste-

ga,	kar	bi	lahko	bilo	hebrejsko	govorništvo.	Njegovo	
uporabo	je	najti	v	neštevilnih	odlomkih	pisane	litera-

ture	Stare	in	Nove	zaveze,	
v	bistvu	pa	 je	vezan	na	
besede.	Kakor	je	hebrej-
ščina	natančna	in	barvita,	
je	 čudno	 okorna,	 kadar	
je	treba	izraziti	gole	poj-
me in višje stvarnosti: 
iz	 te	 zadrege	 se	 izvleče	
s	 podobami,	 simboli	 in	
primerjavami.	Sicer	se	pa	
to	 čisto	 prilega	 izraelski	
psihologiji,	ki	ima	izjem-

no	moč	 neposredne	 spoznave,	 ki	 kot	 v	 preblisku	
vidi	najvažnejše,	resnično,	domače,	in	se	odlikuje	
po	tem,	da	se	zna	 iz	tega	nekaj	naučiti.	Mâšâl je 
bil	prav	to:	način	gledati	določen	primer	ali	položaj	
v	realnem	življenju,	da	bi	se	ga	duh	 in	domišljija	
polastila	in	ga	povzdignila	v	značilen	primer,	ali	iz	
njega	naredila	problem.	Ali	je	bil	ta	čisto	orientalski	
postopek	neka	igrica?	Sploh	ne,	saj	je	moral	biti	vsak	
mâšâl	oblikovan	z	ozirom	na	življenjsko	obnašanje	
in	se	je	moral	vsaj	posredno	nanašati	na	vero.
Grški	prevod	Septuaginta	pogosto	prevaja	besedo	

mâšâl s parabolè,	vendar	bi	bilo	zmotno	verjeti,	da	
so vsi mešâlim	“parabole”	(prilike)	v	tistem	smislu,	
ki	ga	mi	dajemo	tej	besedi.	Dokaz	za	to	je,	da	se	
svetopisemska	Knjiga	pregovorov	v	hebrejščini	ime-
nuje	Mešâlim.	Koren	te	besede	spominja	na	idejo	
“biti	podoben”	al	“primerjati”,	ampak	njen	pomen	
je	bil	veliko	širši.	Eden	od	francoskih	pisateljev	20.	
stoletja	(Jean	Cocteau)	 je	dal	vse	svoje	delo	pod	
naslov	poezije:	“poezija	romana”,	pravi,	ali	“poezija	
kritike”,	ali	“poezija	kina”.	Očitno	hoče	s	tem	opre-
deliti	 temeljno	 stališče	 ustvarjalne	misli.	 To	 nam	
pomaga	razumeti,	kaj	je	bil	v	govorniški	in	literarni	

UMETNOST BESEDE

Jezus govori
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umetnosti	 Izraela	mâšâl	poezije,	mâšâl	prerokbe,	
mâšâl	satire,	mâšâl	apologije	ali	mâšâl	pregovora	ali	
načela	(te	razne	oblike	je	najti	v	4	Mz	21,27;	23,7;	
Iz	14,4;	Ez	17,2;	1	Sam	10,12…).
“Parabola”	 (prilika)	 v	 smislu,	 ki	 ga	mi	 dajemo	

tej	besedi,	to	je	kratka	pripoved	v	obliki	zgodbe,	iz	
katere	se	na	bolj	ali	manj	jasen	način	pokaže	nek	
moralen	ali	duhoven	nauk,	je	bila	torej	ena	izmed	
oblik	mâšâl,	eno	od	sredstev,	da	se	iz	nekega	dejstva	
razvije	nekaj	presenetljivega.	Ta	način	je	bil	močno	
v	 rabi.	 Stoletje	 pred	 Jezusom	Kristusom	 je	 rabin	
Meir	postal	slaven	zaradi	
čudovite	 sposobnosti,	 s	
katero	si	je	izmišljal	take,	
v	 katerih	 je	 imela	 glav-
no	 vlogo	 lisica.	 Trdili	 so,	
da	 jih	 je	 povedal	 3.000!	
Talmud	jih	ima	na	stotine	
in	mnoge	od	njih	so	zelo	
slikovite.	Za	razlago,	da	je	
na	svetu	dobro	in	zlo,	da	
so	 popolni	 in	 nepopolni,	
je	nek	komentator	1.	Moj-
zesove	 knjige	 primerjal	
Boga	človeku,	ki,	preden	
napolni	 svoj	 vrč,	 v	 neki	
kotanji	meša	 vrelo	 vodo	
z	mrzlo	 iz	 strahu,	 da	 ne	
bi	lončenina	počila!	Zani-
mivo,	da	so	nekatere	prilike	čisto	enake	Ezopovim	
basnim,	na	primer	nek	talmudski	komentar	Sirahove	
knjige	pripoveduje	basen	o	lisici,	ki	se	je	postila	nekaj	
dni,	da	bi	se	lahko	splazila	skozi	preozko	luknjo	na	
neko	posestvo.	Zdi	se	pa,	da	je	oblika	mâšâl-prilika 
v	 Kristusovem	 času	 v	 umetnosti	 rabinov	 postala	
nekoliko	fosilna,	saj	se	iste	primerjave	pogosto	po-
navljajo	pri	večih,	pogosto	pa	obdelavi	manjka	tudi	
moč	in	življenje.
Da	je	Jezus	poznal	mâšâl	in	ga	obvladal	dobesed-

no	bode	v	oči.	Za	Juda	njegovega	časa	je	bilo	gotovo	
nemogoče,	da	ne	bi	slišal	teh	duhovitih	zgodbic,	ki	
jih	je	ta	in	ta	oblikoval,	posredniki	pa	so	jih	potem	
ponavljali.	Celo	v	Talmudu	so	“prilike”,	ki	so	skoraj	
čisto	njegove,	na	primer	tista	o	povabljencih	na	že-
nitovanje,	ali	tista	o	nespametnih	devicah.	Kristus	
je	uporabljal	vse	tradicionalne	oblike	mâšâl: ima-
mo	tistega	»Zdravnik,	ozdravi	sebe,«	ki	ga	navaja	
Luka	(4,23),	pa	kratkega	o	tem,	»kar	gre	v	usta,«	
o	 katerem	poroča	Matej	 (15,11).	Mešâlim-prilike 
so	različnih	vrst,	 različno	dolge	 in	 in	zelo	različno	

uglašene.
Evangeljske	 prilike	 so	

ob	 primerjavi	 s	 talmud-
skimi	nekaj	čisto	novega.	
Nič	ni	vsakdanjega	in	ogu-
ljenega,	običajnega.	Čuti	
se,	 da	 je	 primerjava	 kar	
neposredno	 privrela	 na	
ustnice	govornika.	Prepro-
sta	je,	natančna	in	njene-
ga	tona	ni	mogoče	posne-
mati.	Takih	ni	najti	niti	v	
Apostolskih	delih,	kaj	šele	
v	 apokrifnih	 evangelijih.	
»Jezusove	prilike	so	čisto	
drugačne:	preproste	so	in	
točne,	 rišejo	 najprepro-
stejšo	stvarnost,	a	 jasno	

izražajo	višje	pojme	ter	so	obenem	razumljive	za	
neukega	človeka,	šolanemu	pa	predmet	premišlje-
vanja.	V	 slovstvenem	pogledu	 so	preproste,	brez	
umetnih	pripomočkov,	a	po	notranji	sili	presegajo	
vse	najbolj	dodelane	umetnine.	Ne	zbegajo,	ampak	
pregovorijo;	premagajo,	a	tudi	prepričajo.	Italijani	
so	 iz	 besede	parabola	 (prilika)	 dobili	 izraz	parola 
(beseda):	ali	morda	ta	razvoj	ne	kaže,	da	je	Jezusova	
prilika	najvišja	človeška	in	najponižnejša	božja	bese-
da?«	(Giuseppe	Ricciotti,	Jezusovo	življenje,	§361).

Apostol Pavel govori

Anton Rotzetter

TI,  GOSPOD, V MENI

Splošni:	Da	bi	raslo	spoštovanje	narave	v	zavesti,	da	 je	vse	stvarstvo	delo	Boga,	zaupano	človekovi	
odgovornosti.

Misijonski:	Da	bi	bili	škofje,	duhovniki	in	diakoni	neutrudljivi	oznanjevalci	evangelija	do	konca	zemlje.

 MOLITVENI NAMENI ZA MAREC 2013

JEZUS KRISTUS,
tvoja beseda na mojem jeziku,

     tvoja dobrota na mojih ustih,    tvoja obljuba v mojih mislih,
  tvoja nežnost v mojih prstih,   tvoja ljubezen v mojem srcu,
 tvoja kri v mojih žilah,     tvoja moč v mojih nogah,
tvoja podoba v mojem življenju,                     tvoje veličastvo v mojem telesu 

tvoje življenje v mojih gibih.
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün UVOD

O	 pojavu	 strahu	 govorijo	 številne	 psihološke	
knjige.	Že	to	je	neko	znamenje,	da	ta	téma	danes	
vznemirja	mnogo	ljudi.	Je	téma,	ki	se	vedno	znova,	
še	posebej	pa	v	zadnjem	času,	pojavlja	tudi	v	mojih	
pogovorih.	Ko	sem	se	začel	bolj	zavzeto	ukvarjati	s	
strahom	in	njegovim	spreminjanjem,	sem	najprej	
opazil,	kako	pogosto	so	moji	sogovorniki	pripovedo-
vali	o	tem	in	o	svojih	poskusih,	da	bi	se	mu	izognili.	
S	témo	se	srečujem	vedno	znova	v	najrazličnejših	
položajih.	 Ljudje	 govorijo	 o	 svojem	 strahu	 pred	
prihodnostjo,	o	tesnobi	brezposelnosti	in	o	tem,	da	
finančnih	obremenitev	gospodinjstva	ne	morejo	več	
obvladovati.	Pa	tudi	neodvisno	od	trenutno	težkega	
gospodarskega	 položaja,	 v	 katerem	 se	 nemočno	
nahajajo,	začnejo	vedno	znova	govoriti	o	tej	témi	–	
bodisi	da	je	govor	o	bolezni	ali	o	staranju	bodisi	da	
gre	za	strah	pred	zapuščenostjo,	ali	za	strah	pred	
prizadetostjo	in	odklonitvijo,	za	strah	pred	neuspe-
hom	v	življenju	ali	strah	pred	smrtjo.	Danes	živimo	
v	družbi,	ki	ima	táko	blagostanje,	kot	nikoli	prej	v	
zgodovini,	ki	razpolaga	s	prej	nepredstavljivimi	teh-
ničnimi	možnosti	in	v	kateri	obstajajo	zavarovanja	
proti	vsem	možnim	tveganjem.	In	vendar	doživljajo	

danes	mnogi	ljudje	v	življenju	negotovost,	počutijo	
se	prav	obdani	z	dejavniki,	ki	ustvarjajo	strah.
Seveda	ni	strah	nič	novega,	temveč	nekaj,	kar	

je	ljudi	od	nekdaj	zaposlovalo.	In	vendar	se	zdi,	da	
je	danes	naša	družba	s	tem	življenjskim	občutkom	
zaznamovana	na	poseben	način,	 tako	 zelo,	 da	 je	
psiholog	Wolfgang	Schmidbauer	govoril	celo	o	“ge-
neraciji strahu”.	Seveda	ima	to	tudi	mnoge	vzroke,	
ki	niso	pogojeni	le	s	sedanjostjo.	Po	vojski	so	mnogi	
strahove,	ki	so	jih	doživljali	v	bunkerjih	pred	zračnimi	
napadi	in	ki	so	bili	na	begu	njihovi	stalni	spremlje-
valci,	preprosto	potlačili.	O	strahu	niso	hoteli	vedeti	
ničesar	več	in	že	so	ga	odložili,	da	bi	se	posvetili	pro-
blemom	preživetja.	Lahko	bi	tudi	rekli:	pred	strahom	
so	bežali	tako,	da	so	se	zatekli	v	dejavnost.	Danes	
pa	mnoge	zapuščene	vojne	otroke	preganjajo	stari	
strahovi.	Potlačitev	je	vodila	k	temu,	da	bi	preprosto	
delovali	naravno	in	presegli	lastne	občutke.	Danes	
ti	občutki	močno	prihajajo	na	dan.	Hkrati	s	strahom	
pa	 se	 pojavlja	 hrepenenje,	 da	 bi	 razumeli	 lastno	
življenje,	 izrazili	o	njem	svoje	poglede	 in	občutke	
ter	se	z	njim	pomirili.
Ruski	romanopisec	Daniel	Granin	opisuje	svojo	

P. Anselm Grün je bil rojen leta 1945 v majhni 
vasici Junkershausen v pogorju Rhön sredi Nem-
čije. Po maturi je vstopil v benediktinski red v 
opatiji Münsterschwarzach. V letih 1965 do 1971 

je študiral filozofijo in teologijo 
v Rimu. Duhovniško posveče-
nje je prejel leta 1971. Tri leta 
kasneje je v Rimu doktoriral iz 
filozofije, nato je v Nürnbergu 
v Nemčiji študiral podjetništvo. 
Od leta 1976 je celerar (včasih 
je to pomenilo kletarja, danes 
pa je to ekonom) svoje bene-
diktinske opatije, ki ima več kot 
280 uslužbencev in 20 različnih 
podjetij. V njenem okviru deluje 
tudi dom duhovnih vaj, kjer p. 
Anselm vodi tečaje, predava in 
nudi duhovno vodstvo, še po-
sebej “izgorelim” duhovnikom, 

redovnikom, možem, ženam in poslovnežem, ki se 
šibijo pod stresom modernega življenja. Pisanje ni 
njegova glavna dejavnost, čeprav ga večina ljudi 
pozna po knjigah, ki jim pomenijo zdravilno du-
hovno oazo, prostor miru, brez katerega napetosti 
vsakodnevnega življenja ne bi preživeli.

Njegovi dnevi se začno zjutraj ob 4:40; dopoldne 

opravlja dolžnosti samostanskega ekonoma, popol-
dne in zvečer pa pogosto dela v domu duhovnih vaj. 
Piše z lahkoto, vendar samo šest ur na teden, ker 
mu strogi redovni urnik več ne dovoljuje. Njegov 
opus šteje že okrog 300 naslovov, ki so izšli v 30 
jezikih v več kot 14 milijonih izvodov.

P. Anselm je daleč 
od tega, da bi bil kak
šen moderen “guru”. 
Ljudem ne ponuja last
ne modrosti ali kakih 
ezo teričnih sporočil, 
pač pa oznanja krščan-
stvo v prispodobami, ki 
so ljudem prijazne in 
blizu. V sebi povezuje, 
kar je dano le redkim: 
izobraženost z jasnost
jo izražanja, bogastvo 
misli z lepo tekočim jezikom, v katerem tujk skoraj 
ne uporablja. Izogiba se vsaki slavi in ostaja skro-
men človek. Neka novinarka ga je imenovala “uni-
čevalec skrbi”. Ta vzdevek, ki ga tudi sam sprejema, 
pove, zakaj je v sodobnem svetu tako priljubljen.

Njegova knjiga, ki ima v nemščini naslov “Ver-
wandle deine Angst” je bila prevedena v slovenščino 
in je izšla pri Slomškovi založbi v Mariboru leta 2010.

V letošnji februarski številki smo končali vrsto opisov raznih človekovih prizadevanj, ki jih 
je znani nemški benediktinec p. Anselm Grün opisal pod podobami petdesetih angelov, ki naj 
sprem ljajo človeka v življenju. S to številko začenjamo drugo vrsto njegovih “Duhovnih spodbud 
za polnejše življenje”, kot jih je sam imenoval v podnaslovu knjižice “Spremeni svoj strah”.

Preden začnemo z uvodom, ki ga je sam napisal, pa nekaj podatkov o njem samem.

Münsterschwarzach
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Münsterschwarzach

preteklost	 z	 zgovornim	vodilnim	 izrazom	“stoletje	
strahu”.	S	tem	misli	na	izkustvo	vojske	in	življenje	v	
totalitarni	državi.	Tudi	pri	ljudeh,	pri	katerih	izkušnja	
totalitarizma	ni	bila	tako	globoka	in	dolga,	morejo	
imeti	 tedanje	 izkušnje	močne	posledice.	Strah,	ki	
se	danes	 loteva	mnogih	 ljudi	 starejše	generacije,	
je	 lahko	 v	 resnici	 povezan	 s	 potlačenimi	 strahovi	
vojne	generacije.	Se	pa	ne	omejuje	le	na	neko	sta-
rostno	stopnjo,	ima	tudi	nove	korenine.	Medtem	ko	
se	je	pot	po	vojski	samo	vzpenjala,	se	zdi,	da	gre	
sedaj	navzdol,	v	neko	megleno	dolino.	Nepregled-
na	prihod	nost	nas	dela	negotove.	In	mnogo	stvari	
nam	prinaša	strah.	V	delovnem	okolju	je	tesnobno	
vzdušje	na	dnevnem	redu.
Neka	žena	je	pred	kratkim	pripovedovala	o	svo-

jem	 pisarniškem	 vsakdanu,	 ki	 ga	 že	 nekaj	 časa	
obvladujejo	vedno	zadirčni	šef	in	kolegice,	katerih	
glave	iz	strahu	ponikajo	med	ramena.	Primer	pokaže,	
kako	prepleten	je	ta	položaj:	napadalni	ustvarjalci	
strahu	so	sami	polni	strahu.	In	tako	razširjajo	okrog	
sebe	še	več	strahu,	v	okolici	pa	razširjajo	negotovost.	
Potrebujemo	že	močno	samozaupanje,	da	bi	se	tega	
s	strahom	napolnjenega	vzdušja	ne	navzeli.	Toda	
klima	ni	okužena	le	v	malem	prostoru	individualno	
doživljanega	delovnega	okolja.	Strah	proizvajajo	tudi	
napovedi	politikov	in	gospodarskih	raziskovalcev	o	
prihodnosti.	Marsikateri	 zaradi	 strahu	pred	 krimi-
nalnimi	 organizacijami	 in	 terorističnimi	mrežami	
komajda	 še	 spijo:	 zanje	 se	 ves	 svet	 spreminja	 v	
temni	scenarij	ogroženost,	ki	je	zapolnjen	s	strahom.
Pri	 tem	ne	gre	za	nekaj	nestvarnega.	Človeški	

strahovi	so	realni.	Eden	najpomembnejših	strahov	
zadeva	lastno	prihodnost,	ne	le	gospodarsko,	temveč	
tudi	zdravstveno	in	družinsko	prihodnost,	vprašanje,	
ali	je	zakonska	zveza	trdna,	ali	je	družina	složna.	
Poleg	 teh	realnih	strahov	obstajajo	 tudi	nestvarni	
–	kakor	na	primer	 strah	pred	strahom.	Ti	mučijo	
mnoge	 ljudi.	 Bojijo	 se,	 da	 bi	 strah	 tako	 določal	
njihovo	lastnino,	da	bi	jih	to	ohromilo	in	v	življenju	
prehudo,	močno	ter	mučno	oviralo.	Vedno	več	ljudi	
trpi	danes	zaradi	napadov	panike.	Strah	jih	ovira,	
da	bi	šli	ven.	Ko	so	v	nekem	zaprtem	prostoru,	jih	
zajame	panika.	V	trenutku	morajo	 iz	ožine,	da	bi	

sploh	lahko	vzdržali.	Tukaj	je	strah	ogrožajoč.
Nemška	beseda	“strah”	izhaja	iz	besede	“ozek”.	

Tam,	kjer	je	ozko,	doživim	strah.	Najraje	bi	zbežal.	
Vendar	pa	ne	gre	le	za	zunanjo	ožino.	V	strahu	po-
stane	ozko	tudi	srce.	Dih	postaja	utesnjen	in	samo	
površinski.	 Ne	 dobimo	 več	 zraka	 in	 navdaja	 nas	
strah,	da	se	bomo	zadušili.	Tako	plitek	dih	pospe-
šuje	ne	le	strah,	temveč	tudi	depresijo.	Pri	hitrem	
dihanju	izgubimo	svojo	moč,	strahu	se	ne	moremo	
z	ničimer	več	upirati.	Panika	je	potenciran	strah.	Be-
seda	“panika”	izhaja	iz	imena	grškega	boga	gozda	in	
pastirjev	Pana.	V	podobi	kozla	se	je	pojavljal	iz	nič	in	
vlival	ljudem	v	kosti	silen	strah.	Pri	tem	večkrat	ni	bil	
viden.	Zato	razumemo	“paniko”	kot	nenaden,	neraz-
ložljiv	strah,	ki	nas	pograbi	in	proti	kateremu	se	ne	
moremo	boriti.	Če	Pan	prestraši	ljudi,	potem	zbežijo	
kot	preplašane	živali.	Grki	so	tak	neutemeljen	strah	
imenovali	“panikos”	(dotaknjen	od	Pana).	Govorimo	
o	paničnem	strahu,	o	panični	grozi.	Panični	strah	nas	
zajame,	ne	da	bi	bili	videli	ali	doživeli	nekaj,	kar	bi	
ga	lahko	prebudilo.	Ta	v	nas	narašča	in	prevzame	
nas	silnejši,	grozen	strah,	da	mu	poskušamo	ube-
žati.	Ljudje,	ki	trpijo	zaradi	fobij,	na	primer	zaradi	
strahu	pred	zaprtim	prostorom,	doživljajo	panični	
strah	pogostoma.	Večkrat	pa	nas	ta	strah	preseneti	
kakor	strela	z	jasnega.	Ne	moremo	si	razložiti,	zakaj	
naj	pograbi	panika.	Ta	strah	doživljamo	kakor	strah	
zbujajoč	nenaden	pojav,	ki	nas	požene	v	beg.
Daniel	Granin	se	v	svoji	knjigi	“Stoletje	strahu”	

navezuje	na	definicijo	starih	Grkov:	»Panika	je	strah,	
po	katerem	okamenimo.	Sram	je	strah	pred	izgubo	
časti.	Obup	 in	bojazen	sta	strah	pred	ravnanjem.	
Groza	je	strah,	ki	ti	zapre	usta.	Muka	je	strah	pred	
nedoločnim.«	Že	antični	Grki	so	poznali	strah	v	mno-
gih	odtenkih.	Če	se	vprašamo	po	njihovi	storilnosti,	
bi	lahko	govorili	o	njegovih	raznih	obrazih:
–	strah,	v	katerem	se	tresemo;
–	strahovi,	ki	nas	v	našem	okolju	ali	v	naši	duši	

usmerjajo	na	nekaj	pomembnega:
–	strah,	ki	nam	nakazuje	nevarnost;
–	strah,	ki	nas	opominja,	naj	ne	prestopimo	svoje	

meje. se nadaljuje

kaj so rekli O STRAHU
Nisem se bal tega, česar se je treba bati. Bal sem se samo strahu.

        Johann C. F. Hölderlin
Človek se enako težko znebi strahu in upanja.

          Otto Ludwig
Bolj ko se človek česa boji, bolj strastno to tepta z nogami.

          Lukrecij Kar
Strah je najmočnejši poboljševalec.

          Plinij ml.
Edina stvar, ki se je moramo bati, je strah sam.

          Franklin D. Roosevelt
Kdor se ničesar ne boji, ni manj močan od tistega, ki se vsega boji.

          Friedrich Schiller
Hudodelstvu sledi strah in to je njegova kazen.

          Voltaire
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PAPEŽEV VEROUK

Benedikt XVI.

     PAVEL
     ŽIVLJENJE V CERKVI
V	tem	nadaljevanju	končujemo	svoja	srečanja	z	

apostolom	Pavlom	in	mu	posvečamo	zadnje	razmiš-
ljanje.	Ne	moremo	se	namreč	posloviti	od	njega,	ne	
da	bi	upoštevali	enega	od	značilnih	sestavnih	delov	
njegove	dejavnosti	in	enega	najvažnejših	predmetov	
njegovega	razmišljanja:	dejstva	Cerkve.	Predvsem	
ugotavljamo,	da	je	do	njegovega	prvega	stika	z	Je-
zusovo	osebnostjo	prišlo	preko	pričevanja	skupnosti	
kristjanov	v	Jeruzalemu.	To	je	bil	buren	stik.	Ko	je	
spoznal	to	novo	skupino	vernikov,	je	nemudoma	po	stal	
njen	divji	preganjalec.	Sam	to	priznava	kar	trikrat	v	
treh	Pismih:	»Preganjal	sem	Božjo	Cerkev«	(1	Kor	
15,9;	Gal	1,13;	Flp	3,6)	in	predstavlja	to	svoje	obna-
šanje	kot	najhujši	zločin.

Seveda	je	bilo	odločilno,	kar	se	je	zgodilo	na	poti	
pred	Damaskom,	v	resnici	pa	to	ni	bilo	prvo	sreča-
nje	z	Jezusom.	Apostolska	dela	omenjajo	njegovo	
navzočnosti	pri	kamnanju	Štefana	(7,58)	in	njegovo	
odobravanje	diakonove	obsodbe.	To	nam	takoj	daje	
možnosti	prve	važne	ugotovitve:	do	sprejetja	ali	od-
klonitve	Jezusa	se	navadno	pride	po	posredovanju	
skupnosti	vernikov.	To	drži	tako	zelo,	da	celo	podatki	
o	Jezusu,	ki	nam	jih	dajejo	poganski	pisci	kot	Sve-
tonij,	Tacit	 in	Plinij	Mlajši,	niso	sad	neposrednega	
zanimanja	 za	 Jezusovo	 osebo,	 ampak	 izhajajo	 iz	
stika	s	skupino	tistih,	ki	so	verovali	vanj.	Življenje	
Cerkve	je	torej	tisto,	ki	vzbuja	zanimanje	ali	vsaj	
vprašanje	o	Jezusu,	torej:	običajna	pot	do	Jezusa	
vo	di	preko	Cerkve!
Na	nek	določen	način	se	je	to	uresničilo	tudi	pri	

Pavlu,	ki	se	je	prej	srečal	s	Cerkvijo	kot	z	Jezusom.	To	
srečanje	pa	je	imelo	v	njegovem	primeru	nasproten	
učinek,	saj	ni	izzvalo	pristopa,	ampak	nasilen	odpor.	
Pavlu	je	pristop	k	Cerkvi	naklonil	neposreden	poseg	
Kristusa,	ki	se	je	ob	razodetju	na	poti	v	Damask	iz-
enačil	s	Cerkvijo	in	mu	je	dopovedal,	da	preganjati	

Cerkev	pomeni	preganjati	Njega,	Gospoda.	Zares	je	
Pavlu,	preganjalcu	Cerkve,	Vstali	rekel:	»Savel,	Sa-
vel!	Zakaj	me	preganjaš?«	S	preganjanjem	Cerkve	
je	preganjal	Kristusa.	Pavel	 se	 je	 torej	 spreobrnil	
istočasno	h	Kristusu	in	k	Cerkvi.	Iz	tega	je	razumljvo,	
zakaj	je	bila	Cerkev	pozneje	tako	navzoča	v	Pavlovih	
mislih,	srcu	in	dejavnosti.	Najprej	je	bila	navzoča,	
ker	je	dobesedno	ustanovil	dokaj	Cerkva	v	raznih	
mestih,	kamor	se	 je	podal	oznanjat	evangelij.	Ko	
omenja	svojo	»skrb	za	vse	Cerkve«	(2	Kor	11,28),	
misli	na	razne	krščanske	skupnosti,	ki	jih	je	osnoval	
eno	za	drugo	v	Galaciji,	Joniji,	Makedoniji	in	Ahaji.	
Nekatere	od	teh	Cerkva	so	mu	povzročale	skrbi	in	
razočaranja,	kot	se	je	na	primer	zgodilo		v	Cerkvah	

v	Galaciji,	ko	je	videl,	da	se	obračajo	
»k	 drugemu	evangeliju«	 (Gal	 1,6),	
čemur	se	je	uprl	z	živahno	odločnost-
jo.	Vendar	se	pa	ni	čutil	vezanega	na	

skupnosti,	ki	jih	je	ustanovil,	na	hla-
den	 in	uradniški	način,	ampak	živo	
in	 zaveto.	 Tako	 na	 primer	 imenuje	
Fi	lipljane	»moji	ljubi	in	tako	zaželeni	

bratje,	moje	veselje	in	moj	venec«	(Flp	4,1).	Drugje	
primerja	razne	skupnosti	priporočilnemu	pismu,	ki	je	
nekaj	edinstvenega	v	svojem	redu:	»Naše	pismo	ste	
vi;	pismo,	ki	je	zapisano	v	naših	srcih	in	ga	poznajo	
in	berejo	vsi	ljudje«	(2	Kor	3,2).	Spet	drugje	kaže	v	
odnosu	do	njih	pravo	in	resnično	čustvo,	pa	ne	samo	
očetovsko,	ampak	kar	materinsko,	kot	takrat,	ko	se	
obrača	na	prejemnike	pisma	in	jih	imenuje	»otroci	
moji,	ki	vas	ponovno	rojevam	v	bolečini,	dokler	ne	
bo	v	vas	izoblikovan	Kristus«	(Gal	4,19;	prim.	tudi	
1	Kor	4,14-15;	1	Tes	2,7-8)
V	svojih	Pismih	nam	Pavel	razloži	tudi	svoj	nauk	

o	Cerkvi	sam	na	sebi.	Tako	je	dobro	znana	njegova	
izvirna	opredelitev	Cerkve	kot	“Kristusovega	telesa”,	
ki	je	ni	najti	pri	drugih	piscih	1.	stoletja	(prim.	1	Kor	
12,27;	Ef	4,12;	5,30;	Kol	1,24).	Najglobljo	koreni	no	
tega	presenetljivega	opisa	Cerkve	najdemo	v	zakra-
mentu	Kristusovega	Telesa.	Sveti	Pavel	pravi:	»Ker	
je	en	kruh,	smo	mi,	ki	nas	je	veliko,	eno	telo«	(1	
Kor	10,17).	V	tej	evharistiji	naj	Kristus	daje	svoje	
Telo	 in	nas	naredi	 svoje	Telo.	V	 tem	smislu	 sveti	
Pavel	pravi	Galačanom:	»vsi	ste	eden	v	Kristusu«	

Kraji, kjer je Pavel ustanavljal
Cerkve na misijonskih potovanjih.

Številke v oklepajih pomenijo
misijonska potovanja:

(0) pred 1. potovanjem (l. 3344)
(1) 1.potovanje (l. 4446)
(2) 2. potovanje (l. 4952)
(3) 3. potovanje (l. 5358)
(4) 4. potovanje (l. 6063)
(5) zadnja leta v Rimu

➧
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(Gal	3,28).	Z	vsem	tem	nam	Pavel	razloži,	da	ne	
obstoji	samo	pripadnost	Kristusovi	Cerkvi,	ampak	
tudi	neka	oblika	izenačenja	in	poistovetenja	Cerkve	
s	Kristusom	samim.	Od	tod	torej	izhaja	veličina	in	
odličnost	Cerkve,	tudi	nas,	ki	smo	njen	del:	iz	tega,	
da	smo	Kristusovi	udje	in	kot	taki	raztezanje	njego-
ve	osebne	navzočnosti	v	svetu.	In	iz	tega	naravno	
sledi	naša	dolžnost,	da	v	resnici	živimo	skladno	s	
Kristusom.	Od	tod	izhajajo	tudi	Pavlova	spodbujanja	
glede	raznih	karizem,	ki	 razvnemajo	 in	oblikujejo	
krščansko	skupnost.	Vse	je	mogoče	zvesti	na	edini	
vir,	ki	je	Očetov	in	Sinov	Duh,	v	jasnem	zavedanju,	
da	v	Cerkvi	ni	nikogar,	ki	bi	bil	brez	njih,	saj	piše	
Apostol:	»Vsakomur	se	daje	razkritje	Duha	v	korist	
vseh«	(1	Kor,	12,7).	Važno	pa	je,	da	vse	karizme	
sodelujejo	pri	gradnji	skupnosti,	ne	pa	da	postanejo	
vzrok	razdvajanja.	O	tem	si	Pavel	postavlja	retorično	
vprašanje:	»Mar	je	Kristus	razdeljen?«	(1	Kor	1,13).	
Dobro	ve	in	nas	tudi	uči,	da	je	potrebno	»da	ohra-
nite	edinost	Duha	z	vezjo	miru:	eno	telo	in	en	Duh,	
kakor	ste	tudi	bili	poklicani	v	enem	upanju	svojega	
poklica«	(Ef	4,3-4).
Poudarjanje	 zahteve	 po	 edinosti	 pa	 seveda	ne	

pomeni	zagovarjati,	da	je	treba	izenačiti	in	potlačiti	
cerkveno	življenje	na	en	sam	način	delovanja.	Na	
drugem	mestu	Pavel	uči:	»Duha	ne	ugašajte«	(1	Tes	
5,19),	kar	pomeni,	da	je	treba	velikodušno	dati	pro-
stor	nepredvidljivi	živahnosti	krizmatičnih	pojavov	
Duha,	ki	je	vedno	nov	vir		energije	in	življenjskosti.	
Če	pa	je	kakšna	stvar,	ki	je	Pavlu	zares	pri	srcu,	po-
tem	je	to	medsebojno	izgrajevanje:	»Vse	pa	naj	bo	
v	izgrajevanje«	(1	Kor	14,26).	Vse	se	mora	stekati	v	

urejeno	izgradnjo	cerkvenega	tkiva	in	to	ne	le	brez	
zastajanja,	ampak	tudi	brez	umikanja	in	sunkov.	Je	
pa	tudi	Pavlovo	Pismo,	ki	gre	tako	daleč,	da	Cerkev	
predstavlja	kot	Kristusovo	nevesto	(prim.	Ef	5,21-
33).	S	tem	se	ponavlja	prastara	preroška	primer-
java,	ki	je	iz	izraelskega	ljudstva	naredila	nevesto	
Boga	zaveze	(prim.	Oz	2,4.21;	Iz	54,5-8):	s	 tem	
hoče	povedati,	kako	tesni	so	odnosi	med	Kristusom	
in	njegovo	Cerkvijo,	naj	bo	to	v	smislu,	da	je	ona	
predmet	najnežnejše	ljubezni	svojega	Gospoda,	naj	
bo	v	smislu,	da	mora	ljubezen	biti	obojestranska,	
in	da	Mu	moramo	tudi	mi	kot	udje	Cerkve	izražati	
navdušeno	ljubezen.
V	bistvu	je	torej	vse	to	vprašanje	odnosov	v	skup-

nosti:	tistega,	recimo	mu	navpičnega,	med	Jezusom	
Kristusom	in	nami,	in	tistega	vodoravnega	med	vse-
mi,	ki	se	na	svetu	odlikujejo	po	tem,	da	»kličejo	ime	
našega	Gospoda	Jezusa	Kristusa«	(1	Kor	1,2).	To	je	
naša	opredelitev:	pripadamo	tistim,	ki	kličejo	ime	
Gospoda	Jezusa	Kristusa.	Zato	je	razumljivo,	kako	
zaželeno	je,	da	bi	se	uresničilo	to,	kar	si	želi	Pavel	
sam,	ko	piše	Korinčanom:	»Če	pa	bi	vsi	prerokovali	
in	bi	vstopil	kakšen	neverujoč	ali	nepoučen	človek,	
ga	 bodo	 vsi	 opominjali	 in	 vsi	 presojali.	 Tedaj	 se	
bodo	razkrile	skrivnosti	njegovega	srca.	Padel	bo	na	
obraz,	molil	Boga	in	priznal,	da	je	Bog	resnično	med	
vami«	(1	Kor	24-25).	Taka	bi	morala	biti	tudi	naša	
bogoslužna	srečanja.	Kak	nekristjan,	ki	bi	stopil	v	
našo	skupnost,	bi	moral	na	koncu	reči:	»Zares	je	z	
vami	Bog.«
Prosimo	Gospoda,	da	bo	tako	v	skupnosti	s	Kri-

stusom	in	v	medsebojni	skupnosti.

Če kdaj za kakšno minuto podaljša pridigo,
 ne zna končati.
Če je kratek, se ni dovolj pripravil.
Če povzdigne glas, samo kriči in vpije.
Če govori normalno, ga ni mogoče razumeti.
Če gre zdoma, je vedno na cesti.
Če ne gre nikamor, zaostaja za časom.
Če hodi na obiske, ga ni nikoli doma.
Če je v župnišču, nikogar ne obišče.
Če govori o denarju, mu je mar le plačilo.
Če o denarju molči, ne zna gospodariti.
Če pripravlja župnijske slovesnosti,
 nam je nadležen.
Če ničesar ne organizira,
 je zaradi tega župnija mrtva.

NAŠ ŽUPNIK NIKOLI NE DELA PRAV!

NAŠ ŽUPNIK PAČ NIKOLI NE DELA PRAV!

Če si za ljudi vzame čas, ne zna nikoli nehati.
Če se mu mudi, ne zna prisluhniti (so)človeku.
Če pristopi točno k oltarju, njegova ura prehiteva.
Če minuto zamudi, ga mora ves svet čakati.
Če obnavlja cerkev, zapravlja denar.
Če ne popravlja, je kriv, da vse propada.
Če moli brevir v cerkvi,
 pred ljudmi razkazuje svojo pobožnost.
Če moli brevir skrit v župnišču, ni pobožen.
Če je zbolel, se ne zna paziti.
Če je zdrav, ne razume bolnih.
Če je mlad, nima izkušenj.
Če je star, bi se že lahko umaknil v pokoj.
Če umrje –
 spet ni prav, ker ne vemo, kdo pride!
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Wilhelm Hünermann

VELIKONOČNA ZARJA
Po	pet	jih	je	stražilo	v	vsaki	izmeni.	Noč	na	nedeljo	

je	bila	strupeno	mrzla.	Premraženi	stražarji	so	se	
za	vijali	v	volnene	vojaške	plašče	in	čepeli	ob	majh-
nem	ognju,	ki	je	metal	begajoče	sence	po	njihovih	
obrazih.	Od	časa	do	časa	je	kdo	med	njimi	vstal	in	
z	baklo	posvetil	po	vrtu.
»Kaj	bolj	trapastega	se	pa	prokurator	res	ni	mo-

gel	izmisliti!«	je	zagodrnjal	Sebastijec	štrlečih	ličnic.	
»Stražiti	grob!	Kje	na	vsem	svetu	ste	že	kdaj	videli	
takšno	bedarijo.	Vsa	vojašnica	se	nam	je	smejala.«
»Ko	bi	imeli	vsaj	kaj	tekočega!«	je	vzdihoval	nje-

gov	sosed.
»Si	že	pozabil,	da	nam	je	to	najstrožje	prepoveda-

no?	Niti	enega	samega	požirka	si	ne	smeš	privoščiti!«	
ga	je	spomnil	tretji.
»In	to	vse	zaradi	tega	norca,	

ki	so	ga	križali,	ker	si	je	bedasto	
domišljal,	da	je	Odrešenik!	Se	še	
spomnite,	kako	je	sedel	okronan	
s	trnjem	in	s	škrlatnimi	cunjami	
ogrnjen	 prek	 ramen?	 Kakšen	
po	gled!	Jutro	bo	že	skoraj.	Še	
malo	 pa	 bo	 zamenjava!	 Če	 le	
niso	zaspali!«
»Glej,	dekurij	prihaja!«
»No,	kaj	novega?«	je	vprašal	

podčastnik,	ki	jih	je	od	časa	do	
časa	prišel	nadzorovat.
»Nič,	dekurij!«	je	najbližji	za-

zehal.	»Mrlič	v	grobu	se	ne	pre-
mika.	Kako	pa	naj	bi	tudi	se?«
»Kako	dolgo	bo	pa	še	trajalo	

to	natezanje?«	je	drugi	zagodr-
njal.	 »Do	 vrha	 smo	 že	 siti	 teh	
neumnosti!«
»Zahvalite	se	za	to	velikemu	

duhovniku!«	se	je	dekurij	hudob-
no	zarežal.	»Ti	strahopetci	se	bo-
ji	jo	celo	mrtvih!	Strah	jih	je,	če	
bi	morda	vstal	od	mrtvih.«
»Slabo	bi	se	mu	godilo«	je	pripomnil	surov	vojak	

in	s	palcem	pogladil	mečevo	ostrino.	»Bomo	že	po-
skrbeli,	da	ga	bo	minilo	veselje	do	takih	podvigov!«
»Dani	se	že!«	je	dekurij	pripomnil	in	se	ozrl	na	

Oljsko	goro,	po	kateri	se	je	razlila	prva	svetla	zarja	
novega	dne.	Nenadoma	pa	se	se	vsi	zgrozili.	V	globini	
pod	njimi	je	zamolklo	zabobnelo.	Tla	pod	nogami	so	
se	grozljivo	zatresla.
»Spet	ta	prekleti	potres,	kakor	v	petek,	ko	je	Gali-

lejec	umrl!	Še	zmešalo	se	mi	bo!«	Sebastijec	je	jezno	
pljunil	v	ogenj.	»Ko	bi	že	enkrat	prišla	izmena!«
»Ne	bo	treba	več	dolgo	ča...«	Dekuriju	je	beseda	

obtičala	v	grlu.	Nov	močan	sunek	je	udaril	iz	globine	
in	takoj	nato	še	eden	in	še	in	še.	Vojaki	so	se	pre-
plašeno	spogledali.	Opotekali	so	se,	kakor	da	bi	bili	
na	krovu	ladje,	ki	jo	premetavajo	valovi.
»Pa	je	res	čuden,	čuden	ta	potres!«	je	eden	ves	

bled	izjecljal.
Noč	je	bila	čisto	tiha	in	mirna.	Nenadoma	pa	je	v	

višini	zabučalo.	Vrtinčast	vihar	je	udaril	med	vojake	
in	pometel	z	njimi,	kot	da	so	iz	slame.	Bliski	so	se	
vžigali.	Grom	je	ptretresal	nebo	in	zemljo.	Vse	na-
okrog	njih	se	je	lomilo,	pokalo	in	bobnelo.
Ko	so	vojaki	na	smrt	preplašeni	spet	lezli	na	noge,	

so	pri	grobu	zagledali	slepečo	svetlobo.	Neko	bitje	
je	stalo	tam	in	nenavadno	žarelo.
Njegov	obraz?	Noben	plamen	ne	sveti	tako	čisto	

in	silno.	In	oblačilo	belo	ko	sneg!	Roka!	Dotaknila	
se	je	kamnite	plošče.	V	hipu	je	zgrmela	z	vhoda.	
Iz	odprtega	groba	se	je	kakor	veletok	vlila	svetlo-
ba.	Kakor	da	bi	naenkrat	zažarelo	tisoče	sonc!	Ne,	

človeško	oko	tega	ne	prenese.	
Sebastijci	 so	 kakor	 zadeti	 od	
strele	kriknili,	si	z	dlanmi	zakrili	
obraze	ter	popadali.
Ko	so	si	čez	čas	nekoliko	opo-

mogli	in	trepetaje	dvignili	glave,	
so	zagledali	pred	seboj	le	temno	
odprtino	groba.	Grozeče	je	zijala	
vanje.	O	bleščeči	svetlobi	ni	bilo	
ne	duha	ne	sluha.
Dekurij	je	prvi	prišel	k	sebi.	

Potegnil	je	iz	ognja	goreče	pole-
no	in	na	majavih	nogah	odtaval	
v	 grobnico.	 Takoj	 se	 je	 vrnil.	
Bled	ko	zid	je	naslonjen	na	pod-
boje	izjecljal:
»Prazen	je.	Grob	je	prazen!«
»Prazen???«	Vojaki	so	nego-

tovih	korakov	odtipali	v	grobnico	
in	se	še	sami	prepričali.	Grob	je	
bil	prazen.
»Tristo	hudičev!«	je	eden	hri-

pavo	zaklel.	»Niti	za	trenutek	ne	
ostanem	več	na	tem	prekletem	
kraju!«

»Jaz	tudi	ne!«	so	jecljali	drug	za	drugim	še	ostali.	
Kakor	da	jih	goni	tolpa	sestradanih	volkov	so	pla-
nili,	se	pognali	v	beg	in	se	ustavili	šele	za	debelimi	
jeruzalemskimi	zidovi.
»Kaj	sedaj?«	je	eden	ves	zasopel	vprašal.
»Sporočiti	moramo	prokuratorju,	kaj	se	je	zgo-

dilo,«	je	zastokal	drugi.
»Bi	nam	verjel?«	je	nezaupno	pogledal	dekurij.	

»Najbolje	bo,	če	se	vrnemo,	zavalimo	kamen	nazaj	
pred	grob	in	se	delamo,	kakor	da	se	ni	nič	zgodilo.«
»Nobena	žival	me	več	ne	zvleče	tja!«	se	je	uprl	

že	osiveli	legionar.
»Veste,	 kako	 se	 kaznuje	 beg	 s	 straže!«	 jih	 je	

spomnil	dekurij.	»Strahopetce	bičajo	do	smrti,	ubež-
nikom	pa	odsekajo	desno	roko!«
»Veliki	duhovniki	so	nam	skuhali	to	juho,	naj	jo	

tudi	pojedo!«	je	končno	stari	predlagal.
»Prav,	pojdimo	k	njemu!«	je	dekurij	pokimal.
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➧
Medtem	so	pobožne	 žene	nakupile	 pri	 trgovcu	

z	dišavami,	ki	je	že	zgodaj	odprl	svojo	bazar,	dra-
goceno	nardo	in	mehko	predivo	ter	se	odpravile	na	

Golgoto.	Ko	so	prispele	do	Efraimovih	vrat,	je	Saloma	
razburjeno	vprašala:
»Kdo	nam	bo	odvalil	kamen	z	vhoda	v	grob?«

Ko	so	možje	še	vedno	vsi	zbegani	povedali,	kaj	
se	je	zgodilo,	je	Kajfa	ledeno	mrzlo	spreletelo.	Toda	
v	hipu	je	pordel,	besen	do	skrajnosti.	Žile	na	vratu	
so	mu	nabreknile,	se	napele	in	grozno	skrotovičile.	
Debelega	moža	bi	ob	tolikem	razburjenju	lahko	vsak	
čas	zadela	kap.	Dihal	je	sunkovito,	pridušeno	kriknil	
in	se	sesedel	v	bližnji	naslonjač.	Ostre	nohte	je	krče-
vito	zapičil	v	leseno	naslonilo,	se	z	divjim	pogledom	
zažrl	v	preplašene	vojake	in	zakričal:	»Vi,	vi	naj	bi	bili	
rimski	vojaki?	Vi,	ki	zbežite	kakor	stare	babnice,	če	
le	malo	zagrmi!	Poberite	se	nazaj	na	stražo!	Takoj!«
»Kakšen	smisel	bi	to	imelo,	ko	pa	je	grob	pra-

zen?«	ga	je	sedaj	tudi	dekurij	jezno	zavrnil.
»Kaj?	Prazen	je?	Je	res,	je	res	prazen?«	Veliki	du-

hovnik	je	lovil	sapo	kakor	krap,	ko	ga	potegnejo	na	
suho.	»Kako	je	to	mogoče?	Zmotiti	ste	se	morali!«
»Nismo	nobene	babnice,	ki	ne	vedo,	kaj	vidijo!«	je	

ostro	udaril	stari	Sebastijec.	»Vsi	smo	bili	v	grobnici.	
Prazna	je.	Samo	par	prtov	še	leži	tam!«
Kajfa	je	z	obupnim	krikom	spet	padel	v	svoj	na-

slonjač.	Potem	je	v	naglici	pognal	služabnika	k	Ani	
s	prošnjo,	naj	nemudoma	pride	k	njemu.	Nekdanji	
veliki	duhovnik	se	je	zdrznil,	ko	je	slišal	nepričako-
vano	novico.
»Torej	mu	je	res	uspelo!«	je	prestrašen	zahropel.	

»Pri	Bogu,	res	mu	je	uspelo!«
»Pa	menda	 ne	 verjameš,	 da	 bi	 res	 vstal?«	 je	

njegov	zet	izbuljil	oči.
»Da,	verjamem!«	je	stari	zastokal.	»Vstal	je.«
»Grozno,	o	kaj	takega!«	je	Kajfa	sopel.	»Kaj	naj	

sedaj	storimo?«
»To	bi	tudi	mi	radi	vedeli!«	je	zagodrnjal	dekurij.
Ana	 je	 legel	 na	blazinjak,	 se	poigraval	 s	prsti,	

oči	priprl,	tako	da	je	gledal	samo	skozi	ozko	režo	in	
razmišljal.
Kajfa	in	vojaki	so	buljili	vanj.	Če	je	sploh	kakšen	

izhod,	potem	ga	bo	ta	stari	lisjak	našel.	Nazadnje	je	
starec	vstal	in	s	svojim	tankim	glasom	spregovoril	
vojakom:
»Recite:	Ponoči,	ko	smo	mi	spali,	so	prišli	njegovi	

učenci,	in	so	ga	ukradli.«
»Res,	 zelo	modro!«	 se	 je	 posmehoval	 dekurij.	

»Pa	ti,	starec,	sploh	slutiš,	kakor	Rimljani	kaznujejo	
vojake,	ki	zaspijo	na	straži?«
»In	če	bi	spali,	kako	bi	mogli	videti,	da	so	učenci	

ukradli	truplo?«	je	zagodrnjal	sivolasi	legionar.	»Saj	
ne	spimo	odprtih	oči.«
»Ah,	kaj	še!«	se	je	Ana	prezirljivo	ukrivil.	»Ljud-

stvo	verjame	vse,	samo	če	mu	znaš	prav	povedati.«
»Pa	Pilat?«
»Če	bi	to	prišlo	na	ušesa	upravitelju,	ga	bomo	mi	

pregovorili	in	dosegli,	da	boste	brez	skrbi.«
»Zelo	negotova	obljuba!«	je	dekurij	skomignil	z	

rameni.
»Morda	vam	bo	tole	pomagalo	preko	največjega	

strahu!«	je	zabrundal	Ana	in	vrgel	dekuriju	mošnjo	
srebrnega	denarja.	Dekurij	 jo	 je	vzel	 in	pohlepno	

potežkal	v	roki.	Da,	to	je	gotovo	važen	razlog,	si	je	
mislil	sam	pri	sebi.	Obljubil	je,	da	se	bodo	ravnali	
po	nasvetu	ter	s	svojimi	možmi	odšel.
Nedaleč	proč,	v	Marijini	hiši	so	apostoli	ob	vsakem	

koraku	in	vsakem	šumu	boječe	prisluhnili.	Nenado-
ma	so	zunaj	zaslišali	odsekane	vojaške	korake.
»Že	gredo!	Po	nas	gredo!«	je	Natanael	zastokal.
»Odšli	so!«	je	čez	čas	olajšano	vzdihnil	njegov	

prijatelj	Simon,	ko	so	se	koraki	oddaljili.	Stal	je	pri	
oknu	in	oprezoval	skozi	režo	pri	naoknici.	»Prišli	so	
iz	palače	velikega	duhovnika.	Kaj	naj	to	pomeni?«
»Kaj	pa	bi	se	sploh	še	moglo	zgoditi	zdaj,	ko	je	

Učenik	 umrl	 na	 križu?«	 je	 zastokal	 Peter	 in	 skril	
obraz	v	dlani.
»Rekel	je,	da	bo	tretji	dan	vstal,«	se	je	spomnil	

Janez.	»Danes	je	tretji	dan.«
»Tega	si	ne	upam	verjeti!«	je	vzdihnil	njegov	brat	

Jakob.	»Vse	je	izgubljeno.«
»Spet	bom	šel	delat	na	polje,«	je	zamrmral	Juda	

Tadej	in	si	ogledoval	svoje	lopataste	dlani.	»Nikdar	
več	ga	ne	bom	zapustil.«
»Jaz	bom	pa	šel	k	Barabu!«	je	ihtavo	začel	Simon	

Gorečnež.	»Morda	potrebuje	pogumne	može.«
»Pogumne	može?«	se	je	grenko	nasmehnil	nje-

gov	brat	Jakob.	»Kdo	od	nas	pa	je	bil	pogumen?	Ali	
nismo	vsi	zbežali?	Ga	nismo	v	trpljenju	vsi	zapustili,	
vsi	razen	Janeza?«
»Prav	imaš,	Jakob!«	je	žalostno	prikimal	Andrej.	

»Zares	prav	bedno	smo	odpovedali.	Žene	so	bile	bolj	
pogumne	kot	mi!«
»Pa	tudi	one	ne	vedo,	kam	in	kako!«	je	vzdihnil	

Zebedejev	sin	Jakob.	»Marija,	Magdalena,	Ivana	–	
Kusova	žena	in	Saloma	so	že	na	vse	zgodaj	odšle,	
da	bi	Jezusa	mazilile.	Niso	bile	zadovoljne	s	tistim,	
kar	sta	storila	Jožef	iz	Arimateje	in	Nikodem.	Pravijo,	
da	se	v	naglici	ni	dalo	vse	tako	narediti,	kakor	bi	bilo	
treba.	Učenikovega	telesa	nista	niti	umila.	Toda	pred	
grobom	stoji	rimska	straža	in	nikogar	ne	pusti	niti	
v	vrt,	kaj	šele	h	grobu!«
»Žene	vedno	upajo,	tudi	takrat,	ko	drugi	mislijo,	

da	je	vsako	upanje	zaman!«	se	je	Matej	nasmehnil.	
»Kje	pa	je	Jezusova	mati?«
»Tisti	sestri,	Marija	in	Marta	sta	jo	vzeli	k	sebi	v	

Betanijo.	Ni	se	hotela	vrniti	v	Nazaret.	Pravi,	da	bo	
čakala	nanj.	In	tako	kakor	ona	pravzaprav	čakamo	
tudi	mi.«
»Čakamo!	Čakamo!«	 se	 je	 Peter	 razburil.	 »Na	

koga	naj	le	še	čakamo?«	Počasi	je	vstal	in	z	drsa-
jočimi	koraki	premeril	prostor,	kjer	so	pred	dnevi	
obhajali	zadnjo	večerjo.	»Leta	 in	 leta	smo	čakali,	
vedno	znova	čakali	in	upali,	da	je	blizu	dan,	ko	bo	
ustanovil	svoje	kraljestvo.	Sedaj	je	vse	izgubljeno.	
Nobenega	upanja	ni	več.	Hotel	sem	umreti	z	njim.	
Pa	sem	ga	izdal,	trikrat	izdal,	še	preden	je	petelin	
zapel.	Ne,	bratje,	ne	morem	več	čakati.	Še	danes	se	
bom	vrnil	k	svojim	mrežam.	In	čimprej	me	pogoltne	
jezero,	toliko	bolje	zame.

l                    l                    l
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»Denar	imam,	s	katerim	bomo	podkupile	stražar-
je,«	je	zaupno	odgovorila	Ivana,	žena	Herodovega	
uradnika.
»Bog	nam	bo	pomagal!«	je	vzkliknila	Marija,	Klo-

pájeva	žena.	Magdalena	je	hodila	molče.	Kakor	du-
hovnik	Najsvetejše	je	nosila	posodo	z	mazilnim	oljem.
Tu,	tesno	ob	mestnem	obzidju	je	dekaprotov	vrt.	

Toda	nobenega	stražarja	ni	videti.	Tudi	ogenj	je	že	
skoraj	ugasnil.	V	 svoje	največje	 začudenje	pa	 so	
žene	opazile,	da	je	tudi	kamen	odvaljen.
Neodločno	so	obstale	pred	odprtim	grobom,	nato	

obotavljaje	 vstopile,	 pa	 takoj	 prestrašeno	 planile	
nazaj.	V	prvem	prostoru	 je	stal	mladenič	sijajne,	
blesteče	zunanjosti,	slepeče	belo	oblečen	in	obraz	
mu	je	žarel	v	nadzemski	lepoti.
»Angel!«	je	kriknila	Magdalena	in	padla	na	ko-

lena.	Tedaj	 je	nebeški	 glasnik,	 kateremu	se	 je	 iz	
notranjosti	grobnice	pridružil	še	eden,	dvignil	roko	
in	slovesno	oznanil:
»Ne	bojte	se!	Jezusa	iščete,	Nazarečana,	križa-

nega.	Vstal	je.	Ni	ga	tukaj.	Poglejte	kraj,	kamor	
so	ga	položili!«
Žene	so,	tresoče	se	od	neznane	gro-

ze,	vstopile.	Razen	nekaj	mrliških	
povojev	niso	našle	ničesar.
»Spomnite	 se,	 kako	 vam	

je	govoril,	ko	je	bil	še	v	Ga-
lileji,«	 je	 spregovoril	 drugi	
angel.	»Sin	človekov	mora	
biti	 izročen	v	roke	grešni-
kov,	biti	križan	in	tretji	dan	
vstati.	Toda	pojdite	 in	po-
vejte	njegovim	učencem	in	
Petru.	 Vstal	 je	 od	mrtvih.	
Pred	vami	pojde	v	Galilejo,	
tam	ga	boste	videli,	kakor	
vam	je	rekel.«

Še vedno na smrt pre-
strašene,	 pa	 obenem	 tudi	
neizmerno	 vesele,	 so	 se	
žene	vračale	v	Marijino	hišo	
na	Sion.
Ko	je	bronasti	gong	pri	

vratih	 krepko	 zadonel,	 je	
učence	 oblila	 zona.	 Stara	
dekla	Roda	je	trepetaje	šla	
odpret.	Olajšano	je	vzdihnila,	ko	je	zagledala	žene.
»Grob	 je	 prazen!«	 je	 vzkliknila	 Saloma,	 ko	 so	

prihiteli	učenci.	Magdalena,	ki	še	vedno	ni	doumela,	
zakaj	gre,	je	glasno	zahlipala:
»Gospoda	so	vzeli	iz	groba	in	ne	vemo,	kam	so	

ga	položili.«
»Ne,	vstal	je!«	je	zatrjevala	Klopájeva	žena.
»Angela	sta	nam	to	oznanila!«	je	v	eni	sapi	po-

vedala	Ivana.
»Zmešalo	se	vam	je!«	je	Natanael-Bartolomej	na	

pol	jezno	odkimal.	»Od	žalosti	so	znorele!«
Janez	pa	je	planil,	stekel	kolikor	so	ga	mogle	no-

siti	noge	vzdolž	zahodnega	mestnega	obzidja	mimo	
Herodove	palače	in	se	skozi	vrtna	vrata	pognal	na	
Golgoto.	Takoj	za	njim	je	stekel	še	Peter,	toda	mla-
dega	Janeza	ni	mogel	več	dohiteti.

Janez	je	ves	zadihan	obstal	pred	grobom.	Res,	vse	
je	tako,	kakor	so	povedale	žene:	kamen	je	odvaljen.	
Le	o	nebeških	glasnikih	ni	bilo	sledu.
Janez	je	omahovaje	stopil	v	prednji	prostor,	po-

gledal	v	grobnico,	opazil	mrtvaški	prt	in	povoje	ter	
kot	vkopan	obstal.
Sedaj	je	prispel	tudi	že	Peter.	Stopil	je	prvi,	pred	

Janezom,	v	grobnico	ter	našel	potni	prt	in	povoje.	
Janez	je	prišel	za	njim.	Komaj	se	je	držal	na	kleca-
vih	kolenih.
Globoko	pretresena	sta	hitela	nazaj	k	sobratom.	

Srečala	 sta	Magdaleno,	 ki	 je	 že	 vdrugo	 hitela	 h	
grobu.	Tekla	je	mimo	ne	da	bi	ju	opazila.	Gotovo	ju	
skozi	solze	sploh	ni	prepoznala.
Vsa	objokana	je	obstala	pred	praznim	grobom.	

Stopila	je	v	grobnico,	kot	da	ne	more	doumeti,	da	ga	
ni	več	tu.	Ljubi	ga,	ljubi	iz	vse	duše,	mora	ga	najti!
Takrat	je	spet	zagedala	tista	dva	nebeška	stra-

žarja	in	eden	jo	je	nagovoril:
»Žena,	zakaj	jokaš?«

»Ah!«	 je	 vzdihnila	Magdalena,	 »mojega	
Gospoda	so	odnesli	in	ne	vem,	kam	so	
ga	položili.«

Angel	ji	je	pokazal	k	izhodu.	Za-
pustila	 je	 grobnico	 in	 zagledala	
moža,	ki	 je	ves	žarel	v	žarkih	
ču	dovite	jutranje	zarje.	Njene	
oči,	 rdeče	 od	 joka,	 ga	 niso	
pre	poznale.	Mislila	je,	da	je	
dekaprotov	vrtnar.
»Žena,	zakaj	jokaš?	Koga	

iščeš?«	jo	je	mož	vprašal.
»Gospod,«	je	Marija	Mag-

dalena	zahlipala,	»če	si	ga	
ti	 odnesel,	mi	 povej,	 kam	
si	ga	položil	in	ga	bom	jaz	
vzela.«
In	tedaj	je	zaslišala	glas	

poln	miline	in	dobrote,	klic,	
ki	ji	je	v	hipu	napolnil	vso	
dušo	in	odmeval	v	njenem	
srcu	 kakor	 tisoč	 najslajših	
pomladnih	zvokov:
»Marija!«
In	spoznala	je,	da	je	On	

tisti,	ki	ga	išče.
»Rabbuni	–	moj	Učenik!«	je	kot	iz	uma	v	brez-

mejni	sreči	kriknila.	Padla	je	predenj	in	zagrebla	roke	
v	njegovo	bleščeče	belo	oblačilo.	In	spet	so	nežno	
zazvenele	njegove	besede:
»Ne	zadržuj	me!	Nisem	še	namreč	šel	k	Očetu;	

stopi	k	mojim	bratom	in	jim	povej:	Grem	k	svojemu	
Očetu	in	vašemu	Očetu,	k	svojemu	Bogu	in	vašemu	
Bogu.«
In	že	je	izginil	izpred	njenih	oči.
Z	glasnim	vriskom	je	planila	v	Marijino	hišo	 in	

tresoča	se	od	veselja	zaklicala	učencem:
»Gospoda	sem	videla!«
Nato	jim	je	povedala,	kaj	ji	je	govoril.
Apostoli	so	osuplo	bulili	vanjo.	V	prvem	hipu	sploh	

niso	mogli	doumeti,	za	kaj	pravzaprav	gre.
»Babje	čenče!	Čvekarija!«	se	je	Tomaž	raztogotil.	
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Dva	Jezusova	učenca,	oče	in	sin,	doma	iz	Emavsa,	
sta	se	pravkar	odpravljala	na	pot.
»Še	dihati	ne	morem	več	v	Jeruzalemu!«	je	re-

kel	starejši.	»Odkar	je	On	umrl	na	križu,	se	tu	ne	
morem	in	ne	morem	umiriti.	Kakor	da	bi	mi	nekaj	
stisnilo	srce.«
»In	 kar	 so	 žene	poročale,	Kleopa?«	 je	 vprašal	

Janez.

l                    l                    l

»Ne	zdržim	več!	Še	znorel	bom!	Tega	ne	prenesem	
več!	Pustite	me!	Grem!«
»Kam	greš?«	je	Janez	vprašal	razburjenca.

»Še	 sam	 ne	 vem!«	 je	 Tomaž	 zastokal.	 »Vem	
samo,	 da	 bom	 kmalu	 čisto	 znorel,	 če	 še	 naprej	
ostanem	tu!«	Razburjeno	je	odvrgel	simlah	in	odšel.

»Mislim,	da	ima	Tomaž	prav!«	je	vzdihnil	mlade-
nič.	»Babje	čenče!	Le	kdo	bi	jim	verjel!«
Odšla	sta	iz	mesta	in	se	po	široki	cesti,	ki	vodi	v	

Jopo,	napotila	proti	Emavsu.	Pot	ju	je	vodila	mimo	
Golgote.	Trije	križi	so	turobno	štrleli	v	jasno	nebo.	
Niso	jih	še	odstranili.	Z	globoko	žalostjo	sta	učenca	
opazovala	prizorišče	smrti	in	nista	niti	opazila,	kako	
veselo	ju	obseva	sonce	velikonočnega	jutra.

Tisti	trgovci,	ki	so	odkrili,	da	se	dajo	krščanski	praz-
niki	tudi	imenitno	tržiti,	so	svoje	police	že	zdavnaj	
okrasili	s	puhastimi	piščančki,	čokoladnimi	pirhi	in	
mehkimi	zajčki.	Ženske	revije	prinašajo	recepte	za	
dobre	potice	in	pristen	velikonočni	kruh.	Pri	vseh	je	
zagotovilo,	da	so	natančno	take	potice	in	tako	dišeč	
kruh	pekle	naše	babice.	Na	tržnicah	se	pojavljajo	
pisane	butarice	in	zdi	se,	da	nas	vse	prevzema	po-
mladno	veselje.	Seveda	k	tej	pomladni	romantiki	še	
največ	prispeva	narava	sama,	ki	z	nežnim	zelenjem	
barva	sočno	mehkobo	trat.	Tisti	najbolj	neu-
čakani	 lovimo	 tudi	 nežne	 glasove	 prvih	
pomladnih	 pevcev,	 ki	 jih	 gole	 veje	 ne	
motijo	pri	izmenjavi	nežnih	melodij.
Vendar	velika	noč	ni	 samo	 to!	V	 to,	

človeški	naravi	sicer	prijetno	praznovanje,	
moramo	 kristjani	 po	ložiti	
neko	drugo	veliko	noč.	Ti-
sto,	ki	je,	sicer	simbol	ve-
selja	in	odrešenja,	rojena	
iz	velikega	petka!
Toda	 trpljenje	 vendar	

nima	 nobenega	 smisla!	
Tako	večkrat	ugotavljamo	
v	 preizkušnjah	 in	 neod-
kritju	 rezultatov	 velikih	
bolečin.	 Pravzaprav	ničesar	
ne	vem	o	trpljenju	–	zato	o	 tem	težko	
govorim.	Poznam	samo	svoje	trpljenje,	in	
če	si	še	tako	prizadevam,	da	bi	prodrla	v	
trpljenje	tistih,	ki	jih	imam	posebno	rada,	
in	jim	ga	kakorkoli	lajšala,	ostajam	vedno	
znova	»pred	vrati«.	Dovolj	 dolgo	 živim,	da	
vem:	tega	keliha	(trpljenja)	v	dvoje	ne	moreš	piti.	
Pravzaprav	bi	nas	prekletstvo	nesmisla	lahko	davilo	
vse	življenje	in	vso	zgodovino,	če	se	ne	bi	nekega	
pomladnega	večera	v	Getsemanskem	vrtu	razbilo	
ob	veličini	Boga-Človeka.
Oče	in	Sin.	Neskončno	popolnejša	zaveza,	kakor	

jo	lahko	dojame	človeški	razum.	Sin,	ne	po	svoji,	
temveč	po	Očetovi	volji	sprejema	kupo	trpljenja.	V	
njej	najbolj	mračen	napitek	telesnega	in	duševnega	
trpljenja.	Blazna	mešanica	človeške	hudobije,	čiste	

zlobe	in	norosti,	vse	skupaj	pa	začinjeno	s	pogubnim	
strahom	pred	Svetlobo	in	Resnico.	Edini	Čisti	lahko	
sprejme,	z	neskončno	vdanostjo	v	Očetovo	voljo	in	
iz	nerazumljive	ljubezni	do	nas	ljudi,	táko	in	toliko	
trpljenja.
Od	takrat	lahko	z	močno	voljo	in	čutečim	srcem,	

ki	nam	je	podarjeno	po	Stvarnikovi	dobroti,	trpljenje	
spreminjamo	v	sok	življenja,	ne	nazadnje,	v	samo	
pot	k	Bogu	in	odprtemu	grobu!
Odločilne	korake	k	velikonočni	zarji	pa	moramo	

storiti	sami!	Ni	dovolj,	da	se	ponosno	trkamo	
na	prsa,	kako	zvesti	kristjani	smo;	premalo,	
če	se	postavljamo	s	prisrčnimi	šegami	in	
navadami	naših	prednikov!	Dokler	je	v	sr-
cih	tema	bridkosti,	klavrna	strahopetnost	
za	lastno	osebo	in	peklenski	mraz,	za	vsa-

kogar,	ki	ni	v	naši	čredi	ali	
po	našem	okusu,	ne	bomo	
zmogli	 odvaliti	 kamnov	
teme	s	svojih	duš!
Za	praznovanje	velike	

noči	 moramo	 biti	 svo-
bodni!	 Sence	 sovraštva	
v	srcu	nas	priklepajo	na	
vse	 temno,	 ker	 je	 rodil	
katerikoli	 vek	 ali	 pa	 vče-
rajšnji	dan.

Prav	sovraštvo,	spletkarstvo	 in	huj-
skanje	med	brati	je	najmočnejša	cokla	
na	poti	k	Bogu.	Dolžni	smo	ukrepati,	ker	
nečlovečnost	že	premočno	zmaguje,	pa	
čeprav	 posamezniki	 kar	 naprej	 trdimo,	

kako	jo	odklanjamo!
Ljubezen	in	upanje	–	blesteč	nasmeh	na	žame-

tnem	ozadju	žalosti.	Dva	žarka,	ki	lahko	prežgeta	vse	
ovire	na	poti	velikonočne	sreče	in	svetlobe.	Samo,	če	
se	s	celim	svojim	bitjem	prepustimo	eksploziji	veliko-
nočnega	upanja	in	se	z	njim	oviti	predamo	odrešujoči	
zavesti,	 lahko	v	 iskreni	hvaležni	 sreči	 sprejmemo	
njegov	velikonočni	pozdrav:	Mir	vam	bodi!
Njegov	mir,	ki	ga,	o	tem	smo	vedno	bolj	prepri-

čani,	svet	ne	more	dati,	naj	zavlada	v	vseh	veliko-
nočnih	jutrih	sveta!

Jožica Pizzoni MIR VAM BODI
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DA, DRAGI NEZNANI GOSPOD, DA, VSI VI: UTIŠALI SO ME.
Utišale so me črne kronike, pijani vozniki brez izpitov in brez vesti.

Utišali so me rožni venci, obešeni okrog vzvratnih ogledal avtomobilov, parkiranih na pločnikih.
Utišali so me neprijazni obrazi blagajničark v trgovinah in zdolgočaseni nasmehi natakarjev.

Utišali so me ljudje, ki v službo hodijo zgolj »v službo«.
Utišali so me pedagogi, ki izpolnjujejo učne načrte in pri tem pozabljajo, da so učitelji.

Utišali so me učitelji, ki pozabljajo, da so vzgojitelji.
Utišali so me teologi, ki pozabljajo, da so verniki.

Utišali so me verniki, ki pozabljajo, da so kristjani.
Utišali so me kristjani, ki pozabljajo, da so ljudje.

Utišali so me ljudje, ki pozabljajo na Boga.
Utišali so me cerkveni pevci, ki pri ljudskem petju pojejo pesmi, ki jih nihče ne pozna, še sami ne,

poleg tega jih pojejo v “nizozemščini”, tako da ne razumeš niti zloga in pojejo dve kitici z refrenom, ki se ponavlja.
Utišali so me duhovniki, ki ne ljubijo svojega stanu in svojega poklica. Duhovniki, ki ne razumejo svojega stanu in poklica. 
Duhovniki, ki ne marajo svojega stanu in poklica. Duhovniki, ki ne marajo ljudi, ki ne razumejo njihovega stanu in poklica.

Utišali so me pridigarji lepih besed, širokega nasmeha in pobeljenega srca.
Pridigarji, ki ne oznanjajo vesele novice, ampak novo dobo.

Utišali so me duhovniki pedofili.
Utišali so me pijanci in kvantači.

Utišali so me duhovniki v kravatah, doktorji in ekonomisti. Kakšne so nebeške blagajne?
Utišali so me ljudje, ki uspešnost evangelizacije merijo s statistiko.

Utišali so me ljudje, ki svojo vero živijo kot statistiko.
Utišali so me ljudje, ki jim je statistika vera.

Utišali so me ljudje, ki ne berejo Svetega pisma.
Utišali so me ljudje, ki berejo Slovenske novice. Ljudje, ki so naročeni na Slovenske novice.

Ljudje, ki so poleg Slovenskih novic naročeni tudi na Družino.
Utišali so me ljudje, ki verjamejo vsemu, kar je napisano v Slovenskih novicah.

Utišali so me ljudje, ki verjamejo vsemu, kar piše v Družini.
Utišali so me ljudje, ki berejo, pa ne razmišljajo.

Utišali so me ljudje, ki ne berejo.
Utišali so me ljudje, ki hočejo in mislijo le dobro.
Utišali so me ljudje, ki hočejo in mislijo le slabo.

Utišali so me ljudje, ki ne mislijo.
Utišali so me ljudje, ki so mlačni. Bodi hladen ali vroč!

Utišale so me moje oči, ki vse vidijo.
Utišalo me je moje srce, ki ne zmore več spregledovati.

Utišala so me – kako ironično – moja usta, ki ne morejo več molčati.
Utišal me je Kristus, ki je vse videl in vse vedel, pa je vseeno šel na križ.

Utišal me je Kristus, ki vse vidi in vse ve, pa še vedno visi na križu. Zame in zate in za vse, ki me hočejo utišati!

Gregor Čušin

MINILA JE TIHA NEDELJA …
Pred	nekaj	dnevi	me	je	na	ulici	pocukal	za	rokav	neki	gospod	in	mi	rekel:
»Že	nekaj	časa	nismo	brali	nič	vašega,	gospod	Čušin.	A	so	vas	utišali?«

In bo vstal! In je vstal! Takšna je naša vera!
»Moj Gospod in moj Bog!« (Jn 20, 28).
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Prvi glasbeni pouk
pri očetu organistu
»Zelo	 veliko	 slovenskih	 glasbenikov	 ima	 očeta	

ali	 starega	 očeta	 organista,«	 piše	 dr.	 Edo	 Škulj.	
»Tudi	 Josip	Gostič	 je	bil	 sin	organista	 in	ob	njem	
je	dobil	prvo	glasbeno	izobrazbo.«	Leopold	Gostič,	
rojen	leta	1869	v	Šentvidu	pri	Brdu,	je	 leta	1889	
prišel	za	organista	na	Homec,	kjer	se	je	leta	1892	
poročil	z	domačinko	Ano	Jerman.	Na	Homcu	so	se	
jima	 rodili	 štirje	 od	 šestih	 otrok:	 Angela,	 Albina,	
Terezija	in	Leopold.	Leta	1898	je	odšel	za	organista	
v	Radovljico,	kjer	je	ostal	dve	leti,	kajti	leta	1900	
je	nastopil	službo	organista	v	Stari	Loki.	Tam	sta	se	
rodila	sinova	Josip	(1900)	in	Ciril	(1902).	Leta	1902	
se	je	kot	organist	vrnil	na	Homec,	kjer	je	ostal	do	
svoje	smrti	leta	1919.
Josipa	Gostiča	 imajo	 za	 “svojega”	 Staroločani	

in	Homčani:	v	Stari	Loki	se	je	rodil	3.	marca	1900,	
“doma”	pa	je	bil	na	Homcu,	kjer	se	je	družina	usta-
lila.	Tam	je	preživel	otroštvo	in	mladost,	tja	se	je	
vse	življenje	vračal	in	tam	tudi	čaka	vstajenje.	Oče	
Leopold	 je	v	cerkvi	na	Homcu	opravljal	orglarsko	
službo,	sin	Jože	pa	je	od	njega	prejel	prvo	znanje	o	
glasbi.	Vsi	v	družini	so	bili	glasbeno	nadarjeni.	Med	
prvo	svetovno	vojsko	 je	očeta,	ki	 je	bil	vpoklican	
k	 vojakom,	 nadomeščala	 hčerka	 Terezija	 (rojena	
1895).	Ko	je	oče	leta	1917	prišel	na	dopust,	je	Jo-
žeta	poslal	na	orglarsko	šolo	v	Ljubljano,	na	kateri	
so	se	šolali	mnogi	znameniti	slovenski	glasbeniki.	Z	
odličnim	uspehom	jo	je	končal	leta	1919.	Po	očetovi	
smrti	je	sprejel	orglarsko	službo	na	Homcu,	rad	pa	
je	zahajal	v	opero.	Leta	1921	se	je	vpisal	na	Državni	
konservatorij	v	Ljubljani	in	postal	član	zbora	ljubljan-
ske	Opere.	Rekli	so	mu,	da	je	njegov	glas	“majhen”,	
zato	nima	smisla,	da	bi	se	učil	petja,	svetovali	so	
mu,	naj	se	preusmeri	na	klavir.

Operni pevec v Ljubljani,
v Zagrebu, na Dunaju
Leta	1930	je	Gostič	diplomiral	na	konservatoriju	

in	od	vseh	profesorjev	dobil	odlične	ocene	iz	glav-
nega	predmeta	–	solopetja.	Ko	je	ravnatelj	Matej	
Hubad	slišal	njegovo	petje,	mu	je	zagotovil	nastop	
v	Operi	z	vlogo	Lenskega	v	Evgeniju	Onjeginu	Petra	
I.	Čajkovskega.	To	se	je	zgodilo	5.	septembra	1929.	
Romantična	vloga	Puškinovega	Lenskega	je	bila	za	
mladega,	postavnega	Gostiča	očarljiv	gledališki	izziv	
in	za	njegov	 lirski	glas	pravo	zmagoslavje.	Kritiki	
so	poveličevali	njegovo	muzikalnost,	njegov	lepi	in	
zdravi	glas,	razločno	izgovarjavo,	s	kakršno	se	ne	
more	pohvaliti	vsak	pevec,	ter	njegov	igralski	talent.	
Vse	te	vrline	so	Gostiča	kmalu	pripeljale	med	vrhun-
ske	operne	umetnike.	Njegov	repertoar	je	obsegal	
115	opernih	in	operetnih	vlog.	Prvih	devet	sezon	je	
nastopal	skoraj	izključno	v	ljubljanski	Operi;	tam	je	
pozneje	kot	gost	imel	okoli	850	nastopov.
Sledilo	 je	 “zagrebško	 obdobje”.	 Zagrebškemu	

občinstvu	 se	 je	 Josip	 Gostič	 prvič	 predstavil	 16.	
decembra	1930	z	ansamblom	Glasbene	matice	 iz	
Ljubljane,	ki	je	v	zagrebškem	Narodnem	gledališču	
izvedla	 Faustovo pogubljenje	 Hektorja	 Berlioza.	
Kritik	je	Gostiču	prerokoval:	»Njegovo	mehko	grlo	
in	prijetna	barva	glasu	napovedujeta,	da	se	bo	 iz	
njega	razvil	odličen	tenor.«	V	naslednjih	letih	je	Go-
stič	še	nekajkrat	nastopil	v	Zagrebu	kot	gost,	jeseni	
leta	1937	pa	je	podpisal	stalno	pogodbo	s	Hrvaškim	
narodnim	gledališčem	v	Zagrebu,	kjer	 je	ostal	do	
smrti;	tudi	po	letu	1960,	ko	je	stopil	v	pokoj.	V	26	
letih	je	imel	v	zagrebški	Operi	970	nastopov	in	se	
za	zmeraj	povezal	s	hrvaško	glasbo.
Med	drugo	svetovno	vojsko	(od	1942	do	1944)	ter	

po	njej	(od	1951	do	1955)	je	najprej	kot	gost,	potem	
pa	kot	stalni	član	260-krat	nastopal	v	Državni	operi	

naša kultura
Silvester Čuk

JOSIP GOSTIČ
3. marec 1900 – 25. december 1963

»Josip Gostič je bil velik umetnik in velik človek, dober kolega in 
sodelavec ter vzor in voditelj mladih. Bil je pojem opernega pevca 
najvišjih umetniških kvalitet,« piše Marija Barbieri v veliki monogra-
fiji o Josipu Gostiču, ki je izšla leta 2000 ob stoletnici umetnikovega 
rojstva (pri njej sta sodelovala Marjana Mrak in Edo Škulj). »Krščen 
je bil kot Jožef Gostič, vendar se v vseh nadaljnjih dokumentih na-
vaja kot Josip Gostič in tega sem se držala.«

V zadnjem delu knjige so objavljeni spomini nekaterih glasbeni-
kov, ki so z Gostičem delali ali ga poznali. Znani slovenski dirigent 
Samo Hubad je zapisal: »Kot človek je bil Gostič silno prijeten, 
skromen, duhovit, dobrohoten, kot pač večina velikih umetnikov. 
Samohvale ni poznal.« Mirko Cuderman, dolgoletni dirigent in rav-
natelj stolnega kora v Ljubljani, pričuje, da je Gostič »hodil enkrat 
na leto pet v stolnico k majniški ljudski pobožnosti – šmarnicam. 
Vedno je zapel pesem za tenor solo in zbor … Bil je srčno dober, 
prijazen in neskončno preprost.«
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na	Dunaju.	Slavni	dirigent	Karl	Böhm,	njegov	prija-
telj,	je	o	Gostiču	dejal:	»Takih	pevcev	danes	ni	več.«

Njegov zadnji Božič
Na	Homcu	je	bil	njegov	dom	in	tja	se	je	vedno	

rad	vračal	tudi	tedaj,	ko	je	bil	angažiran	v	zagreb-
ški	in	dunajski	operi.	Vsako	leto	je	na	Božič	pel	pri	
polnočnici	v	domači	župnijski	cerkvi.	To	je	čutil	kot	
klic	srca,	ki	se	mu	ni	mogel	ustavljati	in	vse	druge	
obveznosti	so	morale	ta	dan	odpasti.
Leta	1960	je	rentgen	pri	Gostiču	odkril	raka	na	

dvanajsterniku.	Po	operaciji	je	kazalo,	da	bo	bole-
zen	vendarle	premagal.	Nadaljeval	je	s	petjem,	to	da	
njegovo	zdravje	se	je	slabšalo.	Njegova	zadnja	pred	-
stava	je	bila	v	Zagrebu,	kjer	je	12.	oktobra	1963	na-
stopil	kot	Man	rico	v	Verdijevem	Trubadurju.	»Jože	je	
prišel	šele	dopoldne	s	Homca,«	se	spominja	dirigent	
Samo	Hubad;	»preden	sem	šel	v	orkester	za	pult,	mi	

je	potožil,	da	ima	bolečine	in	da	mora	v	zadnjem	času	
zelo	paziti	na	prebavo.	‘A	brez	skrbi,	šlo	bo,	saj	smo	
profesionalci’.«	Po	bleščečem	(zad	njem)	nastopu	je	
moral	iskati	pomoč	v	bolnišnici	v	Ljubljani.
Na	dan	pred	Božičem	je	prišel	k	njemu	župnik	s	

Homca,	ki	mu	je	podelil	zakramente	za	umirajoče.	
Pomirjen	mu	 je	 dejal:	 »Hvala	 za	 vse,	 pripravljen	
sem	za	pot.«	Na	sam	Božič,	25.	decembra	1963	je	
utihnila	pesem	njegovega	življenja.	To	je	bil	njegov	
najlepši	 Božič,	 saj	 se	 je	 pridruži	 petju	 angelskih	
zborov.	Ljubljana	se	je	prva	poslovila	od	velikega,	
malo	priznanega	umetnika;	prisrčno	zadnje	 slovo	
so	mu	pripravili	njegovi	Homčani.	Pogreb	je	bil	28.	
decembra	1963.	Navzoča	je	bila	velika	množica	ljudi.	
Mašno	slavje	in	pogreb	je	vodil	tedanji	 ljubljanski	
nadškof	in	metropolit	Jožef	Pogačnik.	Med	mašo	je	
tenorist	Rudolf	Francl,	prvak	ljubljanske	opere,	pel	
njegove	priljubljene	pesmi.

Škof	škofije	Krk	mons.	Valter	Župan	je	8.	okto-
bra	2012	pri	maši	v	zagrebški	stolnici	ob	55.	ob-
let	nici	 smrti	 božje	 služabnice	 Marice	 Stanković	
objavil	 začetek	 postopka	 za	 prištetje	 nekdanjega	
škofa	 škofije	 Krk	 Antona	Mahniča	 (1850-1920)	 k	
blaženim.	 Za	 postulatorja	 postopka	 je	 imenoval	
duhovnika	 omenjene	 škofije	mag.	 Sašo	 Ilijića,	 ki	
je	 ob	 tem	 dogodku	 povedal:	 »Smo	 na	 začetku	
dolge	poti	in	dolge	priprave,	ki	bo	
gotovo	uspešna,	če	bomo	v	škofu	
Mahniču	tudi	mi	našli	priprošnjika.	
Vse	spodbujam	h	goreči	molitvi,	da	
bi	bil	povzdignjen	do	časti	oltarja.	
Prav	tako	mislim,	da	nas	lik	škofa	
Mahniča	 –	 tudi	 zaradi	 Hrvaškega	
katoliškega	gibanja	in	drugih	reči,	
za	katere	se	je	zavzemal,	posebej	
pa	 zgled	 njegovega	 življenja	 –	
lahko	močno	opogumlja	v	času,	v	
katerem	živimo,	v	svetu	in	v	naši	
domovini.	Odkar	smo	pred	desetimi	
leti	 njegove	 zemeljske	 ostanke	
prenesli	iz	cerkve	sv.	Frančiška	Ksa-
verja	v	Zagrebu	v	stolnico	v	Krku,	
vsako	 leto	 ob	 obletnici	 njegove	
smrti redno romamo na njegov 
grob.«
Škof	 Anton	Mahnič	 se	 je	 rodil	

14.	 septembra	 1850	 v	Kobdilju	 v	 župniji	 Štanjel.	
Študij	teologije	je	končal	na	Dunaju	in	bil	leta	1874	
posvečen	 v	 duhovnika;	 doktoriral	 je	 leta	 1881.	
Nato	je	predaval	teologijo	in	opravljal	razne	službe	
v	Gorici.	V	tem	obdobju	se	je	dejavno	vključeval	v	
slovensko	družbeno	in	politično	življenje,	obsojal	je	
liberalizem	in	liberalni	katolicizem.	Leta	1889	je	začel	
izdajati	 katoliški	 list	Rimski katolik.	 Zaradi	 odloč-
nega	in	včasih	(pre)ostrega	nastopa	so	ga	liberalni	
nasprotniki	imenovali	“nevihta	s	Krasa”.

Leta	 1896	 je	 postal	 škof	 škofije	 Krk.	 Takoj	 je	
začel	ustanavljati	verska	društva,	izdajati	katoliške	
liste,	revije	in	knjige,	v	Krku	je	ustanovil	tiskarno	
Kurykta. Leta	 1901	 je	 začel	 izdajati	 skupni	me-
sečnik	za	hrvaške	in	slovenske	duhovnike,	častilce	
najsvetejšega	Zakramenta.	Ta	list	je	leta	1911	dobil	
ime Svećenička zajednica,	ker	so	Slovenci	ustano-
vili	 lastni	 list	 Vzajemnost.	 Sklical	 je	 dve	 škofijski	

sinodi.	Najvažnejša	pa	je	njegova	
spodbuda	za	izhajanje	časopisa	za	
krščansko	filozofijo	Hrvatska straža 
za kršćansku prosvetu	 leta	 1903	
ter	hrvaških	katoliških	študentskih	
listov	in	združenj	v	habsburški	mo-
narhiji.	Tako	je	leta	1905	začel	iz-
hajati	študentski	list	Luč. Verjetno 
je	bil	to	odmev	na	zahteve	prvega	
hrvaškega	 katoliškega	 sestanka	
leta	1900	v	Zagrebu,	na	katerem	je	
dejavno	sodeloval	tudi	škof	Mahnič.
Najpomembnejše	Mahničevo	za-

vzemanje	pa	je	bilo	zbiranje	in	vzgo-
ja	mladih.	S	tem	namenom	je	želel	
dobiti	v	svojo	škofijo	salezijance.	Ti	
sicer	niso	prišli	tja,	pač	pa	v	druge	
dele	 goriške	metropolije:	 v	Rovinj	
(1913-1956)	in	na	Reko	(1918).	V	
Zagrebu	je	leta	1906	ustanovil	Hr-

vatsko katoličko akademsko društvo “Domagoj”,	leta	
1909	je	kot	krovna	organizacija	mladinskih	društev	
nastal	Hrvatski katolički đački savez (HKĐS).
Škof	Mahnič	je	leta	1908	v	Zagrebu	ustanovil	Pije-

vo društvo,	katerega	list	je	bil	Jutro. Sčasoma	so	se	
različne	skupine	katoliških	razumnikov	zbrale	okrog	
tega	tednika	in	združile	v	enkratno	gibanje	–	Hrvatski 
katolički pokret (HKP),	katerega	temeljno	združe-
nje	je	bilo	Hrvatski katolički narodni savez (HKNS), 
ustanovljen	leta	1910	v	Zagrebu.	Po	zamisli	škofa	

škof ANTON MAHNIČ
začetek postopka za razglasitev za blaženega
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Mahniča	naj	bi	vodstvo	HKP	prevzeli	tako	imenovani	
seniorji	in	ne	študentje,	zato	je	leta	1913	prišlo	do	
oblikovanja	Hrvatskega katoličkega seniorata (HKS) 
s	središčem	v	Zagrebu	kot	upravljalnega	telesa.
Prvi	Mahničev	življenjski	cilj	je	bila	širitev	in	obram-

ba	katoliške	vere	in	njenih	moralnih	načel	v	družbi,	ki	
je	prežeta	s	povečujočim	se	liberalizmom	in	sekulari-
zacijo.	Za	to	si	je	najprej	prizadeval	v	Gorici.	Z	istim	
žarom	je	delo	nadaljeval	kot	škof	v	Krku.	Na	Hrvaškem	
je	bil	bolj	uspešen	kot	v	Sloveniji,	od	tod	tudi	trditev	
pisca	njegovega	življenjepisa	Radića:	»Mahnič	je	ve-
liko	dal	Sloveniji,	a	Hrvaški	je	dal	–	vse!«

Škof	Mahnič	je	pisal	teološka,	filozofska,	literarno-
kritična	in	politološka	besedila	in	razprave.	Pri	oce-
njevanju	umetniških	del	je	vztrajal	pri	jasnih	merilih.	
Prizadeval	si	je	za	zaščito	glagolice.
Po	koncu	prve	svetovne	vojne	so	ga	italijanske	

oblasti	s	Krka	pregnale	v	Frascati	pri	Rimu.	Tam	je	
hudo	zbolel.	Odšel	je	v	Zagreb,	kjer	je	14.	decem-
bra	1920	umrl	v	sluhu	svetosti.	Pokopali	so	ga	na	
pokopališču	Mirogoj,	kasneje	so	njegove	posmrtne	
ostanke	prenesli	v	cerkev	sv.	Frančiška	Ksaverja	v	
Zagrebu,	leta	2002	pa	v	stolnico	v	Krku,	kjer	počiva	
na	desni	strani	tik	ob	vhodu	v	cerkev.

Na	področju	Kebona	Dalema	v	provinci	Semarang	
sredi	Jave	so	nekateri	imami	pozivali	k	bojkotiranju	
in	 sovražnostim	za	božič.	Dvanajst	mladih	musli-
manov	s	krajevne	islamske	državne	univerze	pa	se	
za	grožnje	radikalnih	muslimanov	zoper	kristjane	ni	
zmenilo	in	so	se	udeležili	božične	maše	v	katoliški	
cerkvi	v	Kebon	Dalemu.	Župnik	pripoveduje,	da	so	
prišli	čisto	na	lastno	pobudo	in	s	tem	tvegali	svoje	
življenje.	Preden	so	fantje	vstopili	v	cerkev,	so	pro-
sili	za	dovoljenje,	da	bi	smeli	opazovati	mašo	in	so	
svoj	 obisk	 razložili	 kot	 dejanje	 bratstva	 s	 svojimi	
krščanskimi	sosedi	v	božičnem	času.
»Od	 začetka,«	 pripoveduje	 župnik,	 »nisem	bil	

presenečen.	Za	božič	se	mnogi	muslimani	udeležu-
jejo	naših	obredov,	vendar	samo,	da	bi	zagotovili	
varnost,	 ne	 pokažejo	 pa	 nobenega	 zanimanja	 za	
nas.	Ko	sem	pa	srečal	te	fante,	sem	se	prepričal	o	
njihovih	resničnih	namenih.«	Župnik	poudarja,	da	
so	verniki	s	ploskanjem	sprejeli	dvanajst	“izrednih	
gostov”,	 ki	 so	maši	 sledili	 od	 začetka	do	konca	 z	
veliko	pozornostjo.
Muskit,	eden	od	dvanajstih	študentov,	je	izročil	

duhovniku	kratko	sporočilo,	ki	je	bilo	prebrano	ob	
koncu	maše.	V	njem	so	povedali	razloge,	ki	so	jih	
privedli	do	obiska	pri	bogoslužju.	»Srečen	sem,	da	
sem	doživel	do	izkušnjo	s	svojimi	katoliškimi	brati,«	
je	 zatrdil	mladenič.	 »Kot	musliman	 sem	 odločen	

utrjevati	 duha	 strpnosti	 in	 sožitja	 s	 kristjani.«	Po	
njegovem	mnenju	je	Indonezija	večverska	skupnost	
in	tega	duha	je	treba	ohraniti.	»Imel	sem	priložnost,«	
je	dodal,	»da	sem	se	udeležil	praznovanja,	pri	kate-
rem	je	bilo	razglašeno	sporočilo	božičnega	miru	in	
smo	ga	bili	deležni.«
Ne	glede	na	možnost	napadov	islamističnih	skupin	

je	na	tisoče	katoličanov	napolnilo	cerkve	in	se	ude-
ležilo	božične	maše.	Viri	tega	poročila	zatrjujejo,	da	
je	bil	obisk	v	vseh	župnijah	višji	od	pričakovanega.	
Tudi	to	pot	je,	kot	vsako	leto,	najvažnejša	indone-
zijska	zmerna	muslimanska	organizacija	Nahdlatul	
Ulama	dala	 na	 razpolago	 20.000	 ljudi	 za	 varstvo	
pred	katoliškimi	verskimi	zgradbami.
Indonezija	je	najštevilčnejša	muslimanska	država	

na	svetu.	Čeprav	med	ustavnimi	načeli	jamči	versko	
svobodo,	je	vedno	bolj	pogosto	prizorišče	napadov	
in	nasilja	proti	manjšinam,	pa	naj	bodo	krščanske,	
muslimanske,	ahmadske	ali	katerekoli	druge	vere.	
Edino	v	provinci	Aceh	 je	v	veljavi	 islamska	zako-
nodaja,	šarija,	toda	na	mnogih	drugih	področjih	je	
vedno	hujši	in	nasilnejši	vpliv	muslimanske	vere	na	
življenje	državljanov.	Poleg	tega	izrabljajo	nekatere	
predpise,	 kot,	na	primer	gradbeno	dovoljenje,	 za	
onemogočanje	gradnje	ali	za	zapečatenje	krščanskih	
bogoslužnih	prostorov,	kot	se	to	dogaja	v	provinci	
Bogor	na	zahodni	Javi.	Agencija AsiaNews.

islam

INDONEZIJA
mladi muslimani izzivajo islamiste

	 “Human	Rights	Watch	 for	 Laos	Religious	 Fre-
edom”	poroča	o	prizadevanjih,	ki	so	usmerjena	v	
animistično	vero,	obrede	in	prisege,	s	katerimi	sku-
šajo	kristjane	odtrgati	od	njihove	vere.	Zadnji	pri-

preganjanje kristjanov

LAOS
siljenje k zatajitvi vere

Zgodilo se je trem protestantskim pastorjem in njihovim družinam. Ko jih je zaprla policija okrožja 
Phin, so jih morali izpustiti na ukaz provincialne oblasti. Namesto da bi jim omogočili vrnitev domov, so 
jih krajevni oblastniki na zahtevo vaških starešin in sveta starcev podvrgli obrednim prisegam in mučenju, 

da bi ji prisilili k odpadu od krščanstva.
mer	zlorabe	laoških	oblasti	so	bili	trije	protestantski	
pastorji,	ki	so	jih	zaprli	zaradi	splošnih,	popolnoma	
neutemeljenih	 obtožb	 protivladne	 propagande	 in	
zarotniške	 dejavnosti	 na	 verskem	 temelju.	 Ko	 so	



MAREC – AM – 201390

oblastniki	 videli,	 da	ni	 pravnih	 razlogov,	da	bi	 jih	
obdržali	v	zaporu,	so	zahtevali	poseg	vaških	stare-
šin	tistega	območja.	Ti	so	predložili,	naj	kristjane	
podvržejo	“obredom	in	postopkom”,	ki	so	v	njihovi	
tradiciji	značilni	za	“odpad	od	vere”.
Policija	je	v	okrožju	Phin	v	južni	provinci	Savan-

nakhet	zaprla	tri	protestantske	pastorje.	Po	večte-
denskih	predhodnih	preiskavah	provincialne	oblasti	
niso	našle	ničesar,	kar	bi	opravičevalo	zapor	in	so	
odločilo	njihovo	osvoboditev.
Med	prevozom	iz	zapora	v	njihove	domače	vasi	v	

okrožju	Phin	pa	se	je	za	vsemi	tremi	pastorji	izgubila	
vsaka	sled.	Družine	so	jih	dolgo	zastonj	pričakovale.	
Po	navodilu	krajevnih	oblastnikov	so	jih	zadržali	v	
okrožnem	zaporu	okrožja	Phin,	kjer	so	jih	mučili	in	
trpinčili,	jim	grozili	in	drugače	zlorabljali,	da	bi	našli	

“nove	dokaze”	za	obdolžitev.
Končno	so	policijski	šefi	sklicali	vaške	starešine	

in	skupino	sveta	starcev	skupaj	z	družinskimi	čla-
ni	pastorjev.	Ti	so	zahtevali,	da	je	kristjane	treba	
podvreči	animističnim	obredom,	ki	so	tradicionalni	
v	teh	kraih	in	jih	izvajajo	s	“sveto	vodo”.	Namen	pa	
popolnoma	jasen:	treba	jih	je	prisiliti,	da	zataje	svojo	
vero”,	potem	se	pa	lahko	vrnejo	domov.
Ko	 oblasti	 v	 okrožju	 Phin	 ne	 najdejo	 pravnih	

sredstev	ali	dokazov	za	obtožbo,	se	potem	poslu-
žujejo	ljudskega	izročila,	da	bi	premagali	vztrajnost	
in	odpor	kristjanov.	Vendar	so	se	vsi	trije	pastorji	in	
njihove	družine	odločno	uprle	prisili	in	izjavile,	da	so	
pripravljeni	na	vse	posledice,	toda	svoje	vere	ne	bodo	
zatajili,	pač	pa	zahtevajo	pravico	do	verske	svobode,	
ki	jo	jamči	ustava	države	Laos.	Agencija Misna.

Ne	le	na	japonski	televiziji,	tudi	sicer	na	cestah,	
v	vlakih	in	v	avtobusih	lahko	vidite	dekleta,	ki	imajo	
svojo	frizuro	skrbno	urejeno	v	taki	obliki,	da	jim	lasje	
zakrivajo	–	navadno	–	levo	oko.	Torej	vas	gledajo	le	
z	enim	očesom.	Zmeraj	znova	sem	vprašal	sebe	–	in	
včasih	še	druge	–	če	z	enim	očesom	bolje,	lepše,	
močneje	vidijo.	Ostal	sem	brez	odgovora.	Toda	tu,	
pod	goro	Fudži,	so	ljudje,	torej	tudi	dekleta,	bliže	na-
ravi,	bolj	dovzetni	za	vsestransko	delovanje	narave.
Nedelja	je	in	k	sv.	maši	in	lepemu	petju	sester	se	

zbere	kar	nekaj	vernikov.	Po	sv.	maši	ustavim	dekle	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega, zdaj že skoraj prastarega misijonskega cekarja

TRIJE NEPRIČAKOVANI ODGOVORI
IN ŠE NEKAJII.

s	 svetinjico	 okoli	 vratu	 –	 nekatera	 dekleta	 imajo	
svetinjici	okrog	zapestij	–	a	s	pričesko,	ki	zakriva	
levo	oko.
»Oprostite	moje	vprašanje,	 tipično	za	 tujca	na	

Japonskem	–	ali	lahko	lepše	in	bolj	privlačno	gledate	
svet	le	z	enim,	recimo	desnim	očesom?«
Osuplo	me	pogleda	le	za	trenutek,	ki	je	najbrž	za	

desno	oko	odločilen,	se	obrne	in	brez	besed	izgine	
v	množico.	Torej	spet	brez	odgovora.
Zdi	se	mi,	da	je	naš	Stvarnik	imel	tehtne	razloge,	

da	je	človeka	opremil	z	dvema	očesoma.

MEHIKA
vsako leto umorjenih 

31.000 mladih
Za	naraščanje	fizičnega	mučenja	otrok	in	drugih	

oblik	krutih	in	ponižujočih	kazni	so	v	Mehiki	v	glavnem	
krivi	starši,	drugi	člani	družine	in	učitelji.	V	državi	so	
3	milijoni	otrok-delavcev,	vsako	leto	pa	je	umorjenih	
okrog	31.000	mlajših	od	15	let.	Narodna	komisija	
za	človekove	pravice	skuša	s	posebnim	programom	
seznaniti	s	človekovimi	pravicami	32.500.000	mla-
doletnih,	da	bi	jim	omogočili	varnejše	družbeno	oko-
lje.	Odkrili	so,	da	je	v	državi	1.800.000	otrok	žrtev	
prostitucije,	1.200.000	pa	je	žrtev	trgovine	z	belim	
blagom.	Na	vsem	svetu	trpi	zaradi	nasilja	več	kot	
milijarda	otrok,	150	milijonov	deklic	in	73	milijonov	
dečkov	pa	so	žrtve	nasilnih	spolnih	odnosov.	Poleg	
tega	mora	delati	za	najmanjši	dohodek	215	milijonov	
otrok,	5.700.000	pa	je	sužnjev.	Agencija Fides.

JUŽNA AFRIKA
polovica otrok

“ne obstoja”
Rode	se,	žive	in	umro,	pa	ni	nikjer	zabeleženo,	da	

so	sploh	živeli.	Polovica	afriških	otrok		ni	nikoli	vpi-
sana	v	matično	knjigo,	zatorej	tak	otrok	ostane	brez	
vseh	pravic	kot	“državljan,	ki	ga	ni”.	To	je	ugotovitev	
Konference	o	civilni	matični	knjigi	v	Durbanu.	Po	iz-
računih	bi	moral	prebivalec	v	neki	kmečki	pokrajini,	
kjer	ljudje	žive	z	manj	kot	enim	dolarjem	na	dan,	
plačati	v	mestnem	centru	$25	za	registracijo	svojega	
otroka	in	potrdilo	o	tem.	V	21.	stoletju	še	vedno	velja	
ta	oblika	kolonializma,	ki	ne	predvideva	vpisa	novo-
rojenih	v	matično	knjigo.	Med	drugimi	posledicami	je	
tudi	ta,	da	z	mladoletnimi,	ki	jih	aretirajo,	postopajo	
po	zakonih	za	odrasle,	ker	pač	ni	dokumenta,	ki	bi	
dokazal	njihovo	starost.	Največ	je	tega	v	Somaliji,	
Južnem	Sudanu	in	Ugandi.	Agencija Fides.
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KITAJSKA
pomnik zaradi lakote 

umrlim Kitajcem
Kri	 40	milijonov	 kitajskih	mučencev	 je	 postala	

seme	številnih	novih	kristjanov.	O	tem	poroča	nek-
danji	kitajski	misijonar	Ciril	Čarga.
Šele	 danes,	 ko	 je	 večina	 od	menda	 2000	 iz	

Kitajske	 izgnanih	misijonarjev	 in	misijonark	 že	
umrla,	je	jasno,	zakaj	so	nas	izgnali	iz	te	države.	To	
zvemo	iz	knjige	kitajskega	pisatelja	Yang	Jishenga	
Velika kitajska lakota,	 ki	 je	 izšla	 v	Hongkongu	 v	
angleškem	prevodu.	 Knjiga	 govori	 o	 tem,	 kaj	 se	
je	na	Kitajskem	dogajalo	v	letih	od	1959	do	1962;	
to	je	v	obdobju	tako	imenovanega	“velikega	skoka	
naprej”.	O	času	strogo	zaukazanega	molka,	ko	 je	
zaradi	 lakote	 umrlo	 40	milijonov	 kmetov,	 po	 na-
črtih	komunističnih	oblastnikov	pa	bi	moralo	biti	v	
tej	deželi	trikrat	več	živeža	in	tovarniških	izdelkov.	
To	naj	bi	prinesla	splošna	kolektivizacija,	a	je	bilo	
ravno	obrnjeno.
Jisheng	se	je	kot	član	partijskega	odseka	za	mlade	

(leta	1964)	navduševal	za	komunistične	zamisli.	Oči	
pa	so	se	mu	začele	odpirati,	ko	je	videl,	kaj	so	oblasti	
naredile	s	študenti,	ki	so	leta	1989	protestirali	na	
trgu	Tiananmen	v	Pekingu,	zlasti	pa,	ko	je	zvedel,	
da	je	zaradi	lakote	leta	1959	umrl	tudi	njegov	krušni	
oče.	Do	tega	podatka	in	drugih	zaupnih	informacij	je	
prišel,	ker	je	bil	zaposlen	v	glavni	vladni	obveščevalni	
agenciji	ter	je	tako	imel	dostop	do	zaupnih	doku-
mentov	v	vladnih	arhivih.	Poleg	tega	se	je	pogovarjal	
z	ljudmi,	ki	so	k	sreči	preživeli	strašno	lakoto.	Tako	
je	spoznaval,	kaj	se	je	v	resnici	v	času,	ko	je	vlada	
načrtovala	“veliki	skok	naprej”,	dogajalo	na	deželi.	
Kar	je	odkril,	je	objavil.	Oblasti	ga	pri	raziskovanju	
niso	ovirale,	saj	so	se	zavedale,	da	ne	bodo	mogle	
več	dolgo	tajiti	sramotne	resnice,	prišlo	jim	je	celo	
prav,	da	so	krivdo	za	množično	umiranje	kitajskih	
kmetov	zaradi	lakote	naprtile	prejšnjim	oblastnikom.	
Pisatelj	je	samo	potrdil,	kar	je	ugotovil	že	nizo-

zemski	zgodovinar	Frank	Dikotter	o	kitajskih	vaseh,	
polnih	mrličev,	 številnih	 primerih	 kanibalizma	 in	
zločinstva	v	letih	“velikega	skoka	naprej”.	
V	 knjigi	Velika kitajska lakota	 Jisheng	opisuje,	

kako	so	se	družine,	da	ne	bi	umrle	od	lakote,	hranile	
z	olupki	dreves,	travo	in	ptičjimi	odpadki.	Ljudje	so,	
ker	niso	imeli	druge	možnosti,	razkosali	umrle	ljudi,	
celo	najdražje,	in	jih	jedli,	saj	drugače	ne	bi	preži-
veli.	Tudi	če	bi	se	hoteli	rešiti,	oditi	kam	drugam,	
tega	niso	smeli	narediti,	ker	so	oblasti	beg	imele	za	
zločin,	izdajstvo	“velikega	krmarja”.	
Pisatelj	je	razmere	v	času	“velikega	skoka	naprej”	

preučeval	dve	leti.	Pri	tem	so	mu	pomagali	celo	člani	
komunistične	partije.	Njegov	prevod	v	angleščino	
obsega	600	strani	besedila.	Prvi	od	domačih	ljudi	je	
spregovoril	o	tej	veliki	sramoti,	ki	je	še	vedno	ni	v	
šolskih	učbenikih,	mnogi	Kitajci	celo	menijo,	da	so	
si	jo	izmislili	na	Zahodu,	da	bi	oblatili	Mao	Cetunga	
in	komunistično	oblast	na	Kitajskem.	
Iz	knjige	Velika kitajska lakota	 tudi	misijonarji	

spoznavamo,	kako	strašne	stvari	so	se	dogajale	na	

Kitajskem	ljudem,	ki	smo	jih	poznali,	z	njimi	živeli	
in	delali,	kajti	če	bi	ostali,	bi	bili	nevarne	priče	tega	
početja	kitajskih	oblasti.	Lahko	samo	ugibamo,	kaj	
bi	se	lahko	zgodilo	nam,	ki	smo	ostali	brez	“krone	
mučencev”.	 Zato	 še	 toliko	 bolj	 čutimo,	 kako	 zelo	
smo	dolžni	moliti	za	toliko	nam	dragih	ljudi,	ki	so	
vse	to	pretrpeli	oziroma	v	lakoti	umrli.	Čudimo	se,	
da	je	kljub	brez	nas	misijonarjev	število	katoličanov	
s	treh	milijonov	naraslo	na	15	milijonov	ter	da	danes	
Kitajci,	ker	mi	ne	moremo	k	njim,	oni	prihajo	k	nam.	
Res	nerazumljiva	so	pota	božje	previdnosti,	vnovič	
pa	se	je	potrdila	tudi	resnica,	da	je	kri	mučencev	
seme	novih	kristjanov.	Družina

SEVERNA KOREJA
nevarnost ljudožrstva
Ocenjujejo,	da	je	hudo	pomanjkanje	v	kmečkih	

provincah	Severna	 in	 Južna	Hwanghae	 povzročilo	
smrt	10.000	ljudi	zaradi	ljudožrstva.	Bati	se	je,	da	
se	to	utegne	ne	le	nadaljevati,	ampak	še	povečati.	
Skrivni	novinarji	so	odkrili,	da	so	prebivalcem	teh	
dveh	provinc	zaplenili	vso	hrano,	da	bi	 jo	razdelili	
v	Pjongjangu.	Položaj	 je	poslabšala	še	suša,	ki	 je	
zmanjšala	pridelek.	Pomanjkanje	je	tako	naraslo,	da	
so	ljudje	ponoreli	od	lakote	in	se	vdali	ljudožrstvu,	
samo	da	bi	se	nasitili.	In	niti	ni	prvič,	da	iz	te	azijske	
dežele	 prihajajo	 novice	 o	 teh	 grozljivih	 dogodkih.		
Maja	2012	je	na	južnokorejski	Inštitut	za	narodno	
združenje	prišlo	poročilo	o	človeku,	ki	je	bil	obsojen	
na	smrt,	ker	je	pojedel	del	svojega	kolega,	ostalo	
pa	 poskusil	 prodati	 kot	 ovčje	meso.	 Drugega	 so	
obsodili	na	smrt,	ker	je	ubil	11	ljudi	in	prodal	trupla	
kot	svinjsko	meso.	Tudi	v	zaporniških	taboriščih	ne	
manjka	primerov	ljudožrstva.	Cenijo,	da	je	v	90.	letih	
prejšnjega	 stoletja	 strahotno	pomanjkanje,	 znano	
kot	Arduous	March,	povzročilo	smrt	med	240.000	in	
3	milijoni	ljudi.	Funkcionarji	Združenih	narodov	so	
sicer	obiskali	Severno	Korejo,	toda	v	področja,	kjer	
je	lakota,	jih	niso	pustili.	Agencija Fides.

AFRIKA
izgublja vojsko
proti malariji

Afrika	je	s	103.239	ugotovljenimi	smrtnimi	slučaji	
plačala	največji	življenjski	davek	malariji.	Poročilo	
je	predložila	Svetovna	zdravstvena	organizacija.	Na	
svetu	je	še	93	dežel,	kjer	je	malarija	endemična	,	po-
ložaj	pa	je	najhujši	prav	v	podsaharski	Afriki.	Okuž-
ba	z	malarijo	je	v	Afriki	smrtna	v	96,5%	primerov.	
Najhuje	je	v	DR	Kongo,	kjer	je	umrlo	23.748	ljudi,	
sledijo	 Tanzanija	 z	 11.805,	 Burkina	 Faso	 s	 7.001	
in	Angola	s	6.909	smrtnimi	primeri.	V	svetovnem	
merilu	velja	malarija	za	endemično	v	14	deželah,	
kjer	 cenijo,	da	umre	80%	okuženih.	V	boju	proti	
malariji	pa	tudi	uspehov	ni	manjkalo:	diagnostične	
preiskave,	ki	so	leta	2010	zajele	88	milijonov	ljudi,	
so	v	letu	2011	prišle	na	155	milijonov;	število	ljudi,	
ki	so	bili	deležni	zdravljenja,	pa	se	je	dvignilo	iz	181	
milijonov	na	278	milijonov	ljudi	v	zadnjih	dveh	letih.	
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Naslov sem si sposodil kar pri Reporterju, in sicer pri članku odgovornega urednika Silvestra Šurle. Ni potrebno razlagati zakaj, saj boste to sami brez 
težav ugotovili. Včasih je veljal pregovor: »Kjer hudič nič ne opravi, babo pošlje.« Danes bi ga lahko parafrazirali: »Kjer hudič nič ne opravi, politikanta 
pošlje.« Politikant je namreč tisti, ki se kljub nesposobnosti ukvarja s politiko. In takih v Sloveniji ne manjka.

Analizirati trenutno politično stanje v Sloveniji niti ni tako zapletena naloga, posebno če človek vse to opazuje iz primerne oddaljenosti (recimo z 
ameriške strani Atlantika). V bistvu ne gre za nič drugega kot za prizadevanje starih komunistov, ki jih lahko označimo kar kot “Kučanov krog”, da bi 
spet prišli na oblast in tako ohranili svoje privilegije, s katerimi so se kot pijavke prisesali na državni proračun.

Njihov nezadržen propad se je začel, ko so leta 2008 z inscenirano afero Patria preprečili ponovno izvolitev Janeza Janše. Njihova goljufija je udarila po 
njih samih: vlada, ki so jo nameravali imeti pod copato, je spravila Slovenijo na rob gospodarskega propada in je morala jeseni leta 2011 odstopiti. Nato 
so našli lutko, ki naj bi jih ponovno spravila na zeleno vejo: Zorana Jankovića. Temu je res uspelo zmagati na volitvah jeseni 2011, bil pa je popolnoma 
nesposoben spraviti skupaj vlado. Pač kombinacija ošabnosti in nesposobnosti, ki niti svojih finančnih malverzacij ne zna tako prikriti, da bi ne bodle 
v nos vsakogar, ki se na to le malo spozna – kje le, da bi se znašel na političnem in diplomatskem parketu. In tako je Kučanov krog spet izgubil, saj ni 
bilo druge možnosti, kot da vlado prevzame Janša. Od takrat naprej jim ni bilo nobeno sredstvo prenizko, da bi ga poskušali uničiti. Celo razdiralnega 
Gregorja Viranta so z njegovo državljansko listo spravili v vladno koalicijo, ki jo je potem načrtno spodkopaval celo leto, dokler ni navseazdnje iz nje 
izstopil in za seboj potegnil še nekaj drugih. Medtem je pa Kučanov krog doživel še en udarec: njegov kandidat za predsednika republike dr. Danilo 
Türk je na volitvah briljantno pogorel. In ker gre Kučanovemu krogu zdaj za obstanek, se je lotil podpihovanja proti Janševi vladi na vseh koncih in 
krajih. Nobena tajnost ni, da tako imenovane “vseljudske demonstracije” iz ozadja vodi in usmerja prav Kučanov krog. Odkod taka panika med starimi 
komunisti? To je povedal Silvester Šurla v Reporterju pod naslovom “Pakt s hudičem”.

za narodov blagor
P. Bernardin Sušnik

PAKT S HUDIČEM V XXI. STOLETJU

Je	pa	nevarno,	da	bodo	delni	uspehi	in	prizadevanja	
v	borbi	proti	malariji	v	deželah,	kjer	je	endemična,	
prenehali	zaradi	zmanjšanja	kreditov.	Po	nekaterih	
poročilih	se	to	ponekod	že	dogaja.	Svetovna	zdra-
vstvena	organizacija	ugotavlja,	da	je	potrebnih	pet	
milijard	 in	 sto	milijonov	 dolarjev	 za	 vsako	 leto	 v	
desetletju	2010-2020	za	borbo	proti	malariji	v	99	
državah.	 Ta	 vsota	 pa	 daleč	 presega	 dve	milijardi	
tristo	milijonov	dolarjev,	doseženih	v	letu	2011.	Ker	
kaže,	da	se	dohodki	manjšajo,	so	v	nevarnosti	cilji	
razvoja	v	našem	tisočletju.	Agencija Fides.

NIGER
bolezni, deževje, poplave
Zaradi	 velikih	 poplav	 so	morali	 preseliti	 okrog	

800	družin	proč	od	reke	Niger.	Poplava	je	prišla	par	
mesecev	za	hudourniškim	deževjem,	ki	je	v	avgustu	
in	septembru	2012	pregnalo	preko	pol	milijona	ljudi	
in	poplavilo	tisoče	riževih	polj.	Okrog	7.000	družin	so	
naselili	v	Séno,	ki	je	del	enega	od	okrožij	Niameya.	
Kot	prvo	pomoč	so	dobili	maniokovo	moko,	sladkor,	
odeje	in	30.000	frankov,	kar	je	$60;	toda	potrebno	je	
še	veliko	več.	Poleg	tega	so	v	Séno	na	hitro	organi-
zirali	premično	kliniko	za	zdravljenje	najbolj	splošnih	
infekcij	kot	so	malarija,	driska	in	dihalne	težave.	Od	
40	pacientov	vsak	dan	je	najmanj	15	otrok.	Vlada	je	
obljubila,	da	bo	počistila	70	hektarjev	zemljišča	za	
drućine,	ki	so	jih	prizadele	poplave.	Niger	je	dežela,	
ki	je	bila	med	najbolj	prizadetimi	zaradi	poplav,	ki	
so	povzročile	stotine	smrti	in	na	tisoče	pregnancev.	
Hudourniško	deževje	leta	2012	sta	povzročila	močan	
monsun	in	temperatura,	ki	je	bila	višja	od	povprečne.	

Kljub	temu	pa	pričakujejo,	da	se	bo	prehrana	izbolj-
šala,	saj	so	imeli	v	drugi	delih	dežele	dobro	žetev	in	
dobro	pašo	za	živino.	Agencija Fides.

KOLUMBIJA
domačinom grozi izumrtje
Najmanj	34	kolumbijskih	rodov	v	Amazoniji	je	v	

nevarnosti,	da	bodo	izumrli	zaradi	neprestanega	na-
silja,	ki	ga	doživljajo	na	svoji	zemlji.	Kljub	prizadeva-
nju	vlade	nevarnost	fizičnega	in	kulturnega	izumrtja	
ne	samo	ostaja,	ampak	se	celo	veča.	V	letih	2008	in	
2009	so	se	umori	povečali	za	63%.	Samo	leta	2009	
je	bilo	umorjenih	33	članov	rodu	Awa,	Nukak,	eden	
izmed	nomadskih	rodov	v	Amazoniji	pa	trpi	zaradi	
neprestanega	nadlegovanja.	L‘Osservatore Romano.

EKVADOR
zakon o vodi –

zmaga staroselcev
Organizacije	staroselcev	imajo	za	zmago,	da	je	

ustavno	sodišče	blokiralo	načrt	zakona,	ki	bi	imel	za	
posledico	prilastitev	vodnih	virov,	ki	jih	hočejo	imeti	
zase	velike	industrije.	Preden	bi	bil	sprejet	tak	zakon,	
je	treba	pridobiti	mnenje	krajevnih	skupnosti,	ki	pa	
seveda	nanj	ne	bodo	nikoli	pristale.	Odločitev	sodišča	
je	tudi	pravni	precedens,	saj	odslej	ne	bo	mogle	biti	
sprejet	noben	zakon,	če	ga	ne	bodo	podprle	družbe-
ne	organizacije,	v	katerih	so	predvsem	staroselci	in	
črnci.	Te	organizacije	se	borijo	za	razvoj,	ki	bo	pri-
jazen	do	narave	in	do	raznih	kultur.	Agencija Misna.
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Demonstracijski val po Sloveniji, pozivi k ukinitvi predstavniške in k 
uvedbi neposredne ali radikalne demokracije vzbujajo številne dvome. 
Kljub vztrajnemu govoru o spontanosti in miroljubnosti je ton demon-
stratorjev vse prej kot miroljuben. S svojimi gesli “gotof je”, “gotovi ste” 
grozijo z nasiljem in likvidacijo vsem, ki jih ne bi podprli ali pa o njih 
podvomili. V njihovih težnjah zaznamo željo po rušenju slovenskega 
pravnega reda, nad katerim bentijo, češ da ne deluje.

Ne vemo, kdo so tisti, ki si lastijo pravico, da govorijo v imenu 
ljudstva. Ker so se samovoljno in arogantno oklicali za predstavnike 
vsega ljudstva, po mnogih lastnostih spominjajo na tirana Tita in druge 
nekdanje totalitarne trdorokce iz propadle Jugoslavije. V Jugoslaviji je 
formalno vladalo ljudstvo, v bistvu pa ni imelo nobenih pravic, ampak 
so po piramidalnem sistemu vladali partijci, ki so likvidirali vse, ki so 
kakorkoli podvomili o “pravici ljudstva”, v resnici o pravici komunistične 
partije, da vlada do konca sveta. Simpatizerstvo demonstrantov s propa-
dlim totalitarizmom prepoznamo v simbolih – v zvezdah, jugoslovanski 

ali slovenski zastavi z zvezdo, sliki diktatorja in klavca Tita itd.
Njihovi “argumenti” o nedelovanju demokratičnega sistema so 

nesmiselni, vendar se ujemajo s težnjami propadlega Danila Türka in 
njegovih podpornikov. Ko je Türk popolnoma pogorel na volitvah, je 
bilo slišati, češ da so volitve nelegitimne. Kako, prosim? Vreščanje pičlih 
nekaj tisoč demonstrantov je legitimno, 725.768 glasov volivcev (42,41 
odstotka) pa ni? Po njihovem mnenju so te volitve znak nezaupanja v 
politiko. Seveda, volitve so odsev nezaupanja v politiko Danila Türka!

V Sloveniji ima oblast ljudstvo, ne ulica. To je ljudstvo, ki ima volilno 
pravico. Odloča večina. Vseh demonstrantov po Sloveniji je bilo doslej 
zgolj nekaj tisoč ali zanemarljiv delež volilnih upravičencev. Morda jih 
bo 21. decembra več, ampak se najverjetneje ne bodo približali šte-
vilki, ki je na lanskih volitvah pomenila parlamentarni prag (48.499). 
Demonstranti govorijo o nelegitimnosti izvoljenih predstavnikov na 
državni in lokalni ravni. Kakšno legitimnost pa imajo oni? Lanskih 
predčasnih volitev se je udeležilo 1.212.475 ali 65,59 odstotkov volilnih 

Tako imenovane “vseljudske demonstracije”, ki so v bistvu podpihovanje anarhije, vlade ulice, linčanja, je ocenila dr. Maja Sunčič v Reporterju pod 
naslovom “Zakaj ne podpiram demonstracij”.

Ne poročilo komisije za preprečevanje korupcije, pač pa slaba ban-
ka in državni holding sta v ozadju trenutne politične krize. Kučanovo 
omrežje je očitno pripravljeno storiti vse, da ne bo nič s tema dvema 
ključnima projektoma, ki bi pripomogla k izhodu Slovenije iz gospodar-
ske krize, hkrati pa bi se razkrojila finančna moč tistih, ki so pod parolo 
zlorabljenega koncepta »nacionalnega interesa« zadnji dve desetletji 
najdlje upravljali finančni in gospodarski sistem države. Rezultat paj-
daškega kapitalizma je danes na dlani: milijardna luknja v NLB in več 
kot sto milijonov evrov izgube v Mercatorju.

V Sloveniji smo bili namreč priča bančnemu ropu stoletja, ki je in 
še bo po žepih udaril vse slovenske davkoplačevalce, ki smo in še bomo 
krili velikansko vrzel v državnih bankah. Ker so politični nameščenci tam 
bančne milijone delili posvečenim gospodarstvenikom bolj ali manj 
na lepe oči. Kdo vse jih je dobil, na podlagi zaupnega poročila Banke 
Slovenije o stanju slovenskega bančnega sistema in skrbnega pregleda 
NLB, ki ga je lani izvedla družba ERC, ekskluzivno razkrivamo v tej 
številki Reporterja. Gre za dva temeljna dokumenta, ki sta pripomogla 
k nastanku projekta slabe banke.

Kljub zaupnosti obeh dokumentov obstaja upravičen interes javnosti 
po objavi seznama vseh 117 podjetij, ki imajo pri treh največjih državnih 
bankah, NLB, NKBM in Abanki, od enega do 285 milijonov evrov slabih 
posojil. Davkoplačevalci, ki bomo morali znova sanirati luknje v državnih 
bankah, imamo pravico vedeti, kdo vse se je okoristil na naš račun. Če 
zaradi politične krize ne bo mogoče formiranje slabe banke, obstaja 
povsem upravičena bojazen, da bi te sezname prejemnikov slabih 
kreditov spet pometli pod preprogo.

Kučanova “kraljica” Alenka Bratušek, poslovodeča v Pozitivni 
Sloveniji, je že takoj po prvih pogovorih z “voljnimi” parlamentarnimi 
strankami o oblikovanju nove vladne koalicije dala pričakovano izjavo, 
da je »zakon o slabi banki v sedanji obliki padel v vodo in da bo zato 
treba takoj poiskati pravo rešitev za sanacijo bank«. Bratuškova se je ob 

tem sklicevala na zavajajoč članek v Dnevniku, da naj bi »trojka raztrgala 
vladni načrt za sanacijo bančnega sistema«, kar je na svojem blogu 
kmalu za tem demantiral ekonomist Jože P. Damijan. Za manipulacijo ni 
bil nihče drug kot Golobičev tajkun Bojan Petan, ki zaradi nelikvidnosti 
ne more več odplačevati posojil in mu zato grozi, da bodo Terme Čatež 
(kura, ki mu nosi zlata jajca) končale v slabi banki. Petan, ki je lastnik 
Dnevnika, namreč v stolpnici Metalke ne oddaja poslovnih prostorov 
Pozitivni Sloveniji kar tako brez razloga. Tako kot ni brez razloga na 
direktorskem mestu v Marini Portorož zaposlil prejšnjega direktorja 
Sove Sebastjana Selana.

Podobnih “petanov”, ki se bojijo slabe banke kot hudič križa, je še kar 
precej. Vodo na njihov mlin zdaj pelje Gregor Virant. Z izstopom Drža-
vljanske liste iz vladne koalicije je ogrozil oba ključna projekta za izhod 
iz gospodarske krize, ki ju je pripravljal zdaj že nekdanji finančni minister 
Janez Šušteršič. Če bo Virant zdaj šel v koalicijo z Milanom Kučanom in 
s konstruktivno nezaupnico rušil Janševo vlado, lahko to pomeni hiter 
konec slabe banke in državnega holdinga. Na daljnosežne posledice 
za državo in gospodarstvo je v pismu članom sveta Državljanske liste 
opozoril Šušteršičev državni sekretar Dejan Krušec, ki je bil določen za 
izvedbo slabe banke. Zaradi Virantovega hitenja iz vlade, ne oziraje se 
na usodo reform, je Krušec izstopil tudi iz Državljanske liste, ki tako 
postaja vse večje pogorišče načel klasičnega liberalizma. Zakaj Virant 
to počne in kaj je oziroma bo imel od tega, je danes ključno vprašanje.

Novi politični prijatelji Gregorja Viranta zagovarjajo povsem 
diametralen koncept gospodarske politike. Tiste zgrešene politike, ki 
je Slovenijo pripeljala v krizo. Koncept državnega lastništva velikih 
finančnih in gospodarskih sistemov, zaprtosti pred tujimi naložbami, 
čezmerne javne porabe in brezglavega zadolževanja države. To pa lahko 
pelje Slovenijo po hitrem postopku samo v bankrot.

Ker pa je v državi zmanjkalo denarja, restavracija Kučanovega 
omrežja z Virantovo pomočjo ne more prav dolgo trajati.
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Kot največjo coklo Janševi vladi so razpihnili poročilo komisije a preprečevanje korupcije, ki očita Janši, da ni prijavil dohodka okrog 200.000 
evrov, Jankoviču pa enak očitek, le da za desetkrat večjo vsoto. Medtem ko mediji na veliko razglašajo Janševo zadevo in zahtevajo njegov odstop, pa 
o Jankoviću praktično molče. Zanimivo pa je pri vsem tem, da ugledni pravniki menijo, da je komisija za preprečevanje korupcije protiustavna, saj je to 

»Kdo nam je ukradel sanje, kdo nam je ukradel ideale slovenske 
pomladi?« se je na javni tribuni Zbora za republiko v Ribnici spraševal 
ekonomist Bernard Brščič.

Na javni tribuni sta sodelovala tudi publicist Andrej Aplenc in član 
Sveta Zbora za republiko Jože Rant

Brščič je uvodoma opisal anamnezo stanja v Sloveniji po dvajsetih 
letih.«Po dveh desetletjih se ideali, ki smo jih dihali, ideali dr. Pučnika, 
niso uresničili. Namesto svobodnega tržnega gospodarstva imamo to-
varišijski kapitalizem, namesto pravne države, krivosodje,« je prepričan.

Tovarišijski model kapitalizma po njegovih besedah temelji na 
dveh osnovah, na podeljevanju političnih kreditov, za kar se potrebuje 
državne banke in na političnih povezavah, ki omogočajo nezavarovane 
kredite in za katere verjetno sploh ni bilo namena, da se kdaj izplačajo. 
Brščič je spregovoril tudi o poročilu protikorupcijske komisije. Po njego-
vem mnenju je poročilo tipičen političen konstrukt, ki nima nikakršne 
postopkovne niti stvarne osnove, temveč gre za nadaljevanje »osebne 
vojne s posebnimi sredstvi«.

Aplenc je v svojem nagovoru poudaril, da so nam »državo ukradli 
ljudje z vrha bivše komunistične partije, t.i. odtujeni centri moči.« Glede 
zdajšnje diskreditacije  Janeza Janše, predvsem s strani protikorupcijske 
komisije, pa je ocenil, da ima ta svoje korenine v tem, ker je Janševa 
vlada želela narediti državni holding ter slabo banko. »Če bi bila slaba 
banka ustanovljena, kot bi morala biti, potem bi vsi tisti dosjeji s krediti, 
ki so bili dani od NLB in tudi od drugih dveh državnih bank, postali znani 
in bi vedeli, kateri so politični privilegiranci,« je dejal. Ocenil je, da je 
vzrok za sedanjo politično krizo v tem, »ker se strici izza ozadja, pa tudi iz 
ospredja, zelo bojijo razkritja svojega početja v zadnjih dvajsetih letih«.

Po mnenju Ranta se je bivši režim zgolj kamufliral v različne oblike, 
gibanja in stranke. »Vse je namenjeno temu, da se zavede ljudi in da 
ostanejo zvesti tistim, ki jim dobesedno kradejo denar iz žepa,« je dejal. 
»Postaviti se je treba v bran državi in povedati, kdo vse laže, to je naša 
državljanska dolžnost,« je izpostavil Rant. Poudaril je še, da mora država 
iti naprej po evropski poti in računati na to, da bomo v boju za boljšo 
Slovenijo dobili podporo v evropski skupnosti.

upravičencev. Mar glas manjšine, nekaj tisoč demonstrantov, velja več 
kot glas večine volivcev? Gre za teror peščice nad večino, nad ljudstvom.

Ko se demonstranti sklicujejo na ljudstvo in zahtevajo neposredno 
demokracijo, zanikajo same sebe z zahtevami po tehničnem manda-
tarju. Tehnični mandatar je prevara in je povsem proti volji ljudstva, saj 
ga ljudstvo ni izvolilo po večinskem principu. Med najbolj protiljudske 
spada ideja o “svetu modrecev”. Podobno idejo je že lani prodajal danes 
propadli Danilo Türk, ravno tako Radovan Žerjav. Vedno zakrožijo imena 
Spomenke Hribar, Franceta Bučarja, Mira Cerarja in drugih iz klike stricev 
in tet iz ozadja. Čeprav v demokraciji velja pravilo “en človek, en glas”, si 
Hribarjeva, Bučar, Cerar in njim podobni že dolgo domišljajo, da njihov 
glas velja več kot glas drugih volivcev.

Proteste so doslej najbolj vneto podpirale propadle stranke LDS, 
Zares, TRS in danes propadli predsedniški kandidat Danilo Türk. Ti se 
nenehno pojavljajo v medijih in se prodajajo kot predstavniki večinskega 
mnenja, čeprav rezultati volitev to domnevo izpodbijajo. Če pogledamo 
rezultate volitev 2011, nam bo marsikaj jasno. Nekdanji predsednik 
Zares Gregor Golobič je na volitvah dobil 102 glasova, sedanji predsednik 
Zares Pavel Gantar, ki ga v Delu skoraj vsak dan citirajo na 2. strani, 107 
glasov, Bogdan Biščak, tudi kolumnist Sobotne priloge Dela, 109 glasov, 
stranka Zares pa borih 7.218 glasov (0,65 odstotka). Katarina Kresal, ki 
so jo v dominantnih medijih branili do zadnje kaplje krvi, je dobila 150 
glasov, nekdaj njena LDS pa 16.268 (1,48 odstotka). Podobno velja za 
Matjaža Hanžka, ki je bil zelo neuspešen na zadnjih volitvah, saj je prejel 
le 233 glasov, njegova stranka pa je zaradi nesposobnega Branimirja 

Štruklja dobila 13.477 glasov (1,22 odstotka). Parlamentarna demo-
kracija jih očitno moti, podpihujejo tiste, ki jo rušijo, saj si domišljajo, 
da jim bo tako uspelo splezati čez parlamentarni prag.

Če še lahko razumemo, da demonstracije podpirajo luzerske stranke 
Zares, LDS in TRS, pa drža PS in Jankovića vzbuja številne dvome. Zakaj 
bi nekdo, ki je vpleten v toliko afer, preiskav in je v kazenskem postopku, 
podpiral demonstracije? V bistvu bi se moral bati, da bodo še njega 
linčali. Kako lahko človek, ki je tajkun in s svojo družino redno na lestvici 
100 najbogatejših, predstavnik enoodstotne družbe, hodi med ljudmi, 
ki nosijo transparente proti takim, kot je on? Zakaj bi Janković in člani 
PS, ki so zmagali na zadnjih volitvah in so največja parlamentarna 
stranka, podpirali rušenje parlamentarne demokracije? Ravno v tem je 
zanka: Janković je proti parlamentarni demokraciji, ker v njej ne more 
uspeti. Čeprav je zmagal, mu ni uspelo sestaviti koalicije in postati 
premier. Potem se je cmeril, da so nesojeni koalicijski partnerji izdali 
ljudstvo. Katero? Saj njegovi volivci ne pomenijo celotnega ljudstva! V 
demonstracijah in zahtevah po odstopu vlade očitno vidi priložnost, da 
bi se vendarle zavihtel na premierski stolček. Očitno se ne zaveda, da 
se igra z ognjem, ki bo tudi njega požgal.

Zgodovina nas uči, da so tisti, ki se sklicujejo na ljudstvo, po navadi 
njegov največji sovražnik. Podobna lekcija velja za neposredno ali 
radikalno demokracijo, ki se nikoli ne izide dobro. Kdor podpira de-
monstrante, se bori proti samemu sebi in je topovska hrana za politične 
luzerje, ki želijo uničiti Slovenijo. Če hočete zase in za Slovenijo mir in 
blaginjo, recite demonstracijam ne in obnovite svojo zavezo demokraciji, 
za katero smo se odločili pred 22 leti.

Slovenija, ki je dosegla svoj višek v letih 2004-2008 (prva Janševa vlada), ki označujejo tudi njen vstop kot polnopravne članice v Evropsko unijo 
in uvedbo evra, je danes nekje na dnu med evropskimi državami. Dvajset let so nam uničevali ideale slovenske pomladi 1991. Kdo? Jasen odgovor na 
to vprašanje je dal Zbor za republiko na javni tribuni v Celju.
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Ko se neka politična (čeprav neuradno) skupina pogrezne tako globoko, da v svojih političnih tekmecih ne vidi le sovražnike, ampak celo izgubi vsak 
očutek za etiko in moralo, se njihova borba za preživetje ne more končati drugače kakor v razvalinah. Vendar je to dokaj jalova tolažba. Sam vidim vzrok 
še nekje drugje. Člani slovenske katoliške Cerkve se premalo zavedamo, da tudi država – pa naj bo še tako laična ali celo ateistična – ne more obstojati 
brez Božjega blagoslova. Končno se je za katoličane in kristjane opredelil nepričakovano velik odstotek Slovencev. Če mi ne bomo izprosili blagoslova, 
bodo tudi vsa druga prizadevanja zastonj. In prej ko ga bomo izprosili, prej bodo propadli tisti, ki jim narod in država ne pomenita nič, ampak jim je 
pri srcu le oblast in denar.

Čeprav Janša redno razpreda o Kučanovih zarotah, se prepogosto 
obnaša v skladu z njimi in s tem Kučana nenehno ohranja pri življenju. To 
se dogaja tudi v trenutni politični krizi, kar lahko vidimo v odnosu Janše 
in SDS do predčasnih volitev. Slovenija si po Janševem mnenju ne more 
privoščiti predčasnih volitev. Janševa drža je popolnoma nerazumljiva.

Pričakovali bi, da bi kljub grožnji, da bo njegova stranka izgubila 
nekaj poslanskih sedežev, sprejel možnost predčasnih volitev prav zato, 
ker so Kučan in njegovi dominantni mediji proti njim. Zakaj se Janša tako 
boji predčasnih volitev? Dobiček bi bil namreč bistveno večji, in to za 
vso Slovenijo, saj bi predčasne volitve iz parlamenta počistile Kučanovo 
PS in onemogočile Janševega največjega sovražnika, ker bi mu v tako 
kratkem času prinesle še en hud poraz na volitvah.

Če pogledamo dogajanje na volitvah v zadnjih desetih letih, bomo 
spoznali tole pravilo: kogar Kučan podpre, ta kmalu politično umre. To 
smo prvič videli pri Ropovi LDS na volitvah 2004, kasneje pri podpori 
aferaškima Kresalovi in Golobiču, saj sta LDS in Zares na volitvah 2011 
izpadli iz parlamenta. Ko je Kučan začel podpirati Danila Türka in pisati 
pisma med volilno kampanjo 2012, je še malo pred tem nepremagljivi 
Türk spakiral kovčke na smetišče zgodovine. Podobno velja tudi za 
PS: Janković je sicer zmagal na volitvah 2011, vendar ga je Kučanova 
podpora v vseh aferah v pičlem letu dni pripeljala tik pred izpad iz 
parlamenta. In to že decembra 2012, torej pred objavo poročila KPK, 
ne zgolj danes, ko je tako ali tako zamrznjen, vendar še zmeraj nabija, 
s kom bi šel ali ne bi šel v koalicijo.

Ali če celotno zadevo obrnemo na glavo – Kučanova nepodpora je 
recept za uspeh. Na to je opozoril Pahor med kampanjo 2012: za uspeh 
na levici je ključno, da te ne podpre Kučan ali njegovi dominantni mediji. 
To pravilo bi morala spoštovati tudi Lukšičeva SD, čeprav dvomimo, da ga 
bo. To smo lahko ugotovili iz njihove nerazumljive obrambe Kučanovih 
privilegijev, ko so se histerično cmerili skupaj s Kučanovimi pajaci iz PS. 
V zameno za prijazne predstavitve v Kučanovih dominantnih medijih 
je svoje prispeval še Matej Tonin. Bravo, Tonin, tako mlad, pa tako po-
kvarjen! Ne joči zdaj, da te je Reporter medijsko ubil, ko pa imaš vseh 
drugih devetdeset odstotkov Kučanovih dominantnih medijev na svoji 
strani! Žal je to formula za politični propad.

Tudi pri Janši je to, da ga Kučan ne podpira, recept za uspeh: Janša 
vsa ta leta uspeva ravno zato, ker se Kučan proti njemu bori z vsemi 
topovi. Janševa SDS je kljub aferi Patria tik pred volitvami 2008, ko so 
sicer izgubili, dosegla doslej najboljši volilni izid. Zakaj bi torej Janša 
delal tisto, kar hoče njegov največji sovražnik? Zakaj s svojim trmo-
glavljenjem ohranja Kučana in zombijevsko PS pri življenju, ko ima 

možnost, da Kučana popolnoma premaga? Z vztrajanjem pri sedanjih 
razmerah tako rekoč invalidne vlade daje svojemu sovražniku Kučanu 
čas, da se pregrupira, najde ustreznega mandatarja na čelu s PS v koaliciji 
z majhnimi strankami za poceni hvalnice v dominantnih medijih in Janšo 
prej ali slej odstrani s konstruktivno nezaupnico. Če ne bo šlo v prvo, 
pa bo v drugo ali tretje, kot je to uspelo Janezu Drnovšku leta 1992 in 
Andreju Bajuku leta 2000. Namesto da se Janša zaletava kot pobesnel 
bik v Viranta, bi raje spregledal in ugotovil, kdo je pravi sovražnik in kdo 
lahko v tej igri največ pridobi ali izgubi.

Ker Janša vztraja pri manjšinski vladi, ponavlja napako, ki so jo 
slovenske desne stranke naredile leta 2000. Takrat so s konstruktivno 
nezaupnico za pol leta izvolile Andreja Bajuka za premierja (koalicija 
SLS + SKD, SDS) in rešile Drnovškovo LDS pred polomom na predčasnih 
volitvah. Bajukova šestmesečna vlada je bila deležna silovitih napadov 
medijev, predvsem najslabše slovenske novinarke vseh časov, Mije Re-
povž, ki je Bajuka obtožila za vse napake, ki jih je pred tem od leta 1992 
naredila Drnovškova vlada. Bajukova vlada je odigrala vlogo političnega 
grešnega kozla, očistila LDS vseh napak in ji omogočila zgodovinski 
uspeh na volitvah jeseni 2000, ko je dobila rekordnih 34 sedežev v 
parlamentu. Podobno vlogo grešnega kozla bo odigrala sedanja Janševa 
manjšinska vlada: namesto da bi šli na volitve, na katerih bi popolnoma 
propadla Janković-Kučanova PS, bo podaljševanje agonije omogočilo 
zombijevski PS preživetje, Janševa SDS bo tako ali tako kriva za vse, 
povrh vsega pa si z vsakim nadaljnjim dnem vztrajanja pri tej vladi 
lahko obeta še večjo izgubo poslanskih sedežev na volitvah.

Podobno velja za SD, DL, Desus ali SLS: kdorkoli od omenjenih bo šel 
v koalicijo s Kučanovo PS, ga čaka zelo slab rezultat na volitvah ali celo 
izpad iz parlamenta. To velja zlasti za Virantovo DL, ki je svoje volivce 
že tolikokrat prevarala, kakor tudi za Desus, katerega usoda je zelo 
negotova in bo verjetno po vseh scenarijih na prvih volitvah izpadla iz 
parlamenta. Po ravnanju Žerjava lahko sklepamo, da je Kanglerja vrgel 
iz SLS zgolj zato, da bi lahko šel v koalicijo z Jankovićevo PS, čeprav je 
Janković po KPK enako sporen kot Kangler, le da je slednji skupaj s 
Šrotom koaliciji s PS vedno nasprotoval. Za Lukšičevo SD pa je sklepanje 
koalicije s PS enako političnemu samomoru.

Kdor zavlačuje s predčasnimi volitvami, ohranja Kučana in njegovo 
zombijevsko PS pri življenju. Predčasne volitve bi prinesle velikansko 
spremembo: izpad  PS iz parlamenta ali vsaj njeno popolno oslabitev 
ter s tem ponovni veliki Kučanov poraz. Zato je treba narediti vse, da 
bi čim prej imeli predčasne volitve, saj bi te slovensko politiko očistile 
Kučanovega pogubnega vpliva. Zdaj je na potezi Janša, ki se mora 
odločiti, kaj hoče – Kučanov ali svoj poraz.

delo policije in dodatno še davčne uprave, predvsem pa oporekajo postopku komisije, ki obtoženim ni dala niti možnosti pojasnila. Je pa tukaj še drug 
vidik, zelo zanimiv, ki ga je dobro razčlenila dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom “Zakaj Janša ohranja Kučana pri življenju?”
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Četrti	deški	razred	bi	lahko	primerjal	zbiralnemu	
kanalu.	To	so	čakali	trinajst	let	stari	“veterani”,	da	
jim	štirinajsto	leto	odpre	vrata	v	zlato	prostost.	Učili	
se	niso	nič.	Edina	njihova	skrb	 je	bila,	kako	bi	 si	
prijetno	krajšali	osovražene	učne	ure.	Zato	je	bilo	v	
tem	razredu	zelo	težko	vzdržati	disciplino.
Razredni	učitelj	je	bil	Primožič.	Preden	sem	šel	

prvikrat	v	razred,	mi	je	dal	primerna	navodila.
»Gospod	kaplan,	v	tem	razredu	pa	ne	smete	po-

kazati	prijaznega	obraza.	Edino	sredstvo,	ki	z	njim	
kaj	opravite,	je	palica.	Vem,	da	postava	prepoveduje	
telesno	kazen.	Toda	midva	sva	tu	v	silobranu	in	v	
tem	primeru	 je	 tudi	 kaj	 takega	dovoljeno,	 kar	 je	
sicer	prepovedano.	‘Veterani’	vas	bodo	samo	potem	
ubogali,	če	se	vas	bodo	bali.	Za	dobro	disciplino	ste	
pa	že	zato	dolžni	skrbeti,	da	se	bodo	vsaj	tisti	kaj	
naučili,	ki	bi	se	radi.«
Priznati	moram,	da	sem	se	zvesto	ravnal	po	navo-

dilih,	ki	sta	mi	jih	dala	gospod	Jožef	in	šolski	vodja,	
čeprav	sem	zaradi	tega	prišel	v	nasprotje	s	šolskimi	
postavami.	Zato	sem	pa	imel	res	izborno	disciplino	
in	tudi	učni	uspehi	so	bili	še	precej	dobri.
Veliko	se	 je	že	govorilo	 in	pisalo	o	primernosti	

telesne	kazni	v	šoli.	Opazil	sem	pa,	da	so	proti	nji	
zlasti	tisti,	ki	niso	nikdar	poučevali	v	ljudski	šoli.	Pro-
fesor	v	srednji	šoli	in	deloma	tudi	v	meščanski	prav	
lahko	obdrži	disciplino	brez	telesne	kazni,	če	jo	le	
hoče.	Ako	se	študent	ne	boji	slabega	reda	in	se	noče	
ukloniti,	ga	pa	izključijo.	V	osnovni	šoli	je	pa	položaj	
precej	drugačen.	Izključiti	nagajivca	ne	smeš,	ker	
mora	hoditi	v	šolo.	Sicer	bi	mu	pa	še	ustregli,	če	bi	
ga	pognali.	S	slabim	redom	tudi	nič	ne	opraviš.	Ko	
je	rajni	katehet	Mrčun	zažugal	nekemu	frkolinu,	da	
mu	bo	dal	“pet”	–	takrat	najslabši	red	–	se	je	fant	
odrezal:	»Magari	sto!«	Tu	pomaga	slednjič	res	samo	
palica;	te	se	paglavec	navadno	kolikor	toliko	boji.
Nasprotniki	trde,	da	se	s	telesno	kaznijo	zamori	v	

otroku	čut	samospoštovanja,	ker	ga	ponižuje.	Res	je,	
da	taka	kazen	ponižuje	“delinkventa”,	pa	saj	to	stori	
vsaka	kazen.	Toda	jaz	trdim,	da	telesno	kaznovanje	
ponižuje	tudi	učitelja,	še	bolj	pa	kateheta,	in	zato	bi	
je	ta	dva	ne	smela	izvrševati.
Palica	naj	bi	bila	določena	samo	za	izredne	pre-

stopke	ter	za	nepoboljšljive	rušilce	discipline	in	miru	
v	šoli.	Kdor	je	tako	brezobziren,	da	moti	druge	pri	
pouku,	naj	pa	čuti.	“Eksekucija”	naj	bi	bila	pa	po-
verjena	šolskemu	slugi	ter	naj	bi	se	izvršila	z	nekako	
slovesnostjo	vpričo	učencev	in	učitelja.	Poostrila	bi	se	
lahko	tudi	na	ta	način,	da	bi	ji	prisostvovali	še	drugi	
učitelji	s	šolskim	vodjem	na	čelu.	Mislim,	da	bi	takih	
eksekucij	ne	bilo	prav	veliko,	ker	bi	se	jih	vsi	bali.
Ako	mislim	 danes	 na	 “eksekucije”,	 ki	 sem	 jih	

lastnoročno	vršil	 v	 Postojni,	 se	 skoraj	 sramujem;	
tolažim	se	pa	s	tem,	da	sem	bil	večkrat	res	prisiljen	
s	palico	varovati	svojo	veljavo.

Ko	sem	šel	nekega	jutra	v	četrti	razred,	me	je	
vodja	čakal	pred	vrati.
»Gospod	 kaplan,	 dobili	 smo	 novega	 učenca,	

Boleta.	Že	lani	sem	imel	z	njim	velike	težave,	ker	
noče	v	šolo	hoditi,	oče	mu	pa	še	potuho	daje.	Sedaj	
smo	ga	prisilili	s	kaznimi,	da	ga	je	poslal	v	šolo.	Do	
štirinajstega	leta	mu	manjka	samo	še	dober	mesec.	
Fant	je	pa	za	svojo	starost	izredno	velik	in	močan.	Pri	
meni	je	miren,	ker	se	me	boji,	pri	vas	bo	pa	gotovo	
poskušal.	Včeraj	se	je	menda	pred	drugimi	hvalil,	
da	bo	 ‘tega	smrkavega	kaplana’	 iz	 razreda	vrgel.	
Če	ga	ne	boste	mogli	uganti,	pokličite	kar	mene	na	
pomoč.«
Pa	sem	ga	sam	ugnal.
Sedel	je	v	zadnji	klopi.	Ako	bi	me	ne	bil	vodja	

opomnil,	bi	bil	mislil,	da	se	je	kak	hlapec	izgubil	v	
razred,	tako	velik	je	bil.
Medtem	ko	smo	molili,	je	sedel	in	se	mi	porogljivo	

smejal.	Po	molitvi	sem	ga	čisto	mirno	opomnil,	naj	
drugič	z	nami	moli.
»Seveda,	ker	ti	praviš”«	je	zagodrnjal	polglasno,	

pa	sem	nalašč	preslišal.	Pretezal	se	je	po	klopi	na	
vse	strani,	ropotal	s	škornji	ter	se	silil	s	kašljem.	Jaz	
pa	sem	ostal	navidezno	miren,	dasi	je	vse	pokalo	po	
meni.	Tu	se	ozre	neki	fant	nazaj	in	Bole	mu	pljune	
čez	tri	klopi	v	obraz.	Meril	je	pa	tako	dobro,	da	ga	
je	zadel	naravnost	v	nos.
»Bole	mi	je	pljunil	v	obraz!«
»Drugič	pa	nikar	ne	glej	nazaj,	ti	pa	ne	bo	mogel!«
Hotel	sem	fanta	pridobiti.	Bil	sem	pa	tudi	rado-

veden,	kako	daleč	bo	šel.
Nekaj	časa	je	bil	potem	mir.	Naenkrat	pa	zaslišim	

v	zadnjih	klopeh	mrmranje,	kakor	bi	čebele	rojile.
»Kdo	pa	godrnja	tam	zadaj?«
»Bole,«	 zavpijejo	 “veterani”	 in	 se	 škodoželjno	

nasmejejo.
Navzlic	temu	se	še	vedno	skušal	ohraniti	hladno	kri.
»Bole,«	sem	mirno	rekel,	»vem,	da	hodiš	nerad	v	

šolo,	pa	jaz	nisem	delal	postav.	Ako	bi	bilo	od	mene	
odvisno,	bi	lahko	ostal	doma	in	očetu	pomagal	pri	
delu.	Ker	pa	moraš	še	nekaj	tednov	hoditi	v	šolo,	
ti	svetujem,	da	bodi	miren.	K	učenju	te	ne	silim	Če	
nočeš	poslušati,	lahko	kaj	bereš	ali	si	na	kak	drug	
miren	način	čas	preganjaš,	samo	da	mi	ne	motiš	
pouka.«
Potem	je	bil	nekoliko	časa	mir,	pa	ne	dolgo.	Naen-

krat	nekaj	zaropota.	Iz	zadnje	klopi	je	odletel	Ruda	
ter	obležal	na	tleh,	kakor	je	bil	dolg	in	širok.	Bole	ga	
je	brcnil,	kakor	bi	bil	igral	z	njim	nogomet.
Sedaj	mi	je	bilo	pa	dosti.
»Bole,	ker	nočeš	mirno	sedeti,	pa	pojdi	iz	klopi	

sem	v	kot!«
»Jutri,	danes	pa	ne,«	se	mi	je	zarežal.
V	razredu	je	postalo	tiho,	da	bi	se	bila	šivanka	

slišala,	če	bi	bila	padla	na	tla.	Vse	je	pozorno	gle-
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dalo,	kaj	bom	storil.	Ker	si	nisem	hotel	mazati	rok,	
sem	vzel	palico	in	šel	v	zadnjo	klop	po	“upornika”.	
Čez	nekaj	minut	je	stal	v	kotu	poleg	katedra	miren	
in	krotek	kakor	jagnje.	Res	je,	da	sem	se	pri	“delu”	
nekoliko	razgrel,	zato	sem	bil	pa	tudi	lahko	z	uspe-
hom	zadovoljen.	Od	tiste	ure	naprej	je	Bole	sedel	
čudovito	mirno	 v	 svoji	 klopi	 in	mi	 je	 včasih	 celo	
odgovoril,	če	sem	ga	kaj	vprašal.
Že	prvo	leto	sem	tudi	zapazil,	da	je	“individualno	

postopanje”	velikega	pomena.	Tisti	Ruda,	ki	ga	je	
Bole	brcnil	iz	klopi,	mi	je	dal	veliko	opraviti.	Zdelo	se	
mi	je,	da	sem	se	vednih	“eksekucij”	jaz	bolj	naveličal	
kakor	on.	Zato	sem	mu	neko	uro	rekel:
»Ruda,	od	danes	naprej	 te	ne	bom	nikdar	več	

udaril.	Ti	si	že	tako	daleč	prišel,	da	palice	niti	vreden	
nisi.	Jaz	se	zate	sploh	več	ne	zmenim.«
In	čudno,	fant	se	je	poboljšal.	Celo	učiti	se	je	za-

čel.	Sprva	ga	nisem	hotel	vprašati,	čeprav	je	dvigal	
roko.	Čez	nekaj	ur	sem	ga	pa	le	poklical.	Sicer	ni	
veliko	znal,	pa	sem	ga	navzlic	temu	pohvalil.	S	to	
pohvalo	sem	ga	popolnoma	pridobil.	Pozneje	nisem	
imel	z	njim	niti	najmanjše	neprilike	več.
Tretji	razred	je	bil	silno	natrpan.	V	njem	je	bilo	čez	

sto	otrok,	ki	so	sedeli	v	dveh	vrstah,	v	vsaki	klopi	po	
štirje,	na	levi	dečki,	na	desni	deklice.	V	zadnji	klopi,	
tako	daleč,	da	sem	ga	komaj	videl,	je	dolgo	nagajal	
slok,	bled	fant,	čigar	ime	mi	je	izpadlo.	Recimo	mu	
Petrič.	Morda	se	je	res	tako	pisal,	ker	sem	imel	več	
učencev	s	tem	imenom.	Ko	sem	ga	nekega	dne	na-
brisal,	se	je	prišel	oče	pritožit.
»Prosim,	gospod	kaplan,	da	ga	nič	več	ne	nabi-

jejo.	Fant	se	potem	ponoči	straši.	Bojim	se,	da	bi	ne	
postal	božjasten.«
Od	takrat	naprej	ga	res	nisem	več	udaril,	a	ga	

tudi	ni	bilo	treba.
Ko	sem	naslednjo	uro	razlagal,	je	Petrič	v	sladki	

zavesti,	da	je	varen	pred	palico,	še	z	večjo	vnemo	
nagajal	kakor	navadno.	Tu	mi	pade	nehote	pogled	
na	neko	klop	na	“ženski	strani”,	v	kateri	sta	sedeli	
samo	dve	deklici,	na	vsakem	koncu	ena,	in	naenkrat	
sem	mi	posveti	v	glavi.
»Ema,	stopi	iz	klopi,	ti,	Petrič,	pa	sedi	sem	noter!«
Fant	je	ubogal	in	sedel	počasi	v	klop.	Spravil	se	

je	pa	čisto	na	konec,	da	je	bil	kolikor	mogoče	daleč	
od	tiste	učenke,	ki	je	sedela	na	drugem	koncu.	Ema	
se	mi	je	pa	smejala	s	svojimi	velikimi	očmi,	ker	je	
takoj	vedela,	kaj	hočem.
»Ema,	sedi	nazaj	v	klop.«
Ta	je	z	največjim	veseljem	spolnila	moj	ukaz	ter	

porinila	fanta	naprej	v	klop,	da	je	mogla	sesti.	Sicer	
pa	ni	bilo	treba	dosti	porivati,	zakaj	Petrič	je	odletel	
kakor	 krogla	 na	 biljardu	 na	 nasprotni	 konec.	 Ker	
je	pa	tudi	tu	zadel	na	zastopnico	nežnega	spola,	je	
odletel	nazaj	in	slednjič	obstal	na	sredi.	Obenem	je	
pa	začel	tuliti,	kakor	bi	ga	kdo	drl.
Ker	še	samega	sebe	nisem	slišal,	sem	ga	opomnil,	

naj	bo	tiho.
»Saj	bom,	samo	nazaj	med	fante	me	dajte!«
»Ali	boš	potem	priden?«
»Bom,	bom,	samo	med	fante	me	dajte!«
»No,	prav,	pa	sedi	nazaj	na	svoj	prostor.	Toda	če	

ne	boš	priden,	pojdeš	zopet	med	dekleta,	pa	za	cel	
mesec.«
Pred	fantom	sem	potem	imel	vedno	mir.	Če	se	je	

tu	in	tam	le	nekoliko	spozabil,	sem	ga	smo	po	imenu	
poklical	ter	mu	z	očmi	pokazal	na	“žensko	stran”,	pa	
je	bil	takoj	zopet	dober.	Seveda,	pri	marsikaterem	
drugem	bi	taka	“kazen”	ne	imela	nikakoga	vpliva.	
Bilo	je	namreč	že	v	tretjem	razredu	precej	takih	ti-
čev,	ki	bi	bili	prav	radi	sedeli	poleg	Burgerjeve	Eme.
Nekateri	kateheti,	pa	tudi	učitelji,	so	včasih	imeli	

sitnosti	pri	oblasteh,	ker	so	se	posluževali	“silobra-
na”.	 Jaz	 jih	nisem	 imel,	pa	menda	smo	zato,	ker	
sem	živel	z	“deželno	gosposko”	v	dobrih	odnošajih.
Nekega	dne	pa	pride	k	meni	okrožni	zdravnik.	Ker	

se	nisva	obiskovala,	sem	se	nekoliko	začudil.
»Gospod	kaplan,«	je	začel,	ko	je	sedel,	»prišel	

sem	k	vam	zaradi	zelo	nerodne	zadeve.	Včeraj	ste	
nekega	dečka	precej	hudo	pretepli.«
»Včeraj?	Da,	 spominjam	se,	pa	ni	 bil	 le	 eden.	

Katerega	pa	mislite?«
»Vadnova.	Njegov	oče	ga	je	k	meni	pripeljal	ter	

zahteval	spričevalo.	Rekel	je,	da	so	mu	morali	dajati	
mrzle	obkladke,	pa	navzlic	temu	ne	more	sedeti.«
»Vadnov?«	se	začudim.	»Saj	mu	ni	bilo	nič.	Ko	

sem	peljal	razred	po	stopnicah	v	vežo,	 je	nekega	
sošolca	brez	 vsakega	vzroka	 tako	brcnil	 v	 tur	na	
nogi,	da	sta	mu	gnoj	in	kri	kar	brizgnila	iz	njega.	
Fant	je	zarjul	kakor	zaboden	vol.	Nato	sem	Vadnova	
nekolikokrat	oplazil	s	palico,	pa	se	mi	je	še	smejal	v	
obraz.	Kaj	ste	ga	preiskali?«
»Da,	saj	sem	ga	moral.	Tako	zadnjico	ima	kakor	

mandril.«
»Od	tistih	udarcev,	ki	sem	mu	jih	jaz	primazal,	je	

nima.	Najbrž	mu	je	oče	še	kaj	navrgel	in	vso	zadevo	
meni	naprtil,	da	bi	mi	naredil	sitnosti.	Od	fanta	se	mi	
pa	zdi	grdo,	da	vam	je	prišel	kazat;	pa	prav	včeraj	
sem	jim	pri	razlagi	šeste	zapovedi	položil	na	srce,	
naj	bodo	pri	kopanju	sramežljivi	 in	naj	ne	kažejo	
tega,	kar	mora	imeti	vsak	spodoben	otrok	zakrito.	
Kaj	ste	mu	dali	spričevalo?«
»Ne.	 Prosim	 vas	 pa,	 gospod	 kaplan,	 bodite	 v	

prihodnje	previdni.	Meni	bi	bilo	zelo	nerodno,	če	bi	
moral	dati	spričevalo,	da	ste	kakega	fanta	telesno	
poškodovali.	Ako	ga	pa	nočem	dati,	pa	pridem	lahko	
sam	v	sitnosti.«
Naslednje	 jutro	 je	prišel	 tudi	oče	kaznovanega	

grešnika	k	meni.	Sprva	je	hotel	biti	robat,	nato	sva	
se	pa	mirno	pogovorila.	Slednjič	me	je	celo	prosil,	
naj	fanta	še	“občutno”	kaznujem,	če	se	ne	bo	učil	
ali	če	bo	nagajal.
»Gospod,	kar	našeškajo	naj	ga,	če	ne	bo	dal	miru.	

Jaz	nimam	nič	proti	temu.	Naščuvala	me	je	žena,	ki	
mu	daje	tudi	proti	meni	vedno	potuho.«
»Zdi	se	mi,	da	ste	mu	vi	zadnjič	precej	dodali,	

ker	mu	zaradi	tega,	kar	je	dobil	od	mene,	pač	ni	bilo	
treba	dajati	obkladkov.«
Mož	pa	na	to	ni	nič	odgovoril.	Po	kratkem	pozdra-

vu	je	odšel	po	stopnicah.	Med	potjo	je	pa	zagodrnjal,	
sicer	precej	tiho,	vendat	pa	še	zadosti	glasno,	da	
sem	razumel:
»Prekleta	baba,	treba	je	meni	teh	potov!«

l                    l                    l



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		
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.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2013

NAŠI RAJNI:
JOSEPH CIGAN,	Orland	Park,	IL

ZA SVETE MAŠE: $200:	F.	Rabzel,	J.	Merhar;	$120:	F.	Stopar;	
$100:	P.	S.;	$70:	F.	Kosir,	M.	Vrhovnik;	$60:	D.	Nagode;	$50:	M.	
Cerer,	J.	Grum,	M.	Ravnik,	K.	Zajec;	$40:	M.	Bajc;	CAD35:	J.	Ka-
stelic;	$30:	R.	Drensek;	$20:	M.	Michals,	B.	Modic,	M.	Stefancic,	
M.	Wylie;	$10:	M.	Kosir	(MI),	V.	Skof,	M.	Dular.
ZA CERKEV: $80:	M.	Simcic;	$40:	K.	Zajec;	$30:	M.	Vrhovnik;	
$20:	M.	Michals;	$15:	J.	Valent;	$10:	M.	Percic,	V.	Skof,	D.	Na-
gode;	CAD10:	J.	Kastelic.
ZA SAMOSTAN: $250:	B.	Magajne;	$100:	R.	Drensek;	$40:	T.	
Kozelj;	$20:	P.	Knaus,	E.	Modic,	S.	Oven;	$15:	J.	Valent;	$10:	
M.	Percic,	F.	Stopar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $15:	J.	Valent.
ZA LUČKE: $6:	M.	Stefancic;	$3:	M.	Michals;	CAD3:	J.	Kastelic;	
$1.50:	M.	Wylie.

ZA MISIJONE: $100:	M.	Michals;		$50:	K.	Zajec.
DAR LISTU AM: $30:	M.	Bajc,	K.	Zajec;	$20:	M.	Ferkul;	CAD20:	
J.	Kastelic;	$18:	J.	Birsa;	$10:	J.	Grum,	J.	Valent,	A.	Rous,	M.	
Stefancic,	M.	Dular;	$5:	F.	Rabzel.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

    DAROVI januarja 2013

Potem	ko	sta	Lojze	Peterle	in	Roman	Jakič	Opeko	
predlagala	za	Nobelovo	nagrado,	se	je	s	tem	sezna-
nila	tudi	vlada,	je	povedal	predsednik.
»Veseli	me,	da	je	prišlo	v	Sloveniji	ob	tem	do	veli-

ke	enotnosti,«	je	dejal	Janša	ob	prihodu	na	tiskovno	
konferenco	po	seji	vlade.	Poudaril	je,	da	se	je	pod	
nominacijo	podpisalo	veliko	ljudi	iz	različnih	sfer	in	z	
nasprotnih	političnih	polov.	»Če	kdo,	si	Pedro	Opeka	
zasluži	Nobelovo	nagrado	za	svoje	dobrodelno	delo	

v	enem	najrevnejših	delov	sveta,«	je	dejal	Janša.
Nominacija	vlade	je	prišla	po	odločitvi	evropskega	

poslanca	 Lojzeta	 Peterleta	 ter	 poslanca	 Pozitivne	
Slovenije	in	predsednika	odbora	DZ-ja	za	evropske	
zadeve	 Romana	 Jakiča,	 da	 predlagata	Opeko	 za	
omenjeno	nagrado	za	leto	2013.
Podporo	 nominaciji	 Pedra	Opeke	 za	 Nobelovo	

nagrado	je	 izrazila	tudi	Slovenska	škofovska	kon-
ferenca.

PEDRO OPEKA     
predlagan za Nobelovo nagrado

argentinsko-slovenski misijonar


