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RAZOR je z 2.601 metri po višini deveti vrh v Sloveniji za 
Triglavom, Škrlatico, Malim Triglavom, Mangartom, Visokim 
Rokavom, Jalovcem, Velikim Oltarjem in Veliko Ponco. Včasih 
so ga menda imenovali Razora, vsaj tako poroča Mlakar, da 
ga je poučil stari vodnik Korobidelj, ki ga je vodil nanj. Z vseh 
strani je lep na pogled in zgleda toliko bolj mogočen, ker ga 
obdajajo doline Trenta na jugu, Krnica na severu in Mlinarica 
na zahodu. Sedlo Škrbina ga ločuje od Prisanka. Veliki ljubitelj 
Julijskih Alp, dr. Julius Kugy, ga je imenoval “kralj Julijskih Alp”. 
Prvi se je nanj povzpel Otto Sendtner leta 1842. Nanj vodijo 
štiri poti in nobena ni krajša od 6 ur. Dostopa z Vršiča ali iz 
Krnice sta precej zahtevna, iz Trente in Vrat pa lažja. Običajno 
se računa za dvodnevno turo. Svojega truda je pa vreden, če 
ne zaradi drugega, pa zaradi pogleda na Triglav, za katerega 
pravijo, da je z Razorja najlepši.

MAJ nam letos zaradi zgodnje velike noči prinaša kar tri praznike: vnebohod, ki ga v Sloveniji praznujejo 9., v 
Ameriki pa na nedeljo 12.; binkošti (19.) in sv. Rešnje telo in kri, ki bo v Sloveniji 31. maja, v Ameriki pa ga bomo 
praznovali šele 2. junija. Lemontsko žegnanje je 24. maja, na predvečer pa naj bi se Slovenci povsod po svetu zbrali 
ob goreči sveči pri molitvi v čast naši zavetnici. Materinski dan je na drugo nedeljo v maju (12.). Še nekaj godov: Jožef 
Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in zavetnik pred požari Florijan (4.); 
mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec Pankracij (12.); ter škofa Servacij (13.) in Bonifacij (14); isti 
dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po tradiciji “mokra” (deževna); dva duhovnika 
in mučenca Čeh Janez Nepomuk in Poljak Andrej Bobola (16.); frančiškanski brat Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski 
pridigar Bernardin Sienski (20.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). 
Marijini godovi so: Marija Mati Cerkve in Marija Pomagaj (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.).

Razor s severa Triglav z Razorja
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Ko se je Jezus vrnil v nebesa k svojemu Očetu, je svoje vernike, ki jih je rešil
večnega pogubljenja, izročil svoji nevesti, sveti Cerkvi, in nam jo

dal za mater, da za nas po materinsko skrbi in nas z njim vodi v nebeško slavo.
bl. Anton Martin Slomšek

Maja mora biti tri dni mrzlo,
če ni na začetku, je ob koncu tako.

Če Pankraca (12.) sonce peče,
sladko vince v klet poteče.

Če je pred Servacem (13.) poletje,
mraz rad pritiska na cvetje.

Če Zofija (15.) zemlje ne poškropi,
vreme poleti prida ni.

MAJ – VELIKI TRAVEN
		1	 S	 JOŽEF	DELAVEC;	Jeremija,	prerok;
		2	 Č Atanazij,	šk.,	c.	uč.;Boris	in	Gleb,	muč.;
		3	 P	 PRVI	PETEK;	Filip	in	Jakob	ml.,	ap.;	Teodo

zij	Kijevski	(Pečerski),	red.;
		4	 S	 PRVA	SOBOTA;	Florijan	(Cvetko),	muč.;

  5 N 6. VELIKONOČNA NEDELJA;	Juta,	spok.;
		6	 P	 Dominik	Savio,	dijak;	Benedikta,	dev.;
		7	 T	 Janez	iz	Beverleya,	šk.;	Gizela,	op.;
		8	 S	 Viktor	Milanski,	muč.;	Bonifacij	IV.,	pap.;
		9	 Č GOSPODOV VNEBOHOD (v Sloveniji); 

Katarina	iz	Bologne,	red.;	Pahomij,	op.;
	10	 P	 Antonin	Pierozzi,	šk.;
	11	S	 Sigismund	(Žiga),	kralj;	Mamert,	šk.;

 12 N GOSPODOV VNEBOHOD (v Ameriki);
   7. VELIKONOČNA NEDELJA (v Sloveniji); 

Pankracij,	muč.;	Leopold	Mandić,	red.;
	13	 P Servacij,	šk.;	Janez	Molčavec,	šk.;
	14	 T	 Matija,	apostol	(izven Slovenije);
	 	 	 Bonifacij,	muč.;	Peter	Regalat,	red.	ust.;
	15	S	 Izidor,	kmet;	Zofija	(Sonja),	muč.;
	16	Č Janez	Nepomuk,	duh.,	muč.;	Andrej	Bobo

la,	red.,	muč.;	Marjeta	iz	Cortone,	spok.;
	17	 P	 Pashal	Baylon,	red.;	Bruno	Kölnski,	šk.;
	18	S	 Feliks	Kantališki,	red.;	Venancij,	muč.;

 19 N BINKOŠTNA NEDELJA;	Alkuin,	op.;
	20	 P	 Bernardin	Sienski,	red.;	Akvila,	muč.;
	21	 T	 Krišpin,	red.;	Hospicij,	pušč.;	Valens,	šk.;
	22	S	 Marjeta	Kasijska,	red.;	Renata,	spok.;
	23	Č Marija	Mati	Cerkve;	Posvetitev	bazilike	sv.	

Frančiška	v	Assisiju;	Leon	Rostovski,	šk.,
	24	 P	 Marija	Pomočnica;	Socerb	Tržaški,	muč.;
	25	S	 Beda	Častitljivi,	duh.,	c.	uč.;	Urban	I.,

 26 N SVETA TROJICA;	Filip	Neri,	duh.;
	27	 P	 Alojzij	Grozde,	muč.;	Julij,	muč.;
	28	 T	 Marija	Ana	de	Paredes,	dev.;
	29	S	 Maksim	Emonski,	šk.,	muč.;
	30	Č SV. REŠNJE TELO IN KRI (v Sloveniji);
	 	 	 Ivana	Orleanska,	dev.;
	31	 P	 Obiskanje	Device	Marije;	Petronila,	dev.;	

Janez	Pelingotto,	tretjerednik.

Triglav z Razorja

UREDNIK VAM
V	 aprilski	 številki,	 kjer	 je	med	 rajnimi	 pri	Milki	

Kozini	iz	Girarda,	OH,	izostal	drugi	priimek:	Kregar.	
Za	pomoto	se	opravičujem,	čeprav	niti	ni	bila	moja.
Do	zdaj	še	ni	jasno,	kakšno	pot	bo	ubral	papež 

Frančišek	pri	splošnih	avdiencah,	kar	pa	vsaj	pri	AM	
prav pride: tako je vsaj prilika objaviti njegove prve 
nagovore	po	izvolitvi,	ki	dokaj	jasno	orišejo	njegovo	
osebnost.	Za	naprej	bomo	pa	še	videli,	 kako	bo	z	
dosedanjo	rubriko	“papežev	verouk”.
Prekopu	posmrtnih	ostankov	ljubljanskega škofa 

dr. Gregorija Rožmana	je	poleg	kratkega	sporočila	
in	slike	na	zadnji	strani	platnic	(tam	bi	pač	morala	
vsakomur	pasti	v	oči,	vendar	pravim	“bi”,	ker	sem	
naletel	na	primere,	da	je	v	aprilski	številki	tudi	tam	
niso	opazili),	posvečena	cela	stran	133.	Veliko	večino	
prostora sem posvetil slikam izkopa in poslovilne slo
vesnosti	v	lemontski	cerkvi,	zato	naj	bo	tukaj	nekaj	
podatkov.	 Izkop	 in	 pripravo	 ostankov	 smo	 zaupali	
lemontskemu	pogrebniku	Markiewiczu,	ki	je	seveda	
za	 izkop	 sam	najel	 pri	 upravi	 chicaških	 pokopališč	
skupino,	ki	je	tega	dela	vajena,	zato	je	šlo	vse	dokaj	
hitro	in	brez	zapletov	od	rok.	Kot	je	videti	na	slikah,	
je	bila	škofova	krsta	spravljena	v	poseben	betonski	
zaboj,	 zato	 je	bila	ob	 izkopu	skoraj	nedotaknjena.	
Pogrebnik,	ki	je	v	svoji	delavnici	krsto	odprl,	je	po
vedal,	da	je	bilo	škofovo	truplo	z	obleko	vred	po	53	
letih	v	grobu	presenetljivo	dobro	ohranjeno.	Treba	
bi	bilo	samo	nekaj	kozmetičnih	posegov,	pa	bi	lahko	
bil	 izpostavljen	 v	 odprti	 krsti,	 česar	 pa	 predpisi	 iz	
varnostnih	razlogov	najbrž	ne	dovoljujejo.	Poslovilno	
slovesno	mašo	je	v	nedeljo,	7.	aprila,	vodil	upokojeni	
clevelandski	pomožni	škof	Edvard	Pevec	ob	asistenci	
upokojenega	 chicaškega	 pomožnega	 škofa	 Johna	
Gormana,	 ki	 je	 bil	 odgovoren	 za	 naš	 del	 chicaške	
nadškofije,	in	ljubljanskega	pomožnega	škofa	Antona	
Jamnika.	Nato	je	truplo	spet	prevzel	pogrebnik,	ki	ga	
je spravil v predpisani kontejner in z avionom poslal 
v	Ljubljano,	kjer	je	bil	pokopan	v	grobnici	škofov	v	
ljubljanski	stolnici	v	soboto,	13.	aprila.	Tako	je	bila	
popravljena	vsaj	ena	od	krivic,	ki	so	bile	prizadete	
škofu	Rožmanu	po	II.	svetovni	vojski.

Rojstni dan praznuje v maju p. Metod Ogorevc 
(9.	maja	1965).

Godujeta maja: p. Atanazij Lovrenčič (2.	maja)	
in p. Bernardin Sušnik (20.	maja).

Umrli so maja: p. Tadej Trpin (7.	maja	1989);	
p. Kornelij Petrič (8.	maja	1925);	p. Benigen Snoj 
(10.	maja	 1942);	 p. Janez Kapistran Ferlin (11.	
maja	1954);	p. Rafael Stragisher (11.	maja	1998);	
p. Salezij Glavnik (25.	maja	1966	pri	Sv.	 Trojici	 v	
Slovenskih	goricah);	br. Timotej Daničič (26.	maja	
1995)	in	br. Viktorin Perc (26.	maja	1919).	Gospod	
jim	daj	večni	mir! p.	Bernardin
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Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje. Noben nemir se nam 
ne porodi, ampak se naša vera samo še okrepi, ker je Jezus rekel: 
»Ko bo prišel Tolažnik, duh resnice, ki vam ga bom poslal od Očeta 
in ki izhaja od Očeta...« S tem ko je rekel, ki vam ga bom poslal, in 
k temu dodal od Očeta, je hotel, da doumeš, da Božji Sin Svetega 
Duha ne pošilja iz človeške narave, ki je pomanjkljiva, ampak iz 
božje, ki je zadostna.

Da izhaja od Očeta, in ne od mojega Očeta, je rekel zato, ker 
Sveti Duh ne izhaja samo od ene osebe, temveč od božjega 
veličastva brez razločevanja med osebami. Sin je torej po ne-
dopovedljivem nastanku izšel od Očeta samega, medtem ko 
Sveti Duh, na ravno tako neizrekljiv način izhaja od Očeta in 
Sina. Na tej naši poti imamo v svoji revščini vendar nekaj prvin 
uma, zaradi katerih vemo, da Sveti Duh ne izhaja samo od Očeta, 
temveč od Očeta in Sina. Glej, saj beremo Sveto pismo in veruje-
mo, da Sveto pismo ni nič drugega kot božja beseda. Seveda je 
veliko besed, ki jih je zapisalo pero prerokov, toda ena je božja 
beseda. Pravim, da je celotno Pismo ena sama Beseda, ki so jo 
duše, zveste svojemu Bogu, spočele kakor seme od svojega 
zakonitega moža, jo rodile v zgovornih ustih in nam jo izročile 
v obliki nekakšnih znamenj, to je črk, da bi prišla do nas in bi jo 
spoznali. Ko torej beremo Sveto pismo, imamo v rokah božjo 
besedo in gledamo Božjega Sina v ogledalu, v ugibanju.

Resnično, če beremo z naklonjenostjo ali ob branju naklonjeno poslušamo, se ob branju in poslušanju vnemamo 
ter z branjem in s poslušanjem rastemo v božji ljubezni. Mar ni torej res, da božja ljubezen izhaja iz Svetega pisma? 

Božja ljubezen pa ni nič drugega kot božji Duh, 
kot smo že prej povedali. Ta dar izhaja iz Oče-
ta, da bi s tem, ko bi doumeli Pismo, spoznali 
Sina Očetovega; in iz umevanja Pisma izhaja 
ljubezen, da bi ljubili Sinovega Očeta in Sina 
Očetovega.

Mar ni torej res, da tudi na ta način izhaja 
Sveti Duh iz Očeta in Sina? Ker torej za časa 
življenja ne moremo videti daljnega sonca 
v vsej njegovi bleščeči jasnosti, lahko vsaj iz 
tega ogledala razberemo, da Sveti Duh izhaja 
od Očeta in Sina.

Ko smo glede na čas in snov na kratko spre-
govorili o tem, kako moramo častiti veličino 
Svetega Duha, se pod njegovim vodstvom 
spustimo naprej in si oglejmo njegova lepa 
dela. Najprej moramo vedeti, da je blažena 
Devica Marija tempelj in svetišče tega Boga 
ter da je nevesta našemu Gospodu Svetemu 
Duhu oziroma je to bila Bogu Očetu. Z njo se 
dokončno pojasni, zakaj je na tolikih mestih 
v Pismu izpričano, kako je sam Bog vzljubil 
Sinagogo, ki je bila Cerkev starega ljudstva, in 
jo vzel za ženo.

Rupert iz Deutza
(ok. 1075-1129)

SKRIVNOSTNO ŽIVLJENJE
SVETE TROJICE

P. Vladimir Kos

KOMAJ TE POZNAMO, SVETI DUH!
O Duh, Ti si v nas, a Te komaj poznamo!
Ti k Jezusu si nas povabil nekoč,
Marijo si dal nam za milostno Mamo,
Ti grehe odpuščaš, Ti daješ nam moč.

O Duh Sveti Jezusov, naj Te ljubímo!
Ti delaš nas templje, v tem templju živiš.
Naj tudi mi v Tebi zavestno živimo!
Kot ogenj nas greješ, kot veter hladiš.

Naj letni Te časi v vseh barvah slavijo!
Naj žito in riž se Ti klanjata v čast!
Naj ptički Ti v našem imenu žgolijo –
z Očetom in s Sinom ustvaril si nas.

Še to mi je treba v zahvalo zapeti:
usmiljen z uboštvom srcá potrpiš!
A Jezus učil je, da smemo želeti
darov si, ki Ti jih, Ljubezen, deliš.
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NEDELJSKE
5. maj
6. velikonočna nedelja
PO APOSTOLIH ODLOČA SV. DUH
Apd 15,1-2.22-29
Pismo,	ki	ga	apostoli	in	starešine	iz	Jeruzalema	

pošiljajo v Antiohijo glede odnosa kristjanov iz 
judovstva	 in	 tistih	 iz	 poganstva,	 ni	 sad	 sestanka	
Petra	in	Pavla	v	Jeruzalemu,	ampak	zbora,	ki	mu	je	
predsedoval	Jakob.	Jeruzalemska	skupnost	se	je	še	
vedno	zbirala	v	templju,	je	pa	bila	kot	prva	obstoječa	
skupnost nekako merilo in avtoriteta za vse ostale 
nastajajoče	skupnosti.	S	svojim	pismom	v	Antiohijo	
se je izkazala do poganov zelo strpna: nalaga jim 
samo	stvari,	ki	so	bile	same	po	sebi	razumljive	in	
jih	ni	bilo	težko	držati:	»vzdržati	se	tega,	kar	je	bilo	
žrtvovano	malikom,	krvi	in	mesa	zadavljenih	živali	
in	 nečistovanja«.	Sprejemanje	 poganov	 v	Cerkev	
pomeni	spremembo	v	sami	sestavi	Cerkve,	kar	bi	
lahko	imenovali	njeno	notranje	spreobnjenje,	saj	je	
pomenilo	prelom	z	judovstvom,	ki	je	sicer	poznalo	
“spreobrnjence”	 (prozelite),	 ki	 pa	 niso	 bili	 nikdar	
enakovredni	Judom.	In	če	so	znali	spoznati	v	tistih	
časih,	ko	so	šele	iskali	svojo	istovetnost	in	svojo	pot	
v	 bodočnost,	 da	 so	 zunanje	 sestavine	 v	 življenju	
Cerkve	nebistvene	in	podvržene	spremembam,	bi	to	
morali	toliko	bolj	razumeti	danes.	Cerkev	se	mora	
spreminjati	in	se	tudi	spreminja,	seveda	pa	ne	tako,	
kot	bi	hotel	vsak	posameznik,	ampak	tako,	kot	jeru
zalemska:	v	skladu	z	apostoli	in	njihovimi	nasledniki.	
Prilagajanje	je	blagoslov,	če	si	pa	pravico	do	njega	
začno	lastiti	posamezniki,	postane	prekletstvo.
12. maj
Gospodov vnebohod
VPRIČO NJIH JE ŠEL V NEBO
Apd 1,1-11
Apostolska	dela	se	začenjajo	s	posvetitvijo	rim

skemu	plemiču	Teofilu	in	poro	čilom	o	Kristusovem	
vnebohodu.	Iz	tega	poročila	lahko	povzamemo	na
slednje.	Vstali	Kristus	je	jedel	skupaj	z	apostoli	kot	
prej,	pred	smrtjo.	Tudi	danes	je	navzoč	pri	mizi.	V	
evharistiji	namreč	izpolnjuje	Očetove	obljube.	Apo
stolom	naloži,	da	bodo	njegove	priče	in	sicer	tudi	
za	 ceno	mučeništva.	 Táko	 zvestobo	 zahteva	 tudi	
od	kristjanov,	čeprav	je	danes	teže	pričevati	med	
ljudmi,	ki	so	do	vere	brezbrižni,	kot	je	bilo	včasih,	
ko	so	bili	veri	sovražni.	Nadalje	je	opozoril	apostole,	
da	je	čas	njegovega	drugega	prihoda	neznan.	Tudi	
danes	ne	gre	nasedati	raznim	sektam,	ki	se	postav
ljajo	s	tem,	da	vedo	za	konec	sveta.	In	ko	je	odšel	
od	njih	–	pisec	to	ponazori	s	simbolom	dviganja	v	
nebo	–	dva	angela	vprašata	navzoče:	»Galilejci,	kaj	
stojite	in	gledate	v	nebo?	Ta	Jezus,	ki	je	bil	vzet	od	
vas	v	nebo,	bo	prišel	prav	tako,	kakor	ste	ga	videli	
iti	v	nebo.«	Samo	z	gledanjem	v	zrak	ne	bo	niko
mur	pomagano.	Treba	je	iti	na	delo	v	pričakovanju	
Njegovega	 drugega	 prihoda,	 katerega	 čas	 pa	 ni	
znan	in	ga	noben	tak	ali	drugačen	koledar	ne	more	

napovedati	in	ga	tudi	ne	napoveduje	–	pa	naj	“vse
vedneži”	zganjajo	zaradi	tega	še	tako	paniko	ali	pa	
se	skrivajo	po	zakloniščih,	kot	so	se	lani.
19. maj
binkoštna nedelja
APOSTOLI PREJMEJO SV. DUHA
Apd 2,1-11

Binkoštni praznik ima mnogo povezav s Staro 
zavezo.	Najprej	je	to	bil	praznik	žetve,	pozneje	pa	
so	ga	praznovali	kot	spomin	na	zgodovino	odrešenja.	
Tudi	poročilo	o	prvih	novozaveznih	binkoštih	obnavlja	
mnoge	podobe	iz	sinajske	zaveze:	šum	z	neba,	vihar,	
predvsem	pa	ognjene	plamene,	ki	so	že	v	judovskih	
razlagah	pomenili	sporočilo	Božje	prisotnosti.	Zato	
je	razumljivo,	da	so	prvi	kristjani	v	binkoštih	videli	
začetek	Nove	zaveze	in	razglasitev	Postave,	ki	ni	več	
vklesana	v	kamen,	ampak	v	Božjega	Duha.	Seveda	
ostane	v	veljavi	dejstvo,	da	se	je	Nova	zaveza	začela	
s	Kristusovim	vstajenjem,	toda	za	prve	kristjane	je	
bil	bolj	pomemben	začetek	oznanjevanja	nove	Po
stave,	ki	je	potegnilo	jasno	črto	med	starozaveznimi	
obveznostmi	in	novozavezno	svobodo	Božjih	otrok.	
Karizma govora v mnogih jezikih potrjuje simbol pla
me	nov:	vesoljnost	novega	oznanila.	Torej	je	treba	
po	noviti	s	Pavlom;	»...	ni	več	ne	Juda	ne	Grka...	«	
Med	člani	Kristusovega	skrivnostnega	telesa,	ki	je	
Cerkev,	pa	tudi	ni	nikogar,	ki	bi	bil	privilegiran.	Samo	
dobra	dela	bomo	vzeli	s	seboj,	ko	pride	čas	našega	
odhoda	in	obračuna	s	preteklostjo.	Za	vse	ostalo	bo	
dovolj	nekaj	desk	in	lopat	prsti.
26. maj
Sveta Trojica
BOŽJA MODROST JE VEČNA
Prg 8,22-31
Poosebljena	modrost,	kot	jo	pojmujejo	starozavez

ne	knjige,	je	neločljivo	povezana	s	skrivnostjo	Svete	
Trojice.	 Knjiga	 pregovorov	 nam	 opiše	 takó	 izvor	
modrosti,	ki	ga	označuje	kot	stvarjenje,	kakor	tudi	
njeno	udejstvovanje	v	svetu.	To,	da	je	od	vekomaj,	
pred	začetkom	ustvarjenega	sveta,	ne	gre	pojmo
vati	časovno,	ampak	kot	njeno	bistvo:	ona	obstaja	
izven	časa.	Zato	ne	velja	starozavezna	misel,	da	bo	
modrost	zavladala	svetu,	ko	se	bo	začelo	mesijansko	
kraljestvo.	Modrost	je	tu,	je	vedno	bila	in	bo	vedno	
ostala.	Z	njo	je	tako,	kakor	z	vsakim	Bož	jim	darom:	
človek	ga	sprejme,	ali	pa	ne,	popolnoma	na	lastno	
odgovornost.	V	kamen	vklesana	Postava	–	mišljena	
je	seveda	starozavezna	ali	Mojzesova	postava,	ki	je	
opisana	kot	vklesana	v	dve	kamniti	plošči,	ki	so	ju	
kasneje	hranili	v	skrinji	zaveze	–	ni	mogla	posredo
vati	modrosti,	lahko	pa	jo	posreduje	Postava,	ki	je	
vklesana	v	Božjega	Duha	in	v	človeško	svobodo.	To	
je	Postava	Kristusovega	razodetja,	ki	ga	je	potrdil	s	
svojim	trpljenjem,	smrtjo	na	križu	in	vstajenjem	in	
je	zapisana	v	evangelijih,	ki	so	temelj	oznanjevanja	
Cerkve.	Zato	je	med	darovi	Svetega	Duha,	ki	jih	člo
vek	prejme	pri	birmi,	tudi	dar	modrosti:	sposobnost	
pravilnega	 odločanja	 v	 različnih	 življenjskih	 oko
liščinah.	S	tem	darom	človek	prestopi	meje	svoje	
omejenosti	in	je	vključen	v	Sveto	Trojico.

MISLI
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BRALI
DUNAJ — Več	 kot	 dvesto	 župnij	 te	 nadškofije	 in	
cerkvene organizacije so na valentinovo delilo tako 
imenovana	“božja	ljubezenska	pisma”.	Delili	so	jih
zakoncem,	zaročencem	in	drugim	na	raznih	krajih,	
v	23	 cerkvah	pa	posebej	 vabili	 k	 “srečanju	 z	Bo
gom”.	S	to	akcijo	so	hoteli	spodbuditi	ljudi	k	premis
leku	o	Bogu	in	njegovi	ljubezni	do	nas,	zakonce	in	
zaročence	pa	tudi	k	odnosu	do	bližnjega	in	izkazo
vanju	prave	krščanske	ljubezni.
ALTÖTTING —	 Predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	
zdravje	nadškof	Zygmunt	Zimowski,	ki	je	v	pape
ževem	imenu	vodil	letošnje	osrednje	slovesnosti	ob	
svetovnem dnevu bolnikov v tem bavarskem Mari
jinem	romarskem	svetišču,	je	vanj	prinesel	relikvi
je	blaženega	papeža	Janeza	Pavla	II.,	 in	sicer	kot	
dar	omenjenega	sveta	temu	svetemu	kraju.
KREMSMÜNSTER — Sociolog in teolog Michael 
Hochschild	iz	Pariza	je	po	podrobni	raziskavi,	ki	jo	
je opravil v osmih benediktinskih samostanih v Av
striji,	Nemčiji	in	na	Madžarskem,	predstavil	pa	jo	je	
v	samostanu	Kremsmünster,	ugotovil,	da	so	veliki	
avstrijski	samostani	v	krizi,	 leta	pa	 je	 tudi	prilo
žnost	za	njihov	nov	začetek.
MÜNCHEN — Kardinal Reinhard Marx in bavarski 
evangeličanski	deželni	škof	Heinrich	BedfordStro
hm	sta	22.	februarja	vodila	ekumensko	bogosluž
je	 za	 pred	 70	 leti	 umorjenimi	 člani	 študentskega	
protinacističnega	 gibanja	 Bela	 vrtnica	 Hansom	 in	
Sophio	Scholl	in	Christophom	Probstom.	Te	so	na
cisti	obsodili	na	smrt	22.	februarja	1943	in	jih	še	
istega	dne	umorili.
MALTA — Pomožni	škof	Charles	Scicluna,	nekdanji	
glavni	vatikanski	tožilec	v	primerih	spolnih	zlorab,	
je	pohvalil	papeža	Benedikta	XVI.,	da	je	v	tem	ve
likem cerkvenem škandalu ravnal “pogumno in od
ločno”.	To	je	naredil	že	kot	prefekt	Kongregacije	za	
nauk vere z motu proprijem leta 2001 in leta 2003 
z	razširitvijo	pooblastil	omenjene	kongregacije,	ki	
je	leta	2010	postavila	natančna	določila	za	omenje
ne	vrste	hudih	prestopkov	v	Cerkvi.
MANILA — Dve	 tretjini	 prebivalcev	 Azije,	 kar	 je	
skoraj	 tri	 milijarde	 ljudi,	 nima	 dostopa	 do	 pitne	
vode,	niti	mreže	za	upravljanje	z	vodo.	Ureditev	bi	
stala	130	milijard	dolarjev,	vendar	bi	vsak	od	teh	
dolarjev prihanil drugih $46 pri zdravstvenih stroš
kih,	da	o	produktivnosti	ljudi	niti	ne	govorimo.	Se
veda	tega	denarja	ni,	čeprav	so	za	vojaške	zadeve	
na	razpolago	neprimerljivo	večje	vsote.
RIM — Italijanski	dnevnik	La	Repubblica	je	objavil	
dozdevni	pogovor	z	nekdanjim	članom	skupine,	v	
kateri naj bi bilo okrog 20 oseb (torej ne le nek
danji	papežev	komornik	Paolo	Gabriele),	ki	naj	bi	
iz	 Vatikana	 kradla	 zaupne	 dokumente.	 “Intervju
vanec”	naj	bi	povedal,	da	veliko	od	teh	še	ni	bilo	
objavljenih.	 Kot	 je	 znano,	 je	 bil	 Gabriele	 oktobra	
2012	obsojen	na	18	mesecev	zapora,	papež	Bene
dikt	XVI.	ga	je	decembra	lani	pomilostil.	Že	Gabrie
le	je	govoril	o	skupini	sokrivcev,	sodnik,	ki	mu	je	
sodil,	pa	je	menil,	da	je	deloval	sam.

RIM/CARACAS — Venezuelski	kardinal	Jorge	Uro
sa	Savino	 je	 iz	konklava	6.	marca	sorodnikom	 in	
simpatizerjem za rakom umrlega venezuelskega 
predsednika	Huga	Chaveza	izrazil	sožalje.	Obljubil	
jim	 je	molitev	 za	pokoj	njegove	duše,	državljane	
Venezuele	 je	 v	 težkih	 trenutkih	 pozval	 k	miru	 in	
nenasilju.	Generalni	 tajnik	Venezuelske	škofovske	
konference	pomožni	škof	Jesus	Gonzalez	de	Zarate	
Salas	pa	jih	je	povabil	še	k	narodni	enotnosti.
DUNAJ — Na kongresu na dunajski univerzi za po
ljedelstvo	 od	 22.	 do	 24.	 februarja	 so	 predavate
lji	govorili	tudi	o	tem,	da	se	prihodnji	gospodarski	
red	ne	bo	mogel	izogniti	“solidarnostni	ekonomiji”.	
Takšno ekonomijo narekuje tudi škandal v zvezi s 
konjskim	mesom	v	lasanjah;	torej	zavzemanje	za	
takšen	gospodarski	koncept,	ki	bo	v	službi	človeko
vih	potreb	in	ne	dobička	za	vsako	ceno.	
PRAGA — Cerkev	na	Češkem	je	pozdravila	pripra
vljenost	oblasti,	da	ji	bodo	v	denarju	povrnile	ško
do,	ki	ji	je	bila	povzročena	zaradi	odvzema	dobrin	
za	časa	komunizma.	Češka	vlada	 in	17	Cerkva	 in	
verskih	 skupnosti	 na	Češkem	se	 je	dogovorilo	 za	
odškodnino	okrog	treh	milijard	evrov,	ki	jim	jo	bodo	
neposredno	izplačali,	dodatnih	2,3	milijarde	evrov	
pa	v	prihodnjih	30	letih	za	stavbe	in	zemljo,	ki	jih	
ni	več	mogoče	vrniti.
SALZBURG — Cerkveni	zgodovinar	prof.	Dietmar	
Winkler	 je	 dejal,	 da	 odpovedi	 papeža	 Benedik
ta	 XVI.	 Petrovemu	 sedežu	 ni	mogoče	 “primerjati	
z	nobenim	odstopom	papežev	v	srednjem	veku	in	
novejši	 dobi,	 kajti	 sedanji	 papež	 je	 odstopil	 brez	
cerkvenopolitičnega	pritiska,	popolnoma	svobodno	
in	na	temelju	osebnega	premisleka”.
DUNAJ — Avstrijske oblasti so v znamenje pri
pravljenosti	na	dialog	5.	marca	izpustile	iz	pripora	
33letnega	Pakistanca	Šahjahana	Kana,	predstav
nika	beguncev,	ki	so	iz	protesta	zasedli	tako	imeno
vano	votivno	cerkev.	Postavile	pa	so	tudi	pogoj:	63	
beguncev,	večinoma	Pakistancev,	se	mora	preseliti	
v	samostan	redovnikov	servitov,	kjer	jih	bodo	oskr
bovali	sodelavci	Karitas,	oblastem	pa	bodo	morali	
dopustiti,	da	bodo	od	njih	vzele	potrebne	podatke.
ANTANANARIVO — Fides	poroča,	da	so	v	Man
dritsari na severovzhodu Madagaskarja najprej 
sramotili,	nato	pa	zvezali	in	umorili	82letno	redov
nico	iz	reda	sester	Previdnosti	s.	Marie	Emmanuel	
Helesbeux,	ki	je	42	let	kot	misijonarka	delovala	na	
“rdečem	otoku”.	Tri	osumljence	so	že	prijeli.
VATIKAN — Papež	Frančišek	 je	ustanovil	 skupi
no	osmih	kardinalov,	ki	bodo	njegovi	svetovalci	pri	
vodstvu	Cerkve	in	reviziji	rimske	kurije.	To	so	kar
dinali:	Giuseppe	Bertello,	predsednik	vodstva	va
tikanske	države;	 Francisco	 Javier	Errazuris	Ossa,	
upokojeni	nadškof	Santiaga	v	Čilu;	Oswald	Graci
as,	nadškof	v	Bombayu;	Reinhard	Marx,	nadškof	
v	Münchnu	 in	Freisingu;	Laurent	Monswengo	Pa
sinya,	nadškof	v	Kinšasi	(DR	Kongo);	Sean	Patrick	
O’Malley,	nadškof	v	Bostonu;	George	Pell,	nadškof	
v	 Sydneyu;	 Oscar	 Andrés	 Maradiaga	 Rodríguez,	
nadškof	v	Tegucigalpi	(Honduras),	kot	koordinator	
in	mons.	Marcel	Semeraro,	škof	v	Albanu,	kot	taj
nik.	Prvi	sestanek	bo	od	1.	do	3.	oktobra	2013.

SMO...



2013 – AM – MAJ 133

SLOVO ŠKOFA ROŽMANA
lemont, 7. aprila 2013
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Izkop Rožmanove krste

3. aprila 2013
odkopana betonskia skrinja

2
Betonsko skrinjo s krsto

dvigajo iz groba
3

Krsto dvigajo
iz betonske skrinje

4
V cerkvi pred mašo

7
Škofje Pevec, Gorman

in Jamnik ter duhovniki
med mašo

6
Sprejemanje

mašnih darov ob krsti

5
Pridiga upokojeni

clevelandski pomožni škof
Edvard Pevec
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI

Ko	je	Milharčič	kmalu	nato	dobil	revmatizem,	mu	
je	v	šoli	pomagal	izkušeni	in	potrpežljivi	Danninger.	
Verouk	je	učil	Kocjančič.
To	mladino	vzgajati	in	učiti	je	bilo	zelo	težko.	Na		ši	

misijonarji	dalj	časa	niso	mogli	postati	mladim	za
morcem	popolnoma	domači.	Že	zato	ne,	ker	so	bili	
dru	gačne,	bele	polti.	Zmerom	se	je	čutila	razlika	in	
razdalja	–	kakor	če	bi	slovenske	otroke	prišel	učit	
črn	 zamorski	 duhovnik.	 Naši	 novodošli	 duhovniki	
so	poprej	izvrstno	znali	učiti	in	vzgajati	slovensko	
mladino;	za	vzgojo	in	pouk	mladih	črncev,	Arabcev,	
Koptov,	Armencev	itd.	se	jim	je	pa	bilo	treba	šele	
počasi	pripraviti.	Ta	mladež	 je	prišla	 iz	 razmer,	ki	
so	bile	za	versko	in	nravno	vzgojo	zelo	neugodne.	
Podnebje,	miselnost	 in	navade	rodu,	družinsko	 in	
vaško	življenje,	slabi	pogovori	in	zgledi	še	od	zgod
njih let: vse to je izoblikovalo njihovo mišljenje in 
čustvovanje,	da	so	bili	zelo	drugačni	kakor	evropejski	
otroci.	Pri	vzgoji	in	pouku	je	bilo	treba	neprestano	
računati	z	vsemi	temi	razlikami	telesa,	duha	in	srca,	
nagnjenj	in	navad.
Knoblehar	se	je	na	Propagandi	načrtno	pripravil	

za	misijonstvo.	Učil	se	je	o	posebnostih	posameznih	
plemen	in	narodov.	Učil	se	je	o	načinih,	kako	priti	
blizu	odraslim	poganom	in	mladini.	O	vsem	tem	so	pa	
njegovi slovenski in drugi evropski misijonarji komaj 
kaj	vedeli.	Imel	je	dvojno	izbiro:	mogel	jih	je	za	nekaj	
časa	poslati	v	kakšno	misijonsko	šolo	ali	bolje	v	kak	
starejši	misijon,	kjer	bi	se	o	načinu	misijonstva	in	
vzgoje	poučili	iz	knjig	in	iz	pripovedovanja	skušenih	
misijonarjev.	Ali	jih	je	pa	mogel	takoj	postaviti	pred	
to	črno	in	rjavo	mladino,	da	jo	bodo	učili	in	vzgajali,	
kakor	bodo	pač	znali	in	kakor	bo	pač	naneslo,	in	šele	
ob	svojih	uspehih	in	neuspehih	spoznavali,	kaj	se	
obnese	in	kaj	ne.
Knoblehar	ni	imel	ne	časa	ne	denarja,	da	bi	bil	

svoje	prve	duhovnike	pošiljal	na	Propagando	ali	v	
druga	misijonska	semenišča.	Tudi	ni	imel	blizu	misi
jonskih	hiš,	kjer	bi	se	od	izkušenih	misijonarjev	učili	
kar	najboljšega	postopanja	z	odraslimi	in	z	mladino.	
Zato	je	izbral	izmed	obeh	možnosti	drugo.	Rekel	je	
novodošlim	duhovnikom,	naj	stopijo	pred	misijon
ske	dečke	kakor	veroučitelji	v	katoliških	deželah	na	
jesen	vstopijo	v	šolske	razrede	in	začno	z	molitvijo,	
vzgojo	 in	 poukom.	 –	 K	 tej	 drugi	možnosti	 je	 bil	
zaenkrat	prisiljen.	Pozneje	je	vedno	bolj	poudarjal,	
da se morajo vsi nastopni misijonarji za svoje delo 
več	let	temeljito	pripravljati.
Črni	 učenci	 so	 se	morali	 najprej	 dobro	 naučiti	

arabščine,	ki	je	bila	učni	jezik.	Učenje	arabščine	je	
pa	zahtevalo	mnogo	truda.
Še	teže	je	pa	šlo	z	arabščino	novim	misijonarjem.	

Trabant,	ki	je	pomagal	v	šoli,	je	zapisal:	»Kmalu	po	
maši	grem	v	šolo,	kjer	sem	učitelj	in	učenec	obenem.	
Učitelj	sem,	kadar	italijansko	pišejo;	učenec	pa,	ko	

se	razlaga	arabščina.«
Že	v	Kartumu,	še	bolj	pa	na	obeh	poznejših	po

stajah	so	morali	misijonarji	znati	tudi	domače	jezike	
črnih	dečkov.	Za	te	jezike	pa	ni	bilo	ne	slovnic	ne	
slo	varjev	ne	čitank.	Treba	je	bilo	dečke	izpraševati,	
kako	se	pri	njih	tej	ali	oni	stvari	pravi.	Treba	je	bilo	
pazljivo	slediti,	kako	dečki	sklanjajo	samostalnike,	
spregajo	 glagole;	 kako	 prehaja	 naglas	 od	 enega	
zlo	ga	na	drugega	itd.	Za	to	je	bilo	treba	neizmerno	
potrpežljivosti	in	vztrajnosti.	Überbacher	je	to	omenil	
l.	1855	v	pismu	iz	Gondokora:	»Ko	se	pripravljam	
za	pouk	(v	barijskem	jeziku),	moram	ves	odstavek	
najprej	 zapisati,	 ker	 bi	 se	mi	 prosto	 govorjenje	
ustav	ljalo.	 Dečke	 vprašujem	 za	 besede.	 Ko	 sem	
hotel	n.	pr.	razlagati	Jezsovo	križanje,	sem	jim	po
kazal	kladivo,	žeblje	in	ves	dogodek.	Nato	so	dečki	
delali	stavke,	jaz	sem	pa	za	njimi	pisal.	Moje	stavke	
so	potem	še	sproti	popravljali.	Nato	jim	berem;	en	
deček	ponavlja	za	menoj.«
Posebo	 težko	 je	 bilo	 pogansko	mladino	 učiti	 v	

njih	jeziku	o	nadtelesnih,	duhovnih	in	nadnaravnih	
rečeh.	Duh	teh	učencev	je	bil	globoko	potopljen	v	
telesni,	čutom	dostopni	svet.	Kakor	njihove	starše	in	
vaščane,	tako	je	tudi	nje	zanimalo	skoraj	samo	to,	
kar	zadeva	kočo	in	kaščo,	družino,	polje	in	živino,	
sonce	in	dež,	ples	in	oborožene	spopade.	Kako	jim	
pa	 razlagati	 in	 dopovedovati	 vzvišene	 krščanske	
resnice?	Še	našim	šolarjem,	ki	prinašajo	k	verskemu	
pouku	vso	krščansko	miselnost	hiše,	vasi	in	naroda,	
je	večkrat	prav	težko	govoriti	o	nadtvarnih,	nadna
ravnih	rečeh.
Podobno	 je	 bilo	 z	 nravnimi	 nauki,	 s	 krščansko	

vzgojo	nravi.	Predniki	misijonskih	gojencev	so	bili	
rod	za	rodom,	skozi	dolga	stoletja,	zakopani	v	grešne	
navade;	njihovo	nravno	mišljenje	in	življenje	je	bilo	
zelo	nizko.	Vse	to	je	v	telesih	in	dušah	gojencev	žive
lo	dalje,	čeprav	še	nezavedno.	Dokler	so	bili	majhni	
in	se	jim	vročekrvna	in	strastna	narava	še	ni	dosti	
javljala,	je	z	vzgojo	kar	dobro	šlo.	Ko	so	pa	doraščali,	
so	strasti	in	slabi	zgledi	mnoge	vrgli	iz	tira.	Včasih	
so	 jih	morali	 kar	 po	 več	 hkrati	 odsloviti.	 In	med	
tistimi,	ki	so	ostali,	je	bilo	le	malo	zanesljivih.	Tudi	
vzgajanje	je	bilo	za	misijonarje	v	Kartumu	večkrat	
le	bolj	poskušanje,	kaj	se	bo	obneslo	in	kaj	ne.
Mozgan	pravi	v	pismu	do	škofa	Slomška:	»Število	

naših	malih	črncev	se	z	novimi,	ki	jih	kupujemo,	ved
no	veča.	Te	pripeljejo	ali	čisto	nage,	ali	z	raztrganim	
in	umazanim	platnom	okoli	ledij,	ali	pa	oblečene	v	
smrdljivo	 srajco,	vso	prepojeno	z	maščobo,	ki	 se	
z	njo	črnci	mažejo.	Ko	jih	kupimo,	kar	se	ne	zgodi	
lahko	izpod	50	goldinarjev,	jim	damo	v	roke	ogledalo.	
Strmeč	zagledajo	svojo	ubogo	in	žalostno	podobo,	
a	ne	vedo,	koga	gledajo.	Potem	dobijo	čimprej	belo	
srajco,	bele	hlače,	višnjevo	vrhnjo	obleko	imenovano	
džilábija,	rdeč	pas	in	rdečo	kapico	(tarbuš).«
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Spomin	na	nekdanje	pomladansko	slavje	je	šega,	
da je treba za binkošti hišo ozaljšati z zelenjem ali 
cvetjem.	Poročilo	iz	leta	1864	že	pravi,	da	»o	bin
koštih	pletejo	šopke	in	vence	in	venčajo	z	njimi	hiše	
in	svete	podobe.«
Predkrščanski	šegi	zaljšanja	z	zelenjem	in	cvet

jem	je	dala	krščansko	lice	na	Koroškem	in	Gorenj
skem	razširjena	vera,	da	sede na binkoštno nede

ljo Sveti Duh na 
zele ne veje v ok
nih.	Tako	veruje
jo	v	Podjuni,	tako	
tudi	v	Rožu.	Zato	
postavijo na kr
stnico opoldne 
k	vsem	vratom,	
oknom	in	križem	
“maje”,	 to	 so	
mlade brezice ali 
pa brezove veje 
(legenda	namreč	
pravi da je Marija 
z	Jezusom	poči
vala pod brezo in 
tedaj so se veje 
pripognile,	 da	
so	delale	senco;	
zato je breza še 
danes	v	časteh).	
Pravijo,	da	Sveti	
Duh gor sede in pri 
hiši	o	stane.	V	Me
žiški	 dolini	 zati

kajo	takrat,	ko	na	binkošt	no	soboto	zvoni	večno	luč,	
v	okna	med	rože	zeleno	“lipje”,	lipovo	zelenje,	da	
pride	nanj	Sveti	Duh,	ki	hodi	ponoči	od	hiše	do	hiše.	
»Hiša,	ki	bi	tega	ne	storila,	bi	kmalu	okusila	nesrečo	
in	blagoslov	božji	bi	ji	Sveti	Duh	odtegnil«	(p.	Metod	
Turnšek).	To	je	priložnost	za	vedeževanje.	Vsak	od	
domačih	si	je	izbral	“svoje”	okno.	Tisti,	čigar	lipje	
je	zjutraj	še	krepko	in	živo,	je	vesel.	Ovenelo	listje	
pa	naznanja	smrt	še	v	istem	letu...
Z	zelenimi	lipovimi	vejami	ozaljšajo	vrata	in	okna	

v	okolici	Škofje	Loke,	v	Poljanski	dolini,	kjer	menijo	
nekateri	s	tem	privabiti	Svetega	Duha	v	hišo,	drugi	
pa	hočejo	s	tem	le	kače	odgnati	od	hiše;	na	Bledu	
in	v	okolici	in	v	Železnikih	verujejo,	da	se	Sveti	Duh	
prime	samo	lipovih	vejic,	medtem	ko	so	bile	v	Kra
nju	v	navadi	jesenove	vejice.	Vera	v	obhod	Svetega	
Duha je velevala na Gorenjskem zgodaj zjutraj na 
binkošt no nedeljo okna in vrata odpreti,	»da	pride	
Sveti	Duh	v	hišo«	(Motnik).	Tako	so	delali	tudi	v	Po
ljanski	dolini	(Kremenik).	Nesreča	bi	prišla	nad	hišo,	
kjer	bi	Svetega	Duha	ne	spustili	vanjo.	To	prepričanje	
odseva	iz	gorenjske	ljudske	pesmi	(Ihan):

Dar Svete Duh po svete gre,
tudi Marija iz Ježešam
in suajem možam Jožofom
na to nedelo bingeštno...

H ta prve šiše pridejo
dure so pa še zapahnene,
polkna so pa še zataknene.
O ti nesrečne šišen gospodar,
kako boš ti teško rajtengo dajau
uad suaje drežinece,
pa tudi uad suaje dešičece...

V	naslednji	hiši,	pravi	pesem,	gori	sicer	luč,	a	v	
hiši	»kvartajo	jen	špilajo,	Ježušu	jme	zaničujejo«.	
V	tretji	hiši	pa	–

dur so že uahpajnene,
polkna pa vahtaknene.
V šiš pa beva luč guri.
Veža, šiša pomedjana,
v vežo frišna vada pernešjana.

Šišen gespodar per miz kleči,
pa tud ta druga deržina usa,
moljo svete roženkranc.

Pesem	blagruje	to	hišo	in	njenega	gospodarja,
dare Svete Duh mo svete žegen dá:
požegnu negovo dešičeco,
pa tud negovo deržineco.
Dve	skrbi	sta	preganjali	prvotnega	človeka,	ko	

je	začel	verovati	v	duhove	umrlih:	prva	je	bila,	da	
bi	se	leti	vrnili,	druga	pa,	da	bi	mu	utegnili	škoditi	
pri	pridelkih,	od	katerih	je	živel.	Prvotna	vera	je	bila	
pregloboko	zakoreninjena,	da	bi	jo	moglo	krščanstvo	
zatreti	čez	noč.	Vero	v	duhove	prednikov,	zlovoljnih	
zaradi	izgube	življenja,	časti	in	premoženja,	je	sred
njem	veku	zamenjala	vera	v	moč	hudobnega	duha	
in	njegovih	služabnic,	čarovnic.
Nič	ni	 čudnega,	če	so	se	stara	obrambna	

obredja	 ohranila	 do	 nedavnega,	 da,	
če	 žive	 še	danes.	 Ljudje	 se	 sicer	
ne	 zavedajo	 več,	 čemu	 rabijo.	
Ohranjajo	 jih	 zaradi	 izročila.	Z	
njim vred bodo kmalu izginile 
tudi	šege,	ki	so	dediščina	
predkrščanskih	dob.
Značilna	binkoštna	še		

ga,	 ki	 sodi	 semkaj,	 je	
po kanje	z	biči,	ki	ga	do
polnjuje ponekod stre
ljanje in se mu pridru
žuje	zvonjenje.	Hrup,	naj	
bo	tak	ali	drugačen,	naj	bi	
odganjal	zle	sile,	imenujmo	
jih	prednike,	 demone	–	ali	
coprnice.

Niko Kuret

BINKOŠTI
letos 19. maja
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Pokanje	z	biči	je	razširjeno	predvsem	na	severu	
Slovenije	in	na	Koroškem.	V	Prekmurju	pred	binkošt
mi	vso	noč	pokajo	z	biči.	Na	Dravskem	polju	odmeva	
pokanje po paši in vaseh ob binkoštnih praznikih od 
ranega	jutra	do	pozno	v	noč.	Vsak	krepkejši	pastir,	
pripoveduje	Januš	Golec,	si	nabavi	pred	binkoštmi	
bičnik	z	dolgim	bičem.	Na	bič	splete	pokec	iz	konop
lje.	Kak	dober	teden	pred	binkoštmi	se	začno	vaje	
v	pokanju.	Najprej	pokata	po	pašnikih	dva	pastirja,	
po	daljši	vaji	se	ustopijo	skupaj	štirje,	se	jih	zbere	
šest,	osem,	devet.	Pokanje	se	razlega	v	“štih”	in	po	
strogem	taktu.	Izurjenost	v	pokanju	kažejo	pastirji	
na	večer	po	vasi.	Glavni	
nastop	pokanja	 z	 biči	 je	
na binkoštne praznike od 
ranega jutra do pozno v 
noč.	Toda	–	kakor	bi	od
rezal,	 neha	 fleckanje	 po	
praznikih	za	vse	leto.
Pri	Sv.	Marjeti	niže	Ptu

ja	si	pastirji	že	dalj	časa	
pred binkoštmi skrbno 
pletejo	iz	rafije	dvovrstno	
tanko	 kito,	 ki	 jo,	 ko	 jo	
vežejo,	 zelo	 trdo	 s	 prsti	
stiskajo	ali	žmikajo,	zakaj	
“žmic”	 le	 tedaj	 pošteno	
poči,	če	je	trd,	dolg	in	ima	
veliko	vozlov.	Za	binkošti	
ima	 vsak	 pastir	 na	 biču	
nov	 “žmic”.	Navsezgodaj,	 že	kmalu	po	polnoči	 se	
začno	oglašati	prvi	pastirji.	Pokanje	se	razlega	po	
vsem	Ptujskem	polju	in	Slovenskih	goricah.	Pri	Sv.	
Juriju	ob	Ščavnici	vedo	za	pomen	pokanja.	Če	po
kajo,	coprnice	do	živine	nimajo	moči.
Pokanje	se	nadaljuje	v	Podjuni	in	se	širi	po	vsem	

Koroškem	tja	do	konca	Ziljske	doline.	V	Podjuni	po
kajo	z	biči	že	v	mraku	na	petek	pred	binkoštno	biljo	
(vigilijo).	Vsak	pastir	si	prizadeva,	da	bi	prignal	živino	
prvi	na	pašo.	Živino	požene	na	tak	kraj,	od	koder	se	

pokanje	razlega	prav	daleč	naokrog.	Bičevnik	je	v	
Ziljski	dolini	iz	mladega	macesna,	bič	je	iz	usnjenega	
jermena,	na	koncu	pa	je	iz	konopljinih	niti	spleten	
“žmis”	ali	pokovec.
Pokanju	bičev	se	pridružuje	ponekod	na	Štajer

skem	(Zibika)	streljanje.	V	nekaterih	krajih	možnarji	
sploh	nadomeščajo	biče.	Ko,	postavim,	v	Poljanski	
dolini	nad	Škofjo	Loko	(Četena	ravan)	zazvoni	na	
binkoštno soboto k delopustu in na binkošti jutra
njico,	streljajo	 fantje	z	možnarji.	Denar	za	nakup	
smodnika	zložijo	sami.
Glas	posvečenih	zvonov mora po ljudski veri imeti 

posebno	moč,	ki	se	izkaže	
na	binkošti.	V	Krškem	je	
bila	že	od	nekdaj	navada	
zvoniti	 jutranjico	 v	 noči	
od binkoštne sobote na 
nedeljo	 točno	 opolnoči.	
Tako,	 so	menili,	 jim	 bo	
polje	varno	pred	točo.	Na	
Dolenjskem se zvonarji 
sploh	kosajo	med	seboj,	
kateri bo na binkoštno 
jutro	prvi	zazvonil.	V	Kit
nem	vrhu	pri	Zagradcu	je	
vera,	da	imajo	tisti	zvono
vi,	 ki	na	binkoštno	 jutro	
prvi	 zapojo,	 večjo	moč	
zoper	hudo	uro.	Na	Polici	
pri	Višnji	gori	–	podobno	

kakor	nekoč	v	Krškem	–	pa	menijo,	da	tam,	kjer	se	
zvonovi	najprej	oglasijo,	tisto	leto	ne	bo	toče.	Tudi	
na	Gorenjskem	(okolica	Škofje	Loke)	je	na	binkoštno	
nedeljo	že	navsezgodaj	zvonilo	k	dnevu.	Zvonarji	so	
se	skušali,	kateri	bo	prvi	oznanil	sveto	jutro.	Včasih	
so	začeli	že	ob	enajstih	ponoči,	zvonili	pa	so	dolgo	
v	jutro.	Manj	verujejo	v	moč	zvonov	na	Štajerskem.	
Pri	Sv.	Vidu	pri	Ptuju	pa	trije	fantje	za	binkošti	res	
“trijančijo”,	nekateri	kmetje	pa	se	zato	jezijo,	češ	da	
zvonjenje	škodi	žitu,	ki	da	potem	ne	cvete	več	lepo.

Pokanje z biči v Prlekiji

Po	mojem	mnenju	je	Sveti	Duh	silnost	Boga.	Je	
Bog,	ki	se	je	razodel	v	svoji	silnosti	 in	moči.	Zelo	
so	mi	všeč	besede	svete	Katarine	Sienske:	»Moje	
življenje	se	je	vnelo«.	Mislim,	da	bi	moralo	biti	vsako	
življenje	vneto	in	iskati	silnost.	Življenje	ni	drago
cenost,	če	ne	postane	zvezda,	ogenj.
“Silnost”	je	beseda,	ki	je	morda	še	precej	v	rabi,	v	

življenju	ljudi	je	pa	ni.	To	kar	v	naših	dneh	resnično	
gospodari	 je	 lahkotnost,	površnost,	biti	 čim	manj	
vmešan,	šibkost.	Silnost	 je	pa	pristanek,	obveza
nost,	energija,	vnema,	strast.	Zaradi	tega	francoski	
duhovni	 pisatelj	 André	Gouze	 v	 odlomku	 svojega	
spisa	“Spev	srca”	vidi	v	Svetem	Duhu	učinkovit	znak	
silnosti.	In	prav	plapolajoč	in	žareč	plamen	je	simbol	
binkošti.	Če	Duh	prešine	življenje,	ga	vže,	kot	 je	

izpovedala	ravno	sveta	Katarina	Sienska.
Ko	 je	videti	mlade,	ki	se	ure	 in	ure	brezvoljni,	

grobi	in	brez	cilja	vlečejo	iz	enega	kraja	do	drugega,	
ko	je	srečati	stare	brez	zanimanja	in	radovednost,	
katerih	edina	skrb	je	“ubijati	čas”,	ali	pa,	ko	je	odkriti	
podivjanost	mnogih,	 ki	 neprestano	mrzlično	 hite	
samo,	da	bi	zarotili	praznino,	ki	je	v	njih,	potem	se	
da	razumeti,	kakšna	je	resnična	bolezen	duše.	To	je	
ostati	brez	Božjega	Duha,	tistega,	ki	naredi	iz	tebe	
zvezdo	ali	 ogenj,	 ki	 ti	 da	 živeti	 strastno	 tako,	da	
razsvetli	in	ogreje	ledeno	in	brezoblično	obzorje,	v	
katero	smo	potopljeni.	K	sreči	so	še	danes	možje	in	
žene,	polni	Božjega	Duha,	ki	nam	kažejo	resnično	
silnost	življenja	tako,	da	v	nas,	ki	smo	brezbarvni	
in	nadušljivi,	ustvari	trepet	duše.

Gianfranco Ravasi

ZVEZDA IN OGENJ
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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

Z N A N O S T  –  B O Ž J A  TA J N O S T
Literatura	in	umetnost	sta	bili	v	Izraelu	na	dva	

različna	načina	podvrženi	načelom	vere,	za	znanost	
pa,	oziroma	za	tisto,	kar	naj	bi	znanost	bila,	lahko	

rečemo,	da	jo	je	vera	popolnoma	vsrkala.	Grki	 in	
Rimljani so priznavali neodvisno znanstveno razi
skavo,	katere	edini	cilj	je	bilo	znanje.	Pri	Judih	pa	je	
bila	ta	dejavnost	duha,	iz	katere	izhaja	vsa	moder
na	znanost,	v	temelju	nedopustna.	Razen	teološke	
ni	mogla	obstojati	nobena	druga	znanost.	Beseda	
hakhâmím,	ki	jo	prevajajo	kot	“učeni”,	je	pomenila	
predvsem	“modri”	in	je	označevala	tiste,	ki	so	bili	pri
znani	kot	mojstri	verskih	spoznav.	Knjiga	Pregovorov	
pravi,	da	je	bila	modrost	»zasnovana	od	vekomaj,	
od	začetka,	preden	je	bila	zemlja«	(8,23)	in	da	je	
človeška	modrost	imela	svoj	smisel	le	po	njej.	Tako	

je	 bila	modrost	 čisto	 naravno	 najdena	 v	 Postavi:	
znanstvena raziskovanja torej niso bila  razumska 
raziskovanja	o	pojavih	vesolja,	ampak	so	poskušala	
v	svetem	besedilu	najti	tisto,	kar	uči	o	izvoru	in	ure
ditvi	sveta.	Odtod	nezaupljivost	do	vsake	raziskave,	
ki	jo	je	povzročala	radovednost	duha,	vznemirljiva	
libido scientiae	(strast	za	znanje),	ki	je	porinila	na	pot	
zla	prvi	človeški	par.	»Kar	je	pretežko,«	so	govorili	
rabini,	»naj	ne	bo	predmet	tvojega	iskanja!	Kar	je	
skrito,	ne	skušaj	izvrtati.«	Za	spoznanje	znanosti	v	
Izraelu	je	torej	dovolj,	odpreti	Sveto	pismo.	In	vse	
kaže,	da	se	tudi	Judje	v	diaspori,	ki	so	bili	v	stiku	
s	pogansko	znanostjo,	na	primer	tisti,	ki	so	živeli	v	
Aleksandriji,	niso	odrekli	temu	stanju	duha.
Iz	Svetega	pisma	so	črpali	znanje	astronomije.	

Kaj	ni	Bog	ustvaril	 zvezd,	kot	 tudi	 sonca,	 lune	 in	
zemlje.	Kdo	je	torej	drži	skupaj	
Gostosevce? Kdo rahlja Oriono
ve	verige?	Kdo	izpeljuje	živalski	
krog	ob	njegovem	času	in	vodi	
Medveda	z	njegovimi	mladiči?	
Tako je Stvarnik vpraševal sve
tega	moža	Joba	(38,3132).	Pa	
je	tudi	takoj	dodal:	»Ali	poznaš	
zakone	neba?«	Torej	je	obsto
jala	judovska	astronomija	le,	v	
kolikor	je	omogočala	postaviti	
koledar.	Brez	dvoma	ni	bila	de
dinja	 astronomije	 Babiloncev,	
zgrajene	 na	 učenih	 računih,	
ampak se je rodila iz preprostih 
in	lahkih	opazovanj,	ki	so	bila	
dosegljiva	vsem.	Presenetljivo	
je	videti,	kako	preprosto	govori	
Jezus	o	astronomskih	pojavih:	
vzhajanje	 in	 zahajanje	 sonca	 in	 lune,	navzočnost	
zvezd	na	nebu	–	znanje,	na	katero	se	sklicuje,	je	
osnovno,	torej	tudi	znanje	poslušalcev.	So	šli	učen
jaki	 njegovega	 časa	 veliko	 dlje?	 Kakorkoli	 že,	 od	
svojega	dela	niso	zapustili	nič:	Pirké Abót,	“Načela	
očetov”	uradno	odrekajo	astronomiji	pravico,	da	bi	
bila	samostojna	znanost.	Ostati	mora	“del	Modrosti”,	
kar	pomeni,	da	mora	razglašati	Božjo	slavo.
Sistemu	sveta,	ki	so	si	ga	izoblikovali	Judje,	pa	

ni	manjkalo	natančnosti.	Vesolje	je	bilo	v	njihovih	
očeh	neskončno.	»Treba	bi	bilo	živeti	petsto	 let,«	
pravi	 spis	 Berakot,	 »da	 bi	 premagali	 razdaljo	 od	
zemlje	do	neba,	ki	je	neposredno	nad	nami;	enaka	

Zemlja pa je bila pusta in prazna,
tema se je razprostirala nad globinami

in duh Božji je vel nad vodami

Gostosevci (Plejade)

Orion
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razdalja	ločuje	to	nebo	od	naslednjega	in	ista	raz
dalja	ločuje	skrajne	konce	vsakega	neba	po	njegovi	
širini.«	Nebesnih	 obokov	 je	 sedem.	 Zakaj?	 Zato,	
ker	sveto	besedilo	uporablja	sedem	različnih	besed	
za	oznako	neba.	Iz	tega	pojmovanja	nam	je	ostal	
izraz	»do	tretjih	nebes«,	s	katerim	se	zdi,	da	nanj	
namiguje	sveti	Pavel,	a	ga	prestavlja	na	mistično	
področje	(prim.	2	Kor	2,1).	
Tudi zemlja je iz istih razlo
gov izoblikovana iz sedmih 
plasti	eno	nad	drugo	–	kar	z	
znanstvenega vidika niti ni 
tako	 narobe.	 Neko	 izročilo	
je	pripovedovalo,	da	je	bilo	v	
templju	videti	kamen,	ki	ga	
je Sveti Edini vrgel v prvotni 
ocean,	da	bi	se	okrog	njega	
oblikovala	kopnina.	Vesolje	
je	obkrožala	skrivnostna	črta,	
ki	 je	 ločevala	 svetlobo	 od	
teme.	Pravili	so,	da	je	to	tista,	
o kateri je bil govoril prerok 
Izaija	v	skrivnostni	vrstici:	»Gospod	bo	potegnil	čeznjo	
vrvico	zmešnjave	 in	grezilo	praznote«	(Iz	34,11).	
Tudi	o	izvoru	treh	“prvotnih	elementov”,	neba,	zemlje	
in	vode,	so	imeli	razlago,	ki	so	jo	razlagalski	stro
kov	njaki	izvlekli	iz	Prve	Mojzesove	knjige.
Zemljepisno	vednost	so	pridobivali	na	enak	način.	

Več	talmudskih	spisov	se	nanaša	na	to	in	nam	daje	
možnost	spoznati,	kaj	je	vedel	izobražen	Jud	1.	sto
letja.	Zemlja	je	okrogla	ravnina	obdana	z	vodo.	Bog	
sedi	nad	tem	krogom,	ki	ga	je	sam	začrtal.	Zemeljska	
površina	je	razdeljena	na	dvoje:	Izrael	in	ostalo.	Se	
razume,	da	je		Izrael	v	središču,	na	kraju,	nad	ka
terim	lebdi	Bog.	Nekateri	rabini	so	ostalo	imenovali	
“morske	dežele”.	Ampak	vsi	so	vedeli,	da	Palestino	
obliva	sedem	morij:	Veliko	(Sredozemsko),	Gene
zareško,	 Samohonitsko	 (morda	 je	 to	 jezero	Hule	
ali	Meromsko),	Slano	ali	morje	Sodome,	morje	Ake	
(zaliv	Akaba)	ter	Šeliat	in	Apamea.	Ti	dve	zadnji	sta	
morda	bili	dve	majhni	edomski	jezeri,	ki	ju	omenja	
Diodor	Sicilski,	 in	sta	se	posušili.	Sveta	dežela	 je	
imela	štiri	reke:	Jordan,	Jarmuk,	Kermion	in	Pigah	
(za	ti	dve	zadnji	ni	bilo	nikoli	mogoče	ugotoviti,	ka
teri	sta).	Videti	je,	da	mistični	številki	sedem	in	štiri	
igrata	znatno	vlogo	pri	tem	znanju.
Kaže,	da	je	bilo	precej	razvito	naravoslovje.	Izra

elci,	kmečko	ljudstvo,	so	se	zanimali	za	živali,	poznali	
so	njihove	življenjske	navade.	Jezus	jih	velikokrat	
omenja.	Tudi	sveto	besedilo	je	dajalo	mnogo	podat
kov.	Knjiga	Pregovorov	govori	o	mravlji	(6,68);	kot	
kaže	je	Joba	posebej	zanimalo	živalstvo	in	omenja	
divje	koze,	košute,	osla,	divjega	vola,	noja,	štork
ljo,	konja,	kobilico,	sokola,	orla,	behemóta	(najbrž	
povodni	konj),	leviatána	(najbrž	krokodil).	Že	Prva	
Mojzesova knjiga je dobro razlikovala med kitovci 
in	drugimi	vodnimi	živalmi	(1,21).	Sveto	pismo	je	
dobro	razlikovalo	med	divji	živalmi	in	živalmi,	ki	jih	
je	mogoče	udomačiti,	med	tistimi,	ki	imajo	razklane	
parklje	 in	tistimi,	ki	 jih	nimajo.	Med	rastlinami	so	
razlikovali	tiste,	ki	dajejo	seme	in	tiste,	ki	dajejo	sad	
(1	Mz	1,11).	Vse	to	je	bilo	seveda	dokaj	primitivno	
in	nič	ne	kaže,	da	bi	Judje	imeli	svojega	Plinija.
Matematika,	 ki	 je	 danes	 temelj	 vseh	 znanosti,	

sploh ni obstojala in toliko manj kot judovska zna
nost,	je	pa	verjetno,	da	so	več	ali	manj	prodrla	grška	
in	rimska	znanja.	Ni	videti,	da	bi	obstojala	abstraktna	
znanost	o	številih.	Zadovoljili	so	se	z	izkustvenimi	
procesi	računanja.	Geometrija	se	je	na	primer	ome

jevala	na	praktično	uporabo	
pri	zemljemer	stvu.	Decimal
ni sistem je obstojal skupaj 
z ostanki šestdesetinskega 
sistema,	 ki	 je	 izginjal	 brez	
dvoma	pod	tujimi	vplivi.	Šte
vilke	 so	 označevali	 s	 kom
binacijami	črk	kot	Rimljani.
Seveda	 se	 je	 računanje	

uporabljalo v prvi vrsti pri 
Svetem	pismu.	Prešteli	 so,	
na	 primer,	 vse	 črke	 vseh	
knjig v uradnem seznamu 
(kánonu),	–	zato	so	izveden
ce	v	Postavi	 radi	 imenovali	

soferím,	kar	pomeni	“števci”	–	in	so	ugotovili,	da	je	
beseda,	ki	je	točno	sredi	Svetega	pisma	“iskati”.	To	
pa	ni	bilo	brez	pomena.	Predvsem	so	si	pa	priza
devali,	da	bi	ugotovili	odnos	med	števili	in	črkami,	
ki	 so	 jih	 označevale.	Mislili	 so,	 da	 bodo	 prišli	 do	
tajnosti,	skrite	v	neki	besedi,	če	bodo	sešteli	šte
vilčno	vrednost	črk,	ki	so	besedo	sestavljale.	Če	je	
šlo	za	osebno	ime,	je	to	bilo	posebno	poučno.	Na	to	

Plošča, ki plava na vodi:
tako so si predstavljali svet

Divji osel

Divja koza
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vrsto	računanja,	ki	je	izhajala	iz	Babilona,	pa	so	jo	
poznali	tudi	Grki	in	Rimljani,	se	sklicuje	Razodetje	
zlasti	 v	 skrivnostnih	 vrsticah,	 ki	 zaključujejo	 13.	
poglavje:	»	Kdor	ima	um,	naj	izračuna	število	zveri:	
je	namreč	število	človeka.	To	število	pa	je	šeststo	
šestinšestdeset.«	Vsota	črk	imena	cesarja	Nerona,	
preganjalca	kristjanov	v	času,	ko	je	bilo	napisano	
Razodetje,	je	666.
Nekateri	rabini	so	šli	prav	daleč	v	teh	procesih	

“skrivnostne” matematike: za njih je bilo Sveto 
pismo,	posebno	Pentatevh	 (Pet	Mojzesovih	knjig)	
šifriran	dokument,	kjer	bi	lahko	s	kombinacijo	vred
nosti	vseh	besed	določili	enačbe,	katerih	razlaga	bi	
omogočila	vdreti	v	božje,	kozmogonske,	preroške	
in	metafizične	 skrivnosti,	 ki	 jih	 preprosto	 branje	
besedila	ne	razodeva.	Ta	način,	ki	ni	bil	samo	ju

dovski	–	kaže,	da	se	Platon	sklicuje	nanj	v	Državi 
in Timaeusu	 –	 je	 doživel	 pozneje	 pri	 talmudskih	
Judih	znaten	razvoj:	iz	njega	bo	izšla	tista	čudovita	
mešanice	globokih	razmišljanj	in	prismodarij,	ki	se	
imenuje kabala.	V	Kristusove	 času	 je	bila	gotovo	
razširjena	 ideja	o	nekem	skrivnostnem	znanju,	ki	
je	bilo	pridržano	samo	izbrancem.	Nekateri	so	gojili	
dve	vrsti	študija:	eno	v	skladu	z	“redom	stvarjenja”,	
ki	je	v	prvem	poglavju	Prve	Mojzesove	knjige,	drugi	
pa	v	“redu	skrivnosti”,	imenovanem	tudi	“red	voza”	
v	spomin	Elija	in	njegovega	ognjenega	voza.	Pa	je	
sploh	treba	reči,	da	tem	špekulacijam,	tem	tajnim	

sporočilom,	namenjenim	izbrancem,	tej	“gnozi”	ni	
nič	bolj	tujega	kot	Jezusov	nauk,	kjer	je	vse	pove
dano	v	polni	luči	in	dostopno	ponižnim	in	majhnim…

Sokol

Divji vol

Celotno	Jezusovo	življenje,	njegova	pota,	besede	
in	dela	so	prilika	o	Bogu,	ki	seje	v	človeška	srca	se
mena	dobrote	in	ljubezni.	Jezus	je	najbolj	pristen	v	
pripovedovanju	prilik	o	kraljestvu,	ki	so	čista	poezija	
in	božje	sanje	o	človeku.	Kakšne	so	te	sanje	v	priliki	
o	sejalcu?		Prilika	se	začne	s	pomenljivim	podatkom:	
Jezus	je	šel	iz	hiše	in	se	usedel	ob	jezeru.	Zapustil	
je	svoje	zasebno	življenje	in	se	napotil	na	kraj,	kjer	
ga	lahko	dosežejo	množice.	In	še	naprej:	stopil	je	
v	čoln,	se	usedel	in	začel	pripovedovati	ljudem	na	
obrežju.	Zavzel	je	potrebno	razdaljo	in	spregovoril	
na	mejni	črti	med	zemljo,	ki	jo	naseljujejo	ljudje,	in	
med	skrivnostnimi	globinami	jezera	oziroma	morja.	
Govoril	bo	iz	globin	Božjega	srca,	govoril	bo	iz	Bož
jega	brega	na	človeški	breg	vsakdanjosti.	Govoril	bo	
s	preprostimi	besedami	vsakdanjika,	vendar	tako,	
da	bodo	odstirale	skrivna	obzorja	nevidnega	božjega	
kraljestva.

»Sejalec je šel sejat ...«,	bajen,	prečudovit	zače
tek	prilike.	Jezus	kot	božji	sejalec,	ki	zapusti	“hišo 
Boga”,	postane	Beseda	in	gre	med	ljudi.	Še	bolj	pre
senetljivo	je	nadaljevanje.	Sejalec	ne	seje	samo	na	

njivi,	njegova	semena	padajo	vsepovsod:	na	izhojeno	
pot,	na	kamenje,	med	trnje	in	na	rodovitno	zemljo.	V	
vsakem	človeku	je	izhojena	pot	tisočletne	zgodovine	
človeštva,	v	vsakem	izmed	nas	je	kamenje,	teža	člo
vekove	vrženosti	v	svet,	v	vsakem	človeškem	bitju	
je	bodeče	trnje,	ki	duši	rast,	v	vsakem	od	nas	je	tudi	
dobra	in	rodovitna	zemlja,	ki	omogoča	rast	semen	
dobrote	in	ljubezni.	Najmanj	krščansko	in	evangelj
sko	je,	če	razumemo	to	priliko	tako,	da	kategorično	
delimo	ljudi	na	tiste,	ki	so	vsajeni	na	pot,	nadalje	na	
tiste,	ki	so	vsajeni	na	kamnita	tla,	na	tiste,	ki	jim	je	
dodeljena	pritlikava	rast	pod	bohotnim	trnjem	zla,	
in	na	tiste,	ki	so	samo	dobra	zemlja.	Tu	največkrat	
mislimo	sami	sebe!	Evangeljska	širina	je	v	tem,	da	
sejalec	seje	božja	zrna	vsepovsod,	kjer	bije	človeško	
srce.	Za	osebno	 in	globlje	razumevanje	prilike	pa	
je	potreben	korak,	ki	je	nakazan	v	istem	evangeli
ju:	Učenci	so	pristopili	k	njemu	in	ga	povprašali	o	
pomenu	prilike.	Premagali	so	razdaljo,	ki	je	Jezusa	
ločila	od	množice,	stopili	so	v	njegov	čoln.	Samo	v	
njegovem	čolnu	in	z	njim	je	človeku	dano	spoznavati	
skrivnosti	nebeškega	kraljestva.

Zvone Štrubelj

VSEJANO V SRCE
»V dobro zemljo vsejan pa je tisti,

ki posluša besedo in jo tudi doume« (Mt 13,23).
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün I.
STRAH, DA BI ZAČEL ZNOVA

Mnogi	se	veselijo,	če	kupijo	kaj	novega,	če	zasije	
hiša	po	prenovi	in	če	se	podjetje	obnovi.	Vendar	pa	
temu	ni	vedno	tako.	Kar	je	novo,	lahko	povzroča	tudi	
strah.	Danes	se	hrepenenje	po	novostih	prej	umika	
strahu	pred	neznanim.	Če	se	podjetje	prestrukturira,	
izziva	to	često	predvsem	skrbi.	Tu	je	strah	pred	izgu
bo	delovnega	mesta.	Novo	se,	po	izkušnjah	sodeč,	
uvede	 na	 stroške	 starih	 sodelavcev,	 ne	 glede	 na	
izgube.	Kdor	si	je	pridobil	v	svojem	poklicu	mnogo	
izkušenj,	 bo	 z	 velikim	dvomom	gledal	 novosti,	 ki	
postavljajo	te	izkušnje	pod	vprašaj,	ali	pa	jih	celo	
odpravljajo.	Od	še	tako	učinkovite	in	visoko	čaščene	
tehnične	revolucije	ne	pričakuje	nič	dobrega.	Nove	
poti,	nove	metode,	novi	izdelki	izzivajo	strah.

Samoumevno se strah 
pred novim ne omejuje le 
na	 svet	 dela.	 Začne	 se	 že	
pri	 otrocih.	 Ti	 potrebujejo	
predvsem	 varnost.	 Potem	
se	novega	 tudi	 razveselijo.	
Če	 pa	 je	 bilo	 novo	 vedno	
nepričakovano	in	neprijetno,	
potem bo vsaka novost v nji
hovem	srcu	povzročila	strah.

O takšnem strahu pred 
novim kot enem temeljnih 
človeških izkušenj, govorita 
Matej in Luka že v začetku 
svojih evangelijev. Tam, kjer 
se rodi Božji otrok, ki dela 
vse novo, mora Bog srca 
udeležencev najprej nagovo-
riti in v njih spremeniti strah 
pred novim. Zgodba o Jezu-
sovem otroštvu je prežeta 
s témo strahu in zaupanja.

V vsaki terapiji sprašu
jemo po vzrokih strahu v 
otroštvu.	Otrok	pridobiva	od	
matere	v	življenju	 izkušnjo	
prazaupanja,	 od	 očeta	 pa	 poguma,	 da	 se	 poda	 v	
življenje	in	da	ga	sam	vzame	v	roke.	Često	pa	iz
kušnja	ni	dovolj	močna,	da	bi	premagala	strahove,	
ki	jih	ima	tudi	otrok.	Otroke	je	strah	noči	in	sanj,	v	
katerih	 se	 znajdejo	 nemočni	 pred	 divjimi	 živalmi.	
Otrokova	duša	 je	 zelo	 sprejemljiva	 za	oboje	–	 za	
sporočila	zaupanja	in	strahu.	Otrok	hrepeni	po	tem,	
da	bi	bil	v	naročju	matere	varen,	v	bližini	očeta	pa	
da	bi	doživljal	trdnost	in	pogum.	Obenem	pa	ga	je	
tudi	strah,	da	bi	izgubil	starše.	Ta	strah	je	značilen	za	
vsakega	otroka.	Temelji	v	strahu	ločitve	od	matere,	
ki	prizadene	otroka	ob	rojstvu.	Ta	strah	lahko	v	otro
ku	postane	bolezenski.	Potem	bo	vselej,	ko	bo	mati	
zapuščala	hišo,	otroka	prevzela	mora,	ki	jo	bo	komaj	

prenesel.	Takšni	strahovi	lahko	izhajajo	iz	izkušenj	v	
materinem	telesu	oziroma	iz	strahov	zapuščenosti,	
ki	jih	je	otrok	doživljal	v	zgodnjem	otroštvu.
Nek	mož	je	pripovedoval,	da	je	bil	kot	otrok	vedno	

zaprt	v	temni	kleti.	Tam	je	videl	demonske	spake.	
Mati	mu	je	rekla,	da	ga	je	obsedel	hudič,	ker	je	tako	
poreden.Ta	zgodnja	izkušnja	se	v	možu	često	pojav
lja	še	danes.	Kot	odraslemu	možu	mu	ne	uspe,	da	
bi	šel	v	temno	klet.	In	včasih	se	zbudi	tudi	ponoči,	
ker	vidi	takšne	demonske	nakaze.	Čim	zgodnejše	so	
otrokove	izkušnje	grozečih	strahov,	tem	teže	jih	je	
rešiti.	Lahko	se	postavimo	zoper	izkušnje	strahu	v	
otroštvu in poskušamo preko spomina in ogledovanja 
odpraviti	vzroke	strahu.	Pri	tem	nam	pomaga,	če	se	

spominjamo tudi izkušenj 
zaupanja	 in	varnosti,	 ki	 so	
nam	 kot	 otroku	 omogočili,	
da smo s svojimi strahovi in 
kljub	njim	preživeli.
Sigmund	Freud	meni,	da	

v	otroku	nastane	strah,	 če	
potlači	pomembne	nagonske	
vzgibe,	 kakor	 sta	 spolnost	
in	 napadalnost.	 Za	mnoge	
strahove,	predvsem	tiste,	ki	
nimajo nobenega stvarnega 
ozadja,	je	to	gotovo	ena	od	
možnih	razlag.	Takšne	stra
hove	večkrat	odbijamo	s	pri
siljenim	obnašanjem.	Mnogi	
skušajo strah pred lastno 
napadalnostjo premagati še 
s posebej primernim vede
njem.	Nekaj	zavrtega	pri	teh	
ljudeh	nam	večkrat	kaže	na	
potlačeno	napadalnost.

Danes razlagajo psiholo
gi	vzroke	za	strah	drugače	
kot	 klasična	 psihoanaliza.	
Za	 vedenjsko	 terapijo	 je	

»strah	 čustvo,	 ki	 sloni	 na	 ovrednotenju	 položaja,	
ki	ogroža.«	Često	ovrednotimo	kak	položaj	strahu	
neprimeno	in	nestvarno.	Takrat	se	odzovemo	že	na	
majhne	nevarnosti	z	velikim	strahom.	Pomembno	je	
oboje:	raziskati	vzroke	v	otroštvu,	kakor	tudi	spra
ševati,	kako	vrednotim	ta	konkretni	položaj.	Večkrat	
vrednotimo	narobe,	ker	se	je	vzorec	vrednotenja	iz	
otroštva	močno	usidral	v	našo	dušo.

Matej in Luka začneta vsak svoj evangelij z zgo-
dovino Jezusovega otroštva. Toda manj opisujeta 
strah otroka kot strah odraslih pred novim, ki vdira 
v njihovo življenje v podobi otroka. Matej opisuje 
troje različnih odzivov na vdor novega. Jožef je 
zme den zaradi nosečnosti svoje zaročenke. Želi jo 

»Ne boj se vzeti
k sebi Marije«
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da bi molili novorojenega kralja. Torej je njihov od-
govor: s tem ko novo vključujejo v svoje življenje, 
premagujejo strah pred novim.

Tretji odziv na strah pred novim nam orisuje Ma-
tej v odzivu kralja Heroda. Heroda je strah otroka, 
ki ga modri z Vzhoda označujejo kot novorojenega 
kralja: »Ko je to slišal kralj Herod, se je prestrašil 
in ves Jeruzalem z njim« (Mt 2,3). Močno se boji, 
da bi mu novi kralj odvzel oblast. Herod je imel 
oblast nad deželo in ljudmi. Toda njegova oblast 
ni bila izraz njegove notranje moči, temveč jo je 
obvladoval njegov strah. V svojem strahu je vse 
svoje tekmece grozovito umoril. Z isto držo je moral 
iskati novorojenega judovskega kralja. In v svojem 

strahu je dal pobiti vse dečke do starosti dveh let. 
Herod je ujetnik svojega strahu. In politika, ki jo 
vodi, je politika strahu. Tako raširja povsod okoli 
sebe le strah. Ljudje ki se držijo na oblasti iz strahu, 
zlorabljajo oblast. Na oblasti pa se lahko držijo le 
tako, da povzročajo strah drugim.

skrivaj odsloviti, ji torej brez pravnih kazni dati zopet 
svobodo. Običajno naj bi bila žena, ki je bila noseča 
pred zakonom, kamnana. Jožef ni hotel upoštevati 
črke postave, temveč človeka, Marijo. V njegovih 
ramišljanjih se mu v sanjah prikaže Gospodov angel 
in ga nagovori: »Jožef, sin Davidov, ne boj se vzeti 
k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč 
od Svetega Duha« (Mt 1,20). Z otrokom, ki ga rodi 
Marija, vdre v Jožefovo življenje v resnici nekaj no-
vega in nepredvidljivega.

Doslej je vedno delal, kar se mu je zdelo prav. V 
svojem življenju se je ravnal in živel po Božjih za-
povedih. To mu je podeljevalo gotovost in obenem 
zaupanje, da bo njegovo življe nje uspelo. Sedaj 
ravna Bog z njim na način, ki ga ne zna razložiti. 
Tako potrebuje spodbudo angela, naj se ne boji in 
začne znova.

Drugi odziv na vdor novega nam kažejo modri z 
Vzhoda. Videli so vziti zvezdo, ki oznanja novoro-
jenega kralja. So prevzeti ter se odpravijo na pot, se nadaljuje

Ko je to slišal kralj Herod, 
se je prestrašil...

»Videli smo Gospodovo zvezdo«

Strah Gospodov je slava in ponos, veselje in venec radosti.
Sir 1,11

Strah Gospodov je Gospodov dar, on je namreč naredil pota do ljubezni.
Sir 1,12

Polnost modrosti je strah Gospodov, s svojimi sadovi opaja ljudi.
Sir 1,16

Krona modrosti je strah Gospodov, mir pospešuje in trdno zdravje.
Sir 1,18

Strah Gospodov odganja grehe, kjer obstaja, bo odvrnil vso Gospodovo jezo.
Sir 1,21

Strah Gospodov je modrost in vzgoja, njegovo veselje sta zvestoba in krotkost.
Sir 1,27

Začetek sprejetja je strah Gospodov, začetek zavrženosti pa zakrknjenost in ošabnost
Sir 10,21

Strah Gospodov je začetek tega, da nas vzame k sebi, modrost pa zagotavlja njegovo ljubezen.
Sir 19,18

TUDI TO JE STRAH
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Kadar	 se	 sreča
mo s prijateljem ali 
znancem,	 se	 veselo	
pozdra vimo: podamo 
si	roke,	prijazno	po
gledamo in vzklikne
mo	od	veselja.

Tako naredimo tu
di	v	začetku	meseca	
maja	 ob	 srečanju	 z	
Marijo.	 Zapojemo	 ji	
pesem Bodi nam po-
zdravljena. Ali ni to 
ka kor vzklik veselja 
ob	srečanju	z	njo?

Besedilo te pes mi 
je pred dobrimi sto 
dvajsetimi leti se stavil 
Anton	Dolinar,	uglas
bil	 pa	 jo	 je	 odlični	
skladatelj cerkvenih 
pesmi,	 zlasti	Mariji
nih,	Ignacij	Hladnik,	
dolgoletni kapitelj
ski organist v Novem 
me	stu.

Bodi nam pozdrav-
ljena. V tej pes mi Ma
rijo po  zdra vljamo zla
sti	kot	brez	madežno,	
brez	madeža	spočeto.
Upam,	 da	 pravil

no razumemo versko 
res nico o Marijinem 

brezmadežnem	 spočetju,	 ki	 je	 v	 tej	 pesmi	 dobro	
razložena:	Čista,	vsa	brez	madeža,	bila	si	spočeta,	
greh	in	pekel	zmagala,	v	hipu	prvem	sveta.
Izraz	“brezmadežna”	nas	nujno	vodi	k	samemu	

začetku	človeškega	rodu		–	k	prvemu	grehu,	k	izvirni	
krivdi,	k	žalostni	dediščini	začetkov	človeštva.	Sveti	
Pavel	piše	o	Božji	ljubezni	in	človekovi	poklicanosti:	
»Pred	stvarjenjem	sveta	nas	je	v	njem	[v	Jezusu	
Kristusu]	izvolil,	da	bi	bili	sveti	in	brezmadežni	pred	
njim«	(Ef	1,4).	To	je	Božji	načrt,	to	je	naš	cilj.	Toda	
psalmist	sprašuje:	»Kdo	pojde	na	goro	Gospodovo,	
kdo	bo	stal	na	njegovem	svetem	kraju?«	(Ps	24,3).
Adam	in	Eva	si	po	grehu	ne	upata	pred	Boga,	pri

poveduje	Sveto	pismo.	V	grenkem	spoznanju	dobre
ga	in	hudega	se	hočeta	pred	njim	skriti.
Kajn	po	uboju	svojega	brata	Abela	beži	pred	Bogom.
David po spoznanju svojega greha prešuštva in 

umora	kliče:	»Zoper	tebe	samega	sem	grešil,	in,	kar	
je		hudo	pred	teboj,	sem	storil«	(Ps	51,6).	Zato	prosi:	
»Usmili	se	me	Bog,	po	svoji	milosrčnosti«	(Ps	51,1).
Marija	je	bila	prva	vredna	stopiti	v	največjo	Bož

jo	bližino.	Stopila	je	v	samo	Božjo	družino	kot	Mati	

BODI NAM
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Bodi nam pozdravljena,
o nebes kraljica,
nikdar dosti slavljena,
Mati in Devica.
Čista, vsa brez madeža
bila si spočeta,
greh in pekel zmagala,
v hipu prvem sveta.

Zvezda svetla jutranja,
vseh devic lepota,
radost zemlje in neba
tvoja je krasota.
Tebe Božji Sin izbral
je za mater sebi;
Tebe Bog je mater zval,
bil podložen tebi.

Venec rajske zdaj časti
ti obdaja glavo,
k tebi rado vse hiti,
vse ti poje slavo.
Milostno poglej na nas,
mati Bogu mila,
dobra bodi nam ves čas,
kot do zdaj si bila.

Božjega	Sina.	Da	je	bila	za	to	usposobljena,	je	Bog	
napravil	izjemo:	ni	bila	obremenejena	z	dediščino	
izvirne	krivde.	Ob	samem	spočetju	je	bila	v	božji	
ljubezni,	bila	je	milosti	polna,	ali	kakor	pravi	naša	
pesem:	Čista,	vsa	brez	madeža	bila	si	spočeta.
Papež	bl.	Janez	Pavel	II.	pravi	o	njej:	»Kot	jutra

nja	 zvezda	 gre	 pred	 Kristusom	 in	 ga	 pripravlja,	
spre	jema	in	podarja	svetu.«	Gotovo	bi	Marija	lahko	
rekla	o	sebi,	kar	je	zapisal	sveti	Pavel:	»Po	milosti	
božji	pa	sem	to,	kar	sem,	in	njegova	milost	do	mene	
ni	bila	prazna«	(1	Kor	15,10).	Brezmadežno	spoče
tje	je	milost,	je	Božji	dar.	Marija	pa	je	s	to	milostjo	
sodelovala	kot	Gospodova	dekla	in	kot	Božja	Mati.	
Sadov	 tega	 sodelovanja	 pa	 ni	 bila	 deležna	 samo	
ona,	ampak	kakor	pravi	papež	bl.	Janez	Pavel	II.:	
»S	pokorščino,	vero,	upanjem	in	gorečo	ljubeznijo	
je	na	poseben	način	sodelovala	pri	Odrešenikovem	
delu	za	obnovitev	nadnaravnega	življenja	v	dušah,«	
torej	za	odrešenje	vseh	ljudi.
Ob	pogledu	na	Brezmadežno	naj	bi	začutili	vred

nost	lepega,	čistega,	brezmadežnega	življenja.	Za
čeli	naj	bi	bolj	zvesto	hoditi	za	Marijo.	Ob	pogledu	
na	Brezmadežno	naj	bi	začutili	svojo	grešnost	in	se	
bolj	prizadevno	iz	nje	dvigali.	S	kraljem	Davidom	
bi	morali	moliti:	»Čisto	srce,	o	Bog,	
mi ustvari in duha stanovitnosti v 
meni	obnovi«	(Ps	51,12).
Žal	 pa	moramo	 priznati,	

da	se	današnji	človek	svoje	
grešnosti bolj malo zaveda 
ali	 pa	 je	 vsaj	 noče	 pri
znati.	Zavest	grešno
sti	upada,	ker	upada	
vera,	 ker	 upada	 lju
bezen.	 Človek	 bi	 se	
moral	 zavedati,	 kdo	
je Bog in kdo je on 
sam,	 toda	 raje	 pri
sluškuje zapeljivcu: 
»Bosta	ka	kor	Bog«	(1	
Mz	3,5),	 če	 se	upreta	
Bogu.	Bistvo	greha	je	
upor,	in	sicer	krivičen	
u	por	proti	njemu,	ki		je	
od	za	četka	določil,	»da	
bi	bili	sveti	in	brezmadežni	
pred	njim«	(Ef	1,4).	Zavest	
grešnosti	upada,	kjer	upada	
ljubezen.	Bog	govori	po	preroku:	
»Otroke	sem	vzgojil	in	povišal,	oni	pa	so	odpadli	od	
mene«	(Iz	1,2).
Kristus	se	v	zapovedi	ljubezni	istoveti	s	človekom:	

»Kar	ste	storili	kateremi	izmed	teh	mojih	najmanjših	
bratov,	 ste	meni	 storili«	 (Mt	25,40).	Kako	bi	 člo
veštvo	moglo	pred	Bogom	trditi,	da	se	ni	v	celotni	
človeški	zgodovini	nakopičilo	neizmerno	morje	gorja	

šmarnice

Jožef Kvas
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in	krivic	človeka	proti	človeku.	Kakor	je	Jezus	tožil	
nad	Jeruzalemom:	»Jeruzalem,	Jeruzalem,	ki	moriš	
preroke	in	kamnaš	tiste,	ki	so	poslani	k	tebi«	(Mt	
23,37).	Na	veliki	petek	pojemo	v	tako	imenovanih	
očitanjih:	 »Ljudstvo	moje,	 kaj	 sem	 ti	 storil,	 ali	 s	
čim	se	te	užalil?	Odgovori	mi!	Ker	sem	te	izpeljal	iz	
egiptovske	dežele,	si	svojemu	Odrešeniku	pripravilo	
križ.«	Tako	 se	Bog	pritožuje	nad	 človeštvom	 tudi	
danes.	Tako	se	pritožuje	človek	zoper	človeka,	ker	
je	za	dobroto	prejel	nehvaležnost.	Pa	naj	bo	to	v	
življenju	med	narodi	ali	v	življenju	med	sosedi	ali	v	
krogu	družine.	Koliko	krivic	se	tudi	danes	godi,	koliko	
je	trpljenja	zaradi	izkoriščanja	človeka	po	človeku.	
Pa	vedno	bolj	zatrjujemo:	Nimamo	greha!
Zato	pa	nam	je	 tako	potreben	Marijin	zgled	 in	

njena	pomoč,	zgled	in	pomoč	nje,	ki	je	čista,	vsa	

brez	madeža,	ki	je	prva	med	odrešenimi,	ki	je	greh 
in pekel zmagala.	Njen	Jezus	kaže	na	našo	stisko	
in	kliče:	»Glej,	tvoj	sin«	(Jn	19,26).	Nam	pa:	»Glej,	
tvoja	mati«	(Jn	19,27).	Na	koncilu	je	bilo	zapisano,	
da	se	Marija	»v	svoji	materinski	ljubezni	zavzema	za	
brate	svojega	Sina,	ki	še	potujejo	in	so	v	nevarnostih	
in	stiskah,	dokler	ne	bodo	prišli	v	blaženo	domovino«	
(Dogmatična konstitucija o Cerkvi 62).	Saj	materi	
ni	vseeno,	kako	se	godi	njenim	otrokom.
Zato	se	pridružimo	papežu	bl.	Janezu	Pavlu	II.	

v	njegovi	molitvi,	da	bi	se	človeštvo	vrnilo	na	pot	
odrešenja	z	Marijino	pomočjo.	Zato	Marijo	z	velikim	
zaupanjem	kličimo:	Bodi nam pozdravljena ... Čista, 
vsa brez madeža.	Zato	se	zaupamo	njej,	ki	je	zmaga
la	kačo	pekla,	da	bomo	tudi	mi	zmagovali,	da	bomo	
tudi	mi	»sveti	in	brezmadežni	pred	njim«	(Ef	1,4).

Splošni:	Da	bi	tisti,	ki	dele	pravico,	vedno	delovali	pošteno	in	po	vesti.
Misijonski:	Da	bi	bogoslovja,	posebno	tista	v	misijonskih	Cerkvah,	vzgajala	pastirje	po	Jezusovem	Srcu,
	 								ki	se	bodo	popolnoma	posvetili	oznanjevanju	evangelija.

MOLITVENI NAMENI
ZA MAJ 2013

Lavretanske	litanije	Matere	Božje,	ki	jih	posebno	
radi	molimo	ali	pojemo	v	mesecu	maju,	imajo	med	
številnimi	izbranimi	nazivi	za	Marijo	tudi	naziv	“Po
moč	kristjanov”.	Poleg	tega	je	v	cerkvenem	koledarju	
24.	maja	praznični	dan	“Marije	Pomočnice	kristjanov”.	
Ta	naziv	 za	Marijo,	Mater	Božjo,	 ima	 zgodovinsko	
ozadje.
Dva	zgodovinska	dogodka	sta	napotila	Cerkev,	da	

je	dala	Mariji	naziv	“Pomočnica	kristjanov”	in	tudi	
vpeljala	poseben	praznik	v	bogoslužnem	koledarju.	
Pod	papežem	Pijem	V.	so	Turki	ogrožali	dežele	okrog	
Sredozemskega	morja.	Leta	1571	je	zbral	222	ladij	
in	40.000	vojakov.	Vsi	so	se	kleče	izročili	Marijinemu	
varstvu.	Vnela	se	je	huda	bitka	pri	Lepantu,	v	kateri	
so	osvobodili	15.000	krščanskih	sužnjev.	Papež	je	
zato	dal	Mariji	naziv	“Pomočnica	kristjanov”	in	ga	dal	
vplesti	tudi	v	litanije	ter	uvedel	praznik	rožnovenske	
Matere	Božje.
Praznik	je	tudi	spomin	na	vrnitev	papeža	Pija	VII.	

iz	Napoleonovega	ujetništva	v	Rim.	Cesar	Napoleon	
je na svojih vojaških pohodih zasedel tudi Rim in 
17.	maja	1809	razglasil,	da	papeževe	države	ni	več.	
Hkrati	je	ukazal,	naj	papeža	ujamejo	in	ga	odpeljejo	
v	Francijo.	Tu	je	trpel	lakoto	in	pomanjkanje.	Odvzeli	
so	mu	celo	strežaja,	spovednika,	brevir,	knjige	 in	
pisalno	orodje.
Toda	leta	1814	se	je	zgodil	preobrat.	Napoleon	

je bil premagan in odstavljen in naslednje leto do

končno	poslan	v	izgnanstvo.	Svoj	odstop	je	moral	
podpisati	v	Fontainbleauju	pri	Parizu,	kamor	je	dal	
zapreti	papeža	Pija	VII.	Ta	se	je	24.	maja	istega	leta	
slovesno	vrnil	v	večno	mesto	in	odredil,	da	se	ta	dan	
slavi	praznik	Marije	Pomočnice	kristjanov.
Prav	v	tistem	času	je	Božja	previdnost	poklicala	

novega	apostola	Marije	Pomočnice.	Leta	1815	se	je	
rodil	sv.	Janez	Bosco,	ki	je	svoje	delo	z	mladino	posta
vil	pod	varstvo	nje,	ki	jo	kličemo	“Pomoč	kristjanov”.

Praznik brezjanske Marije Pomagaj
24.	maja	je	tudi	praznik	brezjanske	Marije	Poma

gaj,	vsem	verujočim	Slovencem	zelo	znane	milostne	
podobe,	ki	jo	je	po	sliki	Luke	Cranacha,	ki	jo	častijo	
v	Innsbrucku,	naslikal	kranjski	slikar	Leopold	Layer	
v	začetku	19.	stoletja.	Isti	Leopold	Layer	je	poslikal	
tudi	kapelo	Marije	Pomagaj	na	Brezjah,	ki	 je	bila	
zgrajena	leta	1800.
Brezje	 so	 postale	 romarsko	 središče	 po	 prvih	

milostnih	ozdravljenjih	v	letu	1863.	Sedanja	cerkev	
na	Brezjah,	ki	je	leta	1988	dobila	naslov	bazilike,	
je	bila	posvečena	 leta	1900.	Posvetil	 jo	 je	goriški	
nadškof,	poznejši	kardinal	Jakob	Missia.
Ljubljanski	škof	dr.	Anton	Jeglič	je	1.	septembra	

1907	brezjansko	Marijino	podobo	slovesno	okronal.
Ko	je	papež	Janez	Pavel	II.	sredi	maja	1996	prvič	

prišel	na	obisk	v	Slovenijo,	je	na	lastno	željo	poromal	
tudi	na	Brezje	k	Mariji	Pomagaj.

POMOČ KRISTJANOV, PROSI ZA NAS
MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV – 24. maja
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PAPEŽ

PRVI KORAKI PAPEŽA FRANČIŠKA

I. Iz 2,2-5; II. 1 Pt 2,4-9; Evangelij: Mt 16,13-19
V	teh	treh	berilih	vidim	nekaj	skupnega:	gibanje.	

V	prvem	berilu	je	gibanje	v	hoji,	v	drugem	berilu	je	
gibanje	v	gradnji	Cerkve,	v	evangeliju	je	gibanje	v	
izpovedi.	Hoditi,	graditi,	izpovedovati.
Hoditi.	 »Hiša	 Jakobova,	 pridite,	 hodímo	 v	Go

spodovi	luči«	(Iz	2,5).	To	je	prva	stvar,	ki	jo	je	Bog	
rekel	Abrahamu:	»Hodi	pred	menoj	in	bodi	popoln«	
(1	Mz	17,1).	Hoditi:	naše	življenje	je	hoja	in	kadar	
se	ustavimo,	 zadeva	ne	gre	naprej.	Hoditi	 vedno	
pred	Gospodom,	v	Gospodovi	luči	in	skušati	živeti	v	
tisti	popolnosti,	ki	jo	je	Bog	zahteval	od	Abrahama	
ob	svoji	obljubi.
Graditi.	Graditi	Cerkev.	Govori	se	o	skalah:	skale	

so	trdne,	toda	žive	skale,	ki	jih	je	mazilil	Sveti	Duh.	
Graditi	Cerkev,	Kristusovo	nevesto,	na	tistem	vogel
nem	kamnu,	ki	je	Gospod	sam.	To	je	drugo	gibanje	
našega	življenja:	graditi.
Tretje,	izpovedovati.	Lahko	hodimo,	kolikor	ho	če

mo,	lahko	gradimo	toliko	stvari,	toda	če	ne	izpove
dujemo	Kristusa,	zadeva	ne	gre	naprej.	Po	sta		nemo	
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maša s kardinali,
Sikstinska kapela 14. marca 2013

pomožna	nevladna	organizacija,	ne	pa	Cerkev,	Kri
stusova	 nevesta.	 Kadar	 ne	 hodimo,	 se	 ustavimo.	
Kadar	ne	gradimo	na	skalah,	kaj	se	zgodi?	Zgodi	
se	tisto,	kar	se	zgodi	otrokom	na	morskem	bregu,	
ki	grade	palače	iz	peska,	pa	se	vse	podre,	je	brez	
obstojnosti.	 Kadar	 ne	 izpovedujemo	Kristusa,	mi	
prihaja	v	spomin	stavek	Léona	Bloya:	»Kdor	ne	moli	
Gospoda,	moli	 hudiča.«	 Kadar	 ne	 izpovedujemo	
Jezusa	Kristusa,	izpovedujemo	posvetnost	hudiča,	
posvetnost	demona.
Hoditi,	graditipostavljati,	izpovedovati.	To	pa	ni	

lahka	stvar,	saj	so	pri	hoji,	gradnji	in	izpovedovanju	
včasih	pretresi,	gibanja,	ki	niso	gibanja	hoje:	to	so	
gibanja,	ki	vlečejo	nazaj.
Evangelij	nadaljuje	z	nekim	posebnim	položajem.	

Peter	sam	je	izpovedal	Kristusa,	saj	mu	pravi:	Ti	si	
Kristus,	Sin	živega	Boga.	Hodimo	za	teboj,	o	Križu	
pa	raje	ne	govorimo.	To	ne	spada	zraven.	Hodimo	
za	teboj	v	drugih	možnostih,	brez	Križa.	Kadar	ho
dimo	brez	Križa,	kadar	gradimo	brez	Križa,	kadar	
izpovedujemo	 nekega	Kristusa	 brez	 Križa,	 nismo	
Gospodovi	učenci,	smo	posvetni,	smo	škofje,	duhov
niki,	kardinali,	papeži,	nismo	pa	Gospodovi	učenci.
Rad	bi,	da	bi	po	teh	dneh	milosti	vsi	imeli	pogum,	

zares	pogum,	hoditi	pred	Gospodom,	z	Gospodovim	
križem;	da	bi	gradili	Cerkev	na	Gospodovi	Krvi,	ki	je	
bila	prelita	na	Križu;	da	bi	izpovedovali	edino	slavo:	
Kristusa	Križanega.	In	tako	bo	Cerkev	šla	naprej.
Vsem	nam	voščim,	da	bi	nam	Sveti	Duh	po	molitvi	

Marije,	naše	Matere,	podelil	to	milost:	hoditi,	graditi,	
izpovedovati	Jezusa	Kristusa	Križanega.	Amen.

Tole	je	lepo:	najprej	Jezus	sam	v	molitvi	na	gori.	
Molil	je	sam.	Potem	je	znova	šel	v	tempelj	in	vse	
ljudstvo	je	prihajalo	k	njemu.	Jezus	sredi	ljudstva.	
In potem so ga na koncu pustili samega s prešuštno 
ženo.	 Jezusova	 samota!	 Toda	 rodovitna	 samota:	
samota	molitve	z	Očetom	in	tista	druga,	tako	lepa,	
ki	je	ravno	današnje	sporočilo	Cerkve,	samota	usmi
ljenja	s	tisto	žensko.
Pa	tudi	v	ljudstvu	je	bila	razlika:	vse	ljudstvo	je	

prihajalo	k	njemu,	on	je	pa	sédel	in	jih	učil.	Ljudstvo	
je	hotelo	slišati	Jezusove	besede,	ljudstvo	odprtega	
srca,	potrebno	Božje	besede.	Bili	so	pa	tudi	drugi,	

ki	niso	slišali	nič,	niso	mo
gli	slišati.	To	so	tisti,	ki	so	
prišli	s	tisto	ženo:	Poslušaj,	
Učitelj,	ta	ženska	je	taka	in	
taka…	Ali	naj	storimo,	kar	
nam je Mojzes ukazal storiti 
s	takimi	ženskami?
Mislim,	da	smo	 tudi	mi	

tisto	 ljudstvo,	 ki	 hoče	 po	
eni	strani	slišati	Jezusa,	po	
drugi	strani	pa	včasih	radi	
pretepamo druge in jih ob
sojamo.	Jezusovo	sporočilo	
pa	je	naslednje:	usmiljenje.	
Ponižno	 pravim,	 da	 je	 to	
za	me	najmočnejše	Gospo
dovo	sporočilo:	usmiljene
je.	 Toda	 on	 sam	 je	 rekel:	
Nisem	 prišel	 za	 pravične,	
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pravični	se	opravičijo	sami.	Sveti	Gospod,	če	ti	lahko	
to	storiš,	pa	jaz	ne	morem.	Ampak	oni	verjamejo,	da	
lahko	dosežejo	opravičenje.	Prišel	sem	za	grešnike!
Pomislite	na	očitke	potem,	ko	je	poklical	Mateja:	

Ta	se	druži	z	grešniki!	On	pa	pride	za	nas,	kadar	
priznamo,	da	smo	grešniki.	Toda	če	smo	kot	farizej	
pred	oltarjem:	Zahvalim	 se	 ti,	Gospod,	 da	nisem	
kakor	drugi	ljudje,	niti	kot	tistile	pri	vratih,	tisti	cest
ninar,	potem	ne	poznamo	Gospodovega	srca	in	se	ne	
bomo	nikoli	veselili	usmiljenja.	Ni	lahko	zaupati	se	
Božjemu	usmiljenju,	saj	je	to	nerazumljiva	globina.	
Ampak	 to	moramo	 storiti.	 »Oče,	 če	 bi	 vi	 poznali	

moje	življenje,	ne	bi	govorili	tako!«	–	»Zakaj?	Kaj	
si	 storil?«	–	»Hude	 stvari	 sem	počel!«	–	»Nič	 ne	
dé!	 Pojdi	 k	 Jezusu.	Njemu	 je	 všeč,	 če	mu	 poveš	
te	 reči!«	On	 jih	 pozabi,	 ima	 posebno	 sposobnost	
pozabiti.	Pozabi,	te	objame	in	reče	samo:	»Tudi	jaz	
te	ne	obsojam.	Pojdi	 in	odslej	ne	gréši	več!«	 (Jn	
8,11).	Edino	ta	nasvet	ti	da.	Po	enem	mesecu	smo	
na	istem	…	Vrnemo	se	h	Gospodu.	Gospod	se	nikoli	
ne	utrudi	odpuščati,	nikoli!	Mi	se	utrudimo	prositi	ga	
za	odpuščanje.	Prosimo	torej	za	milost,	da	se	ne	bi	
utrudili	prositi	za	odpuščanje,	saj	se	On	nikdar	ne	
utrudi	odpuščati.	Prosimo	za	to	milost.

Slišali	smo	evangelij,	v	katerem	je	Jožef	»storil,	
kar	mu	je	naročil	Gospodov	angel.	Vzel	je	svojo	ženo	
k	sebi«	(Mt	1,24).	Te	besede	vsebujejo	poslanstvo,	ki	
ga	Bog	zaupa	Jožefu,	poslanstvo	biti	custos,	varuh.	
Čigav	varuh?	Varuh	Marije	in	Jezusa;	vendar	je	to	
varstvo,	ki	se	potem	razširi	na	vse	Cerkev,	kot	je	
poudaril	blaženi	Janez	Pavel	II.:	»Sveti	Jožef,	ki	je	
ljubeznivo skrbel za Marijo in se z veselo prizadev
nostjo	posvetil	vzgoji	Jezusa	Kristusa,	tako	varuje	
in	brani	njegovo	skrivnostno	telo,	Cerkev,	kateri	je	
sveta	Devica	podoba	in	zgled.
Kako	 je	 Jožef	 uresničeval	 to	 varstvo.	Obzirno,	

ponižno,	v	molku,	vendar	s	stalno	navzočnostjo	in	
popolno	zvestobo	tudi,	kadar	ne	razume.	Od	poroke	
do zgodbe o dvanajstlet
nem	 Jezusu	 v	 templju	
spremlja oba s prizadev
nostjo in ljubeznijo v 
vsa		kem	 trenutku.	 Stoji	
ob	Mariji,	 svoji	 ženi	 v	
lepih	in	težkih	trenutkih	
življenja,	na	poti	v	Bet
lehem	k	popisovanju,	v	
tesnih in veselih urah 
poroda,	v	dramatičnem	
trenutku bega v Egipt in 
v	mučnem	iskanju	sina	
v	templju;	ter	potem	v	
vsakdanjosti nazareške 
hiše	in	delavnice,	kjer	je	Jezusa	učil	obrti.
Kako	živi	Jožef	svojo	poklicanost	biti	varuh	Ma

rije,	Jezusa	in	Cerkve?	V	neprestani	pozornosti	do	
Boga,	 odprt	 njegovim	 znamenjem,	 na	 razpolago	
njegovemu,	ne	svojemu	načrtu.	To	je	Bog	zahteval	
od	Davida:	Bog	ne	želi	hiše,	ki	jo	je	naredil	človek,	
ampak	želi	zvestobo	svoji	Besedi,	svojemu	načrtu.	
Bog	sam	gradi	hišo,	toda	iz	živih	kamnov,	ki	jih	je	
zaznamoval	 njegov	Duh.	 In	 Jožef	 je	 “varuh”,	 ker	
zna	poslušati	Boga	in	se	pusti	voditi	njegovi	volji.	
Prav	zaradi	tega	je	še	bolj	skrben	za	tiste,	ki	so	mu	
zaupani,	zna	z	 realizmom	brati	pomen	dogodkov,	
pozoren	 je	na	to,	kar	ga	obdaja	 in	se	zna	modro	
odločati.	V	njem	vidimo,	kako	je	treba	odgovarjati	
Božjemu	klicu	z	razpoložljivostjo	in		pripravljenostjo.	

Vidimo	pa	tudi,	kaj	je	v	središču	krščanskega	pokli
ca:	Kristus!	Varujmo	Kristusa	v	svojem	življenju,	da	
bomo	varovali	druge,	da	bomo	varovali	stvarstvo.
Poklic	varovanja	pa	ne	zadeva	samo	kristjane,	

ampak	ima	razsežnost,	ki	krščanstvo	presega	in	je	
preprosto	človeška	ter	zadeva	vse.	To	je	varovanje	
vsega	stvarstva,	lepote	ustvarjenega,	kot	nam	pove	
Prva	Mojzesova	knjiga	in	kot	nam	je	pokazal	sveti	
Frančišek	Asiški:	imeti	spoštovanje	do	vsake	od	Boga	
ustvarjene	 stvari	 in	 do	 okolja,	 v	 katerem	živimo.	
In	varovati	ljudi,	skrbeti	za	vse,	za	vsako	osebo	z	
ljubeznijo,	posebno	za	otroke	in	stare,	za	tiste,	ki	
so najbolj krhki in so pogosto na obrobju našega 
srca.	 Skrbeti	 eden	 za	 drugega	 v	 družini:	 zakonci	
varujejo	eden	drugega,	kot	starši	skrbe	za	otroke	
in	sčasoma	otroci	postanejo	varuhi	staršev.	Živeti	v	
odkritosti in prijateljstvu je medsebojna skrb eden 
za	drugega	v	spoštovanju	in	v	dobrem.	Končno	je	
vse	zaupano	varstvu	človeka	in	je	odgovornost,	ki	

nas	vse	zadeva.	Bodite	
varuhi	Božjih	darov.
Kadar	pa	 človek	 za

nemari to odgovornost 
čuvanja,	 kadar	ne	 skr
bimo za stvarstvo in za 
brate,	 takrat	 naredimo	
prostor	 uničevanju	 in	
srce	zakrkne.	Na	žalost	
so v vsaki dobi zgodovi
ne	 “Herodi”,	 ki	 snujejo	
načrte	 smrti,	 uničujejo	
in	mažejo	 obraze	mož	
in	žena.
Rad	bi	prosil	vse	tiste,	

ki	so	na	odgovornih	mestih	v	gospodarstvu,	družbi	
in	politiki,	in	vse	ljudi	dobre	volje:	bodimo	“varuhi”	
stvarstva,	Božjega	načrta,	ki	je	zapisan	v	naravo,	va
ruhi	drugega,	okolja.	Ne	dopustimo,	da	bi	znamenja	
uničenja	in	smrti	spremljala	pot	našega	sveta!	Toda	
za	“varovanje”	moramo	skrbeti	tudi	zase!	Spomnimo	
se,	da	sovraštvo,	zavist	in	napuh	umažejo	življenje!	
Varovati	pomeni	čuti	nad	svojimi	čustvi,	nad	svojim	
srcem,	ker	ravno	od	tam	prihajajo	dobri	in	slabi	na
meni:	tisti,	ki	grade,	in	tisti,	ki	rušijo.	Ne	smemo	se	
bati	dobrote,	tudi	nežnosti	ne.
Dodajam	še	eno	opazko:	skrbeti,	varovati	zahteva	

dobroto,	zahteva	življenje	v	obzirnosti.	V	evangeliju	
je	sveti	Jožef	prikazan	kot	močan	in	pogumen	mož,	
delavec,	toda	iz	njegove	duše	izhaja	velika	obzirnost,	
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ki	ni	krepost	šibkega,	ampak	nasprotno,	pomeni	moč	
duše	in	sposobnost	pozornosti,	sočutja	in	resnične	
odprtosti	do	drugega,	sposobnosti	ljubezni.	Ne	sme
mo	se	bati	dobrote	in	obzirnosti!
S	 praznikom	 svetega	 Jožefa	 danes	 hkrati	 pra

znujemo	 začetek	 službe	 novega	 rimskega	 škofa,	
Petrovega	naslednika,	kar	prinaša	tudi	neko	oblast.	
Gotovo,	Jezus	Kristus	je	dal	oblast	Petru,	vendar	za	
kakšno	oblast	gre?	Jezusovemu	trojnemu	vpraša
nju	Petru	o	ljubezni	sledi	trojno	povabilo:	pasi	moja	
jagnjeta,	pasi	moje	ovce.	Nikoli	ne	pozabimo,	da	je	
resnična	oblast	služenje	in	da	mora	tudi	papež,	če	naj	
izvaja	oblast,	vedno	bolj	vstopati	v	tisto	služenje,	ki	
ima	svoj	bleščeči	vrh	na	Križu.	Paziti	mora	na	poniž
no,	resnično	služenje	svetega	Jožefa,	polno	vere,	in	
kot	on	širiti	roke	z	varstvo	vsega	Božjega	ljudstva	in	
sprejemati	s	prizadevnostjo	in	obzirnostjo	vse	člove
štvo,	posebno	najrevnejše,	najšibkejše,	najmanjše,	
tiste,	ki	jih	Matej	opisuje	ob	končni	sodbi	o	ljubezni:	
lačne,	žejne,	tujce,	nage,	bolne,	zapornike.	Samo	
kdor	služi	z	ljubeznijo,	zna	varovati!
V	drugem	berilu	sveti	Pavel	govori	o	Abramu,	ki	je 

»proti	upanju	veroval«	(Rim	4,18).	Trden	v	upanju	
proti	upanju!	Tudi	danes	je	pod	sivim	nebom	treba	
videti	luč	upanja	in	sami	sebi	dati	upanje.	Varovati	
stvarstvo,	vsakega	moža,	vsako	ženo	s	pogledom	
obzirnosti	in	ljubezni	pomeni	odpreti	obzorja	upanja,	
pomeni	odpreti	 skozi	 toliko	oblakov	pot	 za	 žarek	
luči,	 pomeni	 prinesti	 toplino	 in	 upanje.	 Upanje,	
ki	ga	prinašamo,	ima	za	vernike,	za	nas	kristjane	
enako	kot	je	imelo	za	Abrama	in	za	svetega	Jožefa,	
obzorje	Boga,	ki	nam	ga	je	odprl	Kristus	in	temelji	
na	skali,	ki	je	Bog.
Varovati	Jezusa	z	Marijo,	varovati	vse	stvarstvo,	

varovati	vsako	osebo,	posebno	najbolj	revno,	varo
vati	nas	same,	to	je	služba,	ki	jo	je	poklican	izvrše
vati	rimski	škof,	vsi	smo	pa	poklicani,	da	bi	dosegli,	
da	zasveti	zvezda	upanja:	z	ljubeznijo	varujmo	vse,	
kar	nam	je	Bog	dal.
Molim	za	priprošnjo	Device	Marije,	svetega	Jože

fa,	svetih	Petra	in	Pavla,	svetega	Frančiška,	naj	Sveti	
Duh	spremlja	mojo	službo,	vam	vsem	pa	pravim:	
molite	zame!	Amen.

Kot	veste	so	razni	razlogi,	zaradi	katerih	sem	si	
izbral	svoje	ime	ob	misli	na	Frančiška	Asiškega,	oseb
nost,	ki	je	dobro	znana	preko	meja	Italije	in	Evrope,	
pa	tudi	med	tistimi,	ki	ne	izpovedujejo	katoliške	vere.	
Med	prvimi	razlogi	je	ljubezen,	ki	jo	je	Frančišek	gojil	
do	ubogih.	Koliko	ubogih	je	še	na	svetu!	In	s	kakšnim	
trpljenjem	se	srečujejo	ti	ljudje!	Po	zgledu	Frančiška	
Asiškega	je	Cerkev	vedno	skušala	skrbeti	in	varovati	
v	vsakem	kotičku	Zemlje	tiste,	ki	trpe	pomanjkanje,	
in	mislim,	da	v	mnogih	vaših	deželah	lahko	ugoto
vite	velikdušno	delo	kristjanov,	ki	se	trudijo,	da	bi	
pomagali	bolnim,	sirotam,	brezdomcem	in	vsem,	ki	
so	odrinjeni	na	rob	družbe.	Tako	kristjani	delujejo	za	
gradnjo	bolj	humane	in	pravičnejše	družbe.
Je	pa	še	druga	revščina!	To	je	duhovna	revščina	

naših	dni,	ki	teži	tudi	dežele,	ki	veljajo	za	najbogatejše.	
To	je	moj	predhodnik,	dragi	in	spoštovani	Benedikt	
XVI.	 imenoval	 “diktatura	 relativizma”,	 ki	 dopušča,	
da	je	vsakdo	sam	sebi	merilo	in	ogroža	sožitje	med	
ljudmi.	In	tako	prihajam	do	drugega	razloga	svojega	
imena.	Frančišek	Asiški	nam	pravi:	delajte	za	mir!	Res
ničnega	miru	pa	ni	brez	resnice!	Ni	resničnega	miru,	
če	je	vsakdo	samemu	sebi	merilo,	če	lahko	vsakdo	
zahteva	vedno	in	samo	svojo	lastno	pravico,	ne	da	bi	
se	istočasno	brigal	za	dobro	drugih,	vseh,	začenši	pri	
naravi,	ki	druži	vsa	človeška	bitja	na	tej	zemlji.
Eden	izmed	naslovov	rimskega	škofa	je	pontifex,	

graditelj	mostov	med	Bogom	in	ljudmi.	Želim,	da	bi	
prav dialog med nami pomagal zgraditi mostove med 
vsemi	ljudmi,	tako	da	bi	vsak	mogel	najti	v	drugem	
ne	sovražnika,	ne	tekmeca,	ampak	brata,	vrednega	
sprejema	in	objema!	Moj	lastni	izvor	me	sili,	da	de
lam	za	gradnjo	mostov.	Kot	veste,	je	moja	družina	
italijanskega	rodu,	zato	mi	je	vedno	blizu	dialog	med	

kraji	in	kulturami,	ki	so	daleč	ena	od	druge,	od	enega	
konca	sveta	do	drugega,	ki	pa	so	si	danes	vedno	bliže	
ena	drugi	in	med	seboj	odvisne,	potrebne	srečanja	
in	ustvarjanja	resničnega	prostora	za	pravo	bratstvo.
V	tem	delu	ima	temeljno	vlogo	tudi	vera.	Ni	mo

goče	graditi	mostov	med	ljudi,	če	smo	pozabili	na	
Boga.	Velja	pa	tudi	nasprotno:	ni	mogoče	živeti	v	
resnični	povezanosti	z	Bogom,	ne	da	bi	se	menili	za	
druge.	Zaradi	tega	je	potrebno	okrepiti	dialog	med	
različnimi	verami.	Mislim	predvsem	na	islam	in	sem	
zelo	cenil	navzočnost	tolikih	civilnih	in	verskih	oblast
nikov iz muslimanskega sveta pri moji inavguralni 
maši.	Prav	tako	je	važno	okrepiti	odnose	z	nevernimi,	
da	ne	bi	nikdar	prevladale	razlike,	ki	nas	ločujejo	in	
ranijo,	ampak,	da	bi	kljub	različnosti	zmagala	želja	
uresničiti	prave	vezi	prijateljstva	med	vsemi	ljudstvi.
Boriti	 se	 proti	materialni	 ali	 duhovni	 revščini,	

graditi	mir	in	postavljati	mostove.	To	so	kontrolne	
točke	poti,	na	katero	želim	povabiti	k	sodelovanju	
vse	dežele,	ki	jih	predstavljate.	To	je	težka	pot,	če	se	
prej	ne	naučimo	ljubiti	to	svojo	Zemljo.	Tudi	v	tem	
primeru	mi	pomaga	misel	na	ime	Frančiška,	ki	uči	
globoko	spoštovati	vse	stvarstvo,	varovati	to	naše	
okolje,	ki	ga	prepogosto	ne	uporabljamo	za	dobro,	
ampak	s	pohlepnim	izkoriščanjem	škodujemo	obema.
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Ko	je	Jezus	vstal,	so	bili	apostoli	presrečni,	da	so	
ga	spet	videli,	vendar	kljub	vsemu	še	niso	bili	dovolj	
dobro pripravljeni za nalogo oznanjanja evangelija 
in	širjenja	Cerkve.	Niso	imeli	katekizma	ali	papeš
kih	okrožnic,	da	bi	 jih	vodili.	Niso	 imeli	cerkvenih	
stavb,	središč	za	duhovne	vaje,	kanonskega	prava.	
Orali	so	ledino	v	povsem	novem	podvigu.	Črpali	so	
lahko	samo	iz	spominov	na	Jezusa	in	obljube,	da	se	
bo	okoli	binkošti	zgodilo	nekaj	novega.	Če	bi	znali	
narediti	računalniške	projekcije	za	preživetje	nove	
Cerkve,	bi	jih	to	verjetno	tako	prestrašilo,	da	ne	bi	
niti	poskusili.
Toda	 spomini	 apostolov	 na	 Jezusa,	 pomnože

ni	 z	milostjo	 binkošti,	 so	
položaj	korenito	obrnili	na	
glavo.	 Peter	 se	 ni	 nikoli	
več	 obrnil	 proč.	 Tomaž	 ni	
nikoli	 več	dvomil.	Niso	 se	
več	 spraševali	 o	 poti,	 saj	
so	vedeli,	da	je	Jezus	pot.	
Vedeli	so,	kam	gre.In	vedeli	
so,	kaj	jim	je	bilo	zaupano.

Nepremostljive
okoliščine
Ko	 se	 je	Cerkev	 rodila,	

Rimljanov	 ni	 preveč	 zani
mala ta nova veja judov
st		va,	 zlasti	 če	 bi	 zanetila	
ne	soglasja	 v	 Jeruzalemu.	
Še	huje,	številni	voditelji	v	
samem judovstvu so sovra
žili	Jezusa.	Njihova	mnenja	
o njem so segala od spornih 
do	naravnost	bogokletnih.	
Zdaj	ko	ga	ni	bilo	več,	so	
farizeji	 in	 saduceji	 hote
li	 pokončati	 tudi	 njegove	
učen	ce	–	to	pa	je	pomenilo	
preganjanje.
Razdeljeni	 glede	 tega,	

kaj	 naj	 storijo	 z	 apostoli,	
so	člani	zbora	velikih	duhovnikov	ukazali	Petru	 in	
Janezu,	da	»nikakor	ne	smeta	več	govoriti	in	učiti	v	
Jezusovem	imenu«	(Apd	4,18).	Ko	sta	apostola	to	
zavrnila,	so	se	številni	izmed	starešin	»razsrdili	in	
jih	hoteli	pobiti«	(Apd	5,33).
Toda	apostoli	so	še	naprej	oznanjali,	Cerkev	je	

rasla,	 nasprotovanje	 pa	 je	 naraščalo.	 Štefana	 so	
kamenjali	do	smrti.	Savel	je	začel	hoditi	od	hiše	do	
hiše,	pošiljal	vernike	v	ječo	in	grozil	s	smrtjo.
Po	nekem	posebej	silovitem	izbruhu	nasilja	so	se	

številni	pripadniki	jeruzalemske	Cerkve	razkropili	po	
vsej	Judeji	in	Samariji	(prim.Apd	8,1–4).	Čeprav	je	
moralo	 biti	 težko	pobegniti	 iz	Davidovega	mesta,	
se	je	prav	zaradi	te	razkropitve	Cerkev	razširila	na	

nova	ozemlja.	Časi	so	bili	težki,	a	bratje	in	sestre	
so	ostali	odločeni,	da	bodo	ostali	zvesti	Gospodu	in	
drug	drugemu.	Ko	so	jih	preganjali,	so	se	celo	veselili	
(prim.	Apd	5,41)!

Kako se je to lahko sploh zgodilo? Od kod so prvi 
verniki	črpali	tak	pogum	in	prepričanje?

Kako je to mogoče?
Kratek	odgovor	je	»iz	Svetega	Duha«.	Od	binkošt

nega	dneva	so	se	ljudje	napolnjevali,	celo	omamljali,	
z	božjim	Duhom.	To	osupljivo	izlitje	jim	je	obrnilo	
življenje	na	glavo,	saj	so	Boga	doživeli	na	povsem	
nov	način.	Po	Duhu	je	Peter	drzno	oznanjal	o	Jezu

su	vsem,	ki	so	ga	bili	pri
pravljeni	 poslušati	 (prim.	
Apd	 2,22–38;	 3,12–16).	
Po	istem	Svetem	Duhu	so	
apostoli	začeli	delati	čudeže	
ozdravljanja	in	odrešitve	–	
celo	na	daljavo	(prim.	Apd	
3,7;	5,12–16).
Vse	to	se	je	začelo	do

gajati	nedolgo	po	tem,	ko	
je	šel	Jezus	v	nebesa.	Tako	
so zaradi spominov aposto
lov	na	njihov	čas	z	vstalim	
Gospodom,	oplemenitenih	
z binkoštnim izlitjem in z 
vsemi	čudeži,	ki	so	sledili,	
prvi	verniki	goreče	sprejeli	
svoj	 poklic.	 Hoteli	 so	 dati	
vse,	kar	so	imeli,	za	ozna
njanje	evangelija.	Še	več,	
hoteli	so	se	posvetiti	temu,	
da bi postali izvoljeno ljud
stvo	za	Gospoda,	ljudstvo,	
ki	bi	ga	lahko	imel	za	svoje.
Naslednja	Lukova	moli

tev iz Apostolskih del mor
da najbolje povzame razpo
loženje	verujočih:	»Go	spod,	
ti si naredil nebo in zemljo 

in	morje	in	vse,	kar	je	v	njih!	…	daj,	da	bomo	tvoji	
služabniki	z	vso	srčnostjo	oznanjali	 tvojo	besedo!	
Iztegni	 roko,	da	se	bodo	dogajala	ozdravljenja	 in	
znamenja	 in	čudeži	v	 imenu	tvojega	svetega	slu
žabnika	 Jezusa!«	 (Apd	 4,24.29–30).	 Ob	 njihovih	
pričakovanjih	 in	božjem	hrepenenju,	da	bi	zgradil	
svojo	Cerkev,	 ni	 čudno,	 da	 se	 je,	 ko	 so	 odmolili,	
»stresel	prostor,	kjer	so	bili	zbrani;	in	vsi	so	bili	polni	
Svetega	Duha	in	so	z	vso	srčnostjo	oznanjali	Božjo	
besedo«	(Apd	4,31).

Kako so oznanjali evangelij?
Kako so torej apostoli in prvi kristjani izpolnili svoj 

poklic	oznanjanja	evangelija	in	širjenja	Cerkve?	Ko	

GOREČA CERKEV
zakaj so prvi verniki tako odločno

oznanjali evangelij?
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so govorili	o	Jezusu,	so	imeli	gotovo	polne	roke	dela.	
Osebno	so	ga	poznali.	Videli	so	njegove	čudeže.	Niti	
grožnje	jih	niso	prestrašile.	Ljudje,	ki	so	jim	ozna
njali,	pa	so	bili	v	drugačnem	položaju.	Naslednji	rod	
nikoli	ni	videl	Jezusa.	Nikoli	ga	niso	slišali	učiti,	niti	
niso	videli	njegovih	čudežev.	Večinoma	so	se	lahko	
zanašali	le	na	besede	apostolov.
To	je	pomenilo,	da	so	morali	apostoli	čim	jasneje	

govoriti,	 ko	 so	 oznanjali	 svoje	 sporočilo.	 Njihova	
naloga	 ni	 bila	 le	 pripovedovati	 o	 Jezusu,	 njegovi	
smrti	in	vstajenju,	ampak	so	morali	svojim	poslušal
cem	pojasniti,	kaj	to	pomeni.	Z	drugimi	besedami,	
morali	so	razložiti	Jezusa	in	svoj	klic	h	kesanju	in	
spreobrnjenju!
Čeprav	se	to	sprva	zdi	lahko,	pogled	na	oznanje

vanje	apostolov	v	Apostolskih	delih	kaže,	na	koliko	
ovir	so	naleteli.	Oglejmo	si	nekaj	načinov,	kako	so	
predstavljali	svoje	sporočilo	in	kako	je	bilo	sprejeto.

Obujen iz smrti v življenje
Kakor	smo	povedali	zgoraj,	so	se	apostoli	najprej	

osredotočili	na	dejstva	o	Jezusu,	zlasti	na	osuplji
vo	 dejstvo,	 da	 je	 Jezus	 umrl	 in	 vstal	 od	mrtvih.	
V	Apostolskih	delih	 je	vsaj	štirikrat	omenjeno,	da	
je	že	samo	Peter	govoril	o	vstajenju	kot	središču	
evangelija.	Na	binkošti	je	Peter	oznanil:	»Njega	so	
–	prav	kakor	je	Bog	hotel	in	predvideval	–	izročili	
vam,	vi	pa	ste	ga	po	rokah	nepostavnežev	pribili	na	
križ	in	umorili.	Toda	Bog	ga	je	rešil	iz	smrtnih	muk	
in	obudil	od	mrtvih«	(Apd	2,23–24).	Pozneje	pove	
svojim	 poslušalcem:	 »Začetnika	 življenja	 pa	 ste	
ubili.	Toda	Bog	ga	je	obudil	od	mrtvih«	(Apd	3,15;	
5,30;	10,39–40).
Toda	niso	se	ustavili	ob	vstajenju.	Judje	verujejo,	

da	Bog	prebiva	v	nebesih,	“nad”	našimi	zemeljskimi	
domovi.	To	pomeni,	da	je	Bog	Jezusa,	če	ga	je	obudil	
od	mrtvih,	tudi	povzdignil	v	nebesa	in	tako	pokazal,	
da	ni	bil	samo	človek.	Bil	je	Božji	Sin,	poslan	iz	nebes,	
da	bi	nas	odrešil	in	spet	povzdignil	v	nebesa,	kjer	
bomo slavljeni in	poveličani	nad	vse	drugo.
Kakor	je	torej	edinorojeni	Božji	Sin	prišel	iz	nebes,	

se	je	tudi	vrnil	tja.	Ena	izmed	prvih	hvalnic	slavi	Je
zusa	kot	»nad	vse	povzdignjenega«,	ki	ima	»ime,	ki	
je	nad	vsakim	imenom«	(Flp	2,9).	Pismo	Hebrejcem	
pa	nas	uči:	»Takšen	véliki	duhovnik	je	bil	za	nas	tudi	
primeren:	svet,	nedolžen,	brez	zla;	tak,	ki	je	ločen	
od	grešnikov	in	je	postal	višji	od	nebes«	(Heb	7,26).

Povzdignjeni smo z Jezusom
Ko	so	apostoli	tako	oznanjali,	jim	je	bilo	jasno,	da	

je	bilo	Jezusovo	povzdignjenje	več	kot	le	zgodovin
sko	dejstvo.	V	njem	se	skriva	duhovna	obljuba	za	
vse,	ki	verujejo	in	so	krščeni	v	Jezusovo	vstajenje:	
Tudi mi smo lahko povzdignjeni! Pravzaprav	je	ravno	
ta	obljuba	spodbudila	prve	učence,	da	so	tako	zvesto	
hodili	za	Jezusom.	Obljuba	popolnega	odpuščanja,	
obljuba	 novega	 življenja	 v	 osebni	 zvezi	 z	 Bogom	
pa	tudi	obljuba	večnega	življenja	v	nebesih	jih	je	
navdušila	in	jim	segla	do	srca.	Ničesar	si	niso	želeli	
bolj,	kot	vsem	povedati	o	možnosti,	da	bi	doživeli	
Jezusovo	moč	tako	v	svojem	življenju	kot	v	večnosti	
–	isto	moč,	ki	so	jo	sami	začeli	okušati.
Apostol	Pavel	je	te	obljube	verjetno	najbolje	pov

zel	v	vseh	svojih	pismih.	Pisal	je,	da	bodo	tisti,	ki	so	
s	Kristusom	v	krstu	zraščeni	v	podobnosti	njegove	
smrti,	združeni	z	njim	v	podobnosti	njegovega	vsta
jenja	(prim.	Rim	6,5).	Govoril	je	tudi	o	mrtvih,	ki	
bodo	vstali	in	ne	bodo	propadli;	o	tem,	kako	se	bomo	
vsi	spremenili	in	bomo	postali	nepropadljivi.	Govoril	
je	o	tem,	kako	je	Jezus	premagal	želo	smrti	s	svojo	
zmago	nad	samo	smrtjo	(prim.	1	Kor	15,50–58).	Še	
več,	govoril	je	o	tem,	da	te	obljube	veljajo	že	zdaj,	
še	pred	smrtjo	(prim.	Rim	8,11).

Vse je mogoče
V	okoliščinah,	 ki	 so	 se	 zdele	 tako	 žalostne,	 se	

je	rodila	Cerkev	–	in	doživela	razcvet.	Ta	najmanj	
verjetni	izid	nam	dokazuje,	da	bomo	deležni	neizrek
ljivih	milosti,	če	se	bomo	učili	o	Jezusovih	besedah	
in	dejanjih,	če	bomo	upali	in	zaupali	vanj	in	če	bomo	
prosili	Svetega	Duha	za	milost.	Vse	je	mogoče	tistim,	
ki	verujejo	v	Jezusa!

Naše	najgloblje	bitje	se	razodeva	v	besedi;	naša	
svoboda	v	njej	razbohoti	svoje	dejavne	sposobnosti;	
naša	človeškost	gre	z	njo	iskat	človeškost	drugih,	išče	
stika	z	njimi,	rojeva	soglasja,	gradi	človeške	
skupnosti,	posega	v	stvari	na	svetu.	Življe
nje,	upanje,	veselje,	zavzetost,	delavnost,	
ljubezen,	luč	resnice:	vse	to	je	skrivnostno	
položeno	v	krhko	ovojnico	besede.
Toda	 človeška	 beseda	 je	 tudi	 zelo	

uboga.	Kolikokrat	nemočno	 jeclja	pred	
skrivnostmi,	v	katere	ji	ne	uspe	prodreti.	
Kolikokrat	ne	zna	posredovati	pomena,	
ki	ga	nosi	v	sebi.	Kolikokrat	ne	doseže	
željenih	rezultatov.	Kolikokrat	povzroči	so
vraštvo,	laž	in	nesoglasje,	namesto	da	bi	razodevala	

ljubezen	 do	 življenja,	 luč	 resnice	 in	medčloveško	
občestvo.
V	 ubožnosti	 besede	 se	 razodeva	 ubožnost	 na

šega	bitja.	Mi	se	ne	izenačujemo	povsem	z	življe
njem,	veseljem,	lučjo	resnice.	Te	dobrine	
so	v	nas	sicer	navzoče,	vendar	pa	so	
tudi	daleč	od	nas.	Mi	hodimo	naokrog	in	
jih	iščemo	kot	nekaj,	česar	nimamo,	k	

iskanju pa nas priganja tista delna oblika 
navzočnosti,	po	kateri	so	že	v	nas.

Kadar ne prepoznavamo te prisotnosti/odsotnosti 
življenja,	resnice	in	ljubezni	in	se	delamo,	kot	da	bi	
bili	mi	sami	življenje,	resnica	in	ljubezen	v	polnosti	
in	 celovitosti,	 varamo	 sami	 sebe	 in	 naše	 besede	
prinašajo	smrt,	laž	in	neslogo.

Carlo Maria Martini

BESEDA
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Janezova mladost –
Božja šola za misijone
Kristjani	verujemo,	da	Bog	na	skrivnosten	način	

usmerja	naša	pota	v	življenju.	To	je	razvidno	tudi	iz	
življenjske	zgodbe	Janeza	Madona,	ki	ga	je	Bog	izbral	
za	misijonarja	med	Indijanci:	kot	otrok	in	mladenič	
je	opravljal	dela,	katerih	izkušnje	so	mu	zelo	koristile	
pri	njegovem	misijonskem	delu.
Janez	Madon	se	je	rodil	29.	maja	1829	kot	naj

mlajši	od	osemrih	sinov	družine	Antona	in	Ane	Madon	
v	Podlaki	in	je	bil	še	isti	dan	krščen.	Tisti	dan	je	bil	
petek	in	mati	Ana	je	v	solzah	tarnala:	»Rodil	se	je	
na	dan	svetega	Križa	in	moral	bo	iti	po	svetu	in	trpel	
bo	kot	Kristus.«
V	otroških	 letih	je	bil	pastirček,	ko	je	odrastel,	

je	 pomagal	 pri	 delu	 na	 polju	 in	 se	 naučil	mnogo	
takega,	kar	mu	je	kasneje	koristilo,	ko	je	Indijance	
učil	umno	obdelovati	 zemljo.	Prvo	šolsko	učenost	
je	prejel	pri	duhovniku	v	Batah,	kakor	pred	njim	že	
njegov	starejši	brat	Blaž,	ki	je	leta	1841	pel	novo	
mašo.	Čez	eno	leto	so	straši	tudi	Janeza	poslali	v	
višje	šole:	začel	jih	je	v	Gorici,	nadaljeval	in	končal	
pa	v	Bergamu,	kjer	je	bil	njegov	brat	vojaški	kaplan.	
Leta	1848	je	bil	njegov	študij	prekinjen	in	dobil	je	
službo	pri	finančnem	knjigovodstvu,	kjer	se	je	izuril	
za	 uradne	 dopise	 v	 svojih	misijonarskih	 letih.	 Pri	
vseh	težavah	je	opravil	maturo	in	odšel	k	stricu	na	
Dunaj.	Zelo	se	je	zanimal	za	arhitekturo	in	nabral	
veliko	znanja	tudi	s	tega	področja.
V	globini	svojega	srca	je	začutil	klic	k	duhovni

štvu.	Hotel	je	postati	redovnik	in	vstopil	je	v	kapu
cinski	red.	Redovno	obleko	 in	novo	 ime	–	Serafin	
Goriški	(po	rodni	pokrajini)	je	prejel	4.	maja	1858.

Našel je svoje mesto
in tam ostal do konca
Po	treh	letih	redovniške	vzgoje	in	bogoslovnega	

študija	je	bil	13.	januarja	1851	posvečen	v	duhovni

ka.	Služboval	je	po	različnih	krajih	vse	do	leta	1871,	
ko	se	je	pri	dvainštiridesetih	letih	odločil,	da	gre	za	
misijonarja	v	Čile,	kjer	so	imeli	kapucini	svoje	mi
sijone	med	Indijanci.	Na	željo	brazilske	vlade	pa	so	
ga predstojniki poslali med Indijance v pragozdu v 
provinci	Minas	Gerais	na	severu	Brazilije.	Za	sodelav
ca si je sam izbral petnajst let mlajšega redovnega 
sobrata	očeta	Angela	iz	Sassoferrata.	Prihodnost	je	
pokazala,	da	je	res	dobro	izbral:	oče	Serafin	je	bil	
odličen	predstojnik,	oče	Angel	pa	zvest	in	vztrajen	
sodelavec.
Iz	Rima	sta	odpotovala	8.	februarja	1872	in	po	

petindvajsetih	dneh	plovbe	s	parnikom	sta	7.	aprila	
1872	prispela	v	Rio	de	Janeiro.	Od	tam	sta	na	konjih	
odpotovala v svoj misijon v dolini reke Mucuri in 
prišla	tja	13.	aprila	1873,	na	Veliko	noč.	Na	nekem	
posestvu	belih	naseljencev,	ki	so	imeli	kapelo,	sta	
darovala	praznično	mašo,	ki	se	je	je	udeležilo	tudi	
nad	sto	že	krščenih	Indijancev.
S	 tega	 posestva	 sta	 več	mesecev	 raziskovala	

okolico,	da	bi	našla	kraj,	primeren	za	misijon.	Sve
tovali	so	jima,	naj	bo	ta	kraj	na	še	nezasedenem	
področju	pragozda,	primeren	za	zbiranje	več	rodov	
Indijancev;	lega	tega	kraja	naj	bi	nudila	lep	razgled	
in	omogočala	ustanovitev	naselja,	župnijskega	sre
dišča	in	kasneje	mesta,	v	bližini	naj	bi	bilo	dovolj	
zemljišč	za	obdelovanje	in	močni	izviri	pitne	vode.	
Ko	sta	po	dolgem	 iskanju	tak	kraj	odkrila,	 je	oče	
Serafin,	prevzet	nad	čudovitim	razgledom,	vzkliknil:	
»Od	tod	ne	pojdemo	proč!«	In	res	sta	oba	ostala	
tam	do	smrti:	oče	Serafin	45	let,	oče	Angel	pa	63	
let.	Tam	sta	pustila	vzorno	župnije	in	urejeno	mesto	
Itambacuri.

»Poklekujem pred vsakim
 od teh misijonarjev«
Veliko	 teh	 let,	 zlasti	 prvih	dvajset,	 je	 bilo	 zelo	

težkih	in	misijonarja	sta	bila	pogosto	v	smrtni	ne

naša kultura
Silvester Čuk

JANEZ MADON
OČE SERAFIN GORIŠKI

29. maj 1829 – 3. december 1918
Slovenski duhovnik Ludvik Ceglar (1917-1998), doma iz Metlike, ki je dolga 

leta živel in delal v Braziliji, je tam “odkril” našega rojaka Janeza Madona – ka-
pucina očeta Serafina Goriškega, ki je v tej veliki državi Južne Amerike znan in 
spoštovan, v rojstni domovini pa je bil še popolnoma nepoznan. Ta mož orjaške 
postave in širokega srca je petinštirideset let (1873-1918) deloval kot misijonar 
med brazilskimi Indijanci v pragozdu Amazonije. Po zgledu svetniškega škofa 
Friderika Barage in drugih slovenskih misijonarjev je bil oče Serafin Goriški ne 
le oznanjevalec Kristusove blagovesti med brazilskimi Indijanci, temveč se je 
trudil tudi za človeški dvig in za civilizacijo teh zapostavljenih ljudi. Sad Ceglar-
jevih raziskovanj je zajetna knjiga “Apostolski misijonar oče Serafin Goriški”, ki 
je izšla leta 1982 pri Goriški Mohorjevi družbi. Po tej knjigi je pisateljica Zora 
Piščanec tega velikana vere predstavila v knjižici “Apostol brazilskih Indijancev”, 
ki je izšla leta 1987 v Mali knjižnici Ognjišča.
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varnosti,	ki	jima	je	grozila	s	strani	belih	naseljencev	
kot	tudi	od	Indijancev.	Beli	naseljenci	so	v	svojem	
pohlepu	hoteli	zasesti	ozemlje,	na	katerem	so	živela	
indijanska	plemena,	ki	so	se	preživljala	z	lovom,	in	
da	bi	to	dosegli,	so	Indijance	brezobzirno	izkoriščali	
kot	sužnje	ali	jih	kar	pobijali.	Ti	pa	so	se	jim	ma
ščevali.
Oče	 Serafin	 je	 že	 v	 svoji	 prvi	 pridigi	 poudaril	

vzvišen	namen	poslanstva	misijonarjev.	Priseljence	
je	prosil,	naj	se	družijo	z	Indijanci	kot	z	brati,	naj	
jih	ščitijo	in	skušajo	pridobiti	njihovo	zaupanje.	Tak	
odnos do Indijancev okoliškim veleposestnikom 
ni	bil	všeč	 in	so	na	vse	mogoče	načine	spletkarili	
proti	očetu	Serafinu.	On	je	čez	noč	postal	upravitelj	
ogromnega	veleposestva,	da	bi	pridelovali	hrano	za	
indijanske	naseljence.	Zanje	je	ustanovil	šolo	ter	jih	
učil	poljedelstva	in	raznih	obrti	in	še	kako	prav	mu	je	

prišlo	znanje,	ki	si	ga	je	nabral	v	mladosti.	Kasneje	
je	ustanovil	redno	šolo	za	otroke	in	mladino;	šolo	
za	dekleta	je	zaupal	redovnicam,	ki	jih	je	povabil	iz	
Italije.	Pri	graditvi	naselja,	zlasti	velike	cerkve,	je	
bil	on	sam	arhitekt,	nadzornik	in	delavec	in	tako	z	
zgledom	spodbujal	svoje	Indijance.
Ob	 koncu	 življenja,	 ki	 se	mu	 je	 izteklo	 3.	 de

cembra	1918,	 je	 lahko	z	zadovoljstvom	gledal	na	
opravljeno	delo.
Nedvomno	je	papež	Janez	Pavel	II.	imel	v	mislih	

tudi	njega,	ko	 je	11.	 julija	1980	v	Manausu,	sre
dišču	Amazonije,	 v	 nagovoru	misijonarjem	dejal:	
»Še	 z	 eno	 besedo	 bi	 rad	 ganljivo	 počastil	 tisoče	
misijonarjev,	ki	so	se	od	odkritja	Brazilije	do	danes	
trudili	na	vsem	tem	brazilskem	ozemlju…	Poklekujem	
pred vsakim od teh grobov in pred vsakim od teh 
misijonarjev…«

SMS	za	kontrolo	potovanj	žensk	izven	države.	To	
je	nova	“varnostna”	mera,	ki	je	pridržana	za	nežni	
spol	 v	 Savdski	 Arabiji.	 Varnostna	 služba	 obvesti	
“čuvaja”	 ženske	 (očeta,	moža,	 brata	 ali	 varuha),	
če	 zapusti	 deželo,	 tako	 da	 pošlje	 sms	 na	 njegov	
prenosni	telefon.	Deluje	tako	uspešno,	da	obvesti	
“čuvaja”	tudi,	če	potuje	skupaj	z	žensko.	Sistem	je	
v	tajnosti	izdelal	riadski	Urad	za	priseljence,	razkril	
ga	je	pa	nek	mož:	ko	je	bil	z	ženo	na	letališču,	se	je	

tudi to je islam

SAVDSKA ARABIJA
KONTROLA ŽENSK

Na	prvo	mesto	je	že	enajstič	postavila	komuni
stično	Severno	Korejo,	kjer	je	v	delovnih	taboriščih	
od	50.000	do	70.000	kristjanov.
Sledijo	ji	islamske	države:	Savdska	Arabija,	Afga

nistan,	Irak,	Somalija,	Maldivi,	Mali,	Iran,	Jemen	in	
Eritreja.	Kristjane	vse	bolj	zatirajo	tudi	v	državah	
“arabske	 pomladi”.	 »Islamska	 združenja,	 kot	 so	
muslimanski	bratje	in	salafisti,	so	revolucije	in	demo
kratične	volitve,	kakršne	so	bile	v	Egiptu,	izkoristili	
kot	odskočno	desko	za	prihod	na	oblast.	Žal	ta	čas	ne	
vidimo	konca	čezmejnemu	širjenju	skrajnega	islama	
z	množičnim	preganjanjem	in	izganjanjem	krščan
ske	manjšine,«	 je	 povedal	 voditelj	 nemške	Open	
Doors	Markus	Rode.	Dejal	je,	da	kristjane	zatirajo	
in	preganjajo	tudi	v	državah,	kjer	muslimani	niso	v	
večini.	Na	seznamu	takšnih	držav	so	se	prvič	poja
vile	afriške	države	Mali,	Tanzanija,	Kenija,	Uganda	
in	Niger.	V	Maliju	so	nestrpni	islamisti,	ki	so	blizu	Al	

PREGANJANIH VEČ KOT
100 MILIJONOV KRISTJANOV

Kaidi,	zavzeli	severni	del	države	in	prisilili	kristjane,	
da	so	od	tam	pobegnili.	Islamistična	združenja	se	
vse	bolj	vtihotapljajo	v	družbo,	obenem	pa	napadajo	
kristjane	v	Tanzaniji,	Keniji,	Ugandi,	Nigru	in	Nigeriji.

Kitajska je na seznamu kršiteljev verske svobo
de	na	37.	mestu,	še	lani	je	bila	na	21.	Tamkajšnja	
vlada	 gleda	 na	 tako	 imenovane	 nedržavne	 hišne	
skupnosti oziroma na verske skupnosti še vedno 
kot	na	nezakonite,	zato	imajo	le	te	določene	omejit
ve,	praviloma	pa	lahko	nemoteno	opravljajo	svoje	
obrede.	Vlada	hoče	imeti	nad	njimi	nadzor,	zato	jim	
morajo	poročati	o	vseh	svojih	dejavnostih.	Še	vedno	
pa sedi v zaporih zaradi vere oziroma svojih verskih 
dejavnosti	najmanj	sto	kristjanov.	Open	Doors	na	
splošno	ugotavlja,	da	bolj	ali	manj	hudo	kristjane	
preganjajo	v	petdesetih	državah,	da	se	to	preganja
nje	močno	krepi	v	Afriki	ter	da	po	vsem	svetu	trpi	
več	kot	sto	milijonov	kristjanov.

Dobrodelna organizacija Open Doors je na začetku letošnjega leta objavila poročilo, v katerih državah 
najhuje preganjajo kristjane.

na	njegovem	prenosnem	telefonu	pojavilo	sporočilo,	
da	je	žena	na	tem,	»da	bo	zapustila	mednarodno	
letališče	v	Riadu«.	Vznemirjen	se	je	povezal	z	znanim	
aktivistom	za	pravice	ženske,	ki	je	zadevo	spravil	
na	medmrežje.
»Oblasti	uporabljajo	tehnologijo,	da	nadzorujejo	

ženske,«	poroča	pisateljica	Badriya	alBishr,	ki	obto
žuje	»stanje	suženjstva,	v	katerem	živijo	Savdijke,	
pa	naj	bodo	žene,	matere,	vdove,	bogate	ali	revne.«	
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Po	muslimanskem	zakonu	nobena	ne	sme	zapustiti	
države	 brez	 podpisanega	 pooblastila	 varuha.	 »Ta	
tehnologija,«	nadaljuje	alBishrova,	»je	plod	zaostale	
miselnosti,	ki	nas	hoče	imeti	kakor	zaprte	v	ječi.«
Odločitev	vlade	ni	razjezila	samo	žensk,	ampak	

tudi	mnoge	moške.	Na	 Twitterju	 se	 eden	 od	njih	
norčuje:
»Naša	vlada	bo	ženskam	kmalu	vsadila	mikročip,	

da	jim	bo	lahko	sledila	povsod.«
Novi	način	kontrole	so	uvedli	po	škandalu,	ki	ga	je	

povzročil	beg	ženske,	ki	se	je	spreobrnila	v	krščan
stvo,	na	Švedsko.	Avgusta	2012	je	prišla	v	javnost	
zadeva	mlade	uslužbenke	banke	alKhari	na	vzhodu	
Savdske	Arabije,	ki	je	prišla	v	stik	s	krščanstvom	po	
zaslugi svojega odgovornega libanonskega rodu in 
nekega	savdskega	kolega.	Krščanstvo	jo	je	očaralo	
in	se	je	odločila	pobegniti	najprej	v	Libanon,	potem	
pa	na	Švedsko,	kjer	zdaj	živi.	Preiskave	so	pokaza
le,	da	ji	je	uspelo	uiti	s	pomočjo	nekega	uradnika	
iz	urada	za	potne	liste,	ki	je	ponaredil	pooblastila	
varuha,	v	tem	primeru	njenega	očeta.	Ta	je	prijavil,	
da	je	dekle	izginilo,	kar	je	pripeljalo	policijo	do	obeh	
moških,	ki	sta	še	vedno	zaprta.	Obtožba	je,	da	sta	
skušala	spreobrniti	žensko,	naj	zapusti	islam,	in	da	

sta	ji	pomagala	oditi	in	države.	Dekletova	družina	
zahteva,	da	jo	je	treba	vrniti	tudi	s	silo.
V	Savdski	Arabiji	ženske	žive	pod	trdimi	predpisi	

koranskega	zakonika.	Morajo	biti	popolnoma	pokrite,	
iz	hiše	smejo	samo,	če	jih	spremlja	moški,	ne	smejo	
voziti	 avta.	 Aktivistka	 Souad	 alŠammari	 je	 prva	
odvetnica,	ki	ima	pravico	braniti	primere	žensk	na	
savdskih	sodiščih.	Večkrat	je	poudarila,	da	»v	deželi	
ne	 bo	 pravih	 reform	bres	 spremembe	pogojev,	 v	
katerih	žive	ženske,	ki	z	njimi	ravnajo	kot	‘z	otroci’	
tudi	takrat,	kadar	zasedajo	visoka	mesta	v	podjet
jih.«	Odvetnica	sodi,	da	je	islamski	zakonik	šarija	
tudi	gospodarski	škodljivec	za	deželo.	Brezposelnost	
med	savdskimi	ženskami	je	več	kot	30%.

Kralj Abdulah je poskušal z nekaterimi plašnimi 
reformami,	da	bi	izboljšal	njihovo	stanje.	Ženskam	
je	dal	glas	pri	občinskih	volitvah,	ki	bodo	leta	2015,	
zmanjšal	 je	tudi	moč	mutawe,	brezobzirne	verske	
policije,	ki	nadzoruje	ukaze	šarije	med	prebivalstvom.	
Že	v	preteklosti	so	nekateri	vladarji	poskušali	refor
mirati	savdsko	družbo.	Prvi	je	bil	kralj	Fajsal,	ki	je	v	
60.	letih	prejšnjega	stoletja	uvedel	obvezno	šolanje	
tudi	za	dekleta.	Danes	je	mlajših	žensk	z	univerzitet
no	diplomo	več	kot	njihovih	moških	kolegov.

Tako	sva	se	našla	v	avtobusu	drug	ob	drugem,	
skupaj	do	končne	avtobusne	postaje	na	planoti	pod	
goro	Fudži;	on	najbrž	po	svojih	opravkih,	jaz	pa	v	
gorsko	kočo	(“bajta”	je	pravilneje),	ki	mi	je	bila	dana	
na	razpolago	od	časa	do	časa.	Ker	sva	se	na	ozkih	
sedežih	skoraj	dotikala,	sva	čutila	neke	vrste	pritisk,	
ki sva ga razelektrila z medsebojnim nasmeškom in 
stiskom rok:
»Pozdravljeni!«	(Seveda	japonsko,	ki	ima	za	to	

najmanj	štiri	besede,	prijazno	vljudne,	a	ne	prisrč
ne.)
Kar	hitro	ugotoviva,	da	bova	v	avtobusu	do	konca	

vožnje.	On	da	gre	po	opravkih,	ki	mu	kot	odvetniku	
ne	dajo	miru	niti	na	koncu	tedna.	Jaz	pa,	da	sledim	
povabilu	prijateljev.
»Veseli	me,	da	mi	ni	 treba	govoriti	angleško,«	

pravi	smehljaje.
Sicer	pa	govoriva	gledajoč	drug	drugega	v	obraz,	

tako	da	nama	ni	treba	govoriti	tako	glasno,	da	bi	
potniki	 na	 desni	 od	 naju	 in	 na	 štirih	 sedežih	 za	
nama	lahko	kaj	slišali.	Silno	so	radovedni,	ko	so	v	
bližini	nejaponskega	obraza.	(Obraz	je	važen,	ker	
je	nosilec	govora.)	Zunaj	avtobusa	se	precej	hitro	
menjavajo	obcestne	hiše	in	hiške	(teh	je	največ),	
pobočja,	travniki,	gozdovi,	nadcestni	“mostovi”	za	
hitro	cestno	povezavo	z	zelo	oddaljenimi	kraji.	Smeri	
so	nakazane	v	velikih	črkah	v	angleščini	in	v	velikih	

ideogramih	v	japonščini.
S svojimi nonstop vprašanji odvetnik zaenkrat 

prevzame	pobudo.	Vprašanja	so	najprej	splošna,	a	
se	polagoma	zožijo,	tako	da	čez	nekaj	minut	izve,	
da	sem	misijonar	in	da	učim	na	univerzi	v	Tokiu.
»Verjemite	mi,	da	sem	vesel,	da	sem	se		lahko	z	

vami	srečal,«	mi	reče	z	glasom,	ki	ne	prenese	dvo
ma.	»Vam	smem	zaupati	nekaj	osebnega?«
»Prosim,	če	tako	želite,«	odgovorim.
»Ali	poznate	Angleža	doktorja	Dawkinsa?«
Prikimam.
»V	eni	svojih	zadnjih	razprav	o	Bogu	pravi,	da	

je	zanj	najbolj	očarljiva	gotovost,	da	 je	stvarstvo	
nastalo	–	 iz	nič.	Da	 torej	ne	potrebuje	nobenega	
bitja	–	stvarnika	–,	brez	katerega	stvarstvo	ne	bi	
moglo	biti.«
»Razumem,«	spet	prikimam	(Japonci	sami	radi	

malo	govorijo,	 zato	pa	dosti	 kimajo,	 kar	 občutijo	
kot	čisto	osebno,	tako	rekoč	telesno,	udeležbo	pri	
sogovorcu).
On	pa,	z	rahlo	tišjim	glasom,	in	z	malce	sklonjeno	

glavo:
»Naenkrat	sem	bil	srečen,	da	sem	našel	odgo

vor,	ki	sem	ga	iskal	že	od	višješolskih	let.	Vzroka	za	
stvarstvo	ni	treba	iskati!	Vzroka	ni!	Nastalo	je	iz	nič!«
»Razumem,	dobro	vas	razumem,«	rečem	komaj	

slišno	s	prikimljajem.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega zdelanega misijonskega cekarja

»IZ NIČ NI NIČ,
GOSPOD ODVETNIK!«
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»Saj	me	razumete,«	nadaljuje	on,	»če	nekdo,	ki	
je	profesor	na	univerzi,	doktor	v	svoji	stroki,	brez	
obotavljanja	trdi,	da	je	edini	odgovor	na	vprašanje	
nastanka	vsega	–	nič,	potem	mora	biti	tehten	razlog	
za	tako	odločen	odgovor.	Ali	ne?«
Prikimam,	a	moj	obraz	je	brez	izraza.
»In	vendar	nisem	ostal	dolgo	srečen	z	ničem,«	

nadaljuje,	»kot	advokat	ne	morem	nikdar	računati	z	
‘nič’.	Še	tako	nenavaden	dogodek	je	posledica,	ki	jo	
skušam	razvozlati.«	Pogleda	me	od	strani:	»Lahko	
rečem,	uspešno,«	malo	v	zadregi	doda.	In	vpraša:	
»Kaj	pa	vi	pravite?	Tudi	vi	ste	doktor	v	svoji	stroki.«

Brez obotavljanja mu odgovorim:
»Iz	nič	ni	nič,	gospod	advokat!	Vaša	tako	uspešna	

stroka	vam	to	potrjuje.	Menim,	da	bi	napravili	neke	
vrste	samomor,	če	bi	naenkrat	ravnali	po	misli:	nič	
je	odgovor	za	vse	neznano.«
Ponudi	mi	roko,	da	mu	jo	stisnem,	on	pa:
»Prav	ste	zadeli:	gre	za	misel,	ki	si	jo	sami	ustva

rimo,	kot	toliko	misli,	ki	ne	čakajo	na	potrdilo	s	strani	
resničnosti,	na	primer	v	umetnosti.«
Oba	se	zazreva	v	svet	onstran	oken.	Na	koncu	

vasi	 nekaj	 gori.	 Počasi	 se	 dviga	 dim	 proti	 nebu.	
Med	avtobusom	in	ognjem	drvi	gasilski	avto;	najbrž	
naznanja	požar	z	značilnim,	živčnim	hupanjem,	ki	
pa	ga	v	avtobusu	ne	slišimo.	Ogenj	od	časa	do	časa	
vzplamti	in	švigne	kvišku.	Blizu	ognja	stoji	hiša	–	jo	
bo	ogenj	dosegel?	Najin	avtobus	krene	na	desno,	
ognja	ne	vidiva	več.
Avtobus	se	še	enkrat	ali	dvakrat	ustavi,	da	odloži	

potnike	na	za	to	dostopnih	postajah.	Najin	cilj	leži	
na	majhni	vzpetini.	Ob	njenem	vznožju	stojita	dve	
ženski,	ki	močno	mahata	v	smeri	najinega	vedno	bolj	
počasnega	vozila.	Odvetnik	tudi	zamahne	z	roko	in	
mi smehljaje pove:
»Moja	snaha	in	njena	hči.«
Menda	se	že	dolgo	niso	videli,	ker	je	vse	tri	zajela	

izmenjava	kimanja	in	mnogih,	sicer	lepo	obvladanih	
kretenj.
Zlaha	se	izmuznem;	kar	precej	potnikov	je	izsto

pilo	in	ustvarilo	gnečo.	Le	enkrat	se	ozrem	in	vidim,	
kako	odvetnik	s	sorodnicama	gleda	za	mano.	Z	roko	
jim	pomaham	v	slovo	in	vsi	trije	enako	odzdravijo.	
Pred	mano	se	cesta	nadaljuje	navkreber.
Dan	v	gorah	je	daljši	od	dneva	v	velemestu,	ka

kršno	je	Tokio.	Morda	zato,	ker	toliko	visokih	stavb	
popoldne	hitro	prižge	luči	(v	kolikor	jih	še	ni	že	zju
traj)	in	tako	rekoč	zapira	pogled	v	nebo.	Posebno	v	
Tokiu,	kjer	je	vsak	kvadrat	zemlje	tako	visoko	cenjen	
in	se	stavbe	z	uradi	skoraj	stiskajo	druga	k	drugi.	
Za	128	milijonov	ljudi	na	teh	otokih...
V	teh	gorah,	vsaj	tisoč	metrov	nadmorske	višine,	

teh	milijonov	ni	čutiti.	Dan	se	nagiba	k	počitku,	a	
ptiči	še	vedno	kramljajo.	Oblakov	na	nebu	skoraj	ni.	
Zdaj	pa	zdaj	zdrvijo	po	cesti	avtomobili,	manj	hitro	
tovornjaki;	 cesta	 se	dviga	v	prelaz,	 ki	 je	 križišče	
cest	in	vhod	v	sosednjo	administrativno	pokrajino.S	
ceste	zavijem	v	gozd;	upam,	da	pod	njegovimi	bori	
najdem	“svojo”	bajto.	In	jo	res	najdem.	Vzdolž	nje	
leži	deblo	ogromnega	bora.	Pozneje	sem	zvedel	od	
upravitelja	 tistega	 ozemlja,	 da	 je	med	 viharjem	
vanj	udarila	strela	in	da	bi	moral	–	z	ozirom	na	svoj	

položaj	nad	bajto	–	pasti	naravnost	čez	bajto...	pa	
ga	je	nekaj	moralo	potisniti	vstran,	da	je	padel	lepo	
vzdolž	bajte,	ne	pa	nanjo.	Da	v	teh	gorah	navidez	
mogočni	bori	padajo	zadeti	od	strele...	Zemlja	pod	
goro	Fudži	je	vulkanska	in	torej	ne	globoka	in	borove	
korenine	ne	segajo	globoko.
»Nekaj	ga	 je	moralo	potisniti	vstran,«	 je	 rekel	

upravitelj.
Pravilno,	“nekaj”	–	vsaj	nekaj,	ker	iz	nič	ni	nič.	

Zame	pa	je	bl	ta	“nekaj”	bolj	konkreten:	ljuba	Božja	
Previdnost!	Zahvalil	sem	se	ji.
Stojim	pred	“svojo”	kolibo	in	iščem	ključ.	Navad	no	

ga	nosim	v	prsnem	žepu.	Usedem	se	na	štor	pred	
vrati	–	hočem	premisliti	vso	stvar.	Iz	nič	ni	nič,	torej	
mora	biti	nekje	nekaj,	kar	je	“odgovorno”	za	dejstvo,	
da	ne	najdem	ključa.	Če	ga	ne	najdem,	moram	nazaj	
na	avtobusno	postajo	–	morda	je	še	kakšen	avtobus	
za	pot	nazaj	v	Tokio.	Če	ne,	bom	moral	prenočiti	v	
tako	imenovanem	“ljudskem	motelu”,	ki	je	cenen	in	
snažen,	toda	ali	bo	odprt	v	tem	času	izven	turistične	
sezone?
V	prsnem	žepu	sem	hranil	denar	za	avtobus.	Da	

ne	bo	pomote,	sem	dal	ključ	–	kam	drugam	od	obi
čajnega	prsnega	žepa?	Sežem	v	nahrbtnik,	najdem	
denarnico,	 nabreklo:	 ne	 od	denarja,	 ampak	od	–	
iskanega	ključa.	Hvala	Bogu!
V	bajti	grem	najprej	v	sobo,	ki	mi	služi	za	japon

sko	kopalnico.	Soba	ni	velika	 in	polovico	prostora	
zavzema	kad.	Električna	napeljava	v	njej	ogreje	vodo	
do	stopnje,	ki	pomeni	povprečnemu	Japoncu	“dokaj	
vročo	vodo”	(po	naše:	precej	vročo	vodo),	da	se	v	
kadi	dobro	počutiš	in	se	znebiš	dnevne	utrujenosti.	
Na	“dokaj	vročo”	kopel	sem	se	tako	navadil,	da	si	
je	želim	vsak	večer.	Toda	problem	je	kad	z	vsem,	
kar jo dela dostopno in prijetno: temperatura pozimi 
je	tako	nizka,	da	lahko	spomladi	povzroči	razpoko	
v	 kadi.	 Viharni	 bliski	 so	 tako	močni,	 da	 večkrat	
nevtralizirajo	električne	naprave	v	celi	okolici,	kjer	
udarjajo	v	zemljo.
Previdno	odstranim	štirioglati	pokrov,	ki	varuje	

približno	en	meter	visoko	kad.	Previdno	–	ne	vem,	
kaj	vse	lahko	najdem	v	kadi.	Zdaj	je	vsa	pred	mojimi	
očmi.	Na	dnu	kadi	ležijo	–	štiri	mrtve	miši.	Pokrov	
na	kadi	 je	 težak,	skozi	njega	niso	mogle	priti.	 In	
vendar	–	iz	nič	ni	nič!	Tisti	večer	se	kadi,	ki	sem	jo	
spet	pokril,	nisem	dotaknil.

Drugi dan je upravitelj tega ozemlja miši odstra
nil,	kemično	očistil	kad	 in	mi	pokazal	dve	cevi,	ki	
vodita	v	kad	za	dovod	elektrike	in	plina.
»Pozabili	ste	zamašiti	ta	dva	dostopa	v	kad.	Miši	

so	prišle	v	kad	po	teh	ceveh,	niso	pa	mogle	nikamor	
iz	nje.	Ne	pozabite,	prosim,	zamašiti	cevi,	preden	
odidete	v	Tokio.«

Naj dodam še to: upravitelj je skopal luknjo za 
vse	štiri	miši	med	samimi	rožami	nedaleč	od	bajte.	
Ko	je	zadnjič	pogrebel	zemljo,	ki	je	rekel:
»Ste	opazili?	Mlade	so	bile	te	miši	in	lepe.«
Še	zdaj	menim,	da	bi	mu	moral	pritditi.	A	moj	

pogled	je	ujela	čudovito	lepa	roža	ob	“grobu”.	In	bel	
metulj,	ki	se	je	pravkar	od	nje	poslavljal.	Nisem	bil	
edini,	ki	ga	je	gledal.	Nad	mano	na	borovi	veji	ga	
je	gledal	ptič.
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Kot je dobro ugotovil dr. Tomšič, ta vlada sploh nima nobenega načrta, kako reševati gospodarsko krizo v Sloveniji. To je seveda čisto logično: prvo 
načelo vlade je, da ima izdelan načrt vladanja. In če ga nima, to potrjuje njeno breznačelnost. Kako bi tudi imela načela in načrt vlada, ki jo je izmešetarila 
tranzicijska levica (vsi vemo, kdo v resnici vleče vse niti), ki ji gre le za ohranitev njihovih privilegijev in je bil edini cilj vreči Janševo vlado. Saj niso prvi 
v zgodovini. Že francoski kralj Ludvik XV., ki je neusmiljeno zapravljal državno premoženje, je ob misli na prihodnost izrekel znamenite besede: »Après 
nous le déluge – za nami potop«. Ta potop je tudi prišel v obliki francoske revolucije, ko so padale glave kraljeve rodbine ter privilegiranega plemstva, 

Vlada Alenke Bratušek je svoj mandat začela na zares “sanjski” način.
Že nekaj ur po njeni prisegi je izbruhnila prva afera, povezana z 

enim od ministrov, tj. ministrom za infrastrukturo in prostor Igorjem 
Maherjem, in njegovim domnevnim črnograditeljstvom. Ta je moral 
nato manj kot teden dni po nastopu ministrovanja odstopiti. S tem je 
bil postavljen rekord, kar zadeva trajanje ministrskega mandata, pa 
tudi glede tega, koliko časa je posamezna vlada zdržala brez škandalov.

Določeni indici kažejo, da je šlo pri tej zgodbi za “notranji obračun”. 
Povedano je bilo namreč, da so o njej zelo intenzivno poročali osrednji 
mediji, se pravi tisti, ki sicer praviloma zamolčijo (ali vsaj minimalizirajo) 
zadeve, ki bi lahko obremenile ključne ljudi novokomponirane vladajoče 
garniture (kot je bil primer s sumi o ugodnostih, ki naj bi jih bila deležna 
Bratuškova od Javnega gospodarskega zavoda Brdo). In ni naključje, 
da je bil tarča minister iz vrst Državljanske liste, tiste stranke torej, ki 
je v začetku leta zakuhala politično krizo. Ta ima sicer v svojih vrstah 
kar nekaj raznoraznih “maherjev”. Vendar gre tukaj očitno predvsem 
za poskus preventivnega discipliniranja njenega predsednika Viranta. 
Kot kaže, so tisti, ki so sodelovali pri nastanku zdajšnje koalicije, prav 
njega ocenili za njen najšibkejši člen (kar je glede na pretekla ravnanja 
logično), zato so se odločili, da mu že v izhodišču obrzdajo oblastniške 
apetite. Diskreditacija in posledično odstranitev “njegovega” ministra 
je tako sporočilo, da naj se zaveda, kje je njegovo mesto.

Nasploh ima novonastala vlada dobre predispozicije, da postane 
najmanj uspešna med vsemi vladami v zgodovini samostojne Slovenije. 
Že sam nabor ministrov je daleč od nekega sanjskega moštva, ki so nam 
ga obljubljali nekateri. Med njimi sicer najdemo strokovne in razumne 
ljudi, a so nekateri od teh brez resnih vodstvenih izkušenj. Velike težave 
so bile predvsem pri izbiranju finančnega ministra, saj noben uveljavljen 
finančnik ni bil pripravljen prevzeti položaja, tako da so se v zadnjem 
hipu odločili za anonimneža, ki povrhu prihaja iz osrednje slovenske 
banke, ta pa je zaradi nespametne politike v hudih finančnih težavah. 
(Kako naj bi takšen reševal težave celotnega finančnega sektorja?) Da 
ne govorimo o škandalozni izbiri za položaj obrambnega ministra, 
na katerega so imenovali človeka, ki je v času osamosvajanja odkrito 
nasprotoval ustanovitvi slovenske vojske. In ki se je zdaj dogovarjal o 
kadrovskih čistkah, še preden je bil imenovan. Takšna izbira pomeni 
zavestno norčevanje iz vrednot slovenske osamosvojitve.

Vendar najbolj problematična ni kakovost ministrske zasedbe, 
temveč kakovost vladnega programa. Se pravi njena odsotnost. Besedilo 
koalicijske pogodbe je namreč na nivoju premierkinega magistrskega 
spisa. Ni videti, da bi se jim kaj dosti sanjalo o tem, kako se lotiti re-
ševanja iz krize. Posledica tega je opazno zvišanje donosov slovenskih 
državnih obveznic (kar pomeni dražje zadolževanje države), do katerega 
je prišlo prav v času ustoličenja nove vlade. 

Tokrat sem si naslov sposodil od dr. Matevža Tomšiča, ki je na siol.net objavil komentar k prvim korakom nove vlada. Da bo nova vlada nekakšno 
skrpucalo, je bilo jasno že takrat, ko se je pojavilo ime Alenke Bratušek kot bodoče mandatarke za njeno sestavo. Ne le njena kameleonska menjava 
strank (kar tri je “osrečevala” s svojim članstvom), ampak to, da se je vedno nemudoma pridružila tisti stranki, ki ji je trenutno najbolje kazalo, kaže, 
da je  (vsaj v preteklosti) bilo njeno edino načelo popolna breznačelnost. O strokovnosti niti ne bi govorili, saj je Bratuškova ena izmed tistih oseb, ki so 
najbolj odgovorne za popolni propad slovenskega gospodarstva. Ob tem mi prihaja na misel zgodba, kako so kozo postavili za varovanje zelnika. Kaj 
je od zelja ostalo, si lahko predstavljamo. Sicer pa naj dr. Tomšič pove, kakšen je bil ta začetek, ki mu ni para.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

ZAČETEK, KI MU NI PARA

MEHIKA
skrajna revščina

Od 110 milijonov prebivalcev Mehike jih ena 
desetina	živi	v	skrajni	revščini.	Sicer	je	bil	dosežen	
določen	napredek	glede	skrbi	za	 ljudi	na	splošno,	
vendar	ostajajo	problemi,	vezani	na	dohodke,	pre
hranjevanje	in	ceno	hrane.	Nizke	dohodke	in	slabo	
prehrano je treba delno pripisati svetovni gospo
darski	 krizi	 in	 dvigu	 cen.	 Nekaj	 napredka	 je	 bilo	
doseženega	pri	dostopu	do	pitne	vode,	do	betonskih	
stanovanj	in	do	šolanja.	Agencija Fides.

PERU
umikanje ledenikov

Zaradi	 podnebnih	 sprememb	 se	 ledeniki	 v	 se
vernih	Andih	neustavljivo	manjšajo,	posebno	še	na	
območju	Bele	Kordiljere,	kar	spravlja	v	nevarnost	
krajevno	 prebivalstvo.	 Umikanje	 ledenikov	 se	 je	
začelo	v	drugi	polovici	19.	stoletja,	v	zadnji	četrtini	
20.	stoletja	pa	vedno	hitrejše.	Oregonska	univerza	
opozarja,	da	je	treba	ta	umik	skrbno	opazovati,	ker	
lahko	ogrozi	turizem,	od	katerega	živi	prebivalstvo	
v	teh	krajih.	Agencija Misna
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Še mesec nazaj so ankete javnega mnenja kazale na strm padec 
popularnosti “Pozitivne Slovenije”, ki bi se na novih volitvah komajda 
uvrstila v parlament. Sedaj pa je njena prvakinja Alenka Bratušek dobila 
priložnost, da formira novo vlado.

Ob njeni izvolitvi pogrešamo nastop predsednika KPK. Goran Kle-
menčič je razvpito poročilo o koruptivnosti komentiral, da bi zaradi njega 
morala odstopiti predsednik vlade Janez Janša in župan Ljubljane Zoran 
Janković. A medtem ko je prvi z nastopom nove koalicije odstavljen s 
položaja polnomočnega premiera, je zmagovita koalicija pozabila na 
slednjega. Še več, gospa Bratuškova je ob tem povedala, da gospod 
Janković pravi, da bo dokazal svojo nedolžnost na sodišču!? Molk prvega 
moža KPK potrjuje oceno, da je bilo poročilo njegove komisije politična 
gesta, ki služi le odstavitvi Janše kot premiera.

Tudi če ne problematiziramo odločanja KPK in mu verjamemo na 
besedo, smo dobili nov vrednostni sistem v politiki. Če ne znaš zado-
voljivo pojasniti izvora 200 tisoč evrov, izgubiš politično funkcijo, če pa 
imaš težave pri pojasnilu 2 milijonov premoženja, ostaneš na funkciji. 
Manjkal je torej samo še absurd, da bi na mesto premiera izvolili samega 
Jankovića.

Kandidatka za mandatarko Alenka Bratušek je ob konstruktivni 
nezaupnici nastopila z všečnim govorom, a vendar politike ne ustvarja 
besedna všečnost. Kdo je torej nova mandatarka?

Gospa je bila dobro leto poslanka v stranki, ki jo je ustanovil in vodil 
gospod Zoran Janković kot njen izključni kreator, torej kot veliki vodja. 
Pred tem je na volitvah kandidirala na listi LDS in nato še na listi Zares. 
Političarka, ki je v slabem desetletju zamenjala tri stranke, ima vsekakor 
izjemen politični instinkt, saj je stranke menjavala glede na njihovo 
potencialno moč. Njena pomembna izkušnja je vodenja direktorata na 
finančnem ministrstvu, kjer je delovala tako pod ministrom Nove Slove-
nije Andrejem Bajukom kot pod ministrom SD Francetom Križaničem.

V svoj govor je sedaj vpeljala tudi hvalnico na račun legendarnega 
Janeza Drnovška, s čimer se je postavila ob boku dolgoletnemu pred-
sedniku slovenskih vlad. Vprašanje, ki se spontano zastavlja, je torej: 
ali prihaja novi tip voditelja oziroma voditeljice?

Prihod v najvišjo politiko je bil v obeh primerih hipen. Toda, medtem 
ko je Bratuškovo lansiral vodja PS Zoran Janković, se je Drnovšek zgodil 
po pomoti. Na volitvah za člana predsedstva Jugoslavije l. 1989 je 
kandidiral kot outsider, dasiravno pa član zvez komunistov (ZK). Tedaj 
prvega favorita ZK Marka Bulca je na prvih svobodnih volitvah premagal 
na presenečenje vladajoče partije. In od prvega koraka v politični vrh je 
deloval v neverjetni meri avtonomno, saj se je že ob nastopu funkcije ju-
goslovanskega predsedstva takoj uprl direktivam tedaj velikega Milana 
Kučana. In celo kasneje v obdobju, ko je vodil najmočnejšo stranko LDS, 
je usodne poteze često vlekel mimo strankine nomenklature.

Takratno mandatarko in sedanjo predsednico vlade je brez dlake na jeziku oziroma peresu opisal dr. Bernard Nežmah v Mladini pod naslovom “Po 
padcu vlade”.

Tisti, ki zdaj predstavljajo novo vladajočo garnituro, nam napo-
vedujejo drugačno politiko, drugačen način vladanja. Na nek način 
lahko v to verjamemo. Vendar žal ne v pozitivnem smislu. Ta koalicija 
je namreč nastala na podlagi oportunizma in prelomljenih načel. Dve 
nekdanji vladni stranki, Državljanska lista in DeSUS, sta s tem, ko sta 
se povezali z Jankovićevo Pozitivno Slovenijo, ne da bi ta odstopil kot 
ljubljanski župan, demonstrirali vrhunsko dvoličnost – prej sta namreč 
zaradi Janševega vztrajanja na premierskem mestu izstopili iz njegove 
vlade. Socialni demokrati, ki so še pred kratkim vehementno zatrjevali, 
da so zanje edina sprejemljiva pot predčasne volitve, so nanje očitno 
pozabili (čeprav bi jih lahko mirno dosegli: vse, kar bi bilo treba, je to, 
da ne bi podprli nove vlade). Zmagovalka razbitja Janševe vlade je tako 
prav Jankovićeva stranka, saj se je izognila propadu, ki bi se ji skoraj 
zanesljivo zgodil na predčasnih volitvah, ob tem pa ji je uspelo “rešiti 
kožo” svojemu ustanovitelju.

Prav sprevrženo je, ko zdaj Virant pompozno razlaga, kako so z 
oblikovanjem koalicije odpravili politično krizo. Tisti, ki je sam to krizo 
povzročil, se zdaj predstavlja za njenega rešitelja. To je približno tako, 
kot če bi si piroman pripisoval zasluge za gašenje požara, ki ga je sam 
povzročil.

Odsotnost načel se odraža v odsotnosti skupnih programskih 
usmeritev. Tisto, kar nam prihajajoča vlada ponuja kot svoj program, je 

skupek visoko donečih besed in floskul, brez konsistentnosti, brez jasnih 
utemeljitev, brez vizije. Kako si vendar zamišljajo konsolidacijo finanč-
nega stanja, če pa vseskozi ponavljajo pomen javnega sektorja? Tudi v 
tako imenovanih koalicijskih pogajanjih so bili vsebinski vidiki precej 
nepomembni. Šlo je predvsem za prerivanje, kdo bo dobil večji in bolj 
slasten kos kolača. In nikakor ne za načela. Ta se je dalo zlahka zamenjati 
za nadzor nad kakšnim dobičkonosnim fevdom, recimo energetiko.

V teh dneh se na veliko razlaga, kako med ključnima “krojačema” 
nove koalicije, tj. med Bratuškovo in Virantom, vlada “pozitivna energija”. 
Čeprav gre za medijski spin, lahko temu v precejšnji meri verjamemo. 
Ta dva politika sta si namreč v marsičem podobna. Gre za osebi brez 
svetovnonazorskega prepričanja, ki svoja ravnanja oportunistično pri-
lagajata okoliščinam. In takšni sta tudi njuni stranki. Pozitivni Sloveniji 
je dajala pečat prepoznavnosti močna osebnost Zorana Jankovića, sicer 
pa kakšnega programskega profila nikoli ni imela. Državljanski listi so 
dajale barvo ideje klasičnega liberalizma, ki jih je zagovarjala struja, 
zbrana okoli nekdanjega podpredsednika stranke Šušteršiča. Vendar je 
ta liberalna struja postala izrazito marginalizirana (nekateri njeni člani 
so iz stranke že izstopili, za preostale je vprašanje, koliko časa bodo še 
vztrajali). Tako da bi se zdaj ti dve stranki lahko mirno združili. Med 
njima ni več nobenih bistvenih vsebinskih razlik. V obeh prevladuje 
rentniška logika.

in bo prišel v kakšni podobni obliki tudi za privilegirance tranzicijske levice. Kaj je torej ostalo od načel? Prisluhnimo spet dr. Matevžu Tomšiču, ki je o 
tem na siol.net zapisal naslednje.
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Včasih je bilo treba na božjo pot in na romanjih je hromi čudežno 
shodil in slepi spregledal. Danes pa zadošča padec Janševe vlade in 
čudeži kar dežujejo. Predsednik SD Igor Lukšič je še nedavno pozival na 
predčasne volitve, zdaj pa njegovi zagovarjajo formiranje nove vladajoče 
koalicije s čim daljšim mandatom. Še več, če so državni Holding doslej 
označevali za rop stoletja, so zdaj pripravljeni skleniti kompromis z 
Virantovo DL, po katerem bosta Slaba banka in Holding ostala še naprej 
prioritetni instituciji. Mesto v vladi ima pač čudodelne učinke: nekdanji 
jastrebi v hipu gostolijo kot golobčki.

Čeravno je ta hip v Rimu, ko v velikem trenutku svoje kariere izbira 
novega papeža, se v srcu veseli kardinal Franc Rode. Pred desetletjem in 
pol je z duhovitim sarkazmom dokazoval, kako je Slovenija kljub vsemu 
religiozna država, če ne drugače, pa s pieteto do mrtvih, ki jih svojci ne 
mečejo v smeti, ampak spoštljivo pokopljejo na svetih prostorih, kot so 
pokopališča. V Sloveniji je namreč naenkrat zavladalo dušebrižništvo, ko 
dnevno poslušamo, kako bi se morali obnašati politiki in župani, v par-
lamentu in državnem svetu pa snujejo nove in nove moralne kodekse.

Celo Klemenčičeva KPK se obnaša kot moralni zapovednik, ko teden-
sko razglaša, kaj je koruptivno tveganje, torej: kaj je prav in kaj narobe. 
V to igro se je tako vživela, da je pred dnevi izrekla doneče besede o 
državnih bankah kot leglu korupcije. Ocena niti ni nova, sociolog Urban 
Vehovar o tem pripoveduje že leta. Celo poslanci že dolgo napovedujejo 
ustanovitev parlamentarne komisije, ki bo preiskovala bančna posojila.

Vrste preiskovalcev in moralnih očetov se množijo iz dneva v dan. 
Toda v pravni državi se s tem ukvarjajo organi pregona. In NPU je že 
pred meseci izvedla preiskave v NKBM, pred slabim letom v preiskavi 
pridržala ljubljanskega župana zaradi očitkov finančnih malverzacij. 
Najbolj strokovna in kadrovsko podkovana institucija že kar nekaj časa 
vneto odkriva in preiskuje kazniva dejanja milijonskih vrednosti, a ob 
njenih potezah se ni oglasila javna morala.

Ko NPU aretira politika, ne zadoni politična zahteva, da bi moral 
takoj odstopiti, ko pa predsednik KPK izreče mnenje o odstopu politikov, 
to postane božja beseda. A NPU sestavljajo izkušeni kriminalisti, ki se že 
leta profesionalno ukvarjajo z odkrivanjem kriminala, medtem ko je bil 
pogoj za namestnika predsednika KPK visokošolska diploma in deset 
let delovne dobe. Toda KPK-ju pripisujejo strokovnost, ki desetkratno 
presega NPU!!?

Novi falot je sicer mariborski podžupan in županski kandidat Milan 
Mikec, ki je prostodušno priznal, da je hčerki omogočil službo v mestnem 
redarstvu. Vsekakor pomemben podatek za volivce, toda preseneča 
politični interes le za drobce. V igri so namreč plače od tisočaka naprej, 
kaj pa bi rekli za podjetje, ki je v enem letu ustvarilo 3 milijone čistega 
dobička, leto pred tem pa deset krat manj?

Genijalna tvrdka, ki ima veliko število zaposlenih strokovnjakov, 
bi zaslužila naziv “Gazela leta”, njen lastnik in menedžer pa najvišje 
ovacije. O njenem uspehu so res pisale “Finance”, ki pa so se čudile, saj 

Zdi se, da se Bratuškova še ne zaveda, kaj je “podedovala” od Janševe vlade: namreč Gregorja Viranta. Kot je bil Gregor Golobič zli duh Pahorjeve 
vlade, tako je bil Gregor Virant zli duh Janševe vlade. Janša je to skusil na lastni koži, saj je nekoč rekel: »Če imaš Viranta v koaliciji, opozicije sploh ne 
potrebuješ.« Človek brez načel, ki ga zanima samo to, da je pri koritu. Visoki moralni standard, ki ga je postavil, ko je Protikorupcijska komisija (KPK) 
obtožila Janšo za neprijavljenih okrog 200.000 evrov, je nenadoma čisto izpuhtel, ko je šlo a desetkrat večjo korupcijsko obtožbo pri njegovem trenutnem 
somišljeniku Zoranu Jankoviću. Po teh izkušnjah bi se morali pametni politiki Viranta ogibati kot kuge, pa se ga ne. Toda po toči zvoniti bo prepozno. 
Sploh pa so korupcija, pristranost in apartheid v Sloveniji postali država v državi, in pod tem naslovom jih je popisal dr. Bernard Nežmah v Mladini.

Kako močna figura pa je gospa Alenka Bratušek? Doslej ni še nikoli 
izgovorila stavka o potezah PS, ki bi bil v nasprotju s pogledi zamrznje-
no-odstopljenega vodje. A ne le to, na novinarska vprašanja o takem in 
drugačnem odstopu Jankovića je bodisi ostala nema, ali pa je izrekala 
največje zaupanje vanj. O politiki doslej ni nikoli odločala kot voditeljica, 
zdaj pa je mandatarka. Formalno jo je zato moč opisati le kot potencialno 
slamnato premierko, ki bo pač izvajala politiko Jankovićeve PS, ki jo je 
ustvarila in katapultirala na vladni vrh.

V času retorike je spet zasijal vodja DL Gregor Virant, ki se zgraža nad 
jedkim besednjakom doslej vladajoče SDS. Toda ta novi moralizem je 
v sebi povsem nekonsistenten. Pred leti je na spletni mreži anonimnež 
grozil tedanjemu premieru Janši s smrtjo. Ko so kriminalisti odkrili nje-
govo identiteto, se je izkazalo, da je pisec smrtonosnih besed policijski 
komandir. Na policiji so ga kajpak takoj odpustili, a čez leta je sodišče 
razsodilo, da neupravičeno, in mož se je vrnil med čuvaje zakona. Kaj je 
storilo tožilstvo? Obtožnica na njegov račun je zastarala in v nadzorst-
venih pritožbah se je razkrilo, da nihče v tožilskih in sodniških vrstah ni 
odgovoren za to. Sporočilo je torej unikatno – na Slovenskem ni kaznivo 
na spletu groziti nekomu s smrtjo!?!?!?!?!

Ta zadeva ni zanimala ne politikov ne osrednjih medijev ne borcev 

proti rabi govorice sovraštva. Zanimivo, ko so na spletni strani SDS 
Jankovićeve volivce označili z besedo trenirkarji, se je sprožil stampedo 
nad govorico prezira.

V družbi bi pričakovali podoben odziv na podobne fenomene, kaj 
šele na radikalizme. Toda ta očitno deluje po principih moralnih in 
vrednostnih standardov selektivno. V primeru Janše kot tarče njegovi 
politični nasprotniki ne zaznajo nedopustnosti.

A s svojimi dejanji znova presenetila KPK. V več kot desetletnem 
preganjanju korupcije je našla korupcijo v dveh primerih zaposlitev: 
pri hčeri predsednika in sinu vodje poslanske skupine SDS. Če se v čem 
ljudstvo strinja, je prav to, da mnoštvo služb dobivajo prav sorodniki, 
znanci, prijatelji in klienti. KPK pa v vsej zgodovini obsodi le dva. 
Vzemimo prehitro vožnjo na cesti, kjer greši stotisoče šoferjev. Kaj bi 
si mislili o policiji, ki je v zgodovini odkrila samo dva kršitelja????????

Smiselnost institucij je namreč v njihovem sistematičnem delovanju, 
ne pa v nebo bijoči pristranskosti. Ljudski glas tu poreče, z nekom je 
treba začeti, najbolje pri glavi. OK., toda v primeru Janša-Janković se je 
vpeljava visokih standardov končala že pri prvem. V državi pač ne vlada 
splošni kriterij etičnosti, beseda etika je le orožje zoper njihove. Feno-
men koruptivnega mišljenja, ki zajema državo s prebivalstvom vred.
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Kocka je padla. Podpisana je koalicijska pogodba in praktično imamo 
novo vlado. V množici drugih dogodkov, zlasti zaradi izvolitve novega 
papeža, je ta dogodek kar stopil malo v ozadje. Pa ni prav, da bi šli kar 
tako mimo njega. Preveč je nevaren. Nevaren prav z vidika moralnosti, 
pravzaprav nemoralnosti, če smo natančni.

V novi vladni koaliciji to tudi ljudje in stranke, ki so izstopile iz 
prejšnje zato, ker so prisegale na poštenost in moralo. Ne more voditi 
vlade nekdo, ki je sporen za Komisijo za preprečevanje korupcije. Vodi-
telj ene od političnih strank je zagotavljal, da so oni za visoke moralne 
standarde: Kdor je obtožen korupcije, ne more biti nosilec oblasti. Še 
najmanj predsednik vlade. Njegova je tudi misel, da je finančni mini-
ster postavil moralo nad ekonomijo, medtem ko je ljubljanski nadškof 
postavil ekonomijo pred moralo. Seveda, tako meni isti predsednik, da 
imajo oni prav, ker imajo tako visoke moralne standarde in s svojimi 
zahtevami vzpostavljajo v politiki visoke moralne standarde. Kako lepe 
besede! Preveč lepe, da bi bile resnične. Zakaj?

Ni preteklo veliko vode, ko so na tako visoke moralne standarde 
pozabili. Pridružili so se koaliciji, ki jo vodi stranka, ki ni bila sposobna 
spoprijeti se s korupcijo. “Zamrznjeni” predsednik Pozitivne Slovenije, 
stranke, ki vodi koalicijo, je namreč tudi obtožen korupcije. Le da je 
njegova koruptivnost desetkrat večja kot Janševa. Torej so ljudje, ki so šli 
iz ene koalicije v drugo, za desetkrat zmanjšali svoje moralne standarde.

Po podpisu nove koalicijske pogodbe lahko res govorimo o propadu 
morale v slovenski politiki. Kajti ljudje, ki so prisegali in se zaklinjali na 
moralo in pravičnost, so na svojo načelnost v trenutku pozabili. (So pozabili 
v tistem trenutku, ko bi izgubili oblast?) Slovenijo je tujina že večkrat opo-
zorila, da pri nas vlada sistemska korupcija in sicer na najvišji ravni. Ironično 
je, da pri nas ne bo nihče ponudil policistu petdeset evrov, da bi mu črtal 
kazen, je pa koruptivnost navzoča pri veliko večjih stvareh in poslih. Tam 
se vsote ne gibljejo pri petdesetih evrih, ampak gre za veliko večje zneske.

Če so varuhi morale in tisti, ki so postavljali moralo pred ekonomijo, 
mislili resno, bi stopili v novo koalicijo šele, ko bi Zoran Janković odstopil 
kot predsednik stranke, ne pa bolj za hec, kakor za res podpisal nek 
list.  Prav tako bi moral odstopiti kot župan Ljubljane. Saj se je prav na 
tem položaju že večkrat vedel koruptivno. Po domače je na odgovorne 
položaje, povezane z visokimi plačami in kjer se obračajo veliki denarji, 
nastavljal svoje ljudi in odstavljal tiste, ki mu niso bili po volji. Ironija je 
toliko večja, da so skoraj vse stranke – razen PS – v začetku govorile, da 
mora Zoran Janković odstopiti od vseh funkcij, tudi kot župan glavnega 
mesta. Takrat so še poudarjali, da je treba upoštevati mnenje protiko-
rupcijske komisije. A kaže, da je to veljalo samo dokler je šlo za Janeza 
Janšo. Tako se danes zdi, da se je ves manever protikorupcijske komisije 
odvil zato, da so zrušili Janševo vlado. Škoda, da niso mislili zares in bi 
se sistematično spopadli s perečim problemom korupcije v Sloveniji. Z 
oblikovanjem nove vlade, ki je že v samem začetku okužena s korupcijo, 
smo izgubili enkratno priložnost v boju s to rakavo rano naše družbe.

Prav tako so postali zelo sumljivi množični protesti ali vseslovenska 
vstaja. Ti so bili po beseda protestnikov naperjeni proti političnim elitam, 
ki so skorumpirane. Začeli so v Mariboru in dosegli odstop tamkajšnjega 
župana. Nadaljevali so v glavnem mestu pred parlamentom in vlado in 
padla je vlada Janeza Janše. Toda, če mislijo resno, le zakaj ni ta slovenska 
vstaja nikoli šla protestirat pred ljubljanski magistrat? Ali v tisti mestni 
hiši vlada človek, ki nima nič s korupcijo? Je manj koruptiven kakor 
župan Kagler ali prvi minister Janša? Vsi vemo, da ne. Ko bo nekaj tisoč 
ljudi pred magistratom zahtevalo odstop skorumpiranega župana, bom 
verjel, da jim gre res za obračun z elito. Vse dotlej pa jih bom imel za 
zmanipulirano množico.

Koruptivnost se kaže tudi v prepisovanju diplom, magisterijev in 
doktoratov. Sramotno je, ko so odkrili, da so nekateri politiki dosegli 
akademske naslove na nepošten način. Toda saj sta pod vsako diplomo, 

Ob vsem tem pač ni mogoče nič drugega kot strinjati se s tem, kar je zapisal Božo Rustja v aprilski številki Ognjišča pod naslovom “Umrla je morala”.

firma sploh nima zaposlenih, eden njenih lastnikov pa je sin nekdanjega 
premiera Antona Ropa. A reč je še bolj pomenljiva: čudežno podjetje 
je leta 2010 z državnimi podjetji sklenilo za skoraj 2,8 milijona poslov, 
medtem ko leto pozneje za 280 tisoč, leto poprej pa za 240 tisočakov. 
Te številke prinaša spletni Supervizor KPK, toda sama KPK je javnosti 
razkrila zgodbo o dveh otrocih, ki sta prišla do službe zavoljo moči dveh 
veljakov SDS, primera zaslužka skoraj treh milijonov na en mah na račun 
države pa ni obravnavala!?????

Ta komisija ima sicer precej težav z občutkom za mero: o očitkih 
korupcije v TEŠ 6, kjer se vrtijo milijarde, namreč ni predstavila svojega 
poročila. Seveda pa tudi osrednji dnevni mediji ravnajo podobno, plagiat 
je veliko bolj iskana tema naslovnic kot večmilijonski misterijozni tok 
denarja.

A na vladavino se pripravlja nova mandatarka. O njenem pomenu 
za položaj žensk je bilo veliko napisanega, toda kako deluje oblast pod 
vodstvom “Pozitivne Slovenije”? Zadnji veliki uspeh je uvedba WiFree-
Ljubljana, sistema, ki omogoča brezplačno dostopanje do interneta v 
glavnem mestu. Čudovito, pa vendar z resno napako: v omrežje je moč 

dostopati le v središču Ljubljane. Kaj pa drugod po Ljubljani, sredi Šiške 
in Bežigrada, v Mostah, na Viču? Nak, tu pa ne bo šlo. Kot če bi mesto 
objavilo veselo vest, da so v samem središču napeljali vodovod, medtem 
ko bo drugih delih mesta ljudje še naprej vlečejo vedra iz vodnjakov!????

Reč ni novum, tudi akcija Bicikelj je že leta prikazovana kot veliki 
projekt, ki pa s kolesi povezuje le manjši teritorij, ne da bi ga razširili 
po celotnem mestu. No, lahko smo tudi dobrohotni in rečemo, da je 
to šele začetek. Toda v tem primeru bi od mestne oblasti, ki upravlja 
z denarjem vseh mestnih davkoplačevalcev, pričakovali natančno 
napoved, kdaj bodo sistemi a la WiFreeLjubljana in Bicikelj kapilarno 
povezali večinski teritorij mesta.

Skratka, “Pozitivna Slovenija” vlada po principu apartheida, ki v 
osnovi deli meščane na privilegirane in odrinjene. In kaj na to poreče 
mandatarka Alenka Bratušek, ki naj bi vladala vsej Sloveniji? Nič, pač 
pa smo slišali vodjo SD Lukšiča, ki je napovedal, da bo v novi vladi nujen 
nadzor nad vsemi posli med državo in Jankovićevo mestno oblastjo. 
Bomo torej dobili posebnega ministra za “Ljubljano”, ki bo kontrolor 
pretakanja proračuna vseh državljanov v središče prestolnice?
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➧Drugi komentar pa je ocena, ki jo je objavil ekonomist Stanislav Kovač v Financah pod naslovom “Z vlado Alenke Bratušek korakamo v bankrot”.

Z imenovanjem vlade Alenke Bratušek je začel tiktakati bratuško-
meter, s katerim odštevamo dni do bankrota Slovenije in prihoda trojke. 
Zaradi Bratuškove smo se vrnili na stara slaba pota neverodostojnosti.

Spet nas nihče več ne jemlje resno, medtem ko se Bratuškova in 
njena ekipa očitno jemljeta nadvse resno. Razcepljenost med podobo, 
ki jo o Sloveniji imajo tuji investitorji, in podobo, ki jo Bratuškova prodaja 
v slovenskih dominantnih medijih, meji na blodnje. Najhuje je, da se 
vedno bolj dozdeva, da Bratuškova verjame lastnim blodnjam. Sicer ne 
bi v svojem nastopnem govoru pred imenovanjem vlade razlagala, da 
ne bo gasila, saj ni zažigala niti podžigala, resnica pa je ravno nasprot-
na. Bratuškova je v zadnjih šestnajstih mesecih nenehno netila požar. 
Spomnimo se samo vloženih referendumov, s katerimi so v PS skušali 
popolnoma destabilizirati državo. Zdaj Bratuškova očitno še vedno ni 
ugotovila, da je ogenj podžigala sami sebi, sicer bi končno obmolknila 
in se zamislila nad seboj in svojimi od realnosti odtujenimi izjavami, s 
katerimi nas vsak dan bolj potiska v prepad.

Ni treba biti noben ekonomski strokovnjak, da ugotoviš, da je 
Bratuškova kot opozicijska poslanka s podporo dominantnih medijev 
mesece in mesece pljuvala po slabi banki in naredila vse, da nekdanja 
Janševa vlada ne bi mogla s slabo banko sanirati bančnega sistema. 
Ko je ustavno sodišče zavrnilo referendum o slabi banki, je ekonomski 
ideolog PS in po Bratuškovi “ugleden strokovnjak” Mencinger vreščal, 
da je zakon o slabi banki zanikrn. PS je skupaj z SD zrušila Janševo vlado 
tudi zaradi slabe banke. Takoj po prevzemu oblasti je Bratuškova obrnila 
ploščo in “zanikrno” slabo banko uvrstila v koalicijsko pogodbo, njen 
finančni minister Čufer pa danes tujim investitorjem zagotavlja, da bodo 
dosledno izvajali zakon o slabi banki. Dokler si seveda spet ne premislijo. 
Kdo bo torej še jemal resno Slovenijo pod premierko Bratuškovo?

Za odtujenost Bratuškove in koalicijskih strank so zelo zaslužni 
dominantni mediji, ki jim nenehno – v opoziciji ali na oblasti – držijo 
štango in preprečujejo kakršnokoli konstruktivno in demokratično 
razpravo o problemih. V Sloveniji ni bilo nikoli konstruktivne razprave o 
tem, kako naj se rešuje dolžniška kriza, ampak so se v Delu raje lotevali 
blodnih razprav o demokratičnem socializmu, ki je seveda sopomenka 
za idiotizem, kretenizem in totalitarizem. Namesto da bi dali prostor 
za demokratično razpravo o bodočnosti Slovenije, besedo nenehno 
dajejo zgolj vstajniškim fundamentalistom, katerih namen je ukinitev 
demokracije, kapitalizma in ponovna uvedba tiranije. O vprašanjih 
varčevanja, in to predvsem v plenilskem javnem sektorju, so dominantni 
mediji odgovarjali z bebavimi floskulami o neoliberalizmu, razpredali 
o nekih roparjih iz Bruslja in podobnih neumnostih. Podobno velja za 

vprašanje slabe banke: v dominantnih medijih ni soočenja različnih 
mnenj, ampak zgolj nenehno in slepo sklicevanje na neke domnevno 
“resne” ekonomiste in “domačo stroko”. Pri tem vedno in redno “pozabijo” 
opozoriti občinstvo, da gre praviloma za ideologe in pisce programov 
PS ali SD, torej nikakor za neodvisne strokovnjake.

V tej vezani posodi političnih, ekonomskih in medijskih zavajanj in 
izkrivljanja realnosti ni več jasno, kdo na koga vpliva bolj negativno. 
Jasno pa je, da Bratuškova zaradi nabijanja dominantnih medijev ne 
razume, da slovenske floskule “ugledni ekonomist” in “domača stroka” 
v tujini ne veljajo niti počenega centa. Raje bi kliknila kakšen tuj čla-
nek na spletu, kjer bi zlahka ugotovila, da se tuji investitorji ravnajo 
po priporočilih MDS in OECD za Slovenijo, na mnenja Mencingerja, 
Tajnikarja, Mramorja in drugih “uglednih” pa se požvižgajo. Pa če jih 
Bratuškova neštetokrat citira, ti gredo vsak dan v Odmeve in iz tedna 
v teden kolobarijo intervjuje med Sobotno prilogo Dela, Dnevnikovim 
Objektivom in Večerovo Soboto.

Da je Bratuškovi oblast stopila v glavo in jo še bolj odtujila od 
realnosti, je pokazala tudi v intervjuju za nemški FAZ, kjer je zmago-
slavno razglasila, da je v Sloveniji konec varčevanja. Potem se ni mogla 
načuditi, ko je Slovenija spet dobila dvojko od tujih investitorjev, ki pač 
ne trzajo na direktive Bratuškove, obrestne mere pa so spet poletele v 
nebo. Razen če je mislila, da bodo tuji investitorji drli v Slovenijo, ker 
slovenski dominantni mediji vreščijo “hura” in “bravo, Bratuškova” ter 
razglašajo, da se je kriza z njenim imenovanjem končala? A kaj, ko 
tistim, ki so res pomembni za naše preživetje, to je tujim investitorjem, 
ni mar za dominantnomedijske hvalnice Bratuškove! No, Bratuškova 
lahko računa na ministra za finance Čuferja, ki celo javno ukazuje, naj 
se realnost začne obnašati v skladu z njenimi direktivami.

Namesto da bi se končno pogledala v zrcalo, se Bratuškova raje pre-
tvarja, kot da realnost ne obstaja in kazensko in sodno preganja kritične 
medije in novinarje. Medtem se njej naklonjeni dominantni mediji ukvar-
jajo predvsem z aferami, namesto da bi analizirali nesposobnost nove 
vladne ekipe, da se spopade z ekonomskimi težavami. Podobno se nam je 
že dogajalo pod nekdanjo aferaško Pahorjevo vlado, zato ni presenetljivo, 
da je predsednik Pahor ob srečanju z Bratuškovo optimistično izjavil, da 
pogumnim pomaga sreča. Pri tem je pozabil dodati, da premierka prinaša 
srečo zgolj njemu, saj mu bo v rekordnem času odvzela nečastni naziv 
najslabšega premierja vseh časov, in sicer ne glede na spol. Slovenija se 
namreč pod Bratuškovo po odnosu do reševanja krize ni približala Franciji, 
ampak norišnici. Če vodilni politik začne verjeti lastnim blodnjam, je 
odpisan. Žal smo zaradi Bratuškove odpisani tudi vsi mi.

In ugled nove vlade ter posledično Slovenije v mednarodnih krogih? Prvi komentar je napisala dr. Maja Sunčič v Reporterju z naslovom “Pod 
Bratuškovo Slovenije nihče ne jemlje resno”.

magisterijem in doktoratom podpisana mentor in komentor. Lahko še 
kdo. Kako pa ti opravijo svoje delo? Toda tudi pri preučevanje tega pla-
giatorstva se zapleta. Vsi organi univerze so hitro odreagirali v primerih 
plagiatorstva politikov. Le pri preverjanju magisterija nove mandatarke 

imajo velike težave. Ne znajo in ne zmorejo se zbrati, da bi ugotovili, 
ali gre za pristen izdelek. So ljudje, ki se celo jezijo, da si upajo od njih 
zahtevati tako preverjanje. Ponavljal bi se, če bi napisal, da gre za dvojna 
merila. Ta so pa slaba popotnica v prihodnost Slovenije.
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Ne morem si kaj, da se ne bi strinjal z enim od komentatorjev Kovačevega članka, ki je zapisal:
» Sem mislil, da večjega sr...., kot je bila Pahorjeva vlada in ministra Križ-a-niča ne more biti.
Pa je prišla še večja nesreča – polapismeni bankrotirani sfalirani močvirski župan je  z zamrznjeno partijsko knjižico carja zlobe mini-

aturnega murgeljskega cefizlja postavil na tron žimnato šiviljsko vudu lutko, podprto z volilnimi glasovi rojev kobilic javnega sektorja. 
P.S. Za ugotovitve, da smo zmrznili, ni potrebe po člankih dohtarjev. To ve že tudi Jelka Strojan in podobni, ki so dvignili že zdavnaj 

svoje prihranke na bankah, da lahko še naprej dobivajo socialno podporo. 
Do nadaljnega bom zaključeval svoje komentarje z nedvoumnim stavkom – zadnji naj ugasne luč in zapre vrata za seboj, da nam 

ne bodo sledili falirani politiki, javnosektoraške riti in zblojeni sindikalisti.«
In z drugim, ki je zapisal:
» Imeli smo odlično vlado za slabe čase. Dovolili smo, da jo je mafija zrušila in postavila vlado polpismene mojškre in nepismenega 

solatarja, in to brez volitev. Zdaj bomo za to razkošje plačevali milijarde. Tako je in nič drugače. Še jokali bomo za gospodom Janšo!«
Sapienti sat – modremu zadošča!

Izjemno velik skok cene zadolževanja slovenske države v prvih dneh 
po izvolitvi nove vlade Alenke Bratušek je Slovenijo postavil na zemljevid 
finančno najbolj tveganih držav evrskega območja. Ker so nam finančni 
trgi poslali jasno sporočilo, da ne zaupajo Bratuškovi, Jankoviću & Co., se 
odpira pomembno vprašanje, kaj to pomeni za prihodnost naše države...

Bratuškova je ekonomski program svoje vlade predstavila v govoru 
v državnem zboru 20. marca, kjer je napovedala konec javnofinančnega 
varčevanja, preobrat pri sanaciji bank in vnovično oživitev propadlega 
ekonomskega modela nacionalnega interesa.

Podatki o ceni zadolževanja Slovenije lepo kažejo kronologijo 
tako imenovane panične okužbe (pure contagion) Slovenije. Takoj 
po izvolitvi nove vlade so finančni trgi s paničnim dvigom premije za 
tveganje Bratuškovi, Jankoviću & Co. sporočili, da ne zaupajo novi vladni 
ekonomski politiki antivarčevanja, zavračanja sanacije bank s slabo 
banko, zapiranja pred tujim kapitalom in ohranjanja bankrotiranega 
modela nacionalnega interesa.

Cena našega zadolževanja se je umirila šele 28. marca, ko je Bra-
tuškova v paniki čez noč obrnila ploščo in za medije dejala – pozor! –, 
»da bo vlada nadaljevala z dobrimi ukrepi prejšnje vlade – s sanacijo 
bančnega sektorja, upravljanjem državnega premoženja na enem 
mestu in konsolidacijo javnih financ«. Šele ko je Bratuškova začela 
nenadoma na vse pretege hvaliti ekonomsko politiko Janševe vlade 
in skupaj s finančnim ministrom Čuferjem zagotavljati, da bo v celoti 
izveden projekt slabe banke, se je panika na slovenskem trgu državnih 
obveznic nekoliko umirila.

Ko Bratuškova & Co. preidejo od besed k dejanjem
Paničen odziv finančnih trgov v prvih dneh po imenovanju vlade 

Bratuškove je jasno pokazal, kaj se zgodi, ko so Bratuškova, Janković & 
Co. prešli od svojih opozicijskih besed k dejanjem na oblasti. Bratuškova 
je bila namreč kot opozicijska političarka PS medijsko najglasnejša 
kritičarka ekonomske politike Janševe vlade, ki jo je v prvi vrsti vodil 
finančni minister Šušteršič. Spomnimo, da so Bratuškova, Janković & Co. 
v opoziciji na vsakem koraku minirali Šušteršičevo fiskalno konsolidacijo 
in zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, silovito nasprotovali 
sanaciji bank s slabo banko in ustanovitvi SDH, ki bi s privatizacijo in 
odprtju tujemu kapitalu prinesel konec bankrotiranega modela nacio-
nalnega interesa. Bratuškova in Jankovićeva PS sta ob pomoči glasov iz 

Lukšičeve SD zoper slabo banko in SDH celo vložili referendum.
S svojim miniranjem ekonomske politike Janševe vlade so se 

Bratuškova, Janković & Co. nenehno sklicevali na tako imenovano 
domačo resno in ugledno ekonomsko stroko, ki je ob enoumni podpori 
dominantnih medijev napadala ekonomsko politiko ministra Šušteršiča, 
predvsem projekt slabe banke. Gre za medijsko izpostavljene ekono-
miste in večinoma branilce nacionalnega interesa Jožeta Mencingerja, 
Maksa Tajnikarja, Bogomirja Kovača, Dušana Mramorja, Mitjo Gasparija, 
Franja Štiblerja, Ivana Ribnikarja, Veljka Boleta, Franca Križaniča in 
drugo “resno” in “ugledno” stroko po Bratuškovi. No, danes so nekateri 
od naštetih “resnih” in “uglednih” ekonomistov že neresno in neugledno 
spremenili stališče do slabe banke in skupaj z Bratuškovo podpirajo 
slabo banko. Dominantni mediji pa jim skupaj z Bratuškovo, kakopak, 
znova ploskajo.

Pod Bratuškovo smo postali banana država
Analiza dogodkov po imenovanju nove vlade Bratuškove prinaša 

Sloveniji več pomembnih sporočil. Prvič, eksplozivna rast cene zadolže-
vanja Slovenije je v prvi vrsti posledica izvolitve nove vlade Bratuškove, 
ki so jo finančni trgi prepoznali kot izjemno tvegano in zato tudi močno 
dvignili premijo za tveganje za slovenski državni dolg.

Drugič, premierka je zaupanja nevredna političarka, ki čez noč 
oportunistično spreminja stališča do ekonomske politike glede na dane 
okoliščine in ne razume glavnih vzrokov slovenske gospodarske krize in 
zato tudi ni zmožna ponuditi ustreznega zdravila za zdravljenje naše 
ekonomske bolezni, to je zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja, 
slaba banka in takojšne odprtje močno prezadolženega in podkapita-
liziranega gospodarstva tujemu kapitalu.

In tretjič, pod vlado Bratuškove je Slovenija dobila pečat nevero-
dostojne, banana države, saj finančni trgi ne morejo vedeti, kdaj bo 
premierka spet na glavo postavila svoja stališča do ekonomske politike, 
se začela znova sklicevati na “resno” stroko in prelomila dano besedo 
kupcem državnih obveznic, ki naši državi posojajo milijarde evrov.

Z vlado Bratuškove korakamo v bankrot
Konec januarja sem v kolumuni “Projektna koalicija Alenke Bratušek 

je prevara” napovedal, da s koalicijo pod vodstvom PS v resnici drvimo 
pod okrilje trojke. Čakati smo morali samo dva meseca, da se je uresničila 
moja napoved: z vlado Alenke Bratušek zares korakamo v bankrot!
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

➧

Gospod	 Jožef	mi	 jo	 je	 kratko	pa	dobro	opisal:	
»Mija	 je	 dober	 otrok,	 samo	 škoda,	 da	 ima	 tako	
brezverne	starše.«
Sedaj	počiva	že	dolgo	vrsto	let	pri	Sv.	Križu.	Osula	

se	je,	komaj	se	je	razcvetela,	kakor	vrtnica	v	mrzli	
noči.	Umrla	je	za	lepoto…
V	petem	dekliškem	razredu	sem	se	vselej	odpočil.	

V	njem	je	bilo	vsega	skupaj	kakih	petnajst	deklic,	ki	
so	se	večinoma	prav	pridno	učile.	Pri	nekaterih	sicer	
ni	tako	šlo,	kakor	sem	želel,	toda	upošteval	sem	pri	
redovanju	njihove	od	dela	zdelane	roke.	Da	so	 le	
pazljivo	poslušale	in	kazale	dobro	voljo,	pa	sem	bil	
zadovoljen.
Mija	je	sedela	v	zadnji	klopi.	Ko	sem	jo	prvikrat	

videl,	sem	se	nehote	spomnil	neke	mlade	gazele	v	
Schönbrunnu.	Prišla	je	k	ograji	počasi	in	boječe	ter	
me	gledala	s	svojimi	veliki	očmi,	kakor	da	bi	hotel	
reči:	»Ali	si	mi	dober?«	Stegnila	je	vrat	in	me	vohala	
po	roki.	Naenkrat	je	prhnila	in	zbežala.
Prav	take	vprašujoče	oči	je	imela	Mija.	Med	raz

lago	me	 je	navadno	pozorno	gledala,	 samo	 tu	 in	
tam	je	odmaknila	oči.	Uprla	jih	je	v	klop	predse	ali	
pa	skozi	okno	nekam	v	daljavo.	Takrat	so	bile	vselej	
žalostne.	To	sem	prvikrat	ugotovil,	ko	sem	govoril	o	
nedeljski	službi	božji.
»Mija,	zakaj	si	pa	naenkrat	postala	žalostna?«
Pogledala	me	je	in	molčala.
Pogled	in	molk	sta	mi	povedala	vse.	Mislila	je	na	

očeta	in	mater,	ki	nista	poznala	cerkve…
Poleti	smo	obhajali	petdesetletnico	vlade	teda

njega	vladarja.	Takrat	so	prišli	k	sveti	maši	tudi	tisti	
uradniki,	ki	navadno	niso	hodili,	med	njimi	tudi	Mijin	
oče,	gospod	Rožič.	Po	službi	božji	sva	pred	cerkvi
jo	govorila.	Sicer	je	duhovnike	sovražil	in	se	jih	je	
ogibal;	z	menoj	pa	je	bil	prijazen	zaradi	otrok,	ki	so	
hodili	k	meni	v	šolo.
»Gospod	kaplan,«	mi	je	rekel,	»že	šestnajst	let	

nisem	prestopil	cerkvenega	praga.	Ko	sem	hodil	v	
šolo,	sem	pri	sv.	maši	stregel.	Na	to	se	še	prav	rad	
spominjam.	Priznati	pa	moram,	da	sem	skoraj	jokal,	
ko	sem	čez	mnogo	let	zopet	stopil	v	domačo	cerkev.«
Mija	je	redno	in	zelo	rada	hodila	k	sv.	maši.	Ob	

petkih	je	jedla	samo	prikuhe,	da	ni	prelomila	posta,	
in	vsak	večer	je	pokleknila	k	postelji	ter	molila	ve
černo	molitev	»wie	eine	Betschwester«	(kakor terci-
jalka),	kakor	je	pri	neki	priliki	rekla	gospa	Rožičeva.
Številka	šestnajst	mi	pa	tisti	dan	kar	ni	hotela	

iz	glave.	Ko	sem	popoldne	srečal	Mijo	na	trgu	pred	
šolo,	sem	jo	vprašal:
»Mija,	ali	se	boš	tudi	ti	kdaj	hvalila,	da	nisi	bila	

šestnajst	let	v	cerkvi?«
Vprašal	sem	jo	pa	samo	z	očmi.
»Gospod	kaplan,	zakaj	ste	me	pa	tako	pogledali?«
»Nekaj	sem	te	hotel	vprašati,	pa	te	rajši	ne	bom.	

Morebiti	pozneje,	čez	šestnajst	let.«

»Čez	šestnajst	 let?«	se	je	začudila.	»Do	takrat	
boste	že	pozabili!«
Pa	nisem	pozabil,	vprašati	je	le	nisem	mogel,	ker	

je	prej	umrla,	umrla	za	lepoto…
Ko	je	bila	še	majhna,	so	jo	vsi	hvalili,	kako	je	lepa.	

To	besedo	si	je	otrok	tako	zapomnil,	da	je	odgovorila	
na	vprašanje,	kako	ji	je	ime,	“Lepa”.
Poleti	 je	bilo	v	Postojni	zaradi	vojaških	vaj	vse	

polno	vojakov.	Popoldne	in	zvečer	so	častniki	radi	
pohajali	in	postajali	po	trgu.	Ob	takih	prilikah	sem	
včasih	videl	Mijo	v	spremstvu	njene	matere,	kako	sta	
se	vračali	s	sprehoda	in	kako	so	se	častniki	ozirali	za	
lepo	deklico.	Gospe	Rožičevi	je	ta	pozornost	seveda	
zelo	ugajala.	Ali	se	je	Mija	zavedala	svoje	lepote,	ne	
vem.	Mislim,	da	se	je,	pa	tega	nikdar	ni	pokazala,	
vsaj	nasproti	meni	ne.
Ker	smo	imeli	v	Postojni	samo	petrazrednico,	je	

šla	Mija	v	šesti	razred	v	Ljubljano.	Stanovala	je	pri	
gospodični	Gusti,	ki	je	bila	tisto	leto	prestavljena	na	
šolo	pri	Sv.	Jakobu.	Meni	je	bilo	to	všeč,	ker	je	bilo	
tako bolje poskrbljeno za njeno versko vzgojo kakor 
doma.	Čutila	se	 je	pa	še	vedno	kot	moja	učenka	
in	me	 je	ob	vsakih	počitnicah	obiskala.	Nekaj	 let	
pozneje	so	se	tudi	njeni	starši	preselili	v	Ljubljano.
Ko	 je	 hodila	 na	 višjo	 dekliško	 šolo,	 jaz	 pa	 na	

šentjakobsko,	 sva	 se	 večkrat	 srečala	 in	 nekoliko	
pogovorila.	Pozneje	sem	pa	polagoma	 izgubil	vse	
stike	z	njo.	Videl	sem	jo	sicer	še	tu	in	tam	na	ulici,	
pa	ne	več	 “sámo”,	ampak	vedno	v	družbi.	Da	mi	
ni	izginila	iz	spomina,	za	to	je	skrbela	gospodična	
Gusti.	Pripovedovala	mi	je,	da	na	vseh	plesih	vzbuja	
pozornost	s	svojo	lepoto,	da	se	plesalci	kar	“trgajo”	
zanjo,	da	gre	kar	“iz	roke	v	roko”	in	da	sploh	niti	
toliko	ne	“sedi”,	da	bi	se	odpočila.
Mislim,	da	bi	bilo	bolje	zanjo,	če	bi	ne	bila	“šla	iz	

roke	v	roko”,	marveč	včasih	tudi	“sedela”.	Morebiti	
bi	bila	potem	še	danes	živa	in	zdrava.	Tako	pa	je	na	
nekem plesu vsa razgreta pila ledeno kavo in to je 
bil	začetek	konca	njenega	mladega	življenja.
Nekega	dne	me	je	gospodična	Gusti	počakali	pred	

vrati	svojega	razreda.
»Mija	je	bolna	na	smrt.	Pa	bi	jo	vendar	obiskali,	

saj	ste	jo	nekdaj	tako	radi	imeli.«
Bog	me	je	klical,	pa	ga	nisem	hotel	slišati…
»Ali	vam	je	Mija	sama	rekla,	da	bi	rada	videla,	

če	bi	prišel	k	nji?«
Odpusti	mi,	Gospod,	bil	 sem	slab	pastir.	Dobri	

pastir	je	šel	za	izgubljeno	ovco,	jo	poiskal,	zadel	na	
rame	in	jo	prinesel	domov,	jaz	sem	pa	hotel,	da	bi	
me	ovca	poklicala…
»Ne,	Mija	mi	ni	nič	rekla.	Mislim	pa,	da	bi	vas	bila	

zelo	vesela,	če	bi	jo	prišli	obiskat.	Ubožica	je	tako	
zapuščena.	Dokler	je	bila	zdrava,	je	imela	vse	polno	
oboževalcev,	sedaj	se	pa	nihče	več	ne	zmeni	zanjo.«
»Kakor	za	ovenelo	vrtnico,«	sem	si	mislil.	Dejal	

MIJA



MAJ – AM – 2013160

sem	pa:	»Prav	rad	bi	jo	obiskal,	da	bi	jo	spomnil,	
naj	se	pripravi	za	zadnjo	skušnjo,	pa	vem,	da	bi	mi	
starši	ne	pustili,	da	bi	ji	to	omenil,	še	manj	pa,	da	
bi	jo	prevideli.	Zato	rajši	ne	grem	tja.«
Gospodična	Gusti	je	molčala,	jaz	sem	pa	odšel	v	

njen	razred.
Toda Gospod je imel usmiljenje s svojim nevred

nim	služabnikom	in	me	je	še	enkrat	poklical,	to	pot	
glasneje.	 Vsega	 tega	 se	 tako	 dobro	 spominjam,	
kakor	bi	se	bilo	včeraj	zgodilo,	čeprav	so	že	pretekla	
tri	desetletja.
Bil	sem	v	drugem	razredu,	ko	je	nekdo	močno	

potrkal.	 Ker	 nisem	 rad	 videl,	 če	me	 je	 kdo	motil	
med	poukom,	sem	šel	nekoliko	nevoljen	ven.	Bil	je	
gospod	Rožič…
»Gospod	katehet,	gotovo	veste,	da	je	Mija	hudo	

bolna.	Zdravnik	je	rekel,	da	ne	bo	učakala	konca	tega	
meseca.	Jaz	bi	pa	rad	…	mi	bi	pa	radi	videli,	da…«
Gospod	je	bil	v	vidni	zadregi,	kako	bi	povedal,	

kar	želi.
»Mi	vi	radi	videli,	da	bi	se	dala	prevideti,	pa	si	ji	

ne	upamo	reči.	Ker	ste	bili	njen	katehet,	mislim,	da	
bi	vi	še	najlaže	to	…	opravili.	Prosim,	če	bi	jo	obiskali	
in	…	in	…«
»Prav,	gospod	nadzornik,«	sem	ga	rešil	iz	zadre

ge,	»jo	pa	obiščem.	Samo	danes	ne	morem,	ker	
imam zaradi priprave na prvo sveto obhajilo veliko 
opraviti.	Jutri	pa	pridem	gotovo.«
»Pa	še	nekaj	prosim,	gospod	katehet.	Delajte	se	

tako,	kakor	da	ste	 jo	prišli	sami	od	sebe	obiskat,	
sicer	se	bo	preveč	ustrašila.	Mija	je	namreč	trdno	
prepričana,	da	bo	ozdravela.«
Še	potem,	ko	sem	se	vrnil	v	razred,	sem	bil	tak,	

kakor	bi	me	bil	kdo	po	glavi	udaril.	Prej	bi	bil	verjel,	
da	bo	Sava	tekla	iz	Črnuč	proti	Medvodam,	kakor	da	
me	bo	prišel	sam	oče	prosit,	naj	Mijo	pregovorim,	
da	se	bo	dala	prevideti.
Ko	sem	šel	po	šoli	domov,	sem	ves	čas	nanjo	mislil.
»Kako	naj	govorim	da	se	bo	pripravila	na	zadnjo	

poti?	Mija,	ki	se	s	takim	upanjem	oklepa	življenja,	
ki	je	tako	močno	na	svet	navezana…«
Ta	naloga	se	mi	 je	zdela	silno	težka	 in	skrbela	

me	je.
»Kaj	pa,	če	greš	še	danes	tja,	takoj?	Potem	imaš	

to	skrb	z	glave.«
Bil	sem	že	pred	stolnico,	pa	sem	se	obrnil		Da,	Bog	

je	res	imel	z	menoj	usmiljenje,	da	me	je	obvaroval	
“črva,	ki	nikdar	ne	umrje”.
Odprla	mi	je	gospa.	Bila	je	vsa	objokana.
»Pravkar	je	odšel	zdravnik.	Dejal	je,	da	bo	Mija	

komaj	še	štirinajst	dni	živela.«
Preden	sva	stopila	v	sobo,	kjer	je	bolnica	ležala,	

si	je	obrisala	hitro	solzne	oči.	Toplo	junijsko	sonce	
je	sijalo	skozi	obe	okni,	postelje	pa	ni	doseglo.	Ta	
je	bila	v	senci.
»Sedaj	bo	pa	naša	Mija	kmalu	vstala,«	je	dejala	

gospa	in	se	delala	veselo.	»Zdravnik	je	rekel,	da	bo	
v	treh	tednih	že	toliko	okrevala,	da	pojde	lahko	v	
Opatijo.	Tam	bo	pa	hitro	ozdravela.«

To materino govorjenje se mi je zdelo nespamet
no.	Čemu	v	otroku	utrjevati	goljufivo	upanje?	In	jaz	
naj	bi	jo	sedaj	pripravil,	da	bi	se	dala	za	smrt	previ

deti!	Bil	sem	skoraj	nevoljen.	Ko	sem	pa	videl	Mijo,	
mi	je	ta	nevolja	takoj	izginila,	tako	se	mi	je	zasmilila.
Bila	je	silno	spremenjena	in	slaba.	Imela	je	tako	

droben	obrazek,	da	bi	ga	lahko	z	dlanjo	pokril.	Bile	
so	je	skoraj	same	oči.
»Gospodična	Gusti	mi	je	povedala,	da	…	ste	bolni,	

pa	sem	vas	prišel	obiskat,«	sem	dejal,	ko	sem	sedel	
k	postelji.
»Zakaj	me	pa	vikate?	Ali	sem	se	vam	tako	odtu

jila?	Prosim	vas,	kar	tikajte	me,	imam	rajši	tako.«
Nekdaj	je	bil	njen	glas	jasen,	mehak,	sedaj	pa	je	

govorila	zamolklo	in	hripavo.
Prav,	te	bom	pa	tikal,	je	tudi	meni	laže.	Pa	gotovo	

težko	govoriš?«
»Nekoliko	že,	pa	ni	tako	hudo.	Na	nekem	plesu…«
Tu	je	gospa	vstala	 in	hit ro	šla	ven,	menda,	da	

se	je	izjokala.
»Mami	je	hudo,	ker	sem	to	omenila.	Veste,	nji	se	

je	dobro	zdelo,	da	sem	imela	toliko	kavalirjev,	pa	me	
je	vodila	vedno	po	zabavah	in	plesih.	Na	zadnjem	
plesu	sem	pila	vsa	razgreta	ledeno	kavo,	pa	sem	se	
prehladila.«
»Kajne,«	sem	se	skušal	 šaliti,	»sedaj	pa	delaš	

pokoro?«
»Pa	je	bo	kmalu	konec,	te	pokore.	Saj	ste	sami	

slišali,	kaj	je	mama	rekla,	da	bom	čez	tri	tedne	že	
lahko	šla	v	Opatijo.«
Videl	sem,	da	po	ovinkih	ne	pridem	na	pravo	pot,	

zato	sem	udaril	kar	naravnost.
»Mija,«	sem	jo	prijel	za	drobno,	skoraj	prozor

no	roko,	»povej	mi,	koliko	časa	pa	nisi	bila	več	pri	
spovedi?«
Pogledala	me	je	plašno	in	se	obrnila	v	steno.	Jaz	

pa	nisem	popustil.
»Mija,	poglej,	včasih	si	bila	tako	odkritosrčna	in	si	

mi	zaupala	vse	svoje	težave	in	skrbi,	ali	bi	ne	storila	
tega	tudi	sedaj?«
Obrnila	se	je	zopet	k	meni	in	začela	tiho	jokati.
»Hvala	Bogu,«	sem	vzdihnil	sam	pri	sebi,	»izgu

bljena	ovca	se	vrača!«
»No,	Mija,	povej	mi,«	sem	se	sklonil	k	nji.
»Tri	leta,«	je	zašepetala	komaj	slišno.
»Kajne,	odkar	si	bila	pri	zadnji	šolski	spovedi?«
»Da,	pa	bom	sedaj	šla,	kakor	hitro	vstanem.«
Smilila	se	mi	je,	toda	moral	sem	biti	trd,	če	sem	

ji	hotel	storiti	dobro.
»Kajne,	k	sveti	maši	tudi	nisi	hodila?«
»Včasih	že,	zadnje	leto	pa	malokdaj.	Zgodilo	se	

je	večkrat,	da	res	nisem	mogla	iti,	če	smo	šli	na	kak	
izlet	ali	če	sem	prišla…«
Pogledala	me	je	boječe,	zato	sem	ji	pomagal.
»Kajne,	če	si	prišla	zjutraj	šele	s	plesa?	Pa,	Mija,	

ali	ti	vest	ni	prav	nič	očitala,	da	preživljaš	nedelje	
brez	Boga?«
»Sprva	že,	potem	pa	nič	več.	Samo	kadar	sem	

vas	srečala,	se	mi	je	vest	zopet	vzbudila.«
»Potem	si	me	pa	gotovo	nerada	srečala?«
»O,	to	pa	ne!	Rada	bi	bila	z	vami	govorila,	pa	ni

sem	bila	nikdar	sama.	K	vam	si	pa	nisem	upala	priti.	
Mislila	sem,	da	zame	nič	več	ne	marate.	Ali	ste	zelo	
hudi?	Saj	bom	šla	k	spovedi,	kakor	hitro	ozdravim,	
in	tudi	k	maši	bom	hodila.«



»Mija,	ali	bi	ne	bilo	dobro,	da	bi	se	takoj	spove
dala?	Glej,	v	nekaj	dneh	se	neha	velikonočni	čas.	
Dve	leti	si	zanemarila	svojo	dolžnost,	letos	jo	pa	še	
lahko	spolniš.	Najbolje	bo,	da	storiš	to	še	danes.«
»Zdi	se	mi	tako	nerodno,	če	bi	me	prišli	na	dom	

obhajat.	Ljudje	v	hiši	bi	se	gotovo	zgledovali.	Saj	
bom	res	šla	k	spovedi,	še	predem	pojdem	v	Opatijo.«
»Toda,	 ljuba	Mija,	čemu	bi	se	ozirala	na	druge	

ljudi?	Ako	se	bodo	zgledovali,	naj	se	pa!	Kaj	je	to	
nekaj	 tako	 posebnega,	 če	 pridejo	 koga	 obhajat?	
Vidiš,	Mija,	ako	se	že	danes	spraviš	z	Bogom,	si	boš	
pomirila	vest	in	zopet	boš	tako	srečna,	da,	tako	sreč
na,	kakor	si	bila	v	Postojni,	ko	si	tako	rada	klečala	
pred	tabernakljem.«
Začela	je	zopet	jokati.	Jaz	pa	nisem	odnehal.
»Ljuba	Mija,	prosim	te,	naredi	mi	to	veselje,	saj	

si	mi	včasih	tako	rada	ustregla.	Glej,	tudi	meni	bo	
laže	pri	srcu.	Saj	vendar	ni	spoved	tako	težka.	Skoraj	
bi	ti	že	jaz	lahko	dal	odvezo,	ko	si	se	mi	obtožila	in	
mi	tvoje	solze	kažejo,	da	obžaluješ.	Seveda,	bolje	
je,	da	se	natančneje	spoveš.	Kajne,	Mija,	da	boš	to	
storila?«
»No,	vidiš,	sedaj	bo	pa	vse	dobro,«	sem	dejal	ves	

vesel,	ko	je	prikimala.	»Takoj	pojdem	k	stolnemu	
vikarju,	 da	 opravita	 še	 danes.	 Katerega	 pa	 želiš,	
Sršeta	ali	Potokarja?«
»Ne,	ne,	Sršeta	pa	ne,«	je	rekla	hitro.
»Dobro,	pa	Potokarja,	saj	je	prav	dober	gospod.	

Pa	še	nekaj,	Mija;	naročil	mu	bom	naj	ti	podeli	tudi	
sveto	poslednje	olje.«
Takrat	je	pa	široko	odprla	oči	in	v	njih	se	je	po

kazala	groza.
»Saj	vendar	ne	bom	umrla,«	je	vzkliknila,	»jaz	

ne	mislim	prav	nič	na	smrt!	Če	bi	vedela,	da	bom	
morala	umreti,	bi	od	strahu	skoprnela.«
»Ampak,	Mija,	kaj	res	misliš,	da	umrješ	zato,	če	

sprejmeš	sveto	poslednje	olje?	Ali	se	ne	spominjaš,	
kako	 sem	 vam	v	 petem	 razredu	 pravil,	 da	 jih	 je	
veliko	ozdravelo,	potem	ko	sem	jih	previdel?	Saj	je	
vendar	sv.	poslednje	olje	za	to,	da	olajša	bolnikom	
trpljenje.	Rekla	si,	da	ne	misliš	prav	nič	na	smrt.	
Vidiš,	Mija,	to	pa	tudi	ni	prav.	Ti	si	hudo	bolna,	to	
spoznaš	sama.	Seveda	 imaš	upanje,	da	ozdraviš.	
Da	se	ti	pa	to	upanje	spolni,	pa	ni	tako	gotovo…«
Tu	se	ji	je	zopet	pokazal	strah	v	očeh.	Sam	sebi	

sem	 se	 zdel	 kakor	 sodnik,	 ki	 izreka	 nesrečnemu	
obsojencu	smrtno	obsodbo.	Toda	vest	mi	je	rekla,	
da	moram	tako	govoriti.
»O	Jegliču	(brat nadškofa Jegliča)	si	slišala,	da	je	

umrl?	Pred	tednom	dni	se	je	čutil	še	zdravega	in	bi	
se	smejal,	če	bi	mu	kdo	rekel,	da	bo	čez	nekaj	dni	
že	v	grobu.	Pa	se	je	le	tako	zgodilo.	Tudi	jaz	sem	
popolnoma	zdrav,	pa	navzlic	 temu	si	ne	upam	za	
gotovo	trditi,	da	te	bom	preživel.	Vsi	smo	v	Božjih	
rokah,	zato	je	dobro,	da	smo	vedno	pripravljeni.«
»Pa	zdravnik	je	rekel,	da	gotovo	ozdravim.	Ali	vi	

mislite,	da	bom	umrla?«

Moj	Bog,	kako	me	 je	pri	 tem	pogledala!	Uprla	
je	svoje	velike	oči	vame	in	s	strahom	pričakovala	
odgovor.	Kaj	sem	ji	hotel	reči?	Gole	resnice	ji	nisem	
mogel	povedati.	Preveč	se	mi	je	smilila,	ko	sem	videl	
smrtno	grozo	v	njenih	očeh.	Lagati	tudi	nisem	hotel,	
molk	bi	pa	bila	Mija	prav	tolmačila.
»No,	seveda,«	sem	se	izvijal,	»če	je	zdravnik	tako	

rekel,	imaš	pač	še	lahko	upanje,	toda	navzlic	temu	
storiš	najbolje,	če	se	daš	prevideti.	Glej,	Mija,	jaz	
sem	trdno	prepričan,	da	mi	hiša	ne	bo	pogorela,	pa	
sem	jo	le	zavaroval.	Tako	je	tudi	zate	najbolje,	da	
se	zavaruješ,	čeprav	misliš,	da	še	ne	boš	umrla.«
Hotel	sem	se	šaliti,	pa	sem	komaj	solze	zadrževal.
»Kajne,	Mija,	da	lahko	naročim	Potokarju,	da	te	

za vsak primer popolnoma previdi? Vsaj to mi prav 
lahko	verjameš,	da	ti	ne	bo	škodovalo.«
»Prosim,	 pa	mu	 recite,	 če	mislite,	 da	 je	 tako	

prav.«
Skozi odprta okna se je oglasilo poldansko zvonje

nje.	Pogledal	sem	Mijo	in	sklenil	roke	k	molitvi.	Od
govarjala	mi	je	pa	tako	tiho,	da	sem	jo	komaj	slišal.
»Kajne,	Mija,	zelo	si	utrujena?«
»Da,	ponoči	nisem	nič	spala.«
»Ubožica,	 sedaj	 sem	 te	 pa	 še	 jaz	 tako	mučil.	

Pa	prosim	te,	ljuba	Mija,	nikar	mi	ne	zameri.	To	je	
moralo	biti.	Če	že	danes	vse	lepo	opraviš,	boš	jutri	
srečna	in	brez	skrbi.«
»Pa	še	kaj	pridite,«	me	je	prosila,	ko	sem	odhajal.
Pri	vratih	sem	se	še	enkrat	ozrl	in	Mija	se	mi	je	

skušala	veselo	nasmejati,	pa	je	bil	njen	smehljaj	tako	
žalosten,	da	me	je	kar	začelo	nekaj	v	grlu	dušiti…
Ko	 sem	pozno	 popoldne	 šel	 iz	 šole,	me	 je	 na	

najožjem	mestu	Starega	trga	srečal	gospod	Potokar.	
Mudilo	se	mu	je	kakor	meni,	da	sem	ga	kar	mimo
grede	ogovoril,	ne	da	bi	ga	bil	ustavil.
»Bodi	brez	skrbi,	sem	vse	dobro	opravil,«	mi	je	

zaklical	čez	ulico	in	velik	kamen	se	mi	je	odvalil	od	
srca.
Ko	sem	drugo	jutro	maševal,	sem	molil	z	Mijo	pri	

–	“spominu	za	mrtve”…	Preden	sem	šel	s	prvoobha
jankami	v	cerkev,	so	mi	sporočili,	da	je	ponoči	umrla.
»Papa,	pomagaj,«	je	klicala,	ko	jo	je	napadlo,	in	

čez	nekaj	hudih	minut	je	izdihnila	v	očetovih	rokah.
Popoldne	sem	jo	šel	kropit.	Ležala	je	med	samim	

belim	cvetjem.
»Kakor	angel,«	mi	je	dejal	njen	oče,	nato	pa	še	

pristavil:	»Gospod	katehet,	častno	besedo	vam	dan,	
da	ne	bom	nikdar	pustil,	da	bi	kak	moj	otrok	umrl	
brez	svetih	zakramentov.«
Tako	je	govoril	gospod	Rožič,	ki	se	je	očitno	hvalil,	

da	ni	bil	šestnajst	let	v	cerkvi	in	da	nima	nič	vere.
Bog	razumi	te	naše	“brezverce”.
Kadar	grem	mimo	stolne	cerkve	sv.	Nikolaja,	se	

včasih	spomnim,	kako	sem	se	obrnil	in	šel	k	Rožiče
vim.	Moj	Bog,	če	bi	ne	bil	tega	storil,	ako	bi	bil	šele	
drugi	dan	prišel	tja	in	bi	našel	Mijo	mrtvo…
Ne,	na	to	še	danes	ne	smem	misliti.

Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj molijo nad njim ter ga v Gospodovem imenu mazilijo z oljem.
Molitev, porojena iz vere, bo bolnika rešila in Gospod ga bo okrepil; če je v grehih, mu bodo odpuščeni.

(Jak 5,14-15)



V MAJU bodo ŠMARNICE vsako nedeljo ob	1:30	popoldne:	šmarnično	premišljevanje,	pete	litanije	
Matere	božje	in	blagoslov	z	Najsvetejšim.	Na	materinski dan, 12. 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	bo	pri	lurški	
votlini	ob	11:00	in	pete	litanije	Matere	Božje	takoj	po	maši.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 30. 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, 21. JULIJA – Romanje članic Slovenske Ženske Zveze. Romarska maša bo ob 11:00 
dopoldne,	po	maši	pete	litanije	Matere	Božje.	Sledi	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 28. 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:
FRANK HREN,	Mentor,	OH

ZA SVETE MAŠE: $900:	M.	Mate	(2	gregorijanski	maši);	$100:	
A.	Govednik;	Can$55:	F.	Kobe;	$50:	M.	Cerer,	M.	Mejac	(MD),	
dr.	V.	Mersol,	M.	Stropnik;	$20:	A.	Debevc,	E.	Sirok;	Can$11:	
R.	Novak.
ZA CERKEV: $20:	A.	Debevc;	$10:	M.	Stropnik.
ZA SAMOSTAN: $250:	B.	Magajne;	$25:	dr.	V.	Mersol;	$20:	
A.	Debevc.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $10:	A.	Debevc.
ZA LUČKE: $30:	 A.	 Govednik;	 $15:	 A.	 Debevc;	 Can$6:	 F.	
Kobe;	Can$4:	R.	Novak.
ZA MISIJONE: $50:	 G.	 Adams;	 $20:	 A.	 Govednik;	 $10:	 A.	
Debevc.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $10:	A.	Debevc.
DAR LISTU AM: $100:	M.	Mate;	$50:	G.	Adams;	Can$47:	F.	
Kobe;	$25:	J.	Jamnik;	$10:	A.	Debevc,	M.	Stropnik;	Can$8:	M.	
Sterle. BOG POVRNI

NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI v marcu 2013

ŠKOF
ROŽMAN
je po 53 letih

dobil grob v svoji 
nekdanji stolnici

v Ljubljani.
v Lemontu smo se
od njega poslovili
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