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ŠKRLATICA – na naslovni sliki – je s 
svojmi 2.740 metri po višini druga gora 
v Sloveniji in tretja v Julijskih Alpah za 
Montažem (2.754 m), ki je v Italiji.  Po legi 
spada v Martuljkovo skupino. Svoje ime je 
dobila po škrlatni barvi, ki jo dobi njena 
severozahodna stena ob sončnem zaho
du. Trentarji so jo imenovali Suhi plaz. Je 
dokaj težko dostopna. Prvi se je 24. avgu
sta 1880 nanjo povzpel tržaški alpinist 
dr. Julius Kugy v spremstvu trentarskega 

vodnika Andreja Komaca in lovca Matija Kravanja. Na Škrlatico vodijo tri poti: iz doline Vrat (5 ur), iz doline Krnice (6 
ur) in iz Trente – ta je najlažja, pa tudi najdaljša (7 ur). Kot od vsepovsod je tudi s Škrlatice lep pogled na Triglav, ki je 
komaj dobrih 100 metrov višji, pa le gospoduje nad vso okolico.

JUNIJ začenjamo v Ameriki s praznikom sv. REŠNJEGA TELESA IN KRVI (v Sloveniji so ga praznovali že 30. maja). 
Sledita mu še isti teden PRESVETO SRCE JEZUSOVO (7.) in BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO (8.), nato pa se začne vrsta 
nedelj med letom od 10. (9. junija) do 34. (24. novembra). Nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega 
spisa v obrambo Cerkve; ugandski mučenci Karel Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni ustanovitelj 
Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož 
in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski 
bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher 
in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, »ko se dan 
obes‘« (24.); koroška kneginja Ema Krška ter škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.); škof in mučenec Irenej, 
ki zaradi svojega spisa “Proti krivim veram” šteje med cerkvene očete (28.) ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.), ko 
slovenski škofje po tradiciji že vse od konca druge svetovne vojske posvečujejo novomašnike.

Škrlatica v večernem soncu Triglav s Škrlatice
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Sin božji, Jezus Kristus, je postal nespamet našim ljudem.
Zato pa tudi vsa posvetna modrost, ki išče rešitev nadlogam naše dobe,

na sramoti ostane. Prave bolezni nočejo priznati, rabijo napačna zdravila
in samo še večajo revščino, ki tare človeški rod. Od zunaj rešitev ne bo prišla.

Zastonj pričakujemo lepšo bodočnost od spremembe zakonov,
od izboljšanja državnih naprav. Temeljito ozdravljenje mora priti od znotraj!

Po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase.
bl. Anton Martin Slomšek

Rožnik deževen, viničar reven.
Sveti Vid (15.) je češenj sit.

O kresi (24.) se dan obesi.
Če kres (24.) deži, orehov ni.

JUNIJ – ROŽNIK
		1	 S	 PRVA	SOBOTA;	Justin,	muč.;

  2 N SV. REŠNJE TELO IN KRI (v Ameriki);
		3	 P	 Karel	Lwanga	in	tov.	ugandski	muč.;	Janez	

XXIII.,	pap.;	Peter	Martyr	Sanz,	šk.,	muč.;	
		4	 T	 Frančišek	Caracciolo,	red.	ust.;
		6	 Č Norbert	Magdeburški,	šk.,	red.	ust.;
		7	 P	 PRVI	PETEK;	SRCE	JEZUSOVO;	Pavel,	šk.;
		8	 S	 SRCE	MARIJINO;	Medard,	šk.;	Viljem,	šk.;

  9 N 10. NEDELJA MED LETOM;	Efrem	Sirski,	
diakon.,	c.	uč.;	Primož	in	Felicijan,	muč.;

	10	 P	 Bogumil,	šk.;	Itamar,	šk.;	Zaharija,	muč.;
	11	 T	 Barnaba,	sodelavec	apostolov;	Feliks,	muč.;
	12	S	 Janez	Fakundski,	red.;	Adelhajda,	dev.;
	13	Č Anton	Padovanski,	red.,	c.	uč.;	Trifil,	šk.;
	14	 P	 Elizej,	prerok;	Valerij	in	Rufin,	muč.;
	15	S	 Vid,	muč.;	Benilda,	muč.;	Germana	Cousin,	

dev.;	Ferdinand,	kraljevič;

 16 N 11. NEDELJA MED LETOM;	Gvido	Korton-
ski,	red.;	Frančišek	Regis,	duh.;	Beno,	šk.;

	17	 P	 Gregor	Barbarigo,	šk.;	Jan	Jenštejn,	šk.;
	18	 T	 Marko	in	Marcelijan,	muč.;	Amand,	šk.;
	19	S	 Romuald,	op.;	Gervazij	in	Protazij,	muč.;	

Nazarij,	šk.;	Julijana	Falconieri,	red.;
	20	Č	 Mihelina	Malatesta,	spok.;	Silverij	I.,	pap.,	

muč.;	Florentina,	dev.;	Adalbert,	šk.;
	21	 P Alojzij	(Vekoslav)	Gonzaga,	red.;
	22	S	 Janez	Fisher	in	Tomaž	More,	muč.;	

 23 N 12. NEDELJA MED LETOM;	Jožef	Cafasso,	
duh.;	Marija	Oignieška,	vdova;

	24	 P	 ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA; kres;
	25	 T	 Eleonora,	kraljica.;	Viljem	iz	Vercellija,	op.;	
	26	S	 Vigilij	(Stojan),	šk.;	Janez	in	Pavel,	muč.;	

Pelagij,	muč.;
	27	Č	 Ciril	Aleksandrijski,	šk.,	c.	uč.;	Hema	(Ema)	

Krška,	kneginja.;	Ladislav	Ogrski,	kralj.;
	28	 P Irenej,	šk.,	muč.;	Potamijena,	muč.;	Mar-

cela,	muč.;
	29	S	 PETER	IN	PAVEL,	ap.;	Marcel,	muč.;

	30	N	 13. NEDELJA MED LETOM;	Emilijana,	muč.

UREDNIK VAM
Kot	je	iz	koledarja	razvidno,	nam	gre	tudi	ta	mesec	

s	praznovanji	nekoliko	navzkriž:	v	Sloveniji	so	Telovo 
praznovali	že	v	četrtek,	30.	maja,	v	Ameriki	pa	smo	
ga	prenesli	na	naslednjo	nedeljo,	2.	junija.	Od	zdaj	
pa	do	konca	leta	teh	razlik	ne	bo	več.	Razlika	se	bo	
pojavila	šele	januarja	prihodnjega	leta	ob	praznovanju	
Gospodovega	razglašenja.
Petek	po	drugi	nedelji	po	binkoštih	 je	posvečen	

Srcu	Jezusovemu.	Takoj	naslednji	dan,	v	soboto,	8.	
junija,	mu	sledi	spomin	Marijinega	Brezmadežnega	
Srca.	Nedelja	9.	junija,	je	kot	10.	nedelja	med	letom	
(navadna	nedelja),	prva	v	vrsti	nedelj	med	letom,	ki	
trajajo	 tja	do	zaključka	cerkvenega	 leta	na	soboto	
po	24.	nedelji	med	letom,	ki	je	posvečena	Kristusu	
Kralju.	Letos	je	to	zadnja	nedelja	v	novembru.
Cel	mesec	 junij	 je	 posvečen	Srcu	 Jezusovemu,	

kot	 je	maj	posvečen	Mariji.	 Podobno	kot	 šmarnice	
maja,	ponekod	opravljajo	v	juniju	pobožnost	“vrtnic”	
v	juniju,	vendar	se	ta	pobožnost	ni	tako	na	splošno	
udomačila,	kot	so	se	šmarnice.	Prav	bi	pa	vseeno	bilo,	
da	se	ta	mesec	večkrat	spomnimo	Jezusovega	Srca,	
ki	je	simbol	njegovega	usmiljenja	in	ljubezni.
Na	praznik	sv.	Petra	in	Pavla	(29.	junija)	slovenski	

škofje	posvečujejo	novomašnike.	Ta	datum	je	postal	
že	tradicija,	saj	se	ga	držijo	že	ves	čas	po	II.	svetovni	
vojski.	Ko	zaključujem	tole	številko	Ave	Maria,	še	ni-
mam	podatkov	o	letošnjih	slovenskih	novomašnikih.
Slovenskemu	gospodarstvu	voda	pošteno	teče	v	

grlo.	Več	o	tem	lahko	preberete	v	običajni	rubriki	na	
straneh	187-190.	Tranzicijskim	komunistom,	ki	so	v	
obrambo	svojih	privilegijev	izgrizli	predsednika	Janšo	
in	njegovo	vlado,	ter	ustoličili	svoje	nesposobne	lutke,	
gre	samo	za	to,	da	ne	bi	izgubili,	kar	so	si	prigrabili	z	
revolucijo	in	povojnim	terorjem.	Usoda	povprečnega	
Slovenca	jim	ni	mar,	slovensko	državo	pa	sovražijo,	
ker	se	jim	je	pač	najbolje	godilo	v	političnem	okolju,	ki	
ga	je	rajni	dr.	Trstenjak	imenoval	“balkanska	kloaka”.	
Pa	bo	tudi	njih	pokopala	nesposobnost	gospodarjenja,	
kot	je	še	vse	Marxove	naslednike.	Le	moliti	je	treba	
za	čimprejšnjo	politično	smrt	te	pokvarjene	bande.
Junija	bom	nekaj	časa	odsoten,	zato	se	že	vnaprej	

opravičujem	 za	 zamudo	 pri	 odgovorih	 na	 poslano	
pošto.	Ko	se	vrnem,	bom	čimprej	vse	“not	prinesel”.

Rojstni dan	 praznujeta	 v	 juniju	 p. Bernardin 
Sušnik	(19.	 junija	1935)	 in	p. Blaž Chemazar	(23.	
junija	1928).

Umrla	sta	v	juniju:	p. Benedikt Hoge	(17.	junija	
1983)	in	p. Alfonz Ferenc	(23.	junija	1954).	Gospod	
naj	jima	da	večni	mir! p. Bernardin
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Marija je v srcu primerjala vse spoznanje, ki si ga je prido
bila z branjem, poslušanjem in opazovanjem. Kako je pri 
tem rasla v veri in napredovala v zasluženju, kako je 
bila ožarjena z modrostjo in kako je gorela v ognju 
ljubezni! Ob novem razodetju Božje ljubezni, ki 
ga je bila deležna, je prekipevala veselja, ko je 
na čudežen način spočela od Svetega Duha. 
Kar dvigalo jo je k Bogu, a vendar je ostala 
vsa ponižna. Božja milost namreč deluje 
tako, da se duša vzpenja iz nižav v višave 
in iz sijaja v sijaj.

Zares srečna duša blažene Device! 
Ker se je v njej naselil Sveti Duh in jo je 
poučeval, je bila v vseh stvareh poslušna 
zapovedim Besede. Ni se dala voditi last
nim čustvom in osebni samovolji, ampak 
je vse tisto, kar ji je Modrost v notranjosti 
narekovala, na zunaj zvesto izvrševala. Res 
je bilo primerno za Božjo Modrost, ki si je 
za bivališče gradila Cerkev, da po Mariji, ki 
je bila vsa sveta, poskrbi za zvestobo postavi, 
za očiščevanje duše, za vzor ponižnosti in za 
duhovno daritev.

Posnemaj jo, zvesta duša!  Vstopi v svetišče svojega 
srca, da se boš duhovno očistila in iztrgala iz bolezni gre
ha. Tu, v srcu, Bog bolj gleda na našo ljubezen, s katero 
opravljamo delo, kakor pa na naše delo samo. Imamo tudi 
možnost, da se v hrepenenju po gledanju Boga vržemo v 
Božje naročje in mislimo samo nanj; lahko pa tudi iščemo 
svoje ravnotežje tako, da napredujemo v krepostih ali pa 
opravljamo dela v korist bližnjemu. Pri vsem tem pa naj 
bo naša gonilna sila samo Kristusova ljubezen. Glejte, to 
je duhovna daritev tistega očiščenja, ki je Bogu po volji. 
To pa se ne dogaja v svetišču, ki je narejeno z rokami, 
ampak v svetišču našega srca, v katerega je z veseljem 
vstopil Kristus Gospod.

8. junij – Marijino Srce

MARIJA JE VSE OHRANILA
V SVOJEM SRCU

P. Vladimir Kos – Tokio

AZALÉJA VIJOLIČNIH CVETOV
Poznam te, grm, razvéjan, azaléja,
in ljubim, grm vijoličnih cvetov.
Veš, Božjega Srcá si epopeja
od jaslic tja do zlomljenih okov.

Vijoličasti cveti: Kri prelita.
Ker takšno želelo je Srcé
Središče, ki je v Njem Ljubezen skrita,
čeprav na svetu ni darú brez nje.

Srcé nebeško, s pesmijo vprašujem:
zakaj že dolgo Te pozabljamo?
Naj azaléja le Tvoj dar praznuje
vijolično? Mar nisi Ti – zlato?

sv. Lovrenc Iustiniani
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NEDELJSKE
2. junij
sveto Rešnje telo in kri
MELKIZEDEK DARUJE KRUH IN VINO
1 Mz 14,18-20
Prastara	pripoved	o	srečanju	Abrahama	z	Melkize-

dekom,	ki	izvira	verjetno	že	iz	14.	stoletja	pred	Kri-
stusom	je	postala	mesijansko	nasprotje	judovskega	
duhovništva,	ki	je	bilo	dedno	v	družini	in	namenjeno	
samo	enemu	narodu.	Melkizedek	je	bil	brez	rodov-
nika	in	novozavezno	Pismo	Hebrejcem	Kristusa	kot	
duhovnika	uvršča	v	Melkizedekov	red:	njegovo	člo-
veško	poreklo	ne	omejuje	njegovega	duhovniškega	
poslanstva	na	en	sam	narod,	ker	je	Božjega	izvora	
in	je	odprto	vsem,	tudi	“tujcem”.	Zato	se	novozavez-
no	duhovništvo	ne	more	omejevati	zgolj	na	kak	del	
zemlje	ali	na	določen	kulturni	krog,	ampak	je	odprto	
vsakomur	in	mora	služiti	vsakomur.	Odtod	tudi	nuj-
na	potreba	duhovniškega	dela	v	misijonih,	saj	brez	
tega	vse	misijonsko	delo	zvodeni	v	prizadevanja	za	
socialna	izboljšanja.	Ustanovitev	evharistije	in	no-
vozaveznega	duhovništva	je	torej	istočasno	temelj	
misijonskega	dela	Cerkve,	pri	katerem	mora	zaradi	
splošnega	duhovništva	sodelovati	vsakdo	in	telovski	
praznik	na	na	to	nalogo	spominja.
9. junij
10. navadna nedelja
BOG PO ELIJU OŽIVI DEČKA
1 Kr 17,17-24
Poganska	vdova,	ki	ji	je	Elija	pomnožil	moko	in	

olje	in	jo	rešil	smrti	od	lakote,	pripisuje	smrt	svoje-
ga	sina	preroku	zaradi	prekletstva,	s	katerim	naj	bi	
kaznoval	neko	njeno	neznano	krivdo.	Misli,	 da	 je	
pre	rok	uganil	njeno	tajnost	in	jo	razkril	Bogu,	ki	je	
po	tem	kaznoval	njenega	sina.	V	svojem	poganstvu	
je	iz	Boga	naredila	za	strogega	maščevalca.	Elija	je	
priklical	dečka	nazaj	v	življenje	tako,	da	se	je	»zlek	nil	
trikrat	čez	dečka«	in	s	tem	razodel,	da	je	Jahvé	Bog	
dobrote	in	odpuščanja,	ki	hoče	življenje,	ne	pa	smrti	
grešnika.	Kristus	je	z	obujenjem	mladeniča	iz	Naima	
(nedeljski	evangelij)	nastopil	kot	Elijev	naslednik,	ki	
ga	pa	presega:	storil	je	čudež	obujenja	od	mrtvih	
brez	vsakega	zunanjega	znamenja,	zgolj	z	močjo	
svoje	besede.	V	obeh	primerih	gre	samo	za	vračanje	
fizičnega	življenja.	Resnično	vstajenje	pa	je	vstop	
v	novo	življenje,	ki	ga	daje	sam	Božji	Duh	in	ga	je	
zaslužil	Kristus	s	svojim	trpljenjem	in	vstajenjem.
16. junij
11. navadna nedelja
BOG ODPUSTI GREH DAVIDU
2 Sam 12,7-10.13
Prerok	Natan	očita	kralju	Davidu	njegov	greh,	ker	

si	je	prisvojil	ženo	svojega	častnika	Urijaja,	ki	ga	je	
dal	v	boju	postaviti	na	tako	mesto,	da	je	umrl.	David	
prizna	svoj	greh	in	ga	obžaluje,	zato	mu	bo	Bog	po	
prerokovih	besedah	prizanesel;	umrl	bo	samo	sin,	ki	
je	bil	sad	tega	greha.	Tako	se	je	tudi	zgodilo.	Ob	tem	

in	podobnih	primerih	bi	človek	pomislil,	da	v	Svetem	
pismu	ni	pravega	sorazmerja	med	grehom	in	kaznijo.	
Toda	prav	ta	odlomek	dokazuje,	da	smisla	greha	in	
odpuščanja	ni	mogoče	natančno	razumeti	brez	po-
znanja	osebnih	odnosov	med	Bogom	in	greš	nikom.	
Spričo	greha	bi	se	Bog	mogel	maščevati,	pretrgati	
zavezo	in	takoj	uresničiti	svojo	obsodbo.	Pa	tega	ni	
storil,	ampak	se	je	razodel	kot	Bog	ljubezni,	ki	je	
neskončno	vzvišen	nad	pogubitvijo	in	raje	preobrazi	
srce	grešnika	v	srce	novega	človeka,	ki	ni	Bogu	po-
koren	iz	strahu	pred	kaznijo,	ampak	iz	spoštovanja	
in	ljubezni.	To	je	razlog,	naj	človek	ne	presoja	ostrine	
Božje	kazni,	saj	mu	je	ta	osebni	odnos	med	Bogom	
in	grešnikom	nedostopen.
23. junij
12. navadna nedelja
PREROKBA JEZUSOVE SMRTI NA KRIŽU
Zah 12,10-11; 13,1
Besede	iz	Zaharijeve	knjige	so	brez	dvoma	mesi-

janske,	čeprav	žalost	nad	prebodenim	kliče	v	spomin	
tudi	podobo	trpečega	Božjega	služabnika	iz	drugega	
dela	 Izaijeve	knjige.	Temeljna	misel	Zaharijevega	
odlomka	pa	je	v	besedah:	»Nad	Davidovo	hišo	 in	
pre	bivalci	Jeruzalema	bom	razlil	duha	milosti	in	mo-
lit	ve.«	Prejeti	milost	 in	pod	njenim	vplivom	moliti	
nam	reč	pomeni	spreobrniti	se.	Žalost	nad	umorjenim	
ni	več	topa	resignacija,	češ	da	se	tu	ne	da	nič	več	
narediti,	ampak	začetek	nečesa	novega.	Cerkev	je	
kri	mučencev	razumela	kot	seme	novih	kristjanov.	
In	če	naši	časi	ne	zahtevajo	več	krvi	v	pričevanje,	
zato	 pot	 spreobrnjenja,	 kar	 pomeni	 spremembo	
mišljenja	in	življenja,	ni	nič	manj	naporna	in	včasih	
tudi	grenka,	pa	tudi	nič	manj	uspešna.	Poziv	Janeza	
Krstnika	k	spreobrnjenju	ni	veljal	le	v	pričakovanju	
Odrešenika,	ampak	velja	prav	tako	danes.	Le	tako	
bomo	rodili	sad	bodisi	osebno,	bodisi	kot	skupnost.
30. junij
13. navadna nedelja
ELIZEJ POSTANE ELIJEV UČENEC
1 Kr 19,16b.19-21
Elija	svojega	izbranega	učenca,	bogatega	kme-

ta	 Elizeja,	 pokrije	 s	 svojim	 plaščem,	 kar	 pomeni	
zahte	vo,	da	se	ne	sme	več	obračati	v	preteklost,	se	
ne	bri	gati	za	svoje	prednike,	ampak	zapustiti	svoj	
poklic	in	svoje	imetje	ter	slediti	samo	svojemu	uči-
telju.	Elizej	je	to	storil	in	bil	vreden	učenec	svojega	
učitelja,	kar	je	simbolično	prikazano	tako,	da	je	po-
dedoval	njegov	plašč.	Enako	je	zahteva	Kristus	od	
svojih	učencev,	saj	je	enemu	od	kandidatov	jasno	
izjavil:	»Pusti,	naj	mrtvi	svoje	mrtve	pokopljejo.«	
Vsako	Božje	poslanstvo	zahteva	popolno	odpoved	
vsemu,	 tudi	 zagotovljeni	 prihodnosti,	 in	 računa	
samo	z	Bogom.	V	kristjanovem	življenju	ni	mesta	
za	filozofijo	“prižgati	eno	svečo	Bogu	in	eno	hudiču,	
pač	za	vsak	slučaj”.	V	odnosu	do	Boga	je	treba	iti	
na	vse	ali	na	nič,	saj	se	tu	uresničuje	paradoks,	da	
je	največje	tveganje	edina	zagotovljena	bodočnost.	
Zgled	takega	zaupanja	so	nam	mnogi	svetniki,	saj	
niso	poznali	nobenih	kompromisov	in	popuščanja	v	
zvestobi,	pa	naj	jih	je	to	stalo	tudi	življenja.

MISLI



JUNIJ – AM – 2013164

BRALI
RIM — Generalni	 tajnik	ZN	Ban	Ki-Mun	 (sam	ne	
pripada	nobeni	veri,	blizu	pa	mu	je	budizem)	je	v	
pogovoru	za	Radio	Vatikan	papeža	Benedikta	XVI.	
imenoval	“veliki	mož	vere”.	Svet	je	imel	v	njem	vo-
ditelja,	ki	je	pokazal	globoko	duhovnost	in	»veliko	
naredil	 za	 dialog	med	 verstvi	 in	 prispeval	 k	 pre-
magovanju	 izzivov	 našega	 časa«.	 Pri	 tem	 je	 Ban	
Ki-Mun	posebej	omenil	»boj	proti	lakoti	in	siroma-
štvu,	 podpiranje	 človekovih	 pravic	 in	 zagotovitev	
miru	in	pravičnosti«.
GRADEC — Istoimenska	škofija	že	25	let	s	sredstvi	
iz	posebnega	sklada	podpira	 ljudi,	ki	 iščejo	zapo-
slitev.	Predsednik	kuratorija	škof	Egon	Kapellari	je	
ob	obletnici	sklada	povedal,	da	bo	tudi	v	prihodnje	
sodeloval	 z	 družbo	 za	 pomoč	 ogroženim	 ljudem.	
Sklad	ima	tudi	posvetovalnico,	ki	pomaga	mladim	
iskalcem	najti	zaposlitev,	denar	pa	priteka	iz	darov	
in	nekaj	malega	tudi	od	javne	podpore.
RIM — Prefekt	 Kongregacije	 za	 škofe	 Kanadčan	
Marc	Ouellet	je	odstavljenemu	slovaškemu	nadško-
fu	Robertu	Bezaku	ukazal	en	dan,	preden	je	papež	
Benedikt	XVI.	odstopil,	da	ne	sme	dajati	 izjav	za	
javna	občila,	 vključno	 s	 cerkvenimi.	 Tako	 tudi	 ne	
bo	mogel	 imeti	duhovnih	nagovorov	za	 televizijo.	
Bezaka	so	junija	2012	v	Rimu	iz	še	nepojasnjenih	
razlogov	 odstavili	 z	 mesta	 trnavskega	 nadškofa,	
mons.	Bezak	pa	vodstvu	Cerkve,	ki	mu	je	že	tedaj	
naročilo,	da	mora	pred	mediji	molčati	in	se	nič	več	
zadrževati	v	svoji	nekdanji	škofiji,	ni	bil	poslušen.	
PRAGA — Novi	 češki	 predsednik	Miloš	Zeman	 je	
8.	marca	po	prisegi	obiskal	tudi	stolnico	sv.	Vida	v	
Pragi	in	se	udeležil	ekumenske	molitve	in	blagoslo-
va.	Za	to	se	je	sam	odločil.	
RIM — V	baziliki	sv.	Sebastijana	v	Rimu	so	4.	mar-
ca	v	navzočnosti	avstrijskega	kardinala	Christopha	
Schönborna	in	čeških	kardinalov	Miloslava	Vlka	in	
Dominika	 Duke	 ob	 70.	 obletnici	mučeniške	 smrti	
izpostavili	križ	blažene	avstrijske	redovnice	mučen-
ke	s.	Marie	Restitute	Kafka	(1894-1943),	ki	so	jo	
umorili	nacisti.	Kardinal	Schönborn	je	povedal,	da	
relikvija	spominja	na	neomajno	vero	redovnice,	v	
kateri	 je	 tudi	 dobila	moč	 za	 junaško	 žrtev	 ter	 za	
svoj	odpor	zoper	nasilno	ideologijo,	ki	izpričuje	ži-
vost	Cerkve	in	vere.
ABU DHABI — List	Gulf	News	(spletna	izdaja)	je,	
sklicujoč	 se	 na	 duhovnika	 Tomasita	 Veneraciona,	
zapisal,	da	se	je	v	Združenih	arabskih	emiratih,	v	
katerih	 je	 uradna	 vera	 islam,	 dvanajstih	maš	 na	
velikonočno	 vigilijo	 in	 samo	 veliko	 noč	 udeležilo	
75.000	vernikov.	Na	veliki	četrtek	in	veliki	petek	so	
razdelili	90.000	obhajil,	20.000	več	kot	lani.
KAIRO — Štirje	 zamaskirani	 oboroženi	moški	 so	
po	velikonočni	maši	v	severnoegiptovskem	mestu	
Šubra	 El-Heima	 ugrabili	 12-letnega	 koptskega	
mladeniča,	 med	 napadom	 so	 tudi	 streljali	 na	
cerkev.	Za	ugrabljenega	 fanta	 zahtevajo	228.000	
evrov	odkupnine.	Krajevni	duhovnik	je	povedal,	da	
gre	 za	 denarno	 izsiljevanje,	 vendar	 ima	 to	 lahko	
tudi	nevarne	verske	razsežnosti.

PRETORIA — Kristjani	v	Južnoafriški	republiki	so	
na	veliko	noč	posebej	molili	za	bolnega	nekdanjega	
predsednika	države	Nelsona	Mandelo,	zlasti	v	cer-
kvi	Kraljice	sveta	v	Sovetu,	ki	je	bila	središče	upora	
črncev	zoper	rasno	razločevanje.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	2.	aprila	v	kapeli	
Doma	 sv.	Marte	maševal	 pripadnikom	vatikanske	
žandarmerije.	V	govoru	je	svetopisemsko	ženo	Ma-
rijo	Magdaleno	predstavil	kot	zgled	za	vse	kristja-
ne,	ker	ob	praznem	Jezusovem	grobu	ni	obupala	in	
svojega	sledenja	Jezusu	ocenila	za	zmoto,	marveč	
»preprosto	jokala.	Od	takrat	naprej	so	v	našem	ži-
vljenju	solze	očala,	s	katerimi	vidimo	Jezusa«.	Ve-
selje,	žalost	in	bolečino	je	že	vsakdo	doživel.
VATIKAN — Predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	
zdravje	nadškof	Zygmunt	Zimowski	je	v	sporočilu	
ob	svetovnem	dnevu	avtizma	2.	aprilu	obsodil	vse	
večje	družbeno	izločanje	avtističnih	otrok.	Opozoril	
je,	da	je	“avtizem”	beseda,	ki	še	danes	“straši”	in	
“stigmatizira”.	Za	prizadete	je	ta	diagnoza	prej	ali	
slej	“neizgovorjena	obsodba	za	dokončno	odstrani-
tev	iz	družbe”.	Trditev,	da	avtistični	otroci	niso	spo-
sobni	uspešne	komunikacije	z	zunanjim	svetom,	je	
treba	na	novo	preveriti.
VATIKAN — Tiskovni	 urad	Svetega	 sedeža	 je	 5.	
aprila	 po	 uradnem	 srečanju	 papeža	 Frančiška	 s	
prefektom	Kongregacije	 za	 nauk	 vere	 nadškofom	
Gerhardom	Ludwigom	Müllerjem	objavil,	da	bo	pa-
pež	Frančišek	odločno,	kot	že	njegov	prednik	papež	
Benedikt	 XVI.,	 ukrepal	 proti	 spolnim	 zlorabam	 v	
katoliški	Cerkvi.	Papež	je	Kongregacijo	izrecno	po-
zval,	naj	“odločno”	odgovarja	na	primere	tovrstnih	
zlorab	in	nadaljuje	“smer,	ki	jo	je	odredil	Benedikt	
XVI.”	 Oblasti	 v	 rimski	 kuriji	 pa,	 naj	 se	 zlasti	 za-
vzamejo	za	ukrepe	za	zaščito	otrok	in	mladoletnih	
in	pomoč	žrtvam	ter	 izvršujejo	zahtevane	ukrepe	
zoper	storilce.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	11.	aprila	opozoril	
na	po	petdesetih	letih	še	vedno	aktualno	sporočilo	
okrožnice	Mir	na	zemlji	(Pacem	in	terris),	v	kateri	je	
papež	Janez	XXIII.	dva	meseca	pred	svojo	smrtjo	
politikom	 jasno	 sporočil,	 da	morajo	 svoje	odnose	
graditi	“na	resnici,	pravičnosti,	solidarnosti	in	svo-
bodi”,	 pri	 tem	pa	upoštevati	 čast	 in	 dostojanstvo	
vsakega	naroda.	Ta	okrožnica	naj	bo	odgovornim	
danes	spodbuda,	da	se	bodo	na	vseh	 ravneh	za-
vzemali	za	mir	in	spravo.	Okrožnica,	objavljena	11.	
aprila	 1963	 na	 vrhuncu	 hladne	 vojske,	 še	 danes	
velja	za	mejnik	papeških	sporočil	in	izjav	o	miru.	V	
njej	se	je	Janez	XXIII.	kot	prvi	izmed	papežev	lotil	
obsežne	vizije	pravičnega	političnega	in	gospodar-
skega	svetovnega	reda,	ki	naj	v	kali	zatre	vojske.
BAGDAD — Škofje	Cerkva	v	Iraku	so	na	pobudo	
novega	 kaldejskega	 patriarha	 Louisa	 Raphaela	
I.	Saka	 izdelali	načrt	za	umiritev	razmer	v	državi	
in	 ga	 tudi	 predstavili	 iraškemu	 političnemu	 vrhu.	
Zahtevajo	 “odločno	 odklonitev	 tujih	 vmešavanj	 v	
notranjo	iraško	politiko”,	reševanje	notranjih	sporov	
z	 dialogom	 in	 odpoved	 vsaki	 zlorabi	 javnih	 občil	
za	“provokacije	in	grožnje”	predvsem	ob	volitvah.	
Potrebno	bo	tudi	preveriti	postopke	zoper	politične	
zapornike	in	iz	zaporov	izpustiti	nedolžne.

SMO...
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MOSKVA — Ruski	 pravoslavni	 patriarh	 Kiril	 I.	 je	
obsodil	 feminizem	–	gibanje	za	pravice	žensk.	Pri	
srečanju	 z	 zastopstvom	 ukrajinske	 pravoslavne	
ženske	zveze	9.	aprila	v	Moskvi	o	njem	izjavil:	»Me-
nim,	da	je	pojav	tako	imenovanega	feminizma	zelo	
nevaren,«	kajti	feministične	organizacije	razglaša-
jo	»lažno	 svobodo	 žensk«	zunaj	 zakona	 in	druži-
ne.	Ta	ideologija	se	po	njegovem	ne	osredotoča	na	
vzgojo	otrok,	ampak	na	samorazumevanje	ženske,	
ki	pogosto	nasprotuje	družinskim	vrednotam.	»Ni	
naključje,	 da	 večina	 zagovornic	 feminizma	ni	 po-
ročenih,«	ugotavlja	patriarh.	Poudaril	 je,	da	žene	
sicer	lahko	delajo	kariero	v	politiki	in	gospodarstvu.	
Na	številnih	področjih	so	danes	zelo	uspešne.	Vse-
kakor	pa	ne	smejo	pozabiti,	da	so	“središče	druži-
ne”	ter	da	naloge	žene	in	matere	niso	“ponižujoče”,	
ampak	“častne”.
BOSTON — Nadškof	 in	kardinal	Sean	O’Malley	je	
ob	atentatih	pri	maratonu	v	 tem	mestu	15.	apri-
la	 povabil	 k	molitvi	 za	 žrtve	 napadov.	 Obsodil	 je	
to	“nesmiselno	nasilno	dejanje”	ter	s	predstavniki	
drugih	cerkva	in	verstev	poudaril	pomen	zavzema-
nja	za	“večjo	moč	dobrega	v	naši	družbi”.	
VATIKAN — Prefekt	 Kongregacije	 za	 nauk	 vere	
nadškof	Gerhard	Ludwig	Müller	je	vodstvu	predstoj-
nic	ameriških	ženskih	redov	pri	srečanju	15.	apri-
la	povedal,	da	je	papež	Frančišek	potrdil	reforme,	
ki	jih	je	odredil	že	papež	Benedikt	XVI.,	ter	da	so	
pod	vatikanskim	nadzorom.	To	vodstvo	mora	služiti	
skupnim	interesom	redov	ter	sodelovati	s	krajevni-
mi	škofovskimi	konferencami	in	posameznimi	škofi.
MOSKVA —	Moskovski	patriarh	Kiril	je	v	velikonoč-
nem	voščilu	papežu	Frančišku	omenil,	da	kristjane	
v	nekaterih	delih	sveta	ogrožajo	“morilske	vojske”,	
usmerjene	posebej	proti	njim;	prav	tako	množični	
poskusi,	da	bi	krščanske	vrednote	izrinili	iz	družbe-
nega	in	javnega	življenja.	Kristjane	je	opozoril,	naj	
jih	to	ne	preplaši,	kajti	Kristus	“je	premagal	svet”.
VATIKAN — Pri	 jutranji	maši	 24.	 aprila	 v	 kapeli	
Doma	sv.	Marte,	h	kateri	so	bili	posebej	povabljeni	
sodelavci	vatikanske	banke	IOR,	je	papež	v	nago-
voru	opozoril,	da	Cerkev	ni	nikakršna	birokratska	
ali	 človekoljubna	nevladna	organizacija.	Čisto	na-
ravno,	 da	 potrebuje	 urade,	 strukture	 in	 upravo,	
“vendar	 le	 do	 neke	 točke”.	 Ti	 nikdar	 ne	 smejo	 v	
njej	prevladati	ali	postati	sami	sebi	namen,	marveč	
Cerkvi	pomagati	“biti	obraz	ljubezni”.	Vsa	admini-
stracija	mora	podpirati	to	njeno	poslanstvo.
BAMAKO — Škof	 Jean-Gabriel	 Diarra	 (škofija	
San)	v	pastirskem	pismu	za	veliko	noč	ni	skrival,	
da	je	zahodnoafriška	država	Mali	(od	15,5	milijona	
prebivalcev	jih	je	90%	muslimanov,	katoličanov	je	
le	200.000)	“v	veliki	nevarnosti”.	Zato	kristjani	letos	
praznujejo	veliko	noč	v	“vojnem	stanju”.	Čeprav	so	
topovi	malo	tišji	zaradi	francoskega	posredovanja,	
ljudi	 in	 družbo	 še	 naprej	 ogrožajo	 “teroristična	
dejanja,	 družbeni	 nemiri	 in	 državljanska	 vojska”.	
Prizadevanja	 predsednika	 Dioncounda	 Traoreja	
za	 premostitev	 konflikta	 med	 vlado	 in	 uporniki	
na	 severu	 države	 niso	 obrodila	 sadov.	 Ljudje	 se	
premalo	 zanimajo	 za	 volitve	 7.	 julija,	 saj	 bodo	
pomembne	za	prihodnost	države	in	njih	samih.	

BANGUI — Nadškof	Diuedonne	Nzapalainga	je	po	
državnem	udaru	v	Centralnoafriški	republiki	oblasti	
in	 ljudi	pozval	k	 redu	 in	spravi.	Ropanje	po	glav-
nem	mestu	se	mora	takoj	nehati,	saj	v	njem	vla-
da	nered,	ljudi	je	zelo	pretresla	prizadejana	škoda.	
Roparji	 so	se	spravili	 celo	na	obiskovalce	maše	v	
stolnici,	poskušali	so	jim	zaseči	avtomobile.	Očitno	
hočejo	načrtno	prestrašiti	kristjane.	V	državi	vlada	
politična	kriza,	ki	se	lahko	sprevrže	tudi	v	versko.	
Zato	 je	 treba	predvsem	podpirati	narodni	 in	poli-
tični	dialog,	najti	“pot	vrnitve	k	spravi”.	V	nekdanji	
francoski	koloniji	je	45%	prebivalcev	protestantov,	
35%	katoličanov	in	10%	muslimanov.
BERLIN — Nemška	kanclerka	Angela	Merkel	je	22.	
aprila	ob	predstavitvi	knjige	Angela Merkel — kan-
clerka in njen svet	potrdila	svoje	krščanske	koreni-
ne.	Njen	oče	Horst	Kasner,	ki	se	je	leta	1926	rodil	
kot	Horst	Kazmierczak	(njegov	oče	je	ob	preselitvi	
iz	Poznanja	v	Nemčijo	je	menjal	priimek),	je	bil	kot	
otrok	krščen	v	katoliški	cerkvi	v	Berlinu-Pankowu,	
pozneje	pa	je	postal	evangeličan	in	celo	evangeli-
čanski	duhovnik,	kanclerka	sama	je	evangeličanka.
NEW YORK — Kardinal	Timothy	Dolan	je	ob	obisku	
zapornikov	 v	 strogo	 zavarovanem	 zaporu	 Šavan-
gunk	 v	Wallkillu,	 kjer	 jim	 je	 tudi	maševal,	 poka-
zal	 smisel	 za	 humor.	 Pošalil	 se	 je,	 kako	 je	 bilo	 v	
konklavu:	»Bil	sem	kakor	v	zaporu.	Tako	se	čutim	
z	vami	nekako	povezan,	vendar	je	bilo	v	Siktinski	
kapeli	veliko	prijetneje	kot	tukaj.«	Povedal	jim	je,	
da	rad	mašuje	v	zaporu,	v	katerega	»nikoli	kdo	ne	
pride	prepozno	ali	prezgodaj	odide«.	Resno	pa	jim	
je	dejal,	da	sedaj	z	večjim	zaupanjem	pričakuje	Je-
zusovo	vprašanje	po	svoji	smrti,	ali	je	obiskoval	za-
pornike.	Sedaj	mu	bo	lahko	odgovoril:	»Da,	Jezus.	
Vprašaj	mlade	v	Shawangunku.«
JERUZALEM —	Novi	armensko-apostolski	jeruza-
lemski	patriarh	Nourhan	I.	(Manoogian)	je	za	KNA	
izjavil,	da	se	boji,	da	bodo	cerkve	v	Siriji	izbrisali.	
Če	bo	šlo	takoj	naprej,	tam	kmalu	ne	bo	več	kri-
stjanov.	»To	je	samo	vprašanje	časa,	ubijanje	kri-
stjanov	se	je	že	začelo.«	Armenska	cerkev	je	upra-
vo	s	svojimi	dobrinami	že	preselila	v	Libanon.
DUNAJ — Grkokatoliški	verniki	v	Avstriji	so	začeli	
izdajati	 lastni	osem	strani	obsegajoči	 list	Sv.	Bar-
bara.	Izdaja	ga	istoimenska	osrednja	grkokatoliška	
župnija	v	avstrijskem	glavnem	mestu	v	sodelova-
nju	z	avstrijskim	skladom	za	integracijo.	Izhajanje	
lista	je	v	prispevku	za	prvo	številko	podprl	tudi	du-
najski	 nadškof	 kardinal	 Christoph	 Schönborn,	 saj	
bodo	tako	avstrijski	državljani	bolje	spoznali	kato-
liške	Cerkve	vzhodnega	obreda	v	Avstriji	ter	lepoto	
in	bogastvo	žive	vesoljne	Cerkve.
GENK — Predstojnik	turških	verskih	oblasti	(diya-
neta)	Mehmet	Görmez	je	v	“svetem	tednu”,	v	kate-
rem	se	muslimani	spominjajo	rojstva	svojega	pre-
roka	Mohameda,	letos	pa	še	posebej	“človekovega	
dostojanstva”,	 poudaril	 načelo	 strpnosti	 v	 islamu	
in	sožitje	 različnih	verskih	skupnosti	pod	 turškimi	
oblastmi.	Spomnil	je,	da	so	že	pred	400	ali	500	leti	
v	osmanskih	mestih	bile	 “druga	ob	drugi	v	miru”	
cerkve,	mošeje	in	sinagoge,	kar	dolgo	ni	bilo	mo-
goče	v	zahodnih	krščanskih	deželah.
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IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI

Mozgan	pravi	v	pismu	do	škofa	Slomška:	»Število	
naših	malih	črncev	s	z	novimi,	ki	jih	kupujemo,	vedno	
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).	Ko	se	zdaj	
v	tej	obleki	spet	vidijo	v	zrcalu,	izreče	večkrat	kakšen	
izmed	njih	željo,	da	bi	se	šel	pokazat	svojim	domačin,	
češ:	saj	se	bom	takoj	spet	vrnil.	Če	ga	vprašam,	kje	
so	njegovi	domači,	mi	pa	odgovori:	‘Ne	vem’.«

O	črnih	gojencih	je	več	zanimivosti	zapisal	Koc-
jančič.	Nekje	pravi:	»Matere	jih	vodijo	kakor	mlade	
pujske	na	semenj	in	jih	ponujajo	po	20	do	30	gol-
dinarjev.	Bojijo	se,	da	bi	jih	ne	kupil	kakšen	Turek	
(mohamedanec).	Če	jih	kupi	misijonar,	so	zadovoljne,	
ker	so	prepričane,	da	se	jim	bo	bolje	godilo	kakor	
doma.«	–	V	pismu	8.	aprila	l.	1853	pravi	domačim:	
»Eden	 izmed	mladih	zamorčkov	Vas	prav	prisrčno	
pozdravlja.	Ta	mala	dušica	bi	bila	takoj	pripravljena	
z	menoj	priti	k	Vam.	Ima	komaj	pet	let,	pa	je	tako	
bistre	glave,	da	pozna	že	vse	črke.	Res,	prav	prilju-
den	dečko,	pa	sirota	ne	ve	ne	za	očeta	ne	za	mater.	
Črn	je	kakor	žužek.	Nekega	dne	ga	vprašam,	ali	bi	
hotel	iti	z	menoj	k	Vam;	pa	pravi,	da	ne.	Vprašam	
ga:	‘Zakaj	ne,	če	me	imaš	res	petnajstkrat	rad,	kakor	
vedno	zatrjuješ?’	–	‘Zato,	ker	bom	umrl,	me	noga	
boli.’	–	‘Saj	je	bova	peljala	na	ladji	in	bova	jahala	na	
kamelah.’	Takoj	je	bil	zadovoljen.	Skušam	ga	dalje,	
kdo	mu	bo	dajal	 jesti.	 ‘Tvoj	oče	 in	tvoja	mati,	saj	
praviš,	kako	sta	dobra.’	–	‘A	ne	znata	arabskega;	ne	
bosta	razumela,	kaj	želiš.’	–	‘Boš	pa	ti	povedal.’	–	Ta	
otroška	preprostost	je	tudi	nekoliko	trdemu	Kocjan-
čičevemu	očetu	omehčala	srce.	V	svoji	preproščini	
mu	je	pisal,	naj	mu	pošlje	tega	ali	kakšnega	drugega	
zamorčka,	da	ga	bodo	imeli	za	svojega.

2.	oktobra	so	učenci	opravili	šolske	skušnje.	Neka-
teri	so	pokazali	prav	lepe	zmožnosti.	Naslednji	dan	je	
bila	razdelitev	nagrad.	Potem	jih	je	Knoblehar	poslal	
ven	iz	Kartuma.	Vkrcali	so	se	s	svojimi	potrebščinami	
na	Jutranjo	zvezdo	in	se	po	Modrem	Nilu	peljali	na	
konec	poltoka	Sénaar,	kjer	se	oba	Nila	stekata.	Tam	
se	je	dahabija	zasidrala.	Na	njej	so	imeli	brezplačno,	
udobno,	zračno	in	snažno	stanovanje,	službo	božjo	
pa	v	 ladijski	kapeli.	 Pri	njih	 sta	bila	Knoblehar	 in	
Mozgan,	 ki	 si	 je	 po	 sedemmesečni	 bolezni	 krepil	
zdravje.	Seveda	so	bili	dečki	tudi	mnogo	na	suhem.	
Igrali	so	se,	opravljali	kakšno	lahko	delo	in	imeli	tudi	
nekaj	pouka.	Mozgan	je	28.	oktobra	pisal	z	ladje:	
»Otroci	lovijo	ribe	v	Modrem	Nilu,	na	katerem	počiva	
naša	ladja.	Dozdaj	so	se	v	Belem	Nilu,	ko	so	kroko-
dili	pri	visoki	vodi	spali	poletno	ali	pozimsko	spanje,	
lahko	kopali;	zdaj	ko	je	voda	že	močno	upadla,	se	

pa	te	strašne	zveri	spet	prikazujejo.	Ravno	oni	dan	
je	neki	človek	iz	Kartuma	postal	njihov	plen.	Zato	
se	zdaj	ne	bodo	več	kopali.	Čez	malo	časa	se	začne	
šola.«	–	Nato	omenja	Mozgan,	da	bodo	v	njihovo	
kartumsko	šolo	hodili	tudi	otroci	razkolnih	Koptov.	
»Nedavno	je	pripeljal	Kopt	svojega	otroka	na	ladjo	
in	je	prosil	g.	provikarja,	da	ga	naj	sprejme	v	šolo,	
med	drugim	je	rekel:	‘Mi	smo	vsi	tvoji	otroci.’	Nisem	
mogel	razumeti,	kakšen	dober	duh	je	prišel	v	te	po-
polnoma	pokvarjene	ljudi.	Koptski	šolarji	morajo	ob	
delavnikih	priti	k	tihi	maši,	ob	nedeljah	in	praznikih	
pa	k	slovesni	maši.	Otroci	že	nekoliko	pojo,	pri	Koptih	
sta	pa	petje	in	glasba	prepovedana.	Tako	je	veliko	
upanje,	da	bo	naš	Gospod	in	Učenik	sčasoma	tudi	
tem	ljudem,	ki	se	je	dosihmal	le	en	sam	odpovedal	
razkolništvu,	 odprl	 oči	 in	 jih	 spet	 zedinil	 s	 svojo	
Cerkvijo.	–	Deviško	življenje	katoliških	mašnikov	ob-
čudujejo	ne	samo	Kopti,	ampak	tudi	mohamedanci.
Kmalu	so	pa	misijonarji	sklenili,	koptskih	otrok	

ne	jemati	v	šolo,	ker	so	druge	kvarili.
V	kartumski	hiši	so	si	misijonarji	napravili	delav-

nico	in	v	njej,	pa	tudi	zunaj	nje,	izdelovali	od	jutra	
do	noči	opravo	in	druge	potrebščine	za	dom	in	za	
prihodnje	misijonske	postaje.
Vodstvo	teh	zunanjih	del	je	imel	Kocjančič.	Kno-

blehar	ga	je	imenoval	za	vrhovnega	oskrbnika	(pro-
kuratorja)	vsega	misijona.	»Zapisovati	moram	vse	
izdatke,	sestavljati	podobe,	najemati	ljudi,	sploh	za	
vse	časno	skrbeti,«	je	pisal	Kocjančič	vodji	Novaku.	
Knoblehar	ga	je	neizogibno	potreboval	v	Kartumu,	
zato	ga	ni	uvrstil	med	tiste,	ki	bodo	šli	k	črncem.
Kocjančič	 naj	 bi	 tudi	 pripravil	 vse	 potrebno	 za	

povečanje	misijonske	 hiše,	 za	 novo	 cerkev	 in	 za	
zavod	za	zamorske	deklice	in	redovnice.
Misijonska	hiša,	zgrajena	v	naglici,	 je	bila	zelo	

tesna.	Večino	 stvari,	 ki	 so	 jih	pripeljali	 s	 seboj	 iz	
Evrope,	niso	imeli	kam	razmestiti,	ampak	so	ostale	
na	kupu,	mnoge	še	v	zabojih.	Tiskarskih	priprav	niso	
mogli	nikamor	postaviti	 in	jih	uporabljati.	Knoble-
harjev	sešitek,	ki	je	l.	1853	izšel	v	dunajski	dvorni	
tiskarni,	ima	na	koncu	tudi	načrt	za	nove	stavbe,	v	
katerega	so	vrisane	dosedanje.
Načrt	za	cerkev	je	dobil	Knoblehar	na	Dunaju.	Bo	

prostorna,	a	preprosta,	brez	nepotrebnih	okraskov.	
Za	 dekliški	 vzgojni	 zavod	 še	 ni	 imel	 natančnega	
načrta;	hotel	se	je	poprej	posvetovati	z	vrhovnim	
predstojništvom	redovnic	Presv.	Srca.
Vedel	je,	da	bo	za	te	tri	stavbe	treba	mnogo	delav-

cev.	Zato	je	v	omenjenem	sešitku	povabil	evropske	
obrtnike,	naj	se	jih	nekaj	priglasi,	vsaj	za	nekaj	let.	
Bodo	primerno	plačani,	vendar	zaradi	denarja	naj	
nobeden	ne	hodi.	Morda	bi	se	tako	pogodili,	da	se	
jim	po	treh	ali	štirih	letih	izroči	plača;	potem	se	bodo	
vrnili	v	Evropo,	ali	pa	podaljšali	pogodbo.	Daje	jim	
navodila,	kje	in	kako	naj	potujejo.
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Sonce	 je	 na	 svoji	 poti	 doseglo	 vrh.	 Čeprav	 se	
astronomsko	to	zgodi	že	prej,	21.	junija,	velja	iz	sta-
rega	izročila	ohranjeni	“kresni	dan”	med	ljudstvom	
za	najdaljši	dan	v	letu.	»O	kresi	se	dan	obesi«.
Čeprav	ni	dvoma,	da	segajo	kresovi	ob	solsticijih	

v	sivo	pogansko	davnino,	iz	katere	ni	pisanih	poročil,	
pa	nam	viri	govore	o	njih	šele	od	13.	stoletja	dalje.	
Docela	so	že	pokristjanjeni,	zato	jih	imenujemo	pri	
nas	kar	ivanjske	ali	šentjanževe	kresove.
Prvotni	smisel	šentjanževih	kresov	je	zbledel,	še	

vloga	sv.	Janeza	je	pri	njih	komaj	zaznavna,	a	ostal	je	
ogenj,	ogenj,	ki	že	sam	po	sebi	na	skrivnosten	način	
človeka	prevzame.	Ostalo	je	neko	podedovano,	prav	
na	dnu	človeške	narave	skrito	svojevrstno	občutje.	
Kresni	večer	nikakor	 še	ni	 izgubil	 svoje	nekdanje	
skrivnostnosti.	Še	dolgo	so	pri	nas	spoštovali	staro	
šego,	da	se	mora	ogenj	za	prižiganje	kresa	ukresa-
ti	iz	kremena,	sicer	da	nima	prave	moči.	Ponekod	
je	bil	 v	veljavi	nekak	
kresni	 čas	 –	 kresovi	
niso	 goreli	 samo	 23.	
junija	 zvečer,	 ampak	
že	prej	in	tudi	pozne-
je.	 Za	 Valvasorja	 so,	
postavim,	Žumberčani	
kresovali	 devet	 dni	
pred	Ivanjem	in	osem	
dni	po	njem.
Kako	globoko	je	bila	

zasidrana	vera	v	sve-
tost	 kresnega	 ognja,	
dokazuje	 zgodba	 iz	
Poljanske	doline.	Ko	so	
namreč	pri	Malenskem	
vrhu	 hoteli	 na	 Brdih	
za	kuriti	 kres,	 ogenj	
ni	 hotel	 vzplamteti.	
Anžonov	 hlapec,	 pravijo,	 se	 je	 razhudil	 in	 zaklel:	
»Hudič,	ali	ne	boš	gorelo?«	Pri	priči	je	potegnil	oster	
piš,	ki	 je	 raznesel	ogenj	po	vasi.	Gasiti	 so	morali	
z	 blagoslovljeno	 vodo,	 da	 ni	 vsa	 vas	 pogorela...	
(Dolenc).
Na	drugi	strani	pa	se	okoli	kresa	tu	in	tam	vendar	

sprožijo	tudi	nespoštljive	spletke.	Zlasti	na	Koroškem	
se	dogaja,	da	kres	“zacveti”,	kr	pomeni,	da	zagori	
dan	ali	dva	prezgodaj.	V	Ziljski	dolini	zažgo	fantje	iz	
sosednje	vasi	tuji	kres,	če	nalete	na	pripravljeno	gr-
mado.	Potem	morajo	domači	fantje	seveda	pripraviti	
novo	dračje.	Zato	pripravljejo	kres	na	skrivaj.	Tudi	
v	Podjuni	zažigajo	fantje	iz	sosednjih	vasi	tej	ali	oni	
vasi	kres	iz	nevoščljivosti,	da	bi	se	domači	fantje	ne	
mogli	postavljati,	če	so	naložili	prav	veliko	grmado.	
Vzrok	so	največkrat	 spori	 zaradi	deklet.	Zgodi	 se	
pa	tudi,	da	zagreši	to	domač	fant,	ker	so	ga	drugi	
zapostavljali.

Že	J.	Navratil	je	mogel	ugotoviti,	da	kurijo	kresove	
v	istem	času	vsi	Slovenci	z	drugimi	Slovani	–	in	Ger-
mani	–	vred	najrajši	po hribih in v gorah,	pač	zato,	
da	so	bili	v	poganski	dobi	bliže	soncu.	Stara	šega	
je	ostala,	zdaj	kresujejo	večidel	na	starih	kresiščih	
zato,	da	se	ogenj	lepo	vidi	daleč	po	okolici.
Kraj,	kjer	kurijo	kres,	se	splošno	imenuje	kresi-

šče.	Tako	poje	pesem	iz	Voljč	na	Tolminskem:
Kresič gori na sredi vasi,
na tem kresišči:
O Jezus, o Jezus in Marija,
o Marija!
Fantiči ga nakladajo,
deklice ga zažigajo...
Kresišče	je	sicer	na	vzvišenem	mestu,	a	na	sploš-

no	blizu	križpotja	(Poljanska,	Ribniška,	Krška	dolina).	
V	Goriči	vasi	pri	Ribnici	je	sploh	zmerom	na	križpotju,	

prav	tako	“na	razporju”	
v	Beli	Krajini	(Griblje).
Kakor	 pri	 mnogih	

drugih	šegah	prehaja	
pouda	 za	 kresovanje	
od	fantov	čedalje	bolj	
na	nedorasle	dečake.	
Le	v	Ziljski	in	Poljanski	
dolini,	v	Beli	Krajini	in	
deloma	tudi	v	Dravski	
dolini	 in	 na	 Dolenj-
skem	 kurijo	 kres	 še	
zmerom	odrasli	fantje.
Že	 zbiranje dračja 

in lesa	 je	 bilo	 sprva	
obredno	dejanje.	Pri-
spevek	je	bil	dolžnost;	
kdor	ni	dal	ničesar,	se	
je	 pregrešil.	Marsikje	

je	 bilo	 kar	določeno,	 koliko	 kuriva	mora	odrajtati	
vsaka	domačija.	Količina	se	je	ravnala	po	premožno-
sti.	V	Cerknem	je	dala	vsaka	hiša	določeno	število	
“fúšter”	(butar)	dračja	za	kres.	Vse	dračje	so	zvozili	
s	konji	do	kresišča.
Kres	 je	 navadno	dokaj	 visoka	 grmada.	 Po	Ko-

roškem,	 po	 vzhodnem	Štajerskem	 in	 deloma	 po	
Gorenjskem	ga	nalože	okoli	visokega,	okrašenega	
drevesa	ali	droga;	lahko	bi	ga	imenovali	kar	“kresni	
mlaj”.	Ta	mlaj	ali	drog	z	vsem	okrasjem	vred	zgori.
Na	 Dolenjskem	 (Studenec	 pri	 Krškem)	 so	 na	

sredo	 grmade	 dostikrat	 postavili	mlaj,	 ki	 so	 ga	
vsega	ozaljšali	z	raznobarvnimi	trakovi,	na	vrh	pa	
so	obesili	 še	 zastavo.	V	Železnikih	 so	 še	do	prve	
svetovne	vojske	sredi	kresne	grmade	postavili	visok	
drog	in	nanj	pritrdili	“rožo”,	vitko	smreko,	ki	je	bila	
vsa	ozaljšana	s	pisanimi	venci.	Te	so	spletla	dekleta	
iz	vrtnic,	rdečih	nageljnov	in	celo	iz	rdečih	jagod.	V	

Niko Kuret

KRES
IVANJE, ŠENTJANŽEVO

24. rožnik

Ogrodje za kresno grmado
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zadnjih	časih	so	šli	fantje	zvečer,	ko	je	bila	grmada	
naložena,	 s	 smreko	po	 trgu	vence	pobirat.	Dekle	
je	bilo	navadno	v	zgornjem	nadstropju	in	je	z	okna	
spustilo	svoj	venec,	da	so	ga	fantje	ujeli	na	smreko.	
Venčkov	se	je	tako	nabralo	tudi	po	dvajset,	tako	da	
je	bilo	“rožo”	kar	težko	nesti	do	kresišča	“za	njivco”.	
Vsako	dekle	je	gledalo,	da	je	bil	njen	venček	čim	
bolj	pri	vrhu	in	bi	tako	ogenj	čim	kasneje	prišel	do	
njega.	Železniški	rojak	J.	Levičnik	nam	je	to	šego	
leta	1854	opisal	še	podrobneje:
»Fantje,	ki	nosijo	‘rožo’,	gredo	od	hiše	do	hiše,	

kjer	 kak	 venec	 vidijo,	 streljajo	 s	 samokresom	 in	
vekajo:

Panj, panj, panj
če je tud devet lukenj vanj.
Pred	 hišo	 prišedši	 ostanejo,	 snamejo	 venec	 iz	

vrat	ali	stene	in	ga	potem	po	
različnosti	lepote	ali	višej,	kar	
imenujejo	 ‘v	nebesa’	ali	nižej	
‘v	 pekel’	 na	 ‘rožo’	 obesijo.	
Der	žijo	pa	dekleta	za	posebno	
sramotno,	ako	bi	venec	ne	pri-
šel	v	 ‘nebesa’,	 torej	še	vsaka	
enkolko	 derva	 pripravi,	 da	 bi	
se	 z	 tim	 fantom	 prikupila	 in	
venec	 po	mogočnosti	 visoko	
na	 ‘rožo’	 pripravila.	 Posebni	
ponos	je	za	tisto	dekle,	ktere	
venec	je	nar	višej	na	‘roži’.	med	
tem	ko	 se	 velikrat	 clo	 solzijo	
taiste,	kterih	venci	 so	na	nar	
nižje	vejice	obešeni.	Ko	tako	z	
venci	okinčano	‘rožo’	h	‘kresu’	
prinesejo,	 jo	postavijo	potem	
na	 verh	 ‘kresú’,	 kar	 se	 prav	
lepo	poda...«
K	 svojemu	 opisu	 te	 šege	

dodaja	France	Koblar:
»Tako	je	na	kresu	pogorela	

smrečica	z	venčki	–	zadnji	je	bil	
seveda	najlepši	venček.	Tudi	to	mora	biti	še	stara	
ljudska	simbolika.«
Kresove	kurijo	po	vsej	Beneški	Sloveniji,	zlasti	

v	Nadiški	dolini,	pa	tudi	v	Reziji	in	Kanalski	dolini.	
Svojčas	so	goreli	kresovi	v	Reziji	od	kresnega	veče-
ra	do	praznika	sv.	Petra	in	Pavla	(29.	junija).	Kurili	
so	jih	v	planinah,	kamor	so	se	bile	družine	z	živino	
vred	preselile	 čez	poletje.	Kres	sv.	Petra	 in	Pavla	
je	bil	največji.	Menili	so,	da	kresovi	prineso	dobro	
letino.	V	Učji	 je	gorelo	veliko	majhnih	 in	en	velik	
kres.	Naložili	 so	ga	okoli	kola.	Žrebali	 so,	kdo	ga	
bo	prižgal.	Okoli	kresa	so	prepevali	in	se	zabavali.	
Ko	je	kres	dogorel,	je	vsak	odnesel	nekaj	pepela	s	
seboj	domov,	češ	da	je	blagoslovljen.	Ob	hudi	uri	
so	ga	vrgli	nekaj	v	zrak.	V	Kanalski	dolini	so	goreli	
kresovi	visoko	v	hribu.	Danes	jih	opuščajo,	ostal	je	
samo	velik	kres	na	višarskem	skalnem	robu,	ki	ga	
je	dobro	videti	 daleč	naokoli.	Namesto	kresov	 se	
je	udomačil	sprevod	s	plamenicami,	ki	se	spusti	v	
Višarij	v	dolino.	V	Ukvah	je	ostal	od	kresa	sv.	Janeza	
samo	še	spomin.

Zažiganje	ozaljšanega	“mlaja”,	vencev	in	sploh	
zelenja	 v	 kresu	 ima	 gotovo	 svoj	 obredni	 pomen.	
V	Pušencih	v	ormoški	okolici	so	vrgli	med	drugim	
na	kres	“mengo”,	lepo	okrašen	brezov	vrh.	Na	No-
tranjskem	in	tudi	drugod	so	skrb	za	kres	prevzeli	
pastirji.	Na	ogenj	so	nalagali	brinje,	»ki	je	bil	našim	
prednikom	svet	les,«	kot	pravi	eno	od	poročil.
Okoli	navadnega,	a	več	metrov	visokega	droga,	

okrašenega	na	vrhu	s	cvetjem	in	trakovi,	so	naložili	
dračje	za	kres	tudi	v	Prekmurju	in	Ziljski	dolini.
Za	mlajem	v	kresni	grmadi	nam	 je	 zdaj	 samo	

omeniti	še	same	kresne mlaje,	ki	so	jih	postavljali	
tu	in	tam	po	Slovenskem:	v	Beli	Krajini,	v	Ribniški	
dolini,	na	Blokah,	v	Poljanski	dolini.	Le-tu	so	postavili	
že	o	Telovem	na	najvišjem	mestu	vasi	do	8	metrov	
visok	mlaj.	Deblo	so	obelili	in	mu	na	vrhu	pritrdili	
lep	 vršič	 s	 slovensko	 zastavo	 na	 vrhu	 in	 pisanim	

vencem	pod	njo.	V	Ribnici	in	na	
Blokah	so	ga	zasadili	v	mraku	
na	dan	pred	kresnim	večerom.	
Ponj	so	šli	navadno	v	oddaljen	
gozd,	kjer	so	ukradli	najlepšo	
smreko.	 Brez	 hrupa	 in	 šuma	
so	jo	spravili	v	vas	in	jo	takoj	
zasadili	 v	 že	 izkopano	 jamo.	
V	Poljanski	dolini	je	ostal	mlaj	
do	 kresnega	 večera.	 V	 Beli	
Krajini	so	poznali	tak	mlaj	le	v	
Podstenah;	v	“selu”	so	postavili	
obeljeno	“hvojo”	ali	smreko	ter	
obesili	nanjo	zastavo	»svetemu	
Ivanu	na	čast.«
Starodavno	praznično	vzduš-

je	se	še	danes	sprošča	ob	kresu	
–	mladina	 prepeva	 in	 pleše, 
prav	kakor	poje	gorenjska	kres-
na	pesem:

Fantje lepo piščejo,
deklič še lepši pojejo,
in	kakor	pravi	tolminska,	kjer	

pride	mimo	kresa	“kraljič	mlad”,	pač	nekdanji	Kresnik.
Še mimo gre ta kraljič mlad,
še mimo gre ta kraljič mlad.
Fantiči lepo žvižgajo,
deklice lepo pojejo.
»Dober večer Bog daj, fantiči vi,
o deklice in fantiči vi!
Al bom še jez rajel per vas,
al bom še jez rajel per vas?«
»O le žiher, žiher, kraljič mlad,
o le žiher, žiher, kraljič mlad!«
Pesem	 in	vriskanje	se	oglašata	ob	kresovih	po	

vsem	Slovenskem,	toda	čisto	obredne	kresne	pes-
mi	 so	 se	ohranile	 le	 še	 v	Beli	 Krajini.	Od	drugod	
poznamo	le	drobce.

O plesu	okoli	kresov	blizu	kranjko-koroško-šta-
jerske	meje	med	leti	1864	in	1866	je	poročal	neki	
znanec	J.	Navratilu;	slovenske	deklice	so	baje	prav	
»po	indijanski«	plesale	okoli	kresa...	Tudi	J.	Pajek	
ve	(1884)	za	ples	štajerskih	deklet	okoli	Ivanjega	
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kresa.	Poznejša	poročila	potrjujejo	ivanjski	ples	po	
vsem	Slovenskem	 (postavim,	v	Šaleški	 dolini,	 na	
Cerkljanskem	in	drugod.
Ples	je	izraz	veselja	in	razigranosti	in	nima	nujno	

obrednega	 značaja,	 dasi	 je	 “obredni”	 ivanjski	 ples	
izpričan	drugod	že	iz	najstarejših	dob	(“chorea	S.	Jo-
hannis”).	 Toda	druga	
značilna	šega	ob	ivanj-
skih	kresovih,	skakan-
je čez kres,	ima	izrazi-
to	 obreden,	magičen	
zna	čaj.	Ognju,	 zlasti	
pa	kresnemu	og		nju	je	
človek	že	v	pra	davnini	
pripisoval	 očiščevalno	
moč	 (lustratio).	 Če	
skočiš	 čezen	 in	 tako	
prideš	 z	 njim	 skoraj	
v	neposreden	stik,	te	
ne	 le	 očisti,	 ampak	
tu	 tudi	 podeli	 skriv-
nostne	 moči,	 ki	 te	
obvarujejo	bolezni	in	čarov.	To	je	povedal	že	rimski	
pesnik	Ovid.	Matija	Majar	je	zapisal	leta	1851,	da	
»na	Krasu	med	Gorico	in	Terstom	ljudi	tudi	čez	kres	
skačejo	–	ker	je	to	zdravo«.	Torej	je	bilo	prastaro	
pojmovanje	o	pomenu	tega	skakanja	v	tistih	krajih	
še	ohranjeno.	Žumberčani	so	v	Valvasorjevih	časih	
preskakovali	kresni	ogenj,	»da	bi	bili	bolj	zdravi«.	
V	Prekmurju	si	je	dekle,	preden	je	skočilo	čez	kres,	
še	do	nedavnega	opasalo	vrv	iz	konoplje.	Tako	je	

potem	vse	leto	ni	bolelo	v	bokih.	Če	pa	se	ji	je	ta	pas	
pri	skoku	odvezal,	se	ji	je	obetal	nezakonski	otrok.
V	 Žetini	 pri	 Škofji	 Loki,	 poroča	 Janez	Dolenc,	

kjer	so	včasih	kurili	kres	stari	 in	mladi,	so,	kadar	
je	kres	pogorel,	skakali	čez	žerjavico.	To	skakanje	
so	upodabljali	na	panjskih	končnicah,	kakor	priča	

Benedkov	 uljnjak	 v	
Luši.	V.	Möderndorfer	
je	zbral	skoraj	 iz	vse	
Slovenije	 poročila,	 ki	
potrjujejo,	da	so	še	do	
druge	svetovne	vojske	
pri	 nas	 ne	 glede	 na	
spol	skakali	čez	kres.
Seveda	se	 je	poj-

movanje	 o	 pomenu	
te	ga	skakanja	sčaso-
ma	prelevilo	ali	v	ve-
deževanje	 ali	 pa	 v	
či	sto	banalne	razlage.	
Le-takšna	 je,	 posta-
vim,	prek	murska,	po	

kateri	je	treba	o	kresu	pridno	skakati	čez	ogenj,	da	
–	bolhe	ne	bodo	imele	moči,	ali	pa	že	prej	omenje-
na	napoved	nezakonskega	otroka,	če	se	ženski	pri	
skoku	čez	kres	odveže	konopljeni	pas.	Vedežujejo	
pa	sicer	le	dekleta,	ki	bi	se	rada	omožila.	Po	vsem	
Slovenske	velja,	da	se	bo	dekle,	ki	se	ji	skok	čez	kres	
posreči,	»v	letu	dni	omožila,«	»da	bo	dobila	dobrega	
fanta	in	se	bo	lahko	in	dobro	omožila«	ali	da	se	bo	
omožila	celo	»še	v	tistem	letu«.

Kres na ljubljanskem Rožniku

5	–	Sveta	nebesa	molijo,	častijo
tebe,	Bog	sveti,	eden	v	treh	osebah,
mi	pa	prosímo:	prizanesi	grešnim,
Bog	naš	rešitelj.	Amen

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
24. junij

Janez Krstnik je razen Jezusa in Marije edini svetnik, ki ga v bogoslužju slavimo tudi na rojstni dan, ker 
je bilo njegovo rojstvo znamenje za prihod Odrešenika. Njegov rojstni dan je povezan s poletnim sončnim 
obratom (solsticijem – sonce je takrat opoldne najvišje nad obzorjem), praznovanje pa so v starih časih 
raztegnili tja do 24. junija, ki so ga imenovali dan sredi poletja (Midsummerday). Bogoslužje pa Janeza 
Krstnika na predvečer rojstva časti z naslednjo pesmijo.

1	–	Pesem	slovesno	Janezu	zapojmo,
rojstvo	njegovo	danes	počastimo,
s	svojo	naj	prošnjo	nas	varúje	vsega,
kar	nas	oskrunja.

2	–	Angel	prišel	je	in	očetu	rekel,
da	se	otrok	mu	bo	rodil	kot	prerok,
in	mu	življenja	tek	je	napovedal
v	službi	Gospoda.

3	–	Zdvomil	je	oče,	ni	verjel	Gospodu,
v	znamenje	zgubil	dar	je	govorjenja,
dokler	obljube	z	Janezovim	rojstvom
Bog	ni	izpolnil.

4	–	Sreča	Gospoda	že	pred	svojim	rojstvom,
ki	ga	Devica	nosi	še	pod	srcem,
mati	njegova	ga	v	navdihu	božjem
srečna	oznanja.

Splošni:	Da	bi	med	narodi	prevladala	kultura	dialoga,	poslušanja	in	medsebojnega	spoštovanja.
Misijonski:	Da	bi	tam,	kjer	je	najmočnejši	vpliv	sekularizacije,	krščanske	skupnosti	znale	uspešno
	 								spodbujati	novo	evangelizacijo.

MOLITVENI NAMENI ZA JUNIJ 2013
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
xi. poglavje

OBIČAJI IN NAVADE, SKRB ZA TELO IN PROSTI ČAS

“ V S A K D A N J E ”  Ž I V L J E N J E
Ko	 smo	 opazovali	 zemljepisne	 in	 zgodovinske	

okoliščine,	v	katere	je	bila	postavljena	neka	skupina	
ljudi,	njene	temeljne	družbene	postavke,	kot	je	to	
bilo	njihovo	bivališče,	obleka,	hrana,	kako	so	pridelali	
vsakdanji	kruh,	v	katerem	jeziku	in	s	kakšno	pisavo	
so	se	sporazumevali,	kakšne	so	bile	njihove	duhov-
ne	dejavnosti,	še	nismo	povedali	vsega	o	njenem	
življenju.	 Če	 hočemo	 spoznati	 zares	 “vsakdanjik”	
neke	družbe	v	nekem	določenem	času,	se	je	treba	
poglobiti	v	tisto	množico	majhnih	navad,	praktičnega	
obnašanja,	 razumske	 dejavnosti,	 okusov,	 potreb,	
družinskih	odnosov,	praznoverij,	ki	so	pletla	zasnove	
bivanja	in	so	tako	malo	zavestna,	da	njihov	pomen	
zanemarimo.	V	resnici	pa	prav	ta	nekemu	razdobju	
določajo	“ozračje”,	ki	ga	ločuje	od	drugega,	čeprav	
mu	je	zelo	blizu,	zakaj	te	male	navade	in	rabe	so	
neskončno	spremenljive.	Celo	v	času,	ko	je	na	raz-
polago	 ogromno	 sredstev,	 ki	 določajo	 vsakdanjik	
–	časopisi,	kino,	televizija…–	je	težko	natančno	po-
vedati	v	čem	se	naša	dežela	danes	razlikuje	od	tiste	
leta	1960.	To	je	neotipljivi	prah	zgodovine,	bleščeči	
prah,	ki	ga	metuljeva	krila	puščajo	na	prstih.
Za	Izrael	v	Jezusovem	času	je	ta	naloga	še	težja.	

Naš	glavni	dokument	bi	morala	biti	Nova	zaveza,	saj	
so	se	starozavezni	viri	končali	desetletja	poprej.	Toda	
samo	po	sebi	je	jasno,	da	je	bila	skrb	evangelistov	
in	 apostolov	 vse	 kaj	 drugega	 kot	 seznanjati	 nas	
s	temu	zadevami.	Včasih	kakšna	bežna	pripomba	
pokaže	sled	neke	navade,	na	primer	Judov	poljub,	
ali	 nas	 izrazna	 oblika,	 ki	 jo	 je	 uporabila	 neznana	
ženska,	ko	je	nagovorila	Kristusa	(prim.	Lk	11,27),	
pouči	o	nekem	načinu,	kako	se	obračati	na	koga	ali	

ga	pozdraviti.	So	pa	take	natančnosti	redke.
Neizčrpen	vir	so	brez	dvoma	talmudski	spisi.	Rabi-

ni	so	hoteli	uporabiti	verske	predpise	za	vsak	možen	
primer,	s	tem	so	pa	dali	neštevilno	množico	majhnih	
podrobnosti	vsakdanjega	življenja.	Toda	čeprav	so	
bili	 številni	 talmudski	 spisi	 izoblikovani	malo	pred	
Jezusom	ali	malo	po	njem,	sta	njihova	utrditev	in	
razvrstitev	sto	do	sto	petdeset	let	kasnejša,	povrhu	
pa	se	je	treba	spomniti,	da	zgodovina	takrat	še	ni	
poznala	tistega	izrednega	“pospeška”,	tistih	straš-
nih	dogodkov,	ki	so	okrog	leta	150	po	Kr.	postavili	
izvoljeno	ljudstvo	v	popolnoma	drugačne	okolišči-
ne,	kot	so	to	bile	v	letih	25	ali	30.	Poleg	tega	je	bil	
velik	del	Talmuda	dokončno	izoblikovan	v	Babilonu,	
to	je	v	čisto	drugačnem	človeškem	okvirju,	kot	je	
bil	palestinski.	Seveda	se	je	dopustno	posluževati	
talmudskih	spisov	kadar	gre	za	pravna	določila	in	
ustanove,	 ali	 celo	 za	 kako	 duhovno	dejavnost	 ali	
praktične	navade,	ki	jih	je	bolj	ali	manj	nadzorovala	
vera.	Moč	izročila,	ki	je	bila	v	Izraelu	zelo	velika,	je	
pač	preprečila	vsako	hitro	spremembo.	Ali	pa	velja	
isto	za	male	navade,	ki	jih	je	določala	moda?	V	takih	
primerih	je	treba	biti	previden	pri	rabi	talmudskih	
virov.	Tako	sporoča	spis	Šabat,	ki	izredno	natančno	
določa,	kaj	je	prepovedano	početi	v	času	svetega	
počitka,	da	gre	lahko	ven	ženska	z	umetnimi	lasmi.	
Toda	ta	spis	je	bil	izoblikovan	brez	vsakega	dvoma	
okrog	leta	135	v	Babilonu.	Ali	ne	odseva	torej	samo	
neke	navade	babilonskih	elegantnic?	Ali	so	se	tega	
držale	tudi	Jeruzalemčanke	stoletje	poprej?	Zgodo-
vinsko	ne	bi	mogli	dokazati,	da	so	palestinske	ženske	
v	Jezusovem	času	nosile	lasulje	ali	umetne	kite!

Ena	stvar	je	gotova:	v	Izraelu	so	bili	snažni.	Modri	
rabin	A.	Cohen	pravi:	»Snaga	ni	samo	bližnja	soseda	
pobožnosti,	ampak	je	njen	sestavni	del	 in	zaseda	
bistveno	mesto.«	Umivanje	je	med	obveznostmi,	ki	
jih	nalaga	Tretja	Mojzesova	knjiga	(Levitik):	»Posve-
čujte	se!«	(11,44).	Jesti	ne	da	bi	si	prej	umili	roke,	
je	bil	dobesedno	greh.	Rabini	so	govorili,	da	temeljito	
umivanje	zaleže	več	kot	vsa	zdravila.	Drugi	so	trdili,	
da	nesnaga	povzroča	blaznost!	Nekateri	so	šli	tako	
daleč,	da	so	rekli:	»Prepovedano	je	živeti	v	mestu,	
kjer	ni	javnih	kopalnic.«
“Kopalne	hiše”	(javne	kopalnice)	so	torej	bile	in	to	

številne.	Pomnožili	so	jih	v	helenističnem	času,	véliki	

ljubitelji	Rimljani	so	pa	zgradili	še	nove.	Arheologija	
je	našla	mnogo	njihovih	sledov.	Bile	so	preproste,	
javni	bazeni,	odprti	vsem,	bile	so	pa	tudi	zelo	prefi-
njene,	podobne	rimskim	termam,	z	bazeni	tople	in	
mrzle	vode,	s	potilnicami	in	počivalnicami,	z	maserji	
in	služabniki.	Rabini	so	priporočali	parno	kopel,	ki	ji	
sledi	mrzla	prha,	»da	se	telo	utrdi	kot	jeklo,«	konča	
se	 pa	 obilnim	oljnim	maziljenjem.	Rabin	Khanina	
je	lahko	še	pri	osemdesetih	»stal	na	eni	nogi	toliko	
časa,	da	je	obul	čevelj	na	drugo	nogo,«	ker	ga	je	bila	
njegova	mati	navadila	takega	oskrbovanja	telesa.
Za	umivanje	so	uporabljali	pepel	rastlin,	ki	vse-

bujejo	lug	in	kako	maščobo.	Je	to	mešanica,	ki	jo	

OSEBNA HIGIENA IN SKRB ZA TELO
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omenja	že	Job	(9,30)?	To	bi	bil	 lahko	tudi	kamen	
plovec,	ki	so	ga	dobro	poznali	Grki	in	Rimljani.	Ka-
dar	so	bili	zelo	umazani,	so	se	zatekali	k	“pepeliki”,	
tisti	pepeliki,	za	katero	Jeremija	pravi	nezvestemu	
ljudstvu,	da	ne	zadošča	za	očiščenje	njihovih	grehov	
(2,22).	To	je	bil	sodin	karbonat,	ki	so	ga	dobivali	
iz	Egipta	ali	iz	Sirije.	Ime	te	snovi	je	bilo	značilno,	
ker	je	izhajalo	iz	korena	“peniti	se”.	K	pepeliki	so	se	
zatekali	delavci	umazanih	obrti,	strojarji	in	kožarji,	
da	so	se	osnažili	v	petek	popoldne	pred	začetkom	
sobote.	 Otirali	 so	 se	 tudi	 z	močno	 aromatičnimi	
rastlinami	kot	sta	rožmarin	in	majaron.	Poznali	so	
gobe	 –	 dokaz	 je	 znana	 evangeljska	 zgodba,	 kjer	

eden	od	navzočih	pri	križanju	ponudi	Jezusu	na	trst	
natanjeno	gobo,	napojeno	s	kisom	(prim.	Mt	27,48)	
–	in	tudi	ščetke.	Pa	ne	zobne	ščetke	in	zobne	paste:	
za	osvežitev	diha	so	uporabljali	“dišeči	poper”,	brez	
dvoma	neko	vrsto	janeža.
So	se	moški	brili?	To	početje	je	v	Svetem	pismu	

tako	 pogosto	 omenjeno,	 da	 bi	 ga	 skoraj	 imeli	 za	
nekaj	običajnega.	Rečeno	je	na	primer,	da	se	tisti,	
ki	je	naredil	nazirsko	zaobljubo,	ne	sme	briti	(4	Mz	
6,5;	Sod	13,5;	14,17;	1	Sam	1,11),	nasprotno	pa	
se	morajo	leviti	na	dan	svojega	očiščevanja	obriti	
po	vsem	telesu.	Brez	dvoma	so	bili	“brivci”,	o	ka-
terih	večkrat	govori	grško	besedilo	Septuaginte,	ni	

pa	znano,	če	niso	bili	tudi	pravi	frizerji.	Zdi	se,	da	
številna	svetopisemska	besedila	nakazujejo,	da	so	
si	 Judje	 puščali	 rasti	 brado:	 ali	 ni	 imel	Mojzesov	
brat	Aron	košate	brade,	na	katero	je	teklo	najboljše	
olje,	kot	pravi	psalm	(133,2).	Zanemarjena	brada	
je	pomenila	žalovanje	(prim.	2	Sam	19,25),	v	veliki	
žalosti	so	se	pa	tudi	obrili	(prim.	Jer	41,5).	Odrezati	
moškemu	brado	je	pomenilo	hudo	žalitev	(prim.	2	
Sam	10,4).	Ker	so	bili	Rimljani	golobradi,	je	več	kot	
verjetno,	da	so	Judje	v	Kristusovem	času	imeli	svojo	
bradatost	za	resno	prvino	uporništva.	Pravoveren	Jud	
ne	bi	nikoli	hotel	biti	tarča	
žaljivk,	ki	jih	je	vrgel	pre-
rok	Jeremija	v	obraz	tistim,	
ki	so	se	strigli	in	brili	(prim.	
Jer	 9,25;	 25,23;	 49,32).	
Morda	 so	 imeli	 tako,	 kot	
današnji	 rabini,	 brado,	 ki	
je	povezana	z	lasmi	segala	
do	senc,	kakor	zapoveduje	
Tretja	 Mojzesove	 knjiga	
(21,5);	 nekakšne	 dolge	
kodraste	zalisce.
Zanimiva	 podrobnost:	

ista	Tretja	Mojzesova	knji-
ga	je	izrecno	prepovedova-
la	vsako	tetoviranje	prim.	3	
Mz	19,28),	najbrž	zato,	ker	
so	si	Feničani	in	drugi	pogani	tetovirali	roke	in	čelo	v	
čast	svojim	malikom.	Morda	so	edino	preroki	smeli	
imeti	na	čelu	ali	na	 roki	 “Jahvejevo	znamenje”,	o	
katerem	je	govora	pri	Izaiju	(44,5).	So	bila	ta	tetovi-
ranja	tisti	“žig	zveri”	in	“pečat	živega	Boga”,	o	čemer	
govori	Razodetje	(14,9;	7,2.3)?	Žig	zveri	gotovo,	saj	
namiguje	na	pogansko	navado;	kar	 zadeva	pečat	
živega	Boga,	pa	se	zdi,	da	je	le	duhovna	metafora.
Lasje	so	bili	predmet	 resne	skrbi.	Brez	dvoma	

so	vsi	bogati	radi	nosili	dolge	lase,	čeprav	niso	bili	
Absalomi	(prim.	2	Sam	14,25)	ali	očarljivi	princi	z	
bujnimi	kodri	“črnimi	kot	vran”,	kot	tisti,	ki	ga	opeva	
Visoka	pesem	(5,11),	o	čemer		je	sveti	Pavel	zapisal:	
»Ali	vas	ne	uči	že	narava	sama,	da	je	za	moškega	
nečastno,	če	si	pusti	dolge	lase«	(1	Kor	11,14).	Jožef	
Flavij	pripoveduje,	da	so	si	jih	razuzdani	mladeniči	
celo	posipali	z	zlatim	prahom,	da	bi	jih	naredili	bolj	
bleščeče.	Stari	gizdalini	kot	Herod	so	si	jih	barvali,	
kot	pravi	Jožef	Flavij.	Tudi	moški	iz	ljudstva	so	nosili	
dolge	lase,	vendar	ne	preveč	in	jih	zvijali	ali	spletali	
pod	pokrivalom,	razen	ob	prazničnih	dneh.	Kot	več-
krat	pove	evangelij,	 je	bila	
pri	 slovesnih	 pojedinah	
splošna	navada	odišaviti	
glavo	 častnega	 gosta	
(prim.	Mt	 6,17;	 26,7;	
Lk	 7,46).	 Nasprotno	
pa	je	znamenje	žalosti	
razmršiti	 lase,	 še	 bolj	
pa	obriti	jih	ali	populiti.	
Za	 oskrbovanje	 lasišča	
so	uporabljali	zlate,	slono-
koščene	ali	 lesene	glavnike,	
pogosto	okrašene	z	rastlinskimi	

Ostanki javne kopalnice v Jeruzalemu

Egipčanska pepelika

Plovec
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motivi,	podobne	tistim,	ki	so	jih	našli	v	Egiptu.	Ogle-
dalo	iz	zglajene	kovine	in	ročajem	je	bilo	že	dolgo	
znano,	najmanj	od	časov	bivanja	v	Egiptu,	saj	o	njem	
govori	že	Druga	Mojzesova	knjiga	(38,8).
Samo	po	sebi	je	razumljivo,	da	so	ženske	posve-

čale	svojim	frizuram	še	več	skrbi.	Kaj	ne	pravi	sveti	
Pavel,	da	je	ženski	»v	čast,	če	ima	dolge	lase«	(1	
Kor	11,15).	Res	pa	je,	da	v	Prvem	pismu	Timoteju	
kristjankam	svetuje,	naj	ne	zlorabljajo	pravice,	da	
so	lepo	počesane	(prim.	1	Tim	2,9).	Judinje	so	se	
odlikovale	po	tem,	da	si	spletajo	lase,	jih	krasijo	in	
si	jih	celo	kodrajo.	Za	tiste	elegantne,	ki	so	se	več	
ali	manj	prilagodile	poganstvu,	je	bila	moda	važna,	
in	ko	so	si	jih	v	Rimu	grmadile	visoko	na	glavi,	sta	
Herodiada	in	Saloma	pač	morali	posnemati	Klavdijo	
in	Livijo.	Med	vsemi	prepovedmi,	ki	jih	prinaša	spis	
Šabat,	je	bil	za	ženske	najhujši	tisti,	ki	jim	je	ob	sve-
tih	dneh	prepovedoval	lase	spletati,	kodrati,	prepleati	
s	trakovi	in	nanje	pripenjati	okraske.	V	času	Jezabele	
so	 ženske	prikrivale	 nepopravljive	 znake	 staranja	
tako,	da	so	si	barvale	 lase	z	rdečilom	iz	Antiohije	
ali	s	kano	iz	Aleksandrije	(kana je rastlina tropske-
ga in subtropskega območja, ki so jo od davnine 

uporabljali za pridobivanje 
barvila, op. ur.).	In	če	kaj	
velja	sporočilo	Talmuda,	so	
uporabljale	 umetne	 lase,	
narejene	»bodisi	iz	svojih,	
bodisi	iz	las	kake	sosede	ali	
pa	od	kake	domače	živali.«
Pa	tudi	šminkale	so	se	in	

odišavljale.	Med	predmeti,	
ki	 so	 jih	 našli	 ob	 izkopa-
vanjih,	 je	 dosti	 majhnih	
lončkov	 in	 koščenih,	 slo-
nokoščenih	 ali	 kovinskih	
žličk	za	šminko,	da	ne	go-
vorimo	 o	 lopaticah	 in	 de-
ščicah	 za	 razmazanje.	 Ta	
navada	 je	 bila	 prastara:	
že	ko	 je	Abraham	prišel	v	
Palestino,	 so	 Krečanke	 in	
Egipčanke	znale	enako,	kot	
današnje	mestne	 dame,	

šminkati	 oči,	 lice	 in	 ustnice.	 Judovske	 ženske	 se	
pri	posnemanju	tega	niso	obirale:	ali	ne	zbuja	ime	
tretje	Jobove	hčerke	(Lepotica,	Job	42,14)	podobo	
lončka	s	šminko?	Obrvi	in	trepalnice	so	si	barvale	z	
modro-črnim	prahom	spojine	na	temelju	antimona,	
ki	so	jo	Rimljani	imenovali	stibium,	arabske	ženske	
pa	jo	imenujejo	khôl.	Za	lica	in	ustnice	so	uporabljale	
sikro,	ki	smo	jo	že	srečali	kot	barvilo	za	črnilo.	Listi	
neke	vrste	kaline	(ligustra),	ki	je	večkrat	omenje-
na	v	Visoki	pesmi,	tem	katekizmu	ljubezni,	dajejo	
temnorumen	pepel,	ki	ga	arabske	ženske	še	danes	
uporabljajo	za	barvanje	nohtov	in	dlani,	pa	tudi	las,	
kadar	ni	pri	roki	kane.	So	jih	uporabljale	tudi	Judinje	
Kristusovega	časa?	Čisto	gotovo.	Počrnjene	obrvi,	
plave	trepalnice,	našminkana	lica,	pobarvane	dlani:	
tako	si	lahko	predstavljamo	Magdaleno,	preden	jih	
je	Kristusov	pogled	razkrinkal	njen	greh.
Parfume	so	na	veliko	uporabljali	moški	 in	žen-

ske.	Kot	vsi	Orientalci	so	se	jih	Judje	posluževali,	
ker	so	 jim	bili	všeč,	so	pa	z	njimi	 tudi	prikrivali	
neprijetni	 zadah	 zaradi	 potenja	
v	vroči	deželi.	Zadosti	je	odpreti	
Staro	zavezo,	da	se	o	tem	prepri-
čamo;	lahko	bi	o	tem	rekli,	
kar	pravi	Sirah	o	Modrosti:	
»Kakor	cimet	in	vonjav	bal-
zam	dišim,	kakor	izbrana	mira	
izpuhtevam	 prijeten	 vonj,	
kakor	 galban	 in	 oniks	 in	
mastiks,	kakor	dim	kadila	
v	šotoru«	(24,15).	Kamele	
kraljice	iz	Sabe	so	prinesle	
Salomonu	 cele	 tovore	 di-
šav;	Ezekija	jih	je	imel	cele	
kleti,	preden	je	Estera	stopila	
pred	kralja,	se	je	vsa	odišavila,	
in	olja	neveste	v	Visoki	pesmi	
diše	opojno.	Izraelske	ženske	so	torej	
v	svetih	besedilih	našle	resne	spodbude,	naj	ljubijo	
dišave.	Jeruzalemčanke	so	imele	pravico	porabiti	za	
dišave	desetino	svoje	dote.	Nekatere	so	imele	celo	
majčkene	usnjene	razpršilce	v	svojih	sandalah.	Do-
volj	je	bilo	migniti	s	prstom	na	nogi,	pa	jih	je	obdal	
oblak	glavnega	sredstva	za	zapeljevanje.	Nekatere	
dišave	so	bile	posebno	cenjene.	Narda	seveda,	tista	
narda,	ki	jo	je	Marija	Magdalena	razlila	po	Kristu-
sovih	nogah,	in	je	imela	tako	močan	vonj,	da	ga	je	
bila	takoj	polna	vsa	hiša.	Prihajala	je	iz	Indiije	in	je	
bila	zelo	draga,	zato	so	jo	nadomeščali	z	neko	kra-
jevno	rastlino.	Kasija	(kitajski cimetovec, op. ur.) 
po	kateri	je	dobila	ime	ena	od	Jobovih	hčera,	je	bila	
sveža	dišava	s	pridihom	kafre	in	je	tekmovala	z	zelo	
drago	miro,	uvoženo	iz	Arabije,	ter	z	balzamom,	ki	
so	ga	kupovali	v	Jerihi.	Zadnji	dve	dišavi	sta	bili	zelo	
težkega	vonja.	Uporabljali	so	tudi	olje,	v	katerem	so	
se	namakale	rastline	izbranega	vonja:	lilija,	jasmin	
in	vrtnica.	Kar	zadeva	oniks,	imenovan	tudi	“dišeči	
noht”,	to	ni	bil	mineralni	izdelek,	ampak	je	bil	iz	ro-
ževinastega	pokrovčka,	ki	zapira	odprtino	mehkužca	
istega	imena.	Vse	te	izdelke	so	kupovali	pri	posebnih	
izdelovalcih	ali	trgovcih,	dišavarjih	in	dišavaricah,	ki	
so	večkrat	omenjeni	v	Svetem	pismu,	pa	vedno	z	

Kasija

Narda

Rimska frizura
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nekim	zaničljivim	prizvokom.	Očitno	so	bile	njihove	
najboljše	 stranke	 ženske	 dvomljivega	 življenja	 –	
niso	pa	bile	edine...	Zelo	odišavljeno	žensko	je	bilo	
dovoljeno	imeti	za	čisto	pošteno,	zato	pa	niso	nič	
manj	občudovali	tistih,	ki	niso	imele	dostopa	do	teh	
lepotilnih	sredstev.	Ali	ni	pela	neka	pesem,	s	kate-
ro	so	spremljali	zaročenko	v	svatbeno	hišo:	»Brez	
šminke	in	pudra,	brez	mazila	in	dišavnega	olja,	brez	
vsega		umetnega,	lepa	kakor	košuta…?«
Vse	to	kar	vemo	o	toaleti,	nam	daje	vtis	veliko	

bolj	“civiliziranih”,	kot	bi	se	zdelo	verjetno.	Še	v	naših	

dneh	je	najti	v	deželah	Orienta	celo	pod	nomadskimi	
šotori	finese,	od	katerih	so	bili	podeželani	zahodnega	
srednjega	veka	kaj	daleč.	Ena	stvar	nas	pa	pusti	za-
čudene	pri	vseh	teh	skrbnih	navadah:	niti	v	Svetem	
pismu	niti	v	Talmudu	ni	omenjen	tisti	mali	košček	
blaga,	ki	ga	imamo	mi	za	neobhodno	potrebnega:	
žepni	robec.	Jasno	pa	je,	da	to	ne	pomeni,	da	Judje	
niso	poznali	nahoda,	ampak	da	so	se,	kot	Rimljani,	
za	 odpravljanje	 njegovih	 posledic	 zatekali	 k	 bolj	
preprostim	naravnim	načinom	kot	Kitajci,	ki	so	že	
stoletja	poznali	papirnate	robce…

Ljudje	pogosto	napačno	domnevajo,da	je	podoba	
Boga	v	Novi	zavezi	povsem	drugačna	od	podobe,	ki	
nam	jo	slika	Stara	zaveza.	V	skladu	s	tem	mnenjem	
hebrejsko	Sveto	pismo	Boga	prikazuje	kot	Stvar-
nika	iz	onostranstvo	ali	strogega	zakonodajalca,	ki	
kaznuje	grehe	svojega	neposlušnega	ljudstva.	(...)
To	je	v	nasprotju	z	novozaveznim	Bogom,	ki	je	

Bog	usmiljenja	in	ljubezni.	Ta	“drugi”	Bog	je	dopustil,	
da	je	njegov	edinorojeni	Sin	umrl	za	nas,	da	bi	ga	
mi	sprejeli	v	veri	in	ljubezni	ter	da	bi	podedovali	dar	
večnega	življenja.
Čeprav	te	razlage	v	sebi	skrivajo	zrno	resnice,	pa	

so	v	bistu	zelo	kratkovidne.	Bog	iz	
hebrejskega	Svetega	pisma	je	veli-
ko	več	kot	zgolj	oddaljen	Stvarnik,	
nepremagljiv	vojščak	ali	strog	zako-
nodajalec.	Je	tudi	Oče	svojega	ljud-
stva,	za	katero	skrbi	kot	za	ljubljene	
otroke.	 Na	 primer,	 tudi	 ko	Mojzes	
svoje	 ljudstvo	 graja	 zaradi	 nezve-
stobe,	mu	v	spomin	prikliče,	da	ima	
posebno	mesto	v	Gospodovem	srcu:	
»Ali	tako	vračate	Gospodu,	bedasto	
in	nespametno	ljudstvo?	Mar	ni	tvoj	
oče,	ki	te	je	ustvaril,	ki	te	je	naredil	
in	te	utrdil...«	(5	Mz	32,6).
Podobno	tudi	v	Jeremijevi	knjigi	

Bog	graja	 svoje	 ljudstvo,	 kakor	 bi	
oče	govoril	svojim	otrokom:	»Zdaj	
mi	 pa	 na	 lepem	 kličeš:	 'Moj	 oče!'	
Glej,	tako	govoriš,	a	delaš	hudobije.	To	znaš!«	(Jer	
3,4-5).	Pozneje	Jeremija	v	prerokbi,	ki	napoveduje	
vrnitev	Izraela	iz	izgnanstva,	izreče	še	nekaj	besed	
Boga:	»Z	jokom	bodo	prišli,	s	tolažbami	jih	pospre-
mim	nazaj...	Jaz	sem	namreč	Izraelov	oče	in	Efrájim	
je	moj	prvorojenec«	(Jer	31,9).	Pa	tudi	68.	psalm	
govori	 o	 Bogu,	 ki	 je	 »Oče	 sirotam	 in	 pokrovitelj	
vdovam«	(Ps	68,6).
Bili	so	tudi	trenutki,	ko	so	ljudje	v	molitvi	Boga	

imenovali	Oče:	»In	zdaj,	Gospod,	si	ti	naš	oče!	Mi	
smo	glina,	ti	naš	upodabljavec,	vsi	smo	delo	tvojih	
rok«	(Iz	64,7).	»Utrip	tvojega	srca	in	tvoje	usmi-
ljenje	sta	se	ustavila	pred	menoj.	Saj	si	ti	naš	oče«	

(Iz	63,15-16).	»Mar	nimamo	vsi	enega	Očeta?	Mar	
nas	ni	ustvaril	en	Bog?«	(Mal	2,10).
Stara	 zaveza	 prikazuje	 tudi,	 kako	 Bog	 vzgaja	

Izraelce,	kakor	oče	vzgaja	otroka:	»Spoznaj	v	svo-
jem	 srcu,	 da	 te	Gospod,	 tvoj	 Bog,	 vzgaja,	 kakor	
mož	vzgaja	svojega	sina!«	(5	Mz	8,5).	»Kakor	oče	
izkazuje	 usmiljenje	 nad	 otroki,	 Gospod	 izkazuje	
usmiljenje	nad	tistimi,	ki	se	ga	bojijo«	(Ps	103,13).
Čeprav	je	v	Stari	zavezi	veliko	čudovitih	odlomkov	

o	Bogu	kot	Očetu,	jih	je	malo	v	primerjavi	z	Novo	za-
vezo	–	zlasti	z	evangeliji.	Jezusu	je	bila	podoba	Boga	
kot	Očeta	vedno	najpomembnejša.	Boga	je	poznal	

kot	ljubečega	Očeta,	ki	rad	odpušča	
grehe.	Nekoč	je	rekel	svojim	učen-
cem:	»In	kadar	vstanete	k	molitvi,	
odpustite,	če	imate	kaj	proti	komu,	
da	vam	tudi	vaš	Oče,	ki	je	v	nebesih,	
odpusti	vaše	prestopke«	(Mr	11,25)	
Odpuščanje	je	tudi	bistvena	vrlina,	ki	
jo	je	Jezus	spodbujal,	ko	nas	je	učil	
moliti:	»Oče	naš,	ki	si	v	nebesih...	in	
odpusti	nam	naše	dolge,	kakor	smo	
tudi	mi	odpustili	svojim	dolžnikom«	
(Mt	6,9-12).	V	priliki	o	izgubljenem	
sinu	Jezus	poudarja	očetovo	usmi-
ljenje	 do	 zablodelega	 sina	 pa	 tudi	
spodbujanje	 starešjega	 sina,	 naj	
bratu	 izkaže	 enako	 usmiljenje	 in	
ljubezen	(Lk	15,11-32).
Poleg	 pripravljenosti	 odpuščati	

naziv	“Oče”	v	Novi	zavezi	nakazuje	tudi	božjo	skrb	
in	ljubezen.	Jezus	v	Matejevem	evangeliju	pravi:	»Ali	
ne	prodajajo	dveh	vrabcev	za	en	novčič?	In	vendar	
nobeden	od	njiju	na	pade	na	zemljo	brez	vašega	
Očeta.	Vam	pa	so	celo	vsi	lasje	na	glavi	prešteti«	
(Mt,	10-29-30).	Jezus	obljublja	tudi,	da	bodo	molitve	
v	Očetovem	imenu	zagotovo	uslišane:	»	Če	sta	dva	
izmed	vas	na	zemlji	soglasna		v	kateri	koli	prošnji,	
ju	bo	uslišal	moj	Oče,	ki	je	v	nebesih«	(Mt	18,19).	
Zagotavlja	nam	celo:	»Saj	vaš	nebeški	Oče	ve,	da	
vse	 to	 potrebujete.	 Jezus	 nam	 je	 jasno	 pokazal	
Boga,	ki	nas	močno	ljubi	 in	hoče,	da	bi	bili	nekaj	
posebnega,	otroci	po	volji	njegovega	srca.

P. Joseph F. Wimmer

ABÀ! OČE!
kako Sveto pismo opisuje našega Očeta?
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spremeni svoj strah

P. Anselm Grün

I.
STRAH, DA BI ZAČEL ZNOVA

nadaljevanje

Novo,	ki	nam	ga	Bog	obljublja,	je	vselej	smrt	sta-
rega.	Sami	bi	si	želeli	ohraniti	sebe	in	svoje	življenje.	
Navadili	smo	se	nase	 in	ne	bi	želeli	začeti	znova.	
Novo	nas	sili,	naj	staro	zapustimo.	Staro	poznamo.	
O	novem	ne	vemo,	kaj	prinaša	s	sabo.	Če	nastopijo	
v	skupnosti	nove	misli,	se	mnogi	ki	so	se	do	sedaj	v	
skupnosti	počutili	dobro,	zbojijo,	da	bodo	to,	kar	jim	
je	zaupano,	izgubili.	Tako	je	v	Cerkvi,	v	samostanski	
skupnosti,	pa	tudi	v	društvu	ali	v	podjetju,	v	katerem	
se	mnogi	z	navdušenjem	zavzemajo	za	neko	stvar.	
Če	pa	vse	to	nenadoma	nič	več	ne	velja,	če	naj	gre	
vse	drugače,	potem	se	pojavi	strah.	Je	strah,	da	smo	
morebiti	vse	življeneje	postavili	
na	napačne	karte,	se	zavzemali	
za	nekaj,	kar	se	sedaj	odpravlja.	
To	povzroča	bolečino.	In	mnogi	
prikrivajo	svojo	negotovost,	ko	z	
mnogimi	dokazi	branijo	staro	ali	
pa	na	kakršenkoli	način	prezrejo	
novo.
Kakor	v	našem	življenju	tudi	

v	Svetem	pismu	za	novo	ne	gre	
samo	pojmovno.	Zgodovina	pri-
poveduje	o	novorojenem	kralju.	
V	nas	naj	vlada	novo.	Gre	torej	
za	neko	notranjo	menjavo	obla-
sti.	 Mi	 pa	 hočemo	 imeti	 svoje	
življenje	 pod	 nadzorom.	 Kakor	
hitro	 se	 kdo	 loti	 naše	 oblasti,	
zapademo	 v	 paniko	 kakor	 He-
rod.	In	odzovemo	se	ravno	tako	
brezglavo	 in	 napadalno	 kakor	
on.	 Novo	 hočemo	 iztrebiti	 do	
konca,	da	nam	je	bi	moglo	po-
stati	nevarno.	To	je	stara	téma	
človeštva,	 ki	 jo	 vedno	 znova	
ponazarjajo	tudi	grške	tragedije.	
Pripoved	o	Ojdipu,	ki	ga	njegov	
oče	prepusti	smrti,	priča	o	tem	strahu	pred	novim,	
ki	spodkopava	oblast.

Jožefa je bilo strah pred nepričakovanim in no-
vim, ki ga ni mogel povezati s svojo podobo sveta. 
Angel mu je pomagal, da je ta strah premagal. Na 
koncu poročila o otroštvu nam Matej pripoveduje še 
o nekem drugem strahu. Ko je Jožef slišl, »da vlada 
v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se 
je bal iti tja« (Mt 2,22). Očitno je slišal, da je bil 
Arhelaj ravno tako grozen kakor njegov oče Herod. 
Zato zbeži in odide v deželo drugega Herodovega 
sina Filipa. Tukaj se torej pojavi strah pred zunanji-
mi razmerami, v katerih otrok ne bi mogel dobro in 
varno rasti. Novo potrebuje nek zaščiten prostor, da 

bi se moglo razviti. Če je ozračje, v katerega naj bi 
se rodilo, preveč sovražno in strašno, ne more rasti.
Obstaja	strah,	ki	ga	poznamo	vsi.	Strah	nas	je,	da	

bi	se	naše	ranljivo	jedro	izgubilo	v	nekem	okolju,	ki	
je	do	nas	sovražno.	Včasih	se	izraža	ta	strah	v	naših	
sanjah.	V	nas	se	je	pojavilo	nekaj	novega.	Sanjamo	
o	nekem	otroku.	Smo	tik	pred	tem,	da	postanemo	
pristni,	da	pridemo	v	stik	s	prvotno	Božjo	podobo	v	
nas.	Strah	pa	nas	je,	da	nas	bodo	zunanje	razmere	
potisnile	vedno	znova	nazaj	v	staro	vlogo.	V	sanjah	
se	to	često	izraža	tako,	da	pustimo	otroka	pasti,	da	
ga	pozabimo	ali	da	nam	ga	ukradejo.	Radi	bi	postali	

povsem	mi	sami.	Obenem	pa	se	
bojimo,	da	bi	zašli	v	razmere,	v	
katerih	 bi	 svojo	 pravo	 podobo	
zatajili.	Otrok	v	nas	je	prav	tako	
slaboten	 kakor	 Marijin	 otrok,	
ki	naj	ga	čuva	Jožef.	On	ga	va-
ruje	tako,	da	gre	v	neko	drugo	
deželo,	v	Galilejo.	Tam	se	on	in	
njegov	otrok	počutita	varna.	Če	
to	zgodbo	razlagamo	na	psiholo-
ški	ravni,	nam	pove:	za	svojega	
notranjega	otroka	potrebujemo	
nek	zaščiten	prostor,	da	bi	rasel	
in	lahko	postal	tako	močan,	da	
mu	zunanje	okoliščine	ne	bi	več	
škodovale.

Strah in zaupanje sta med se-
boj povezana na poseben način. 
Luka polaga v svoji pripovedi o 
Jezusovemn rojstvu posebno 
važnost na Marijino zaupanje 
in vero. Marija postane zgled 
zaupnega in verujočega člove-
ka. Medtem ko se Zaharija na 
angelovo prikazovanje odziva s 
strahom, se Marija prepusti sre-

čanju z angelom polna zaupanja. Ko angel pristopi 
k njej in jo pozdravi, se prestraši tudi ona. Toda ne 
odziva se s strahom in paniko, temveč namesto tega 
premišljuje kaj naj ta pozdrav pomeni. Zanimivo je 
videti, da se mož, ki je sicer vendar znan po razum-
nosti in premišljenosti, odziva na obljubo novega s 
paniko, medtem ko žena ohrani mir in premišljuje. 
Grška beseda “dielogízeto” pomeni “v sebi gibati, 
premišljevati, z razumom razmišljati besede”. Ko to 
premišlja, jo nagovarja angel k zaupanju: »Ne boj 
se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela 
boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus« (Lk 1,30 sl.). 
Marija odgovarja na novo, ki ji ga poklanja Bog, z 
zaupanjem in pripravljenostjo, da se temu prepusti, 

Zgodi se mi po tvoji besedi!
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četudi ne more predvideti, kaj bo to zanjo pomenilo. 
Njen odgovor: »Zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 
1,38) razkriva njen pogum. Bogu se daje na razpo-
lago. Prepusti se pustolovščini, v katero jo vabi Bog.

Zaupanje igra v evangeliju središčno vlogo. Luka 
opisuje Marijo kot pravzor zaupanja. V evangeliju 
je Jezus tisti, ki nam daruje zaupanje. Marija je 
postavljena pred nas kot žena, ki zaupa. Kaj naj se 
naučimo od Marije? Ko smo polni strahu, nam ne 
pomaga niti njeno zaupanje. Morda dobimo še celo 
občutek krivde, ker ne moremo zaupati tako kot 
Marija. Luka nas v evangeliju vabi, da globoko pre-
mišljujemo Marijin odziv na dogajanje. In medtem 
ko zremo v Marijino zaupanje, more to pronicati v 
nas. In naenkrat postanemo sposobni zaupati kot 
Marija. Potem ne bomo, kakor Zaharija, onemeli 
pred novim, temveč bomo dobili pogum, da bomo 
kakor Marija govorili o svojih občutkih in se prepustili 
neizrekljivemu in neizpovedljivemu, ki nas pričakuje.

Marijin »Zgodi se« je postal za mnoge v veri za-
sidrane ljudi vzorec odgovora na njihove strahove 
pred novim. Ko je moja mati vedela, da se ji bliža 
konec, ni mogla skorajda nič več moliti. Bogu je 
mogla povedati le: »Da, Gospod.« Zaupala je, da je 

Bog s tem zadovoljen. Na novo, ki prihaja k nam z 
rojstvom nekega otroka, in na novo, ki nas čaka v 
smrti, moremo z Marijo odgovoriti le: »Da, Gospod.« 
Ali: »Zgodi se mi po tvoji besedi.« Ta zaupna drža 
premaguje v nas strah pred tem, kar nas pričakuje 
v življenju in smrti. Nimamo nobene gotovosti, kaj 
se nam bo zgodilo. Tudi Marija ni imela gotovosti. 
Kmalu je morala izkusiti, da to novo zanjo prinaša 
tudi trpljenje. Starček Simeon ji bo po rojstvu otro-
ka rekel: »Tvojo lastno dušo bo presunil meč« (Lk 
2,35). Novo more biti v resnici boleče. Je kot meč, 
ki presune srce, ki nas rani in loči staro od novega. 
Novo more spremeniti staro. Včasih pa bo staro tudi 
odrezalo, ker bi to sicer oviralo novo. Strah nas je 
pred to bolečo odstranitvijo, pred tem slovesom. 
Tedaj potrebujemo kakor Marija angela, ki nam vliva 
zaupanje. Potrebujemo pa tudi Marijo kot prapodobo 
in zgled zaupanja. V zgodovini krščanske duhovnosti 
je mnogo ljudi našlo zaupanje, ko so sredi svojega 
strahu pred neznanim ponavljali besede mlade žene 
iz Nazareta: »Glej, dekla sem Gospodova. Zgodi se 
mi po tvoji besedi.« Prav v tem duhu je tukaj pred-
stavljena prapodoba zaupne drže, ki je premagala 
strah pred neznanim do novega, ki nas čaka.

James Burgett	iz	Kalifornije	sam	sebi	pravi	“de-
beli	tetovirani	norček”,	vendar	je	v	očeh	tisočev,	ki	
si	ne	morajo	privoščiti	računalnika,	pravi	heroj.	Na	
lastne	stroške,	je	popravil	tisoče	pokvarjenih	in	za-
vrženih	računalnikov	in	jih	podaril	šolam,	skupinam	
in	posameznikom	po	svetu.
Dvakrat	na	mesec	se	Wilbur Armstrong	odpravi	

na	šest	različnih	avtobusov	in	potuje	tri	ure,	da	daruje	
kri	v	Newyorškem	centru	za	odvzem	krvi.	75-letni	
Armstrong	je	eden	najpogostejših	darovalcev	v	cen-
tru.	Z	njegovo	krvjo	so	pomagali	ljudem	pri	kemote-
rapiji,	bolnikom	z	hemofilijo	in	žrtvam	v	prometnih	
nesrečah	ter	tako	rešili	približno	600	življenj.

Tina Frundt	je	bila	pri	svojih	14-ih	letih	prisiljena	
v	prostitucijo,	zato	se	je	odločila	pomagati	ljudem,	ki	
se	morajo	s	tem	preživljati.	V	Washingtonu	jim	po-
maga	spremeniti	življenje	s	projektom	Polaris.	Njeno	
pričanje	pred	kongresom	leta	2005,	je	pomagalo	pri	
izboljšavi	zakona	proti	prostituciji,	ki	pomaga	zaščititi	
tako	tujce	kot	državljane	Amerike.	Proti	prostituciji	
pa	se	v	rodni	državi	Kambodža	bori	 tudi	Somaly 
Mam.	V	tamkajšnjem	glavnem	mestu	se	približno	
20.000	ljudi	ukvarja	s	prostitucijo,	od	tega	kar	ena	

četrtina	mladih.	Mam	je	bila	prav	tako	kot	Tina	kot	
mlado	dekle	prisiljena	v	prostitucijo,	danes	pa	vodi	
organizacijo,	ki	rešuje	spolne	sužnje	iz	bordelov.
Najmlajši	sin	Queene Brown,	je	bil	pred	letom	

dni	ubit	 v	 strelskem	obračunu	na	ulicah	Miamija.	
Svojo	izgubo	je	obrnila	v	dobro	drugim	in	se	bori	proti	
nasilju	v	lokalnih	skupnostih.	Na	radiu,	kot	prosto-
voljka,	vodi	pogovorno	oddajo,	kjer	lahko	poslušalci	
izmenjajo	svoje	izkušnje	glede	nasilja	na	ulicah.

Oral Lee Brown	je	kot	učitelj	prevzel	prvi	letnik	
srednje	 šole	 v	Oaklandu	 v	 Kaliforniji.	 Obljubil	 je,	
da	bo	vsakemu,	ki	bo	maturiral	plačal	šolnino	na	
fakulteti.	 Pri	 svoji	 plači	malo	 več	 kot	 30.900€	 je	
obljubo	izpolnil	in	tako,	da	vsako	leto	da	za	študen-
te	približno	6900€.	Ustanovil	pa	je	tudi	fundacijo,	
katere	cilj	je	brezplačno	poslati	vsake	štiri	leta	na	
študij	20	študentov.
Po	podatkih	UNICEFa	 ima	vsak	šesti	človek	na	

svetu	 slab	 dostop	 do	 pitne	 vode.	Ryan Hreljac, 
šestletnik	 iz	Ottawe	se	zavzema,	da	to	spremeni.	
Ustanovil	je	fundacijo	s	katero	so	zgradili	266	vod-
njakov	v	12.	razvijajočih	se	državah.	Tako	bo	imelo	
pitno	vodo	z	njegovo	pomočjo	več	kot	435.000	ljudi.

Opisana pogumna dejanja lahko vzamete kot dokaz, da smo prav vsi 
sposobni narediti kaj dobrega, le bati se ne smemo.

“NAVADNI” LJUDJE
z “nenavadnimi” dosežki

Želite narediti kaj dobrega za ljudi okoli vas, vendar menite, da tega niste sposobni, saj ste 
le “navaden” človek? Prispevek prikazuje prav te “navadne” ljudi, ki so mnogim spremenili ali 
celo rešili življenje.

Ljudje, katerih dejanja so predstavljena na spletni strani BBC, si prizadevajo zaščititi okolje, 
obvarovati življenja ljudi, se borijo za pravice in poizkušajo zaščititi šibke, spet drugi pa se 
zavzemajo za lepšo prihodnost mladih, saj lahko prav tako ti pomagajo drugim.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

CERKEV PROSTA IDEOLOGIJE

Jezus	 govori.	 Jezus	 govori	 Pavlu,	 Jezus	 govori	
Ananiju,	 Jezus	 govori	 tudi	 učiteljem	 Postave.	 Je-
zusov	 glas	 je	 tisti,	 ki	 pravi	
Pavlu:	»Zakaj	me	preganjaš?«	
Jezusov	glas	je	tisti,	ki	gre	k	
Ananiju	 in	mu	reče:	»Pojdi	v	
ulico,	ki	se	imenuje	Ravna,	in	
vprašaj	v	Judovi	hiši	pa	nekem	
Taržanu	Savlu	po	 imenu.«	In	
Jezusov	glas	 je	 tisti,	 ki	 pravi	
ljudstvu	in	učiteljem	Postave,	
da	tisti,	ki	ne	jé	njegovega	mea	
in	ne	pije	njegove	krvi,	ne	bo	
zveličan.
Jezusov	 glas	 pravi	 nekaj	

tudi	 nam	 in	 gre	 prav	 v	 naše	
srce.	Gre	preko	našega	razuma	
in	gre	v	srce,	ker	Jezus	hoče	
naše	 spreobrnjenje.	 Tole	 so	
odgovori	 na	 Gospodov	 glas,	
kakor	 pripoveduje	 berilo	 in	
evangelij.	Pavel:	»Kdo	si,	Go-
spod?«	Ananija:	»Gospod,	sli		šal	
sem	o	tem	možu	od	mnogih,	
koliko	hudega	je	storil	tvojim	
svetim,«	 in	 ponižno	 pripo-
veduje	 Gospodu	 o	 Pavlovem	
življenju.	V	evangeliju	učitelji	
Postave	 odgovarjajo	 na	 dru-
gačen	način:	z	razpravljanjem	
med	seboj.	Pridejo	do	tega,	da	
mu	rečejo:	»Nor	si!«	Med	seboj	
pa	govore:	»Kako	nam	more	ta	
dati	svoje	meso	jesti?«
Kakšna	 je	 razlika	med	od-

govori?	Prva	dva,	Pavel	in	Ana	-
nija	 odgovarjata	 tako,	 kot	
ve	like	 osebnosti	 zgodovine	
odrešenja,	 kot	 Jeremija	 ali	
Izaija.	Tudi	Mojzes	je	imel	svo-
je	težave:	»Toda,	Gospod,	ne	
znam	govoriti,	kako	bom	šel	to	
reč	Egičanom?«	Pa	tudi	Marija:	
»Ampak,	 Gospod,	 saj	 nisem	
poročena!«	 To	 so	 odgovori	
ponižnosti,	ki	sprejemo	Božjo	
Beseo	s	srcem.
Učitelji	Postave	pa	odgovarjajo	samo	z	glavo.	Ne	

vedo,	da	gre	Božja	Beseda	do	srca,	nič	ne	vedo	o	

spreobrnjenju.	So	“znanstveniki”.	So	veliki	“ideologi”,	
ki	ne	razumejo,	da	je	Jezusova	beseda	namenjena		

srcu,	 ker	 je	beseda	 ljubezni,	
ker	je	lepa	beseda	in	prinaša	
ljubezen,	nam	dá,	da	ljubimo.	
Kdor	ne	sprejme	te	značilno-
sti,	zapre	pot	ljubezni	in	tudi	
lepoti.
	 “Ideologi”	 so	 tisti,	 ki	 so	

se	 v	 evangeljski	 pripovedi	
»prepirali	 med	 seboj:	 Kako	
nam	more	ta	dati	svoje	meso	
jesti?«	Zgolj	problem	razuma!	
In	kadar	se	vtihotapi	ideologija	
v	Cerkev,	kadar	vstopi	ideolo-
gija	v	razumnost,	potem	se	od	
evangelija	ne	da	razumeti	nič	
več.	Vse	se	 razlaga	v	smislu	
dolžnosti	 namesto	 v	 smislu	
tistega	spreobrnjenja,	h	kate-
remu	nas	vabi	Jezus.	In	tisti,	ki	
hodijo	zgolj	po	poti	dolžnosti,	
nakladajo	vse	na	rame	vernih.
Ideologi	 ponarejajo	 evan-

gelij.	Vsaka	ideološka	razlaga,	
naj	 prihaja	 od	 koder	 koli,	 od	
ene	ali	druge	strani,	je	pona-
rejanje	evangelija.	In	ti	 ideo-
logi	–	to	smo	videli	v	zgodovini	
Cerkve	–	končajo	tako,	da	so	
razumniki	 brez	 talenta,	 etiki	
brez	dobrote.	O	lepoti	niti	ne	
govorimo,	ker	o	tem	ne	razu-
mejo	nič.	Nasprotno	pa	je	pot	
ljubezni,	 pot	 evangelija,	 pre-
prosta:	to	je	pot,	ki	so	jo	razu-
meli	svetniki!	Svetniki	so	tisti,	
po	katerih	Cerkev	napreduje,	
ki	hodijo	po	poti	spreobrnjenja,	
po	poti	ponižnosti,	ljubezni	in	
srca,	po	poti	lepote.
Prosimo	Gospoda	 za	 Cer-

kev:	da	bi	jo	Gospod	obvaro-
val	vsake	ideološke	razlage	in	
odprl	srce	Cerkve,	naše	ma	tere	
Cerkve,	preprostemu	evange-

liju,	tistemu	evangeliju,	ki	govori	o	ljubezni,	ki	pri-
naša	ljubezen	in	je	tako	lep.	In	naredi	lepe	tudi	nas	
z	lepoto	svetosti.	Molimo	za	Cerkev!

V petek 19. aprila 2013, je papež Frančišek maševal v kapeli Doma sv. Marte, kjer stanuje. Ob komentiranju 
beril – prvo je iz Apostolskih del 9,1-20 in govori o tem, kako je Bog poklical Pavla za apostola, drugo pa je 
iz Janezovega evangelija (6,52-59) in govori o Jezusu, ki je sebe razglasil za hrano in pijačo – je spodbudil 
k premišljevanju o Jezusovem glasu, ki ga nekateri razlagajo “s srcem”, drugi pa “z glavo”. Posvaril je pred 
tistimi, ki razlagajo Jezusove besede samo “z glavo”, s srcem pa ne: to so “ideologi”, ko hočejo razlaga-
ti,kar pavi Gospod, v skladu s ta čas veljavnimi ideologijami, končajo pa tako, da ponarejajo evangelij.

Pavel in Ananija

Kdor jé moje meso...



2013 – AM – JUNIJ  177

Papež	Frančišek	je	kot	škof	in	kardinal	imel	za	svoje	geslo	v	grbu	MISERANDO	ATQUE	ELIGENDO.	Je	
latinsko	in	je	vzeto	je	iz	homilije	svetega	Bede	Častitljivega	(672/673-735),	ki	ob	komentiranju	evangeljske	
zgodbe	o	poklicu	cestninarja	Levija,	poznejšega	Mateja	(Lk	5,27),	piše:

»Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me« (Jezus je 
zagledal cestninarja, usmilil se ga je in izbral in mu zaklical: Za menoj hodi!).
Ta	homilija	je	počastitev	Božjega	usmiljenja	in	se	bere	v	Molitvenem	bogoslužju	na	praznik	svetega	

Mateja.	Na	praznik	svetega	Mateja,	21.	septembra	1953,	je	namreč	mladi	Jorge	Bergoglio	pri	svojih	17	
letih	izkusil	na	čisto	poseben	način	prisotnost	Božje	ljubezni	v	svojem	življenju.	Po	spovedi	je	začutil	dotik	
srca	in	spoznal	Božje	usmiljenje,	ki	ga	je	z	obzirno	ljubeznijo	klicalo	v	redovno	življenje	po	zgledu	svetega	
Ignacija	Loyolskega.	Ko	je	bil	pozneje	imenovan	za	škofa,	se	je	mons.	Bergoglio	v	spomin	na	ta	dogodek,	
ki	je	pomenil	začetek	njegove	popolne	posvetitve	Bogu	in	Cerkvi,	odločil	 izbrati	kot	geslo	in	življenjski	
program	te	besede	svetega	Beda.
Ohranil	jiih	je	tudi	v	svojem	papeškem	grbu.

GRB
PAPEŽA FRANČIŠKA

ŠČIT

Papež	Frančišek	se	je	odločil,	da	bo	obdržal	glavne	
elemente	svojega	prejšnjega	grba,	ki	si	ga	je	izbral	
ob	svojem	škofovskem	posvečenju	in	je	značilen	po	
svoji	 preprostosti.	Nad	modrim	 ščitom	so	 simboli	
papeške	časti,	ki	so	enaki	tistim,	ki	si	jih	je	izbral	
njegov	predhodnik	Benedikt	XVI:	škofovska	mitra	
postavljena	na	prekrižana	ključa	(claves	decussa-
tae),	od	katerih	je	eden	zlat,	drugi	pa	srebrn	in	ju	
povezuje	rdeča	vrv	s	cofi.	Na	ščitu	je	zgoraj	simbol	
jezuitskega	reda,	iz	katerega	izhaja	papež:	z	žarki	
obdano	 rumeno	 sonce,	 v	 katerem	 so	 rdeče	 črke	
IHS,	Kristusov	monogram.	Črke	so	začetnice	grških	
besed	Iesoũs	Hristòs	Sotér,	Jezus	Kristus	Odrešenik.	
Iz	črke	H	se	dviga	križ,	pod	njo	pa	so	trije	žeblji.	Na	
spodnjem	delu	ščita	sta	zvezda	in	nardin	cvet.	Zvez-
da	je	po	stari	tradiciji	simbol	Device	Marije,	Matere	
Kristusa	 in	Cerkve.	Nardin	cvet	označuje	 svetega	
Jožefa,	zavetnika	vesoljne	Cerkve.	V	španski	 iko-
nografski	tradiciji	je	namreč	sveti	Jožef	upodobljen	
z	vejico	narde	v	roki.	Papež	je	s	tema	podobama	
v	 grbu	 hotel	 izraziti	 svojo	 posebno	 pobožnost	 do	
presvete	Device	in	svetega	Jožefa.

GESLO
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Véliki	 strah	 danes	 najbrž	 ne	 izvira	 samo	 od	
atomskih	 bomb.	 Ta	 strah	 ne	 velja	 samo	 zunanji	
nevarnosti.	Ali	se	ne	hrani	še	bolj	od	predstave,	da	
obstaja	samo	vrtoglava	brezdanjost	vesolja	in	hladni	
molk	nekega	daljnega	Boga?	Pri	 tem	pa	ni	nujno	
mišljena	popolna	odsotnost	Boga;	strah	vzbujajoč	
je	 tudi	 že	 goli	 “Svetovni	 duh”,	 neosebni	 Bog	
številnih	 filozofov	 in	 učenjakov.	 Tolažba	 za	
človeka,	cilj	upanja	je	lahko	samo	tisti	
Bog,	ki	se	ukvarja	s	svetom,	ki	vstopi	v	
zgodovino,	ki	ima	usmiljenje	s	svojimi	
stvarmi.
Véliki	francoski	mislec	in	naravoslo-

vec	Blaise	Pascal,	ki	so	ga	označevali	že	
za	enega	prvih	modernih	ljudi,	je	moral	
to	vrtoglavico	dolgo	skoraj	obupan	doži-
vljati,	dokler	ni	smel	zagledati	Očetovega	
obličja.	V	neki	novembrski	noči	leta	1654	
se	mu	je	pripetilo	neko	veličastno,	milostno	
doživetje,	 katerega	 vsebino	 je	 v	 jecljajočih	
besedah	zapisal	na	listek	in	do	svoje	smrti	všite	
v	podlogo	suknjiča	nosil	s	seboj:	»Bog	Abrahamov,	
Bog	Izakov,	Bog	Jakobov.	Ne	filozofov	in	učenjakov.	
Gotovost,	gotovost,	čustva.	Veselje,	mir.	Bog	Jezusa	
Kristusa…	Samo	na	poteh,	ki	jih	uči	evangelij,	ga	

Georg Moser

BOG, KI IMA SRCE
moremo	najti.«
Bog	Abrahamov,	Izakov	in	Jakobov	je	Bog,	ki	se	

razodeva	v	zgodovini	in	s	svojim	ljudstvom	sklene	
zavezo	zvestobe.	Bog	Jezusa	Kristusa	je	končno	Bog	
očitne	ljubezni,	ki	usmiljeno	premosti	grešno	ločitev	
človeka	od	svojega	Stvarnika	 in	v	Sinu	sprejme	
me	so.	On	je	Bog,	ki	ima	srce.

»Moje	srce	se	obrača	v	meni,	moje	srce	
pre	kipeva,«	 je	 rekel	 Bog	 že	 po	 ustih	
preroka	Ozeja	(11,8).	Srce	je	simbolna	
beseda.	 V	 Svetem	pismu	 se	 pojavlja	
sto	 in	 stokrat.	 Srce	 pomeni	 duhovno	
sredino	 človeške	 osebe.	O	 ljubečem	
človeku,	ki	se	soveseli	in	sotrpi	in	hiti	
na	pomoč,	pravimo,	da	ima	“srce”.	Srce	
spada	k	 jeziku	 ljubezni.	Od	srednjega	
veka	se	je	razvilo	češčenje	Srca	Jezuso-
vega	 in	češčenje	Srca	Marijinega.	Veliko	
kiča	obdaja	simbol	srca	vse	do	najnovejših	
popevkarskih	besedil	–	a	vendar	si	ga	ne	bi	

pustili	vzeti.	Kdor	hoče	ostati	človeški,	potre-
buje	človeški	jezik.	Tudi	v	besedi	–	ne	le	v	kozmosu	
–	nam	 lahko	postane	 leden	mraz	skušnjava.	Bog	
uporablja	iz	toplosrčnosti,	iz	očetovske	dobrote	jezik	
človečnosti,	katerem	se	počutimo	doma.

Življenje	v	ljubezni	je	zahtevno,	mi	pa	smo	sla-
botni.	Gospod	pozna	našo	slabotnost.	Zato	se	nam	
je	približal	do	jaslic,	do	križa,	do	oltarja	in	taberna-
klja,	do	kruha,	do	podobe	s	prebodenim	in	s	trnovo	
krono	obdanim	srcem.	Zato	nam	je	dal	svojo	Mater	
za	mater.
Ko	so	farizeji	Jezusu	očitali,	da	jé	s	

cestninarji	in	grešniki,	jim	je	odgovoril.	
»Pojdite	 in	 se	 poučite,	 kaj	 pomenijo	
besede:	Usmiljenja	hočem	in	ne	žrtve.	
Nisem	namreč	prišel	klicat	pravičnih,	
ampak	 grešnike«	 (Mt	 9,13).	Gospod	
hoče,	da	se	spreobrnemo	in	upodobimo	
po	njegovem	in	Marijinem	Srcu.	Marija	
nas	vodi	k	Jezusu:	»Kar	koli	vam	reče,	
storite«	(Jn	2,5).
Začeti	moramo	pri	sebi.	Fizik	in	Nobelov	

nagrajenec	Albert	Einstein	je	dejal:	»Problem	
današnjega	časa	ni	atomska	energija,	ampak	
človekovo	 srce.«	 Bog	 je	 že	 po	 preroku	 Ezekijelu	
napovedal:	»Dam	vam	novo	srce	 in	novega	duha	
denem	v	vašo	notranjost.	Odstranim	kamnito	srce	
iz	 vašega	 telesa	 in	 vam	dam	meseno	 srce«	 (Ezk	
36,26).	Najprej	se	mora	prenoviti	naše	srce,	potem	

bodo	drugačne	tudi	naše	besede	in	dejanja.	Čim	te-
sneje	bomo	povezani	s	presvetim	Srcem	Jezusovim	
in	brezmadežnim	Srcem	Marijinim,	tem	bolj	se	bo	
prenovilo	naše	srce,	tem	bolj	bomo	vplivali	tudi	na	
tiste,	ki	so	kristjani	le	po	krstnem	listu,	Kristusa	
pa	ne	nosijo	več	v	svojem	srcu.

V	 litanijah	 Srca	 Jezusovega	 imenujemo	
Srce	Jezusovo	»žareče	ognjišče	ljubezni«	
in	»dobrote	in	ljubezni	polno«.	V	litani-
jah	Matere	Božje	imenujemo	našo	Mater	
»Mati	milosti	božje«	 in	»Kraljica	vseh	
svetnikov«.	Ob	 teh	 dveh	 Srcih	 lahko	
naše	srce	zopet	zažari	v	ljubezni,	se	na-
polni	z	dobroto	in	ljubeznijo,	zahrepeni	
po	svetosti	ter	začne	nesebično	ljubiti.
Samo	 ljubezen	 lahko	 premakne	 člo-

veka.	 Te	moči	 nima	 zunanja	 zapoved	 in	
dolžnost.	Ob	Srcu	Jezusovem	in	Marijinem	

lahko	vedno	znova	odkrivamo	božjo	ljubezen	do	
nas.	Poglobimo	se	v	Jezusov	evangelij,	v	njegovo	
daritev	na	križu,	v	mašno	daritev	in	v	njegovo	pre-
bivanje	v	naših	tabernakljih.	Povsod	bomo	odkrili	
njegovo	neizmerno	 ljubezen,	ki	more	ogreti	naša	
mrzla	srca.

P. Anton Nadrah

UPODOBITEV PO JEZUSOVEM
IN MARIJINEM SRCU
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Odkrivanje	vedno	novih	množičnih	povojnih	gro-
bišč	je	za	marsikoga	pravi	šok.	Številni	se	sprašujejo,	
kako	je	z	vestjo	tistih,	ki	so	poboje	ukazali	ali	sami	
morili.	Jih	je	kdaj	pekla	vest?
Večina	 tistih,	 ki	 so	 sodelovali	 pri	medvojnih	 in	

povojnih	likvidacijah,	ni	imela	–	in	če	so	še	živi	–	
tudi	danes	nima	težav	z	vestjo.	Psihiatri	in	psihologi,	
ki	so	imeli	poklicno	opraviti	z	njimi,	vedo	poveda-
ti,	da	pri	njih	zato	odstotkovno	ni	bilo	nikoli	najti	
pomembno	 več	 alkoholizma,	 uživanja	 pomirjeval,	
depresij,	nočnih	mor,	samomorov	ali	psihoz	kot	v	
primerjalni	skupini.	Prav	tako	vedo	povedati,	zakaj	
je	tako:	do	omrtvičenja	človekove	vesti	pride	laže,	
kot	si	mislimo.
Tako	je	na	primer	že	psiholog	S.	Milgram	ugotovil,	

da	je	več	kot	polovica	povsem	običajnih	ljudi,	ki	jim	
nihče	ne	bi	pripisal	 tega,	voljnih	prizadeti	drugim	
ljudem	 hude	 bolečine	 ali	 jim	 streči	 po	 življenju,	
če	le	lahko	prevalijo	odgovornost	za	svoje	početje	
na	nadrejene,	torej,	če	dobijo	ukaz	za	kaj	takega.	
Še	več	je	takih	med	vojsko,	ko	bi	neizpolnjevanje	
ukazov	v	večini	primerov	sami	plačali	z	življenjem.
Razume	 se,	 da	 so	 tudi	 izjemni	 napori,	 lakota,	

moreča	 negotovost,	 ne-
pretrgan	 strah	 za	 lastno	
življenje,	stalno	soočenje	s	
smrtjo,	tragedije	domačih	in	
vojnih	tovarišev	otopili	ču-
stva	in	večali	maščevalnost	
borcev.	 Toliko	 bolj,	 ker	 so	
podžigali	njihovo	sovraštvo	
in	 skrbeli	 za	 razosebljanje	
ter	moralno	razvrednotenje	nasprotnika	še	vojaški	
in	politični	poveljniki,	ki	so	si	od	tega	obetali	večjo	
voljnost,	zagrizenost	in	nepopustljivost	moštva.	Zato	
v	očeh	številnih	partizanov	na	drugi	strani	bojne	črte	
niso	stali	kmetje,	delavci,	uslužbenci,	študentje,	dru-
žinski	očetje,	sorodniki,	sosedje,	sošolci	ali	nekdanji	
prijatelji,	ki	so	prijeli	za	orožje	 iz	strahu	za	svoje	
življenje	in	imetje,	iz	iskrene	želje	ubraniti	narod	in	
vero	ali	preprosto	zato,	ker	so	bili	mobilizirani,	pač	
pa	skoraj	brez	izjeme	krvoločne,	nečloveške	pošasti,	
izmečki,	strupena	golazen,	najnizkotnejši	izdajalci;	
spomnimo	se	samo,	kako	so	bili	prikazani	in	opisani	
nemški	in	italijanski	vojaki	ter	domobranci	v	povojnih	
filmih	in	partizanski	literaturi.
Nadaljnji	razlog,	da	je	večina	tistih,	ki	so	sodelovali	

pri	množičnih	pobojih,	pozneje	mirno	spala,	 leži	v	
izvedbenem	postopku	te	vrste	morij.	Čeprav	je	za	nji-
hovo	izvedbo	potrebno	veliko	število	ljudi,	ima	večina	
na	koncu	vseeno	občutek,	da	si	osebno	niso	umazali	
rok,	saj	so,	kot	povedo,	ujetnike	le	stražili,	vozili	na	
morišče,	zbirali	obleko	pobitih,	zakopavali	mrliče	in	
podobno,	 niso	 pa	 nanje	 streljali.	 Vendar	 je	 način	
množičnih	pobojev	pomagal	čustveno	razbremeniti	
tudi	slednje.	Navadno	je	teže	likvidirati	posameznika	
iz	neposredne	bližine	kot	na	določeno	razdaljo	mno-

žico,	ki	pada	v	jamo	“kot	keglji	na	kegljišču”.
Pomembno	 vlogo	 pri	 razbremenitvi	 vesti	 igra	

osebnost.	Kako	naj	na	primer	peče	vest	nekoga,	ki	
je	nima,	ali	sadista,	ki	se	prostovoljno	javi,	ker	uživa	
v	poniževanju,	mučenju,	trpljenju	in	pokončavanju	
ljudi?	Vsekakor	manj	kot	nekoga,	ki	je	veljal	v	očeh	
politkomisarja	 za	 “mehkega”	 in	 je	moral	 pobijati	
zato,	da	bi	se	utrdil.	In	kakšnega	moralnega	mačka	
naj	 bi	 imeli	 tisti,	 ki	 so	množične	 umore	 ukazali?	
Psihologi,	 filozofi	 in	 družboslovci,	 na	primer	Han-
nah	Arendt,	Erich	Fromm,	Alexander	Mitscherlich	in	
drugi	so	prišli	v	svojih	analizah	do	enotnega	sklepa:	
nacistični	 in	 komunistični	 voditelji	 ter	 njihovi	 ožji	
sodelavci	so	bili	izrazito	patološke	osebnosti.
Tudi	po	drugi	svetovni	vojski	je	komunistični	re-

žim	pridno	skrbel,	da	se	vest	zmagovalcev	ni	preveč	
oglašala.	To	je	počel	z	umetnim	ohranjevanjem	psi-
hološkega	vojnega	stanja,	vzpostavitvijo	istovetnosti	
med	komunizmom	in	partizanstvom,	revolucijo	 in	
uporom,	monopolom	nad	resnico,	njenim	potvarja-
njem,	zaukazanim	molkom,	uničevanjem	arhivov,	s	
prikrivanjem	grobišč,	s	podeljevanjem	raznih	ugo-
dnosti	 borcem	 in	njihovim	družinskim	članom	 ter	

drugim.	Razloga,	da	še	da-
nes	niso	voljni	povedati,	kar	
vedo	o	medvojni	in	povojni	
moriji	 niti	 tisti,	 ki	 osebno	
niso	bili	vpleteni	vanjo,	sta	
še	njihov	strah	pred	očitki	
vojnih	in	povojnih	tovarišev,	
da	bi	s	tem	“onesnažili	 la-
stno	gnezdo”,	in	strah	pred	

očitki	z	druge	strani,	zakaj	so	tako	dolgo	molčali.
Zato	je	naivno	pričakovati,	da	se	bo	na	primer	

visoki	oficir	Ozne	česa	spomnil	ali	da	predsednik	slo-
venske	borčevske	organizacije	ne	bo	skušal	moralno	
opravičiti	njenih	članov	z	zagotavljanjem,	da	so	ob	
koncu	vojske	samo	stali	ob	strani	 in	potemtakem	
ravnodušno	gledali,	kako	tuji	vojaki,	na	naših	tleh,	
pobijajo	svoje	in	naše	ljudi.	Enako	naivno	je	seveda	
pričakovati	iskreno	sočutje	s	pobitimi	in	z	njihovimi	
svojci,	željo	po	narodni	spravi,	pripravljenost	popra-
viti	storjene	krivice	in	obsodbo	storilcev	od	tistih,	ki	
tega	desetletja	niso	hoteli	ali	zmogli.
Kaže,	da	bomo	morali	s	tem	živeti.	Vendar	bi	bilo	

hudo	 narobe	 pozabiti	 dogajanje	 v	 polpreteklosti,	
ker	“preštevanje	in	premetavanje	kosti”	menda	ne	
zanima	mladega	rodu	in	Slovence	samo	razdvaja.
Podobne	zahteve,	torej	da	je	potrebno	že	enkrat	

potegniti	črto	pod	bremenom	holokavsta,	je	slišati	
vedno	znova	tudi	v	Nemčiji.	Na	srečo	so	tam	dovolj	
slišni	glasovi,	ki	opozarjajo	pred	tem.	Sedanjost	je	
namreč	polna	preteklosti	in	nosi	v	sebi	prihodnost,	
je	svoj	čas	menil	nemški	filozof	G.	Leibniz.	Če	pre-
teklost	ni	ozaveščena	 in	dopustimo,	da	še	naprej	
vladajo	nad	njo	tisti,	ki	so	krivi	za	zla	dejanja,	potem	
tudi	prihodnost	ni	več	dovolj	zavarovana	pred	zlom.

Hubert Požarnik

JIH PEČE VEST?

Če preteklost ni ozaveščena in 
dopustimo, da še naprej vladajo 
nad njo tisti, ki so krivi za zla de-
janja, potem tudi prihodnost ni 
več dovolj zavarovana pred zlom
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Andrej	 Kalan	 se	 je	 rodil	 2.	 decembra	 1858	 v	
Pevnem	pri	Škofji	Loki.	Osnovno	šolo	je	obiskoval	
v	Škofji	 Loki,	 gimnazijo	pa	v	Kranju.	Teologijo	 je	
študiral	v	Ljubljani	in	bil	leta	1882	posvečen	v	du-
hovnika.	Sprva	je	služboval	kot	kaplan	v	Predosljah,	
Preddvoru,	Cerkljah,	Preski	in	nato	v	ljubljanskem	
Trnovem.	Od	leta	1890	do	1896	je	bil	stolni	vikar	v	
Ljubljani,	od	leta	1896	do	leta	1919	pa	stolni	kano-
nik.	Leta	1888	je	bil	pobudnik	za	revijo	Domoljub	
in	nato	njen	urednik	do	leta	1899.	Od	leta	1890	do	
1899	je	urejeval	slovenski	osrednji	dnevnik	Slove-
nec.	Leta	1895	je	bil	izvoljen	v	Deželni	zbor.	
Leta	1900	 je	 postal	 ravnatelj	Marijanišča	 in	 je	

to	otroško	zavetišče	ter	pomembno	izobraževalno	
ustanovo	vodil	triintrideset	let.	Na	
prehodu	stoletja	je	bil	eden	izmed	
stebrov	 Krekovega	 socialnega	 in	
zadružnega	gibanja,	od	 leta	1917	
do	leta	1920	je	bil	v	središču	narod-
nega	in	političnega	gibanja.	Že	leta	
1903	je	postal	predsednik	močnega	
in	vplivnega	Katoliškega	tiskovnega	
društva,	ki	ga	je	vodil	do	leta	1928.	
V	tem	času	je	bil	osrednja	avtoriteta	
katoliškega	kulturništva.	
Škof	 Anton	Bonaventura	 Jeglič	

ga	 je	 že	 leta	 1907	 predlagal	 za	
stolnega	dekana,	vendar	ga	cesar	
Franc	Jožef	I.,	ki	je	kot	ustanovitelj	
kapitlja	imel	to	pravico,	ni	imenoval	
na	to	mesto,	ker	je	bil	Kalan	pri	političnih	oblasteh	
slabo	zapisan	zaradi	zavedne	slovenske	drže.	Dunaj	
ga	je	deset	let	pozneje	zopet	zavrnil	zaradi	njegove	
poudarjene	narodne	usmeritve,	tokrat	kot	stolnega	
prošta.	Med	tem	je	leta	1908	postal	papežev	hišni	
prelat.	Šele	v	novi	jugoslovanski	državi	Srbov,	Hr-
vatov	in	Slovencev,	SHS,	je	bil	leta	1919	imenovan	
za	stolnega	prošta,	nato	pa	 istega	 leta	še	za	ge-
neralnega	 vikarja	 ljubljanske	 škofije.	 Istega	 leta	
je	bil	imenovan	za	ministra	za	poljedelstvo	v	vladi	
Države	Slovencev,	Hrvatov	in	Srbov	v	Zagrebu	ter	v	
Pokrajinski	vladi	za	Slovenijo	v	Ljubljani.	Leta	1919	
je	bil	izvoljen	za	predsednika	Čebelarskega	društva	
za	 Slovenijo.	 Literarne,	med	 njimi	 tudi	 pesniške,	
vzgojne,	verske,	gospodarske	in	politične	prispevke	
je	objavljal	v	najrazličnejših	časopisih	in	revijah	od	
leta	1882	do	smrti	v	Ljubljani,	3.	junija	1933.	Ob	
150.	obletnici	rojstva	so	se	ga	v	rojstni	župniji	Stara	
Loka	spomnili	z	razstavo	in	knjižico,	ki	jo	je	pripravil	
Alojzij	Pavel	Florjančič.

Ravnatelj
Marijanišče	 v	 Ljubljani	 je	 bilo	 v	 polpreteklem	

obdobju	pomembno	pri	ohranjanju	 in	oblikovanju	
slovenske	kulture	in	s	tem	v	zvezi	tudi	slovenstva	kot	
celote.	Potem	ko	je	leta	1882	Vincencijeva	družba	
slovesno	odprla	zgrajeno	sirotišnico	z	uradnim	ime-
nom	Collegium	Marianum	oz.	Marijanišče,	je	njegov	
prvi	 ravnatelj	 leta	 1885	 postal	 teolog,	 filozof	 in	
publicist	dr.	Frančišek	Lampe,	ki	je	nadaljeval	grad-
njo	zavoda.	Po	njegovi	smrti	je	vodstvo	sirotišnice	
začasno	prevzel	njegov	nečak,	teolog,	publicist	 in	
politik	Evgen	Lampe.	Leta	1900	pa	je	postal	ravna-
telj	Marijanišča	stolni	prošt	in	generalni	vikar	Andrej	
Kalan,	ki	je	zavod	zavzeto	vodil	vse	do	smrti	 leta	

1933.	Z	njim	je	delil	dobro	in	slabo	
več	kot	polovico	svojega	življenja.	
Bil	je	velik	prijatelj	dijakov.
Obnovil	in	dozidal	je	gospodarska	

poslopja,	povečal	je	zemljiško	po-
sest,	deloma	tudi	iz	svojih	sredstev.	
Njegovo	najpomembnejše	delo	pa	
je	konvikt,	hiša,	namenjene	biva-
nju,	oskrbi	in	vzgoji	srednješolcev.	
To	je	pomenilo	novo	obdobje,	saj	se	
je	prvotna	socialna	ustanova	začela	
razvijati	 v	 pomembno	 krščansko	
kulturno	središče	v	Ljubljani.	Takoj	
po	 izgradnji	 leta	 1910	 se	 je	 vanj	
vselilo	sto	srednješolcev,	predvsem	
dijakov	klasične	gimnazije	in	nekaj	

učiteljiščnikov.	Pod	Kalanovim	mentorstvom	so	sred-
nješolci	že	prvo	leto	začeli	izdajati	glasilo	Plamen,	ki	
je	izhajal	do	leta	1944.	V	njem	in	v	poznejših	glasilih,	
na	primer	v	Razorih,	Izvirih,	so	svoja	prva	dela	začeli	
objavljati	številni	kasnejši	literati.	
Med	 prefekte	 je	 Kalan	 že	 na	 samem	 začetku	

sprejel	tudi	Izidorja	Cankarja,	bratranca	Ivana	Can-
karja.	Mecen	Kalan	mu	je	omogočil	šolanje	v	Belgiji,	
Gradcu	 in	na	Dunaju,	kjer	 je	doktoriral	 iz	slikarja	
Giulia	Quaglia,	po	vrnitvi	pa	je	prevzel	uredništvo	
revije	Dom	in	svet.
Marijanišče	je	bilo	v	Kalanovem	času	zbirališče	

katoliške	inteligence.	Po	ustanovitvi	univerze	v	Lju-
bljani	leta	1919	je	v	zavodu	začela	delati	akademska	
menza	za	študente	in	nekaj	profesorjev,	ki	so	stano-
vali	v	njem.	Pred	drugo	svetovno	vojsko	je	doseglo	
vrh.	Leta	1938	so	dokupili	tudi	grad	Bokalce	z	go-
spodarskimi	poslopji	in	20	ha	zemljišč.	V	tem	času	
je	bilo	Marijanišče	največja	vzgojno-izobraževalna	
ustanova	 v	 takratni	 Jugoslaviji.	 Druga	 svetovna	

naša kultura

Ivo Žajdela

ANDREJ KALAN
2. december 1858 – 3. junij 1933

Andrej Kalan je svoje duhovništvo živel od nove maše do smrti več kot pol stoletja predano, 
odgovorno, polno in bogato. Kljub čezmerni zaposlenosti v škofijski pisarni, v stolni proštiji, v 
Marijanišču, v Katoliški tiskarni in založbi ter kot strokovni svetovalec na raznih področjih, je 
bil skrben v svojem duhovništvu, pravi lik požrtvovalnega duhovnika.
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vojska,	predvsem	pa	čas	po	njej,	je	popolnoma	spre-
menil	značaj	in	podobo	Marijanišča.	Preimenovali	so	
ga	v	Dom	Ivana	Cankarja	(DIC).

Urednik 
Kalan	je	začel	objavljati	že	kot	bogoslovec	leta	

1882.	Leta	1888	je	pri	celovški	Mohorjevi	izdal	pre-
vod	Tomaža	Kempčana	Hodi za Kristusom	in	v	Dom	
in	svetu	načelno	razpravo	Ali je umetnost sama sebi 
namen?	Pozneje	je	objavljal	življenjepisne	prispev-
ke:	Josip Marn	(1900),	Spomini dr. Franceta Lam-
peta	(1900),	Viktor Hugo	(1902),	Friderik Ozanam 
(1913),	Ustanovitelj Dom in sveta	(1917).	Objavil	
je	več	svojih	pesmi,	precej	pa	se	je	ukvarjal	tudi	z	
leposlovjem.	Zelo	se	je	zanimal	za	nova	gibanja	v	
domači	literaturi	in	bil	s	številnimi	literati	v	osebnem	
stiku.	Vodilnemu	pisatelju	Ivanu	Cankarju	je	bil	več	
let	tih	dobrotnik.
Od	leta	1888	do	1899	je	urejeval	časopis	Domo-

ljub,	osrednji	slovenski	dnevnik	Slovenec	pa	od	leta	
1891	do	leta	1899.	V	vojnih	letih	1916	in	1917	je	
urejeval	tudi	Ilustrovani	Glasnik.	Od	leta	1903	je	bil	
25	let	predsednik	Katoliškega	tiskovnega	društva,	
ki	je	pod	njegovim	vodstvom	leta	1908	zgradilo	na	
Poljanskem	nasipu	moderno	Katoliško	tiskarno,	ki	se	
je	leta	1919	preimenovala	v	Jugoslovansko	tiskarno	
in	leta	1941	v	Ljudsko	tiskarno.	Po	komunistični	re-
voluciji	je	bila	leta	1945	zaplenjena	in	preimenovana	
v	Tiskarno	Ljudske	pravice,	v	njej	pa	so	tiskali	glasilo	
Komunistične	partije	Slovenije	Ljudsko	pravico,	po-
zneje	pa	Dnevnik.	Danes	je	v	stavbi	Pravna	fakulteta.
Katoliško	 tiskovno	 društvo	 je	 poleg	 strokovnih	

in	 šolskih	knjig	 ter	muzikalij	 izdajalo	pet	knjižnih	
zbirk:	Ljudska	knjižnica,	Leposlovna	knjižnica,	Zbir-
ka	domačih	pisateljev,	Zbirka	mladinskih	spisov	in	
Kozmos.	Izdajalo	je	časopise	Slovenec,	Domoljub,	
Venec	cerkvenih	bratovščin,	Bogoljub,	Dom	in	svet,	
Ilustrirani	 Slovenec,	 Ponedeljski	 Slovenec	 in	 Slo-
venski	 dom.	 Pod	Kalanovim	 vodstvom	 je	 društvo	
razdeljevalo	znatne	vsote	za	dobrodelne,	književne	
in	prosvetne	namene.	Od	leta	1945	je	bilo	delo	dru-
štva	onemogočeno.

Politik
Andrej	Kalan	je	bil	v	vodilnih	vrstah	katoliškega	

političnega	gibanja	na	Slovenskem.	Spada	med	tiste	
naše	politike,	ki	so	močno	zaznamovali	obdobje,	v	
katerem	smo	se	ločili	od	avstro-ogrske	monarhije.	
V	politiko	je	vstopil	v	času,	ko	je	postal	kaplan	v	Tr-
novem,	leta	1886.	Skupaj	z	Janezom	Evangelistom	
Krekom	sta	po	prvem	katoliškem	shodu	leta	1892	
organizirala	katoliško	socialno	gibanje,	še	zlasti	pa	
kmečko	zadružništvo.	Leta	1895	je	postal	ljubljanski	
občinski	svetnik,	istega	leta	pa	je	bil	v	kmetijskih	
občinah	volilnega	okraja	Kranj–Tržič–Loka	izvoljen	
v	 Kranjski	 deželni	 zbor.	 V	 zbornici	 je	 bil	 spreten	
razpravljalec	in	zelo	delaven	član	v	raznih	odsekih.	
V	 razpravah	sta	 z	 rojakom	dr.	 Ivanom	Tavčarjem	
večkrat	 trčila	drug	ob	drugega,	kljub	 temu	sta	 si	
bila	vedno	lojalna	nasprotnika,	ki	sta	drug	drugega	
osebno	spoštovala.	
Hude	 boje	 je	 imel	 z	 deželnim	 predsednikom	

Viktorjem	Heinejem	in	proti	njemu	je	nepopustljivo	
zastopal	slovensko	stališče,	kar	ga	je	stalo	napredo-
vanja.	Pri	deželnozborskih	volitvah	leta	1900	Kalan	
ni	več	kandidiral	in	se	je	za	več	let	umaknil	iz	javne-
ga	političnega	življenja.	Septembra	1917	je	podprl	
Krekovo	smer	v	SLS	proti	dr.	 Ivanu	Šušteršiču	 in	
sopodpisal	izjavo	za	Majniško	deklaracijo.	S	tem	je	
vplival	na	škofa	Jegliča,	da	jo	je	ta	septembra	1917	
podprl,	kar	je	povzročilo	organizirano	deklaracijsko	
gibanje	po	Slovenskem.
Ker	je	tedaj	Šušteršič	razpustil	Slovensko	ljudsko	

stranko	SLS,	je	strankarska	opozicija	z	Andrejem	Ka-
lanom	na	čelu	izvolila	začasen	izvršilni	odbor.	Občni	
zbor	Vseslovenske	ljudske	stranke	je	decembra	1917	
izvolil	za	vodjo	stranke	dr.	Antona	Korošca,	kar	je	
bilo	zelo	pomembno	za	slovensko	stvar	v	takratnih	
prevratnih	časih.	Kalan	ima	za	takratno	konsolidacijo	
najmočnejše	in	najvplivnejše	slovenske	stranke	zelo	
pomembno	zaslugo.	Leta	1918	je	bil	imenovan	za	po-
verjenika	(ministra)	za	poljedeljstvo	v	Narodni	vladi	
Slovencev,	Hrvatov	in	Srbov;	ta	resor	je	vodil	tudi	
v	Deželni	vladi	za	Slovenijo	do	pomladi	leta	1920.	
V	prvem	desetletju	nove	države	ni	več	neposredno	
posegal	v	politiko,	je	pa	bil	poleg	Frana	Saleškega	
Finžgarja	in	Izidorja	Cankarja	moralna	avtoriteta	v	
katoliških	političnih	in	kulturnih	krogih.

Spomin Ruda Jurčeca
V	svojih	spominih	Luči	in	sence	je	Ruda	Jurčec	za-

pisal:	»Marijanišče	je	bilo	važno	slovensko	politično	
in	kulturno	središče.	Kmalu	smo	mogli	izvedeti,	da	
je	ravnatelj	zavoda	prelat	Andrej	Kalan,	predsednik	
Katoliškega	tiskovnega	središča,	bivši	urednik	Slo-
venca	in	literarni	mentor	in	mecen	mnogih	vodilnih	
osebnosti	 takratnega	 umetnostnega	 kroga	 v	 Lju-
bljani.	Vedeli	smo,	da	se	v	drugem	nadstropju	ne	
smemo	muditi,	da	ne	bi	motili	stanovalcev.	Tam	sta	
imela	sobi	dr.	Anton	Korošec	in	dr.	Fran	Lukman.«	Po	
njegovem	je	bil	Kalan	»mnogo	pred	svojim	časom«.	
Opisal	je	tudi	zanimiv	dogodek	iz	leta	1921,	»ko	je	
nekaj	tednov	ob	petkih	prihajala	pred	portal	Marija-
nišča	lepa,	črna	zaprta	kočija	Ivana	Tavčarja	kmalu	
po	pol	osmi	uri	zjutraj.	Beli	konji	so	nervozno	hrzali,	
ko	smo	se	skozi	vrata	zapodili	na	Poljansko	cesto,	
livrirani	kočijaž	s	cilindrom	na	glavi	je	razjarjen	miril	
konje	z	vajetmi,	proti	nam	pa	mahal	z	bičem,	kakor	
da	bi	bili	mi	krivi,	da	se	je	hotela	v	nered	zvrniti	slika,	
katere	soigralec	je	bil	tudi	on.	Ivan	Tavčar	je	bil	na	
smrt	bolan.	Z	Brega	je	prihajal	vsak	petek	k	svoje-
mu	rojaku	in	prijatelju	Andreju	Kalanu.	Prijatelj	mu	
je	ustregel,	da	je	bil	v	kapeli	čisto	sam	–	prelat	pri	
oltarju,	Tavčar	pa	v	prvi	klopi	–,	in	vedno	je	pristopil	
k	obhajilni	mizi.	Ko	nas	že	dolgo	več	ni	bilo	v	hiši,	ko	
je	povsod	donelo	po	miru	in	posvečenosti,	sta	bila	
sama	v	njegovi	delovni	sobi	–	pisec	satire	4000	in	
prevajalec	Kempčanove	Hoje	za	Kristusom.«
Na	njegovem	pogrebu	leta	1933	je	Franc	Saleški	

Finžgar	dejal:	»Vse	za	druge,	zase	nič!	Delil	in	raz-
delil	si	vse	do	zadnjega	novčiča.	Nihče	ni	odšel	od	
tebe	strt	ali	razžaljen,	vsak	pa	pokrepčan	in	močan	
za	nove	borbe	z	življenjem.«
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Zgodovina	pokaže,	da	se	ni	rešila	niti	ena	kultura,	
katere	rodnost	je	padla	na	1,9	otroka	na	družino.	
Te	 stopnje	 ni	mogoče	 na	 hitro	 spremeniti,	 ker	 bi	
potrebovala	80	do	100	let,	da	se	sama	spremeni	na	
boljše.	Ni	pa	ekonomskega	modela,	ki	bi	vzdrževal	
družbo	ves	 ta	 čas.	Z	drugimi	besedami:	od	dveh	
parov	staršev	ima	vsak	par	po	enega	otroka.	Če	vsak	
od	teh	otrok	ob	svojem	času	dobi	po	enega	otroka,	
bo	štirikrat	manj	otrok	kot	starih	staršev.	Če	se	je	
leta	2010	v	nekem	narodu	rodilo	en	milijon	otrok,	
bo	skoraj	nemogoče,	da	bi	ta	narod	imel	dva	mili-
jona	odraslih	leta	2030.	Kot	se	število	prebivalcev	
zmanjšuje,	tako	tudi	kultura	počasi	izginja.

Stopnje rodnosti:
Francija	1,8
Anglija	1,6
Grčija	1,3
Nemčija	1,3
Italija	1,2
Španija	1,1.
Enaintrideset	držav	Evropske	unije	ima	stopnjo	

rodnosti	v	povprečju	1,38.	Zgodovina	pove,	da	je	
te	stopnje	nemogoče	spremeniti.	V	doglednem	času	
bo	Evropa,	kakršno	poznamo	mi,	nehala	obstajati.

Toda populacija Evrope se ne manjša.
Zakaj?

Islamska imigracija!
Od	skupne	rasti	populacije	v	Evropi	od	leta	1990	

dalje	je	90%	pripada	islamski	imigraciji.
Tako	ima	Francija	stopnjo	rodnosti	1,8,	muslimani	

v	Franciji	pa	8,1
Zgodovinsko	gledano	je	južna	Francija	področje	

z	največ	cerkva	na	svetu,	ima	pa	zdaj	več	džamij	

kot	cerkva.	V	Franciji	 je	30%	prebivalcev	mlajših	
od	30	let	muslimanov.	V	večjih	mestih	kot	so	Pariz,	
Marseilles,	Nica…	je	to	število	naraslo	na	45%	pre-
bivalstva.	Do	leta	2027	bo	od	vsakih	pet	Francozov	
eden	musliman.	Čez	39	let	pa	bo	Francija	islamska	
država.
V	Veliki	Britaniji	je	število	muslimanov	v	zadnjih	

tridesetih	letih	naraslo	od	8.200	na	2,5	milijona.	To	
je	tridesetkratno	povečanje.	Zdaj	je	v	Angliji	preko	
1.000	džamij,	mnoge	od	njih	so	bivše	cerkve.
V	Holandiji	je	50%	(polovica)	novorojencev	mu-

slimanskega	porekla.	Čez	petnajst	 let	bo	polovica	
prebivalcev	Holandije	muslimanov.
V	Rusiji	je	23	milijonov	muslimanov.	Vsak	peti	Rus	

je	musliman.	Čez	nekaj	let	bo	40%	vojakov	ruske	
armade	muslimanov.
V	Belgiji	je	25%	(četrtina)	novorojencev	musli-

manskega	izvora.	Belgijska	vlada	ugotavlja,	da	bo	
v	vsega	petnajstih	letih	ena	tretjina	otrok,	rojenih	
v	Evropi,	muslimanske	vere.
Nemška	vlada	je	prva	spregovorila	o	tem.	Padanja	

nemške	populacije	ni	mogoče	več	zaustaviti.	Nemčija	
bo	muslimanska	država	do	leta	2050.

Nekdanji libijski predsednik Moamer Gadafi 
je izjavil: »Ne manjka znakov, da bo Alah za-
gotovil zmago nad Evropo brez mečev in pušk, 
brez osvajanja. Ne potrebujemo teroristov, ne 
potrebujemo bombašev, samomorilcev. 50 mi-
lijonov muslimanov v Evropi jo bo v nekaj de-
setletjih preoblikovalo v muslimansko celino.«
Leta	2007	je	imela	Evropa	52	milijonov	muslima-

nov.	Čez	20	let	se	bo	to	število	podvojilo.
Tudi	v	svetovnem	merilu	islam	raste.	Ni	daleč	čas,	

ko	bo	najštevilnejša	religija	na	svetu.

islam

KONEC EVROPE
KAKRŠNO POZNAMO?

Če naj se kultura obdrži dlje kot 25 let,
mora biti v njej stopnja rodnosti vsaj 2,11 otrok v družini.
Vsaka družba, ki ima manjšo stopnjo rodnosti, bo izginila.

Vsekakor svet, v katerem živimo,
ni svet, v katerem bodo živeli naši otroci in vnuki.

V	Savdski	Arabiji	je	policija	zaprla	53	etiopskih	
kristjanov	–	46	žensk	in	7	moških	–	ki	so	bili	zbrani	
na	molitvenem	srečanju	v	zasebni	hiši.	Policija	 je	
vdrla	v	hišo	in	odvlekla	vernike	ter	obtožila	tri	navzo-
če	verske	voditelje,	da	so	spreobračali	muslimane	v	
krščanstvo.	To	se	je	zgodilo	v	Damanu,	industrijskem	
in	pristaniškem	središču	z	bogatimi	ležišči	nafte	in	
naravnega	plina..

SAVDSKA ARABIJA
zaprli etiopske kristjane, ki so molili v zasebni hiši

Dva	kristjana	bodo	morali	izpustiti,	ker	imata	do-
voljenje	za	bivanje.	Vse	ostale	bodo	verjetno	izgnali.
Savdska	Arabija	ne	priznava	in	ne	dovoljuje	no	be	ne	

druge	vere	razen	islama.	Verska	policija	(muttawa)	
zapleni	vsako	Sveto	pismo,	rožni	venec,	križ	in	druga	
verska	znamenja	ter	preganja	vsak	krščansko	shod.	
Člani	kraljevske	družine	dovoljujejo	zasebne	verske	
shode,	verska	policija	pa	ne	dela	nobenih	razlik.
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Kdo	 so	 egipčanski	 krščanski	 Kopti,	 o	 katerih	
vemo,	da	jih	egipčanski	muslimanski	režim	nepre-
stano	šikanira	in	preganja?	To	so	prvotni	prebivalci	
Egipta,	še	iz	časov	pred	vdorom	muslimanov.	Cerkev	
je	bila	v	Egiptu	ustanovljena	v	1.	stoletju	Kopti	so	dali	
odlične	učenjake	in	kulturnike.	Njihova	navzočnost	
je	pomembna	tudi	izven	Egipta.
Kopti,	ki	z	njimi	ravnajo	kot	s	tujci	v	njihovi	last-

ni	 domovini,	 so	 v	 resnici	 pravi	 Egipčani,	 potomci	
faraonov.	Uradna	zgodovina	skuša	sicer	kar	mogoče	
zmanjšati	njihovo	pomembnost	in	predvsem	geno-
cid,	ki	ga	je	izvršil	islam	v	Severni	Afriki.	Pred	arab-
skim	vdorom	je	bila	severna	
Afrika	skozi	stoletja	del	Rim-
skega	cesarstva,	je	v	glavnem	
govorila	 latinsko	 in	 je	 bila	
popolnoma	krščanska.	Iz	Se-
verne	Afrike	so	prišli	nekateri	
vrhunski	misleci	 latinskega	
krščanstva:	sv.	Avguštin,	Ter-
tulijan,	Minucij	Feliks…	Egipt	
pa	je	bil	tako,	kot	večina	vzho-
dnih	provinc,	predvsem	grški,	
je	pa	ob	grščini	preživel	tudi	
starodavni	faraonski	jezik,	ki	
je	bil	v	rabi	pred	makedonsko	
osvojitvijo	(Aleksander	Veliki)	
in	se	je	ohranil	tudi	pod	rim-
skim	gospostvom	(Rimljani	so	
sicer	stiskali	osvojene	narode,	
za	 razliko	od	 islama	pa	niso	
nikdar	skušali	uničiti	njihove	
kulture.	Tudi	Egipt	je	dal	nekaj	
velikih	krščanskih	osebnosti,	
na	primer	Origena	ali	sv.	Cirila	
Aleksandrijskega.	 Tam	 se	 je	
začelo	 tudi	meništvo,	 ki	 ga	
najbolje	predstavlja	sv.	Anton	Puščavnik.
Krščanstvo	je	v	Severni	Afriki	v	nekaj	letih	po-

polnoma	uničil	arabsko-muslimanski	vdor.	Latinščino	
in	 grščino,	 jezika	 severnoafriškega	 krščanstva,	 je	
zamenjala	arabščina,	jezik	Korana.
Beseda	“kopt”	prihaja	iz	arabskega	qubt,	ta	pa	

izvira	 iz	 grškega	 aigyptos,	 egipčanski.	 To	 jasno	
označuje,	da	so	egiptovski	kristjani	potomci	starega,	
predmuslimanskega	Egipta.	Pisava	koptskega	jezika,	
ki	 je	zdaj	v	 rabi	samo	za	bogoslužje,	 je	podobna	
grški.	Tudi	to	je	znamenje,	da	so	bil	kopti	v	Egiptu	
pred	Arabci.	Tu	je	bistvena	razlika	md	krščanstvom	
in	islamom:	krščanstvo	ne	uničuje	kultur,	v	katere	
prihaja,	ampak	njihove	najboljše	prvine	ovrednoti	
in	obogati	z	evangeljsko	duhovnostjo.	Za	islam	pa	
je	vse,	kar	je	bilo	pred	Mohamedom,	jahilia,	to	je	
nevednost,	ki	jo	je	treba	uničiti.
Koptska	 pravoslavna	Cerkev	 je	miafizitska	 (za	

razliko	od	monofizitizma,	arijanizma	in	nestorijan-
stva	uči,	da	je	v	Kristusu	ena	sama	narava,	nastala	
iz	zedinjenja	božje	in	človeške,	ki	sta	neločljivi,	ne	
pa	pomešani).	Glavni	sedež	je	v	Aleksandriji,	ale-
ksandrijski	 patriarh	 ima	 naslov	 aleksandrijskega	
papeža	in	patriarha	vse	Afrike.	Po	izročilu	naj	bi	jo	
ustanovil	 evangelist	Marko	 v	 1.	 stoletju.	 Sedanji	
koptski	papež	je	Tawardos	II.	in	ga	štejejo	za	178.	
naslednika	sv.	Marka.
Arabski	muslimani	so	vdrli	v	Egipt	leta	639,	se-

dem	let	po	Mohamedovi	smrti,	pod	vodstvom	kalifa	
Omarja	ibn	al-Khattaba.	Zgodovinarji	ga	presojajo	

različno:	eni	ga	imajo	za	fa-
natika,	 drugi	 za	 umirjenega	
in	tolerantnega.	Tudi	če	Omar	
ni	osebno	odgovoren	za	požig	
slavne	aleksandrijske	knjižni-
ce,	je	dejstvo,	da	so	jo	uničili	
muslimani.	S	tem	se	je	začelo	
sistematično	uničevanje	kopt-
ske	kulture	in	nasilno	uvajanje	
arabščine.	Kristjanom	so	tudi	
naložili	plačevanje	posebnega	
davka,	ki	je	bil	odpravljen	šele	
leta	1855.	Arabščino	so	vsilje-
vali	celo	kot	bogoslužni	jezik.
Koliko	 je	 danes	 članov	

Koptske	 pravoslavne	Cerkve	
ni	jasno.	Uradne	cenitve	na-
vajajo,	da	 jih	 je	med	3	 in	8	
milijonov.
Zastavlja	se	vprašanje,	za-

kaj	muslimanski	 skrajneži	 v	
Egiptu	preganjajo	Kopte,	vla-
da	pa	pri	tem	molči.	Italijanski	
minister	za	imigracijo	je	v	po-
govoru	za	dnevnik	La Stam-

pa	povedal,	da	 je	glavni	vzrok	uvajanje	zahodnih	
vrednot,	katerih	nosilci	so	Kopti.	Tu	gre	predvsem	
za	versko	svobodo	in	za	spoštovanje	človekovega	
življenja,	ki	sta	kljub	vsem	zahodnjaškim	napakam	v	
zahodni	kulturi	navzoča,	sta	pa	popolnoma	odsotna	v	
arabsko-muslimanski	miselnosti.	Kar	je	v	Egiptu	vsaj	
malo	modernega,	je	zasluga	Koptov.	Brez	njih	bi	se	
dežela	pogreznila	v	popolno	mračnjaštvo.	Kopti	so	
dali	tudi	dokaj	vidnih	osebnosti	v	svetovnem	merilu:	
bivši	 tajnik	 Združenih	 narodov	 Boutros	 Boutros-
-Ghali,	matematik	Fahmy	Ibrahim	Mikhail,	geolog	
Rushdi	Said,	arhitekt	Ramses	Wissa	Wassef,	novinar	
Kagdi	Khalil,	pisatelj	Edwar	al-Kharat.	Maronitskega	
izvora	pe	 je	egipčanski	 režiser	Youssef	Chaine,	ki	
je	s	filmom	Al Masrir	po	izkušnjah	muslimanskega	
filozofa	 Averroesa	 (ibn	 Rušda,	 1127-1198)	 javno	
obtožil	muslimanski	fundamentalizem.

preganjanje kristjanov

PREGANJANJE
EGIPČANSKIH KOPTOV

Koptski vrhovni poglavarTavardos II.
(ima naslov “aleksandrijski papež”)
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Ko	sem	nabiral	denar	za	naše	zavetišče	otrok	brez	
prave	družine,	so	mi	dobri	ljudje	večkrat	posredo-
vali	naslove	drugih	dobrih	ljudi.	Naslovi	na	ovitkih	
pisem	ali	na	vizitkah	(s	podpisom	priporočevalca)	
so	imeli	telefonske	številke,	tako	da	sem	se	lahko	
priporočil	na	daljavo		za	obojestransko	ugoden	dan,	
za	ugodno	uro.
In	 lepega	 pomladnega	 dne	 sem	 bil	 povabljen	

na	sever	 Japonske	v	pokrajino	Aómori.	Vdova	po	
zadnjem	japonskem	“dáimijo”	(guverner	japonskih	
fevdalnih	 ozemelj)	 ima	 v	 tej	 pokrajini	 sorodnike,	
»ki	mi	bodo	radi	pomagali,«	mi	smehljaje	zagotovi.
In	tako	krenemo	na	pot	trije:	gospa	Káto	(tako	je	

vdovi	ime),	gospa	Káneko	(moja	priletna	japonska	
socialna	 delavka)	 in	 jaz.	 Lahko	 bi	 rekel	 namesto	
“jaz”:	“in	moja	malenkost”.	Pa	bi	ne	držalo:	če	na	
Japonskem	potuješ	 v	 spremstvu	 vdove	 zadnjega	
“dáimijo”,	nisi	več	malenkost.	In	tisti	“lepo	pomlad-
ni	 dan”	 je	 bil	 prvi	maj	 na	 japonskem	 severu,	 ko	
po	stanejo	češnjevi	cveti	beli,	rdeči	ali	belo-rožnati.	
Vsa	dežela	okrog	češenj	v	cvetu	se	spremeni.	Barve	
cvetov	so	tako	močne,	da	se	ostale	barve	tako	rekoč	
potuhnejo	pred	njimi,	se	pravi,	na	primer	rjavi	griči,	
umazano	zelene	planjave,	sivi	zidovi:	so	in	niso...
Dospeli	smo	proti	večeru.	S	prisrčno	gostoljub-

notjo	so	nas	sprejeli.	Vsak	se	 je	 lahko	nastanil	v	
ogromni	sobi,	krasno	urejeni	v	pritličju,	ki	mu	na	
Japonskem	(kot	tudi	v	Ameriki)	pravimo	“prvo	nad-
stropje”.	In	v	drugem	nadstropju	–	pomislite	–	je	bil	
pravi	plavalni	bazen.
Če	bi	hotel	opisati	večerjo,	bi	potreboval	fotogra-

fijo.	Kaj	bi	počeli	z	besedami,	ki	poleg	tega,	da	so	
besede,	še	zvenijo	tuje?	In	četudi	imate	fenomenalen	
spomin	...	okusa	jedi	ne	zmore	oživiti.	Lahko	mi	ver-
jamete,	da	mi	je	žal,	da	gre	za	neizpodbitno	dejstvo.
“Proti	večeru”	je	prešlo	v	zgodnji	večer	brez	po-

mladne	megle	in	brez	dežja.	Kar	lepa	skupina	smo,	
mi	trije	in	naši	gostitelji,	ko	se	odpravimo	k	staremu	
gradu	nedaleč	proč.	Najbrž	je	bil	nekoč	njihova	last,	
zdaj	pa	skrbi	zanj	pokrajinska	uprava	kot	za	dra-
goceno	turistično	privlačnost.	In	je	res	mogočen:	z	
belimi	zidovi	sega	v	tretje	nadstropje,	kjer	je	stavba	
zožena	v	neke	vrste	stražni	stolp	s	kitajsko	zavito	
streho	nad	enim	samim	oknom.	Še	bolj	kot	zidovi	pa	
se	lesketajo	okrog	gradu	cvetoče	češnje.	Električna	
osvetljava	dela	vso	pokrajino	skoraj	pravljično.	In	
tipično	 japonsko	 so	 v	 ozadju	 stojnice,	 kjer	 lahko	
kupiš	–	poleg	sladoleda	–	stvari,	ki	jih	ni	v	trgovi-
nah,	a	jih	Japonci	–	in	češče	Japonke	–	izdelujejo	
prav	za	takšne	lokalne	praznike.	(Izdelujejo	jih	pa	
po	starih	receptih,	skrbno	podedovanih).	Še	zdaj	se	
spominjam,	kako	sem	občudoval	šale,	se	pravi	rute.	
Gospa	Káto	me	vpraša:
»Vam	smem	kupiti	ruto	za	vašo	mamo	v	Sloveniji?«

Priklonim	se,	potem	odkimam:
»Iskrena	hvala,	draga	gospa.	Mama	bi	bila	rute	

vesela,	a	dvomim,	da	bi	jo	prejela	v	svoje	roke.	Saj	
veste:	v	Sloveniji	vlada	komunizem	in	mene	nima	
za	svojega	prijatelja.«
Gospa	se	opraviči:
»Oprostite,	pozabila	sem.«
Oba,	mož	in	žena	sta	postala	katoličana	–	kakšna	

krasna	zmaga	za	našega	Gospoda!	Zadnji	japonski	
dáimijo	Ga	je	spoznal,	vzljubil	in	Mu	sledil	z	ženo	–	in	
če	se	ne	motim,	sta	celo	molila	za	našo	takrat	tako	
trpinčeno	Slovenijo.
Moja	socialna	sodelavka	gospa	Káneko	me	po-

tegne	za	rokav:
»Denarnico	sem	izgubila,	menda	v	gneči,	ki	se	

je	prerivala	čez	edini	most	prek	tistega	grajskega	
jarka.«
»Je	bilo	dosti	denarja	v	njej?«
»Komaj	kaj,	a	za	izkaznico	socialnega	zavarovanja	

mi	je	žal.«
Gospa	Káto	naju	sliši	in	takoj	svetuje	pot	k	poli-

ciji	pri	vhodu	v	grad.	Jaz	pa,	kot	zmeraj	v	podobnih	
okoliščinah,	 po	 tihem	 zaprosim	 ljubega	 svetega	
Antona	Padovanskega,	da	nam	pomaga	(kar	nekaj	
nekatoliških	Japoncev	se	zateka	v	podobnih	primerih	
k	njemu;	zaupali	so	mi,	da	jim	rad	pomaga).
Na	poti	h	gradu	zadoni	iz	zvočnika.
»Kličemo	gospo	Káneko,	kličemo	gospo	Káneko.«
Mladi,	vljudni	policaj	smehljaje	vrne	denarnico	–	

še	drobiž	je	bil	nedotaknjen	–	a	noče	sprejeti	denarne	
nagrade,	ki	je	v	navadi	za	neznanega	najditelja.
»Denarnico	je	prinesel	majhen	deček,	mi	jo	molče	

izročil	in	takoj	zbežal.	‘Počakaj’,	sem	zaklical	za	njim,	
pa	ga	ni	več	nikjer	bilo.«
Gospa	 Káto	 potegne	 iz	 svoje	 denarnice	 (vsaj	

zdela	se	je	denarnica)	tri	vstopnice	za	na	grad,	toda	
postajalo	 je	pozno,	menim,	da	smo	vsi	 trije	čutili	
trudne	kosti,	saj	smo	bili	cel	dan	na	poti.
Naslednji	dan	smo	si	ogledali	notranjost	gradu.	Ni	

bilo	lahko	hoditi	po	sobanah	in	se	vzpenjati	po	ozkih	
stopnicah.	Za	nekaj	več	trenutkov	smo	se	ustavili	v	
sobani	s	srednjeveškimi	ženskimi	oblačili,	omarami	
in	posodami	iz	čudovito	barvnega	kristala.
Obe	priletni	gospe	sta	se	junaško	držali,	vendar	

nam	je	na	koncu	v	pritličju	sladoled	vrnil	dovolj	moči,	
da	smo	se	odpravili	na	ogled	posebnega	paviljona	v	
bližini	gradu.	Takoj	pri	vhodu	so	gospo	Káto	spoznali	
in	sledila	je	procesija	priklonov	in	poklonov,	saj	je	
bil	njen	davni	sorodnik,	resnična	mumija,	središče	
paviljona.
Mumificirani	sorodnik	je	sedel	na	vijolični	blazinici,	

roki	sta	se	mu	rahlo	dotikali	pred	trebuhom,	oblečen	
je	bil	v	temnosivkasto	tkanino,	sedel	je	s	prekrižani-
mi	nogami,	glava	je	bila	dobro	ohranjena,	oči	pa	ni	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega – saj veste, kakšen je – misijonskega cekarja

O MUMIJI Z ŽIVO ČEBELO NA RAMI
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bilo;	dve	luknji	sta	zevali	iz	lobanje,	a	ne	bi	rekel,	da	
sta	bili	naperjeni	v	nas	obiskovalce.	Kot	privilegirani	
obiskovalci	smo	smeli	sesti	čisto	pred	mumijo.
Gospa	Káneko	me	potegne	za	rokav	in	šepne:
»Poglejte	desno	ramo.«
Mumija	 je	 bila	 z	 desno	 ramo	obrnjena	 k	 oknu	

paviljona.	Na	rami	je	sedela	živa	čebela.	Od	časa	do	
časa	se	je	malce	dvignila,	potem	pa	se	spet	umirila.	
Gospa	Káto	pa	ni	niti	trenila,	čeprav	je	morala	videti	
čebelo,	ker	smo	bili	tako	blizu	mumiji.	Najbrž	je	v	
skladu	s	starodavno	japonsko	etiketo	hotela	ohraniti	
držo	absolutne	vdanosti	osebi,	brez	ozira,	kaj	ima	
odnosno	kaj	 vse	obdaja	 to	osebo.	Gospa	Káneko	
in	 jaz	 pa	 sva	opazovala	 čebelo;	 zdi	 se	mi,	 da	 se	
je	hotela	odpraviti	proč	od	ramena,	a	najbrž	jo	je	
držala	kakšna	kemična	tekočina;	mumija	je	po	njej	
–	recimo	–	duhtela.	Mumiji	pa	je	bilo	itak	vseeno.
Obe	gospe	sta	sedeli	pa	japonsko,	jaz	po	evropej-

sko.	Ne	morem	zvijati	kosti	in	dandanašnji	Japonci	
to	dobro	razumejo	in	upoštevajo	–	saj	je	zmeraj	več	
mladih	Japoncev,	ki	stare	drže	ali	več	ne	cenijo,	ali	
pa	je	niso	več	vajeni;	tako	zelo	so	predani	tistemu	
modernemu	športu,	ki	jim	obljublja	zlate	olimpijske	
medalje.

Veliki	človekoljub	Pedro	Opeka	je	uradni	kandidat	
za	nobelovo	nagrado	za	mir	leta	2013!	Pedra	Opeko	
za	ugledno	mednarodno	nagrado	podpirajo	mnogi	
ugledni	ljudje	po	vsem	svetu,	zato	je	prav,	da	mu	
svojo	podporo	množično	izrazimo	tudi	Slovenci	doma	
in	po	svetu.	Podporo	 je	v	 tednu	dni	podpisalo	že	
skoraj	6.000	Slovencev.

Na kratko o patru Pedru Opeki
Pedro	Pablo	(Peter	Pavel)	Opeka	se	je	rodil	29.	

junija	1948	slovenskim	staršem	v	kraju	San	Martín	
pri	Buenos	Airesu	v	Argentini.	Izobraževal	se	je	v	
Argentini,	Sloveniji	in	Franciji,	zatem	pa	leta	1976	
kot	misijonarski	duhovnik	prišel	na	Madagaskar.	Ob	
duhovni	oskrbi	je	pričel	takoj	tudi	s	humanitarnim	
in	razvojnim	delovanjem	in	 leta	1989,	po	šokant-
nem	 srečanju	 z	 najrevnejšim	 delom	malgaškega	
prebivalstva	na	smetiščih	prestolnice	Antananarivo,	
ustanovil	organizacijo	Akamasoa	(Dobri	prijatelj).

O Akamosoi
Cilj	 nevladne	 organizacije	 Akamasoa	 je	 borba	

proti	 revščini	 in	 za	 razvoj,	 obenem	pa	 si	 načrtno	
prizadeva,	da	bi	najrevnejši	sloji	našli	svoje	gospo-
darsko	in	družbeno	mesto	v	malgaški	družbi.	V	skoraj	
tridesetih	letih	humanitarnega	in	razvojnega	delova-
nja	je	Pedro	Opeka	skupaj	z	nevladno	organizacijo	
Akamasoa	pomagal	več	kot	23.000	brezdomcem	s	
smetišč	malgaške	prestolnice	Antananarivo,	da	so	
se	 socialno	 reintegrirali	 v	malgaško	 družbo,	 blizu	
300.000	najrevnejših	prebivalcev	Madagaskarja	pa	
je	bilo	deležnih	različnih	občasnih	oblik	pomoči	te	

Čez	 nekaj	minut	 –	meni	 so	 se	 zdele	 začetek	
večnosti	–	gospa	Káto	vstane,	se	globoko	prikloni	
mumiji,	potem	pa	oskrbniku	paviljona	in	vsem	okoli	
njega,	in	tako	smo	spet	v	prijetnem	pomladanskem	
soncu.	Gospa	Káneko	se	nasmehne	gospe	Káto:
»Morda	bodo	 tudi	 vas	nekoč	 spremenili	 v	mu-

mijo...«
Ona	pa:
»Te	nevarnosti	ni.	Nočem,	da	bi	ljudje	strmeli	v	

mojo	lobanjo	brez	las	in	brez	oči.	Tokijskemu	ob-
dukcijskemu	 uradu	 sem	 že	 vnaprej	 izročila	 svoje	
truplo,	ko	bom	umrla.	Upam,	da	me	bo	naš	Gospod	
sprejel	v	nebesa.«
In	tako	se	je	zgodilo.	Kadar	grem	v	Tokiu	mimo	

tega	obdukcijskega	urada,	se	mi	zdi,	da	so	v	njem	na	
mizi	ali	po	steklenih	omarah	različni	deli	nekoč	žive	
in	tako	dobre	gospe	Káto	–	a	to	ni	več	gospa	Káto!	
Saj	vemo	–	vsaj	mi,	katoličani	–,	da	je	truplo	skupek	
raznih	snovi	in	brez	duše	ni	več	oseba,	ki	ji	je	truplo	
pripadalo.	Na	sodni	dan	pa	bomo	spet	osebe	iz	duše	
in	snovi.	Kako,	to	pa	je	božja	skrivnost.	Tako	kot	se	
neskončno	mogočnemu	in	skrivnostnemu	Bogu	spo-
dobi.	Gospa	Káto	bo	spet	imela	lase	in	oči.	Krasne	
lase	in	krasne	oči	–	kot	se	svetim	ljudem	spodobi.

PEDRO OPEKA
kandidat za Nobelovo nagrado za mir

organizacije.	Opeka	je	razvil	celovit	in	dobro	delu-
joč	način	humanitarne	in	razvojne	pomoči	ljudem	z	
družbenega	dna.	S	tem	je	dokazal,	da	je	mogoče	
oblikovati	 in	 razviti	 uspešen	 socialni	model	 v	 ek-
stremno	 težkih	 okoliščinah,	 če	 so	 njegovi	 temelji	
spoštovanje	 dostojanstva	 vsakega	 posameznika,	
toleranca,	načrtno	izobraževanje,	skrb	za	okolje	in	
za	razvojne	možnosti	širše	skupnosti.	Prepričan	je,	
da	 je	uspešen	spopad	z	 revščino	 in	ne	enakostjo	
Edina	trajna	pot	k	miru.	V	pravici	do	dela,	izobrazbe,	
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čistega	okolja	in	razvoja	–	kar	so	tudi	milenijski	cilji	
OZN	–	vidi	ključne	pogoje	za	osebno	rast	in	razvoj	
posameznikov	in	družbe.

Načela njegovega delovanja
Opeka	 ne	 nastopa	 kot	 “razdeljevalec	 pomoči”.	

Kljub	 temu	 je	uspel	 tisočim	 revežem	pomagati	 iz	
zavrženega	 življenja	 na	 smetiščih	 v	 dostojanstvo	
delovnih	ljudi,	ki	so	sposobni	skrbeti	zase,	jim	vzbu-
diti	samospoštovanje	ter	občutek	odgovornosti	do	
sebe,	svojih	družin	in	širše	skupnosti.	Deleč	stiske	z	
najrevnejšimi	na	smetiščih	in	z	globokim	občutkom	
za	pravičnost,	širi	Opeka	prepričanje,	da	revščina	ni	
usoda,	saj	je	s	solidarnostjo	mogoče	tlakovati	pot	
v	boljše	življenje.	Tako	 je	ob	malgaški	prestolnici	
Antananarivo	nastalo	osemnajst	naselij	z	zidanimi	
hišami,	delovnimi	mesti,	vrtci,	šolami,	bolnišnicami	
in	lekarnami,	igrišči	in	urejeno	infrastrukturo.	Tudi	
drugod	po	državi	so	na	tej	podlagi	nastali	kmetijski	
in	drugi	razvojni	centri.
Po	Opekovem	prepričanju	 se	 najrevnejši	 brez-

domci	 ne	morejo	 uspešno	 družbeno	 integrirati	 in	
si	ne	morejo	povrniti	človeškega	dostojanstva	ter	
zagotoviti	samostojne	prihodnosti,	če	ne	postanejo	
odgovorni	za	lastno	usodo.	Otroci	iz	družin,	nase-
ljenih	v	vaseh	organizacije	Akamasoa,	zato	redno	
obiskujejo	vrtce	ter	osnovno-	in	srednješolski	pouk.	
Trenutno	 je	 takšnih	 otrok	 skupaj	 okrog	 12.000.	
Šolski	sistem		Akamasoa	obsega	skupaj	pet	vrtcev,	
štiri	osnovne	 in	srednje	šole	ter	eno	visokošolsko	
strokovno	 institucijo	 za	usposabljanje	pedagoških	
delavcev.	Odrasli	se	preživljajo	z	delom	svojih	rok	
pri	izgradnji	enodružinskih	opečnatih	hiš	in	njihovem	
opremljanju,	v	številnih	obrtnih	delavnicah,	obde-
lujejo	polja	ter	izdelujejo	granitne	kocke,	večinoma	
namenjene	izvozu.

Pedro Opeka, prijatelj revežev –
film Jožeta Možine
Pedro	Opeka	 je	 eden	 najbolj	 znanih	 in	 prepo-

znavnih	Slovencev.	Širom	po	svetu	uživa	zelo	velik	
ugled.	V	zadnjih	letih	je	delo	Pedra	Opeke	čedalje	

bolj	znano	in	spoštovano	tudi	v	Sloveniji,	predvsem	
po	zaslugi	odličnega	filma	Jožeta	Možine	z	naslovom	
Pedro	Opeka,	prijatelj	revežev.	Film	je	bil	med	ljudmi	
čudovito	sprejet,	poleg	 tega	pa	 je	prejel	 tudi	več	
mednarodnih	nagrad,	med	njimi	tudi	v	Hollywoodu.	
Žal	 je	 bil	med	 slovenskimi	 “strokovnjaki”	 bolj	 ali	
manj	spregledan.

Dosedanja priznanja
=Njegovo	 delo	 je	 doživelo	 veliko	mednarodno	

priznanje	in	podporo,	kar	so	pokazale	tudi	številne	
nagrade,	priznanja	in	odlikovanja.	Če	se	omejimo	
zgolj	 na	 slovenska:	 leta	 1996	 je	 prejel	 nagrado	
Zlata	 ptica	 Slovenije	 za	 človekoljubno	 delovanje;	
Slovenska	 škofovska	konferenca	mu	 je	 leta	2008	
podelila	najvišje	odličje	sv.	Cirila	in	Metoda;	Pred-
sednik	Republike	Slovenije	mu	je	leta	2009	podelil	
Zlati	red	za	zasluge.

Kaj bi pomenila
Nobelova nagrada za mir
Nobelova	nagrada	za	mir	bi	pomenila	priznanje	

enkratnemu	 humanističnemu	 in	 razvojnemu	 delu	
Pedra	Opeke	 in	 njegovih	 sodelavcev	 v	 eni	 izmed	
najrevnejših	afriških	držav.	Hkrati	bi	pomenila	tudi	
priznanje	uspešnemu	socialnemu	modelu,	ki	ga	je	
razvil	Opeka	s	svojimi	sodelavci	iz	nevladne	organi-
zacije	Akamasoa	in	ki	pomoči	potrebnih	ne	postavlja	
v	vlogo	objektov,	temveč	oblikovalcev	lastne	usode	
na	podlagi	 temeljnega	spoštovanja	njihovega	do-
stojanstva,	 spodbujanja	 kreativnosti	 in	 načrtnega	
izobraževanja,	 kar	 je	najboljša	podlaga	 za	mir	 in	
sožitje.

Podporniki kandidature leta 2013
Tokrat	 so	 nominacijo	 poleg	 najvišjih	 predstav-

nikov	Republike	Slovenije	 in	slovenskega	 javnega	
življenja	 podprli	 začasni	 predsednik	 Republike	
Madagaskar	in	vlada	Madagaskarja,	suvereni	knez	
Monaka,	 avstralska	 zvezna	ministrica	 za	 zdravje,	
Evropska	akademija	znanosti	in	umetnosti,	pričakuje	
pa	se	še	podpora	predsednika	Francoske	republike.

MEDNARODNO
zapravljanje bogatih,

težave Afrike
Bogate	 države	 vržejo	 vsako	 leto	 proč	 enako	

veliko	hrane,	kot	je	pridela	vsa	podsaharska	Afri-
ka:	 to	 je	 izračun	Organizacije	 za	 poljedelstvo	 in	
prehrano	(FAO),	kjer	so	ugotovljena	nesorazmerja	
in	 protislovja,	 ki	 ločujejo	 Sever	 od	 Juga.	 Bogate	
dežele	vsako	leto	zavržejo	222	milijonov	metrskih	
ton	hrane,	kar	je	komaj	8	milijonov	ton	manj	kot	
je	ves	prehrambeni	pridelek	podsaharske	Afrike.	V	
svetovnem	merilu	gre	v	izgubo	pri	delitvi	in	porabi	
približno	tretjina	pridelane	hrane.	V	afriških	deželah	
je	največji	problem	izguba	hrane	med	žetvijo	in	po	
njej,	za	kar	so	vzrok	slabe	tehnološke	razmere	in	
neprimerna	skladišča.	V	Evropi	in	Ameriki	pa	se	naj-
več	hrane	zmeče	proč	pri	prevozu,	delitvi	in	družinski	

prehrani.	Švedski	inštitut	za	prehrano	pa	je	ugotovil,	
da	gre	pri	hrani	za	isti	potek	in	logiko,	ki	sta	lastna	
kapitalizmu.	Ponudbe	“vzemi	tri,	plačaj	dve”	ali	stalni	
jedilniki	v	gostilnah	pospešujejo	metanje	proč.	Isti	
problem	je	v	trgovinah,	kjer	gledajo	predvsem	na	
lep	 izgled	ponudbe:	na	smetišču	konča	predvsem	
sadje,	zelenjava	in	krompir.	Agencija Misna.

LAOS
prepovedano moliti

Krajevne	 oblasti	 v	 okrožju	 Phin	 v	 provinci	 Sa-
vannakhet	 so	 prepovedale	 zbiranje	 za	molitve	 v	
zasebnih	 hišah.	 Prav	 tako	 ukazujejo,	 da	 je	 treba	
odstraniti	križe	z	zunanjih	sten	zgradb.	Zaprle	so	
tudi	nekaj	zgodovinsko	pomembnih	cerkva.	S	tem	
kršijo	ustavo,	vendar	se	za	pritožbe	nihče	ne	zmeni.	
Nimajo	tudi	nobene	možnosti,	da	bi	se	pritožili	na	
kako	višje	ali	mednarodno	sodišče.	Agencija Fides.
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Gre za problem t. i. posestnega stanja. Pojem izvira iz slovenske 
politične zgodovine poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja in je označeval 
neravnovesje med številčno močjo in realnim političnim, gospodar
skim in kulturnim vplivom slovenske in nemške jezikovne skupnosti 
na Slovenskem. Manjšinska nemška skupnost si je na podlagi boljših 
zgodovinskih izhodišč nabrala precejšnjo prednost, ki se je ohranjala 
tudi potem, ko se je politična tehtnica na Kranjskem in ponekod na 

Štajerskem že nagibala na večinsko slovensko stran. Takšno stanje je 
po Mavrovih besedah predstavljalo coklo za zdrav razvoj slovenskega 
narodnega telesa, zato ni moglo ostati nedotaknjeno. Do spremembe 
pa ni prišlo dogovorno, temveč ob prevratu leta 1918, dokončno pa s 
popolno izločitvijo nemškega jezikovnega in kulturnega elementa po 
drugi svetovni vojni.

Zakaj se je vredno spomniti te zgodbe? Ker se v še poostreni raz

Lep čas se nisem mogle odločiti, ali bi v naslovu zapisal “čudna” predsednica ali “čudežna” predsednica. Za “čudežno” sem se potem odločil, ker 
povzročiti v dobrih dveh mesecih toliko škode gospodarstvu neke dežele, kot je to uspelo sedanji predsednici slovenske vlade Alenki Bratušek, pomeni 
pravi čudež. Že dejstvo, da se je do 1. maja število brezposelnih v Sloveniji povzpelo do 125.000, kar je več kot 10% aktivnega prebivalstva (tistih, ki so 
končali izobraževanje in še niso izpolnili pogojev za upokojitev), pove svoje. Ona in tisti, ki ji zdaj delajo druščino v vladi, so prej, dokler so bili v opoziciji, 
na veliko kričali, daje treba narediti konec varčevanju in so divje oporekali vsakemu načrtu, ki ga je predložila Janševa vlada, predvsem pa slabi banki 
in državnemu holdingu. Seveda to ni bila njihova zamisel, pač pa zahteva njihovih botrov ali “stricev iz ozadja”, to je starih komunistov, ki niso pri volji 
izpustiti iz rok oblasti in tvegati svojih privilegijev, pa naj stane kar hoče. Predvsem njim je bila nevarna Janševa zamisel slabe banke, ki naj bi prevzela 
vse neizterljive dolgove, da bi potem ostale banke lahko sanirali in prodali. Toda po mednarodnih predpisih pri slabi banki odloča o prevzetih dolgovih 
vsakokratna vlada, s tem bi pa na dan prišle vse njihove umazane mahinacije v preteklosti, pa še orodje svojih umazanih finančnih operacij bi izgubili. 
In zato je morala Janševa vlada pasti za vsako ceno. Našli so tudi svojega Juda Iškariota – Gregorja Viranta. Juda je za Kristusa dobil 30 srebrnikov, 
je pa končal na veji, na katero se je obesil. Veliki duhovniki so bili vsaj toliko pošteni, da so mu dali obljubljeno nagrado. Dvomim, da se bo Virantu 
zgodilo isto: najbrž ga bodo napravili za grešnega kozla, čim jim bo šlo kaj narobe, in ga bodo izpustili iz rok kot vroč krompir. Edino, kar mu bo ostalo 
od podobnosti z Iškariotom, bo veja, ki pri tem, kot se svet danes hitro suče, tudi zanj že raste.

Zakaj je v Sloveniji, in edino v Sloveniji, do tega prišlo? Vir tega političnega in gospodarskega kriminala je razkril dr. Aleš Maver v svojem predavanju 
15. aprila v Zavodu sv. Stanislava. O njem je v Družini takole poročal Bogomir Štefanič ml.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

“ČUDEŽNA” PREDSEDNICA VLADE

INDONEZIJA
krščanski fundamentalisti 

vzrok nasilja
Tajnik	Komisije	za	medverski	dialog	pri	indone-

zijski	škofovski	konferenci	je	povedal,	da	so	vzrok	
nasilja	v	Temanggungu,	kjer	so	bile	napadene	 tri	
cerkve,	»nejevolja,	nesloga,	sovraštvo	in	besedno	
nasilje,	ki	ga	izvajajo	krščanski	fundamentalistični	
pridigarji.	Gre	za	krščanske	protestantske	pridigarje,	
ki	so	pogosto	brez	uradnega	poslanstva	in	pripadajo	
evangelikalcem	 in	 binkoštnikom	 in	 ne	 spoštujejo	
drugih	ver.	Njihovo	pridiganje	 in	njihov	žargon	 je	
značilno	sektaški:	‘islam	je	zlo’,	‘spreobrnite	se,	ali	
pa	boste	šli	v	pekel’.	Vse	to	poraja	sovraštvo	in	jezo	
med	ljudmi,	kar	potem	eksplodira	v	protikrščansko	
nasilje.«	Nekaj	takega	se	je	zgodilo	v	Temanggungu,	
kjer	je	bil	obtožen	preklinjanja	in	zaprt	kristjan,	ki	
je	širil	za	islam	žaljiv	tisk.	Tajnik	dodaja:	»Po	drugi	
strani	pa	so	skupina	muslimanskih	skrajnežev	wa-
habitske	ideologije,	ki	so	nasprotna	stran	problema.	
Obojni	so	pa	majhne	skupine,	toda	kadar	se	spopa-
dejo	fanatiki,	gre	to	na	račun	vse	družbe	in	vseh	ver-

nikov.«	Te	obrobne	krščanske	skupine	pospešujejo	
množičen	prozelitizem	na	zapadni	in	osrednji	Javi,	
delno	pa	povsod	v	Indoneziji,	kar	povzroča	razdra-
ženo	reakcijo	radikalnih	muslimanskih	skupin.	Sredi	
tega	pa	stoji	katoliška	Cerkev,	ki	nadaljuje	s	plodnim	
dialogom	z	velikimi	 indonezijskimi	muslimanskimi	
organizacijami,	ki	so	vedno	kazale	miroljubni	obraz	
islama.	Agencija Fides.

AFRIKA
skrivnostna bolezen

V	Ugandi,	Južnem	Sudanu	in	Tanzaniji	pobira	žr-
tve	neznana	bolezen,	ki	so	jo	opazili	prvič	leta	2003	
in	jo	imenujejo	sindrom	Nod.	Do	zdaj	je	izvedenci	
ne	znajo	niti	ozdraviti	niti	zadržati.	Žrtve	so	samo	
otroci	od	5	do	15	leta	starosti.	Kaže	se	v	neprestanih	
krčih,	ki	vodijo	v	smrt.	Krči	so	tako	hudi,	da	bolni	
izgube	zavest	in	so	opekline	ali	utopitev	neposreden	
vzrok	smrti.	Kolikor	so	do	zdaj	ugotovili,	 je	vzrok	
propadanje	mozga,	 ne	 poznajo	 pa	 razloga	 zanj.	
Število	obolelih	gre	v	tisoče.	Do	zdaj	se	ni	pokazalo,	
da	bi	bila	nalezljiva,	vendar	raziskave,	ki	zelo	počasi	
napredujejo,	še	niso	končane.	Agencija Fides.
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Pred izvolitvijo nove vlade je fotograf “Reporterja” v duhu svojega 
poklica vneto slikal obraze ministrskih kandidatov. Potem ko je po
večal zabeleženo podobo z zaslona mobilnika poslanca in kandidata 
za obrambnega ministra Romana Jakiča, se je prikazalo čudo. Bodoči 
minister je še pred izvolitvijo dobil elektronsko pismo obramboslovca 
Klemena Grošlja, koga vse naj po prevzetju funkcije takoj zamenja na 
obrambnem ministrstvu.

Tako ažurnega poročanja slovenska novinarska zgodovina ne beleži. 
Minister še izvoljen ni, pa že prejema navodila za kadrovsko čistko. So 
mediji pograbili zgodbo, fotograf pa postal zvezdnik svoje profesije?

V šestdesetih je italijanski režiser Michelangelo Antonioni posnel 
znameniti film “Povečava”, v katerem je fotograf posnel sceno v parku, 
ko pa je fotografijo razvil in povečal, je odkril, da je nehote posnel še v 
grmovju ležeče truplo. Kultni film, ki je evociral moč fotografije v raz
krivanju stvarnosti, je širil nesmrtno slavo Antonioniju in še dandanes 
ga prikazujejo v dvoranah kinotek.

In kakšna je recepcija razkritja delovanja mikrooblasti na Sloven
skem? Minister Roman Jakič je v hipu izgubil prislovični nasmeh in 
zoper časnik vložil sodno ovadbo, dnevni mediji pa so prenašali mnenje 
informacijske pooblaščenke, da gre za nedovoljen vdor v zasebnost.

Nekaj prav zanimivih dejstev in ocen, pa tudi točk za premislek, koliko je tej “sanjski” vladi zaupati, je nanizal dr. Bernard Nežmah v članku “Povečava” 
s podnaslovom “Moč in nemoč fotografije” v “Mladini”.

ličici ponavlja. Tudi danes imamo – kar pa je le nadaljevanje položaja 
zadnjega pol stoletja – v izrazito privilegiranem položaju eno družbeno 
skupi no, ki jo je dr. Maver poimenoval “zagovorniki in podporniki po
vojne politične mitologije”. Strahotno neravnovesje med njimi in vsemi 
drugimi tokovi v Sloveniji, zlasti tistimi, ki izvirajo iz predrevolucionar
nih izročil tega prostora, je poledica njihove zmage v državljanskem 
spopadu med drugo svetovno vojno in brutalnega epiloga po njej. 
Tako so si pridobili velikansko premoč, ki ima v slovenskih razmerah, 
če jih primerjamo z drugimi nekdanjimi komunističnimi državami, že 
kar demonske razsežnosti.

Eni vedo vse, drugi nič
Večini srednje in vzhodnoevropskih držav je po padcu nekdanjih 

režimov uspelo vsaj na določenih ravneh (npr. na idejnem in kulturnem 
področju, manj na kapitalskem) odpraviti neravnovesja, ki so bila po
sledica komunistične uzurpacije oblasti. Slovenija je pri tem skorajda 
izjema in dela družbo večini nekdanjega sovjetskega prostorja: Nosilcem 
povojne politične mitologije je uspelo nedotaknjeno ohraniti premoč na 
vseh področjih. Niti za ped jim ni bilo treba, kot je opozoril predavatelj, 
odstopiti od prejšnjih in še sedaj veljavnih monopolnih predstav o 
družbi, politiki, gospodarstvu, izročilih in zgodovini.

»Kljub strahotnim stranpotem povojnega obdobja so še vedno oni 
tisti, ki v javnosti edini kompetentno razlagajo, kaj je demokratično in 
kaj ni. Oni so profesorji človekovih pravic in oni lahko razlagajo, komu 
so lahko kršene, komu pa po definiciji ne morejo biti. Oni določajo in 
njihova merila so splošno sprejeta, kdo lahko velja za slovenskega 
domoljuba in kdo ne, kar lahko boleče opazujemo ob zgledih dr. Antona 
Korošca, dr. Lamberta Ehrlicha in dr. Gregorija Rožmana. Pridobili so 
si vlogo edinih pravih predstavnikov slovenske visoke kulture, kot je 
bilo razbrati iz dogajanj, povezanih z jesenskimi protesti. Samo oni 
imajo polno vedenje o obsegu pojma fašizem in o tem, kdaj se sme 
rabiti in kdaj ne. Seveda ga za svoje potrebe rabijo zelo radodarno. 
Pravilno je samo njihovo razumevanje gospodarskih modelov in samo 
njihov privilegirani model tovarišijskega kapitalizma je bil v teh dveh 
desetletjih primeren za neuko slovensko ljudstvo. Kajpak njim pripada 
sodba o tem, kdo izmed predstavnikov po letu 1989 nastalih političnih 
sil je konstruktiven in kdo revanšist, kdo liberalen in strpen in kdo si želi 
zgolj delitev v narodnem telesu,« je razmere opisal dr. Maver.

Vpliv te družbene klike je ostal nedotaknjen tudi pri uzurpiranju 
evropske in razsvetljenske tradicije, čeprav so hkrati najglasnejši kritiki 
evropskih ustanov in vrednot, povprečni državljani pa se jim scela pre
pustijo še na enem področju: ko »s filigransko natančnostjo odmerjajo 
pravo mesto katoliški Cerkvi v naši družbi. Celo veliko katoličanov ne 
dvomi o njihovi presoji o tem, kaj je cerkveno vmešavanje v politiko in kaj 
ni, kaj je avtentično krščanstvo in kaj so ostanki odurnega klerikalizma, 
kaj ustreza duhu drugega vatikanskega cerkvenega zbora in kaj kaže 
skomine po starih predkoncilskih časih, ki so, kot ti izvrstni poznavalci 
evangelija in Cerkve najbolje vedo, zunaj zatohlega prostora Cerkve na 
Slovenskem že zdavnaj preteklost in zunaj mode.«

Pravljičarstvo
Kako je mogoče, da to stanje še kar traja? Očitno je za precejšnjo 

državljansko večino takšno pravljičarstvo, kot kažejo ne nazadnje tudi 
izidi zadnjih parlamentarnih volitev, ki so podlaga za sedanjo oblast, 
nekaj normalnega, nekaj, čemur popolnoma nekritično pritrjujejo. Niso 
pripravljeni pogledati v “temni tolmun slovenske polpreteklosti”, saj bi 
se jim podrla utvara o pokončnem narodu, ki ni nikoli skrenil s prave 
poti. Prav zato od nosilcev povojne politične mitologije nikoli ni nihče 
resno zahteval, naj se odrečejo svojim monopolom. Samim pa seveda 
na misel ne pride, da bi storili kaj takega.

Ali lahko tu govorimo tudi o kakšnem grehu opustitve katoliškega 
občestva? Dr. Maver odgovarja pritrdilno. Tudi katoličani – od cerkvenih 
vrhov navzdol – so se zaradi tega ali onega strahu (npr.: da bodo sicer 
obveljali za janševce, desničarje, klerikalce; da bodo z jasno besedo 
o družbenem položaju mar sikomu zaprli vrata v verno občestvo …) 
znašli med podporniki obstoječega posestnega stanja in koalicije 
nacionalnega interesa.

Kako iz tega stanja? Slednjič si je le treba naliti čistega vina o njem 
in doumeti, da smo bili zadnjih dvajset let očitno preveč optimistični 
glede spremembe vkopanega posestnega stanja, češ, saj se bo zadeva 
popravila  sama od sebe. Ni se in se ne bo. Poslanstvo katoličanov v takih 
razmerah je po Mavrovem prepričanju, da skušamo najprej svojemu ob
čestvu dopovedati, da mimo resnice o slovenskem družbenem prostoru 
tudi učinkovita pastoralna dejavnost ne bo mogoča. Prav katoličanom 
bi namreč lahko pripadla odločilna vloga pri zmanjševanju hromečega 
družbenega neravnovesja.
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Projekt vseslovenskih vstaj se tudi po odstavitvi Janševe vlade ni 

končal. 27. aprila, torej na dan upora proti okupatorju, naj bi se vstajniki 
z vse države zbrali še petič. 

Starejši bralci Družine se boste verjetno spomnili, da smo še v času 

Če se vrnemo k “čudežni” predsednici, je vredno omeniti, da je bilo za časa Janševe vlade v medijih nič koliko prostora namenjenega slovenskim 
otrokom, ki menda stradajo zaradi Janševih varčevalnih ukrepov. Čim je pa Janše padel in je vlado nastopila “čudežna” predsednica, ne le da v medijih 
ni več nobene omembe lačnih otrok, ampak “strokovno” ugotavljajo, da so slovenski otroci predebeli. Če to ni čudež, da samo z nastopom predsednice 
iz lačnih otrok postanejo predebeli, potem ne vem, kaj bi čudež še lahko bil. Naslednji “čudež” je pa naredila ob svojem intervjuju na CNN, ki je pač 
najbolj razširjena in avtoritativna televizijska mreža na svetu. Ko so jo povprašali, kaj misli vlada storiti, da bi izvlekla Slovenijo iz krize, jim je kar ne-
kajkrat povedala, da Slovenija ni Ciper in da tuje pomoči ne potrebuje. Kaj več jim ni razodela, pa močno dvomim, da hoče nas in ves svet presenetiti z 
nepričakovanimi “čudežnimi” ukrepi. Bolj se mi zdi, da ni imela kaj “razodeti”. In potem se je doma kregala, da so “ocenjevali” njeno angleščino (kar je 
evforizem za “posmehovanje”) in njene čevlje. No ja, ocenjevali so tisto, kar je bilo mogoče ocenjevati: parol o Cipru in tuji pomoči pač ni mogoče ocenjevati.

Zdaj čakamo na “čudežne” ukrepe, pa jih ni in ni. Seveda so obrnili plašč po vetru in “posvojili” ukrepe Janševe vlade, ampak samo v besedah.
Posebnost zase so bile tako imenovane “vseljudske vstaje”. Danes vidimo, da je bil njihov namen samo vreči Janšo – Protikorupcijska komisija, ki 

pleše tako, kot ji v Murglah godejo, je sicer pri Jankoviću odkrila desetkrat več spornih zadev kot pri Janši, vendar po Janševem odhodu o zadevi molči, 
Janković pa se posmehuje vsem po vrsti. Čudnega seveda to ni nič, če pomislimo, da je predsednik Vrhovnega sodišča Masleša, ki je ploskal umoru 
prebežnika na meji, generalni državni tožilec pa Fišer, ki je preganjal duhovnika, ki je blagoslovil križ in brezno, v katerem so bile medvojne žrtve 
komunističnega VOS-a. Toda o teh vstajah je še marsikaj zanimivega povedal Gašper Blažič v članku “Vstaja strojev”, Slovenski čas, 28. aprila 2013.

Je fotograf snemal državljana Jakiča v njegovem prostem času? 
Nikakor, snemal ga je na delovnem mestu, takrat še poslanca, vsebina 
sporočila pa tudi ni opisovala njegovih zasebnih peripetij, temveč 
njegovo politiko.

Mož, ki je postajal minister, pojem najvišje avtoritete, strokovnjak 
na področju vojaštva, je pred tem spraševal naokoli, kaj naj v novi službi 
naredi, koga naj odstavi. Ministruje torej po naročilih od drugod!??? Kar 
je njegov prvi refleks, saj s kadrovanjem ne počaka niti toliko, da bi bil 
izvoljen, da bi najprej zasedel ministrsko mesto in se na ministrstvu 
seznanil s stanjem stvari.

Fotografija torej, ki je prinesla izjemno sliko osebnosti novega 
ministra. In ki sproža vprašanje, ali je ta persona sploh sposobna va
rovanja vojaške skrivnosti, če lahko njegovo elektronsko komunikacijo 
zdaj prebira cel svet?

Toda fotograf, ki je razkril to skrivnost, ni medijska zvezda, ostaja 
anonimen, pač v strahu pred ministrovo dolgo roko. A tu bije v oči foto
grafska in novinarska nesolidarnost. Njihov kolega ni počel nič drugega 
kot vneto opravljal svoj poklic. Še prej je aparat državnega zbora vzel 
akreditacijo novinarju spletnega medija “podlupo.net” Janiju Božiču. 
In kakšne pregrehe je počel fotograf? Ob izvolitvi Alenke Bratušek za 
predsednico vlade je izostril svoj objektiv na njen mobilnik, na katerega 
je prejela čestitko od gospoda Kraljiča.

Zdaj je malopridno dejanje že poročanje o voščilih, ki jih prejme 
premierka, zdaj je to stvar zasebnosti, njene najbolj pristne intime? 
Gospa in njen “entourage” se obnašata, kot da je Bratuškova sramežljiva 
dama in ne formalno najbolj vplivna in opazovana persona v državi. 
Sicer pa je celotna medijska zgodovina partijske Jugoslavije tekla tako, 
da so časniki na prvih straneh objavljali sezname in vsebine pozdravnih 
brzojavk, ki so jih iz vseh koncev pošiljali predsedniku Titu.

Kaj počne premierka, s kom se druži, je zdaj prvovrstno politično 
vprašanje. Zadnjič je tako “pozareport” prinesel vest, da so se na nogo
metni tekmi z Islandijo v VIP loži skupaj znašli Alenka Bratušek, župan 
Zoran Janković in tudi Dragan Tošić. Človek, ki je na ljubljanskem sodišču 

v sodnem procesu obtožen kot vodja slovenske podružnice narkokartela 
razvpitega Darka Šarića.

Prvovrstna vest: nova premierka skupaj z obtoženim za trgovino s 
kokainom. So dnevni mediji pograbili zgodbo, raziskovali, od koga je 
dobil gospod T. vabilo, se spraševali, kakšen signal pravosodju je to, da 
se vrh politike druži z osumljenim narkotrgovcem? – Nak, te vesti so 
le obskurna tema.

Ob restrikcijah nove koalicije nad fotografi preseneča novinarska 
inertnost. Nobenega upora, recimo fotografske vstaje, ko bi mediji 
družno zagrozili, da ne bodo več poročali s sej parlamenta, če takoj ne 
umaknejo političnih restrikcij zoper fotografe iz državnega zbora. Pač 
pa vdano sprejemanje ukazov, kam lahko fotografi merijo z objektivi na 
javnih sejah najvišjih predstavnikov ljudstva. Še malo, pa bo dovoljeno 
objavljati samo še prijazne fotografije političnih veljakov.

Med fotografijami sta izmed vseh predstavnikov preiskovalnih 
organov zadnje tedne najbolj izpostavljena prvi mož protikorupcijske 
komisije in njegov namestnik. Gospoda Goran Klemenčič in Rok Pra
protnik redno nastopata z intervjuji v osrednjih medijih, s čimer mediji 
ustvarjajo vtis, kako je KPK daleč superiorna nad tožilstvom, NPU in kri
minalisti. Dejansko, če zoper ministra za gospodarstvo poteka preiskava 
o zlorabi državne pomoči v njegovem podjetju, je to za medije minorni 
greh, ko pa KPK o nekom izreče svoje mnenje, postaja božja zapoved.

V zadnjem intervjuju v “Delu” z gospodom Klemenčičem, bi človek 
pričakoval, da bo izrekel ostro kritiko nad PS, SD, DL in Desusom, ker 
niso postopali kot proti Janši tudi zoper Jankovića, saj je navzlic poročilu 
KPK še vedno na funkciji ljubljanskega župana. Toda prvi mož KPK je 
izrekel le splošno nezadovoljstvo, da sta oba še vedno pomemben in 
vpliven del politike.

Nenavadna perspektiva: institucija, ki naj bi presojala in ukrepala 
zoper konkretna koruptivna dejanja javnih funkcionarjev, se spreminja 
v moralnega ocenjevalca politikov nasploh. In po papeško docira, kdo 
bi moral zapustiti ne le državne in občinske funkcije, ampak tudi, kdo 
bi se moral umakniti iz politike.
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Po vsem tem se sprašujem samo, kako dolgo bo še trajalo, da bo Slovence res srečala pamet. Naprej in naprej podpirajo in volijo bedake, ki se pustijo 
izrabljati ljudem iz ozadja, ki bi jih po vsem lahko mirno imenovali kriminalce, zraven pa vedo, da se jih bodo znebili, čim jim ne bodo več potrebni. Tega 
si ne morem drugače razlagati, kot s pomanjkanjem zdrave pameti, saj priznani strokovnjaki tej kliki ne verjamejo niti kolikor je za nohtom črnega. 
Morebiti je bilo to razumljivo ob osamosvojitvi, ko so ljudje imeli še oprane možgane, ampak po dvajsetih letih, ko so na lastni koži izkusili, da so samo 
delovna živina, na katero so se obesile komunistične pijavke, ki njim in njihovim otrokom pijejo kri, je lahko vzrok samo pomanjkanje zdrave pameti. 
Zato tudi tukaj velja spodbuda, ki jo je Plečnik sicer v kontekstu vojske dal zapisati na spominski zvon v Komendi: »Molimo za zdravo pamet!«

komunistične Jugoslavije Slovenci vsako leto praznovali svoj “dan vstaje”, 
in sicer 22. julija, ko je na ta dan leta 1941 pripadnik Varnostnoobve
ščevalne službe OF (VOS) streljal na orožnika, ki pa ni bil okupatorjev 
vojak, pač pa Slovenec. To je bilo natanko mesec dni po začetku operacije 
Barbarossa (po naše “rdeča brada”), ko je Hitler napadel Sovjetsko zvezo, 
s čimer je neslavno propadel peklenski pakt RibbentropMolotov. Slo
vensko vstajništvo je tako imelo že v datumu praznovanja vgrajeno kal 
bratomorne vojne, ki je nastala kot posledica komunistične revolucije. 
Vseeno pa je bil 22. julij še vedno »drugorazreden« v primerjavi s 27. 
aprilom, ki smo ga tedaj praznovali še kot dan Osvobodilne fronte. Pa 
čeprav je dan prej (26. aprila) nastala Protiimperialistična fronta, ki je 
šele po operaciji Barbarossa postala Osvobodilna fronta ter ukazala (ter 
monopolizirala) boj proti okupatorju. Do tedaj pa je bilo dovoljeno celo 
skupno nacističnokomunistično praznovanje praznika dela. 

Ponavljanje že predelane lekcije
Morda se bo kdo vprašal, zakaj je potrebno znova pogrevati stare 

rane iz polpretekle zgodovine ter ponavljati že znana dejstva. Namreč, 
stari Rimljani so nekoč zapisali, da je zgodovina učiteljica življenja. No, 
kakor za koga. Vpogled v jedro aktualnih vseslovenskih vstaj namreč 
kaže na to, da bi nekateri znova radi ponovili že predelano lekcijo 20. 
stoletja, vsaj kar se tiče totalitarnih ideologij. Besednjak, ki ga slišimo 
na tovrstnih vstajniških zborovanjih, je na prvi pogled celo privlačen, 
češ, gre za ljudi, ki so odrinjeni na rob družbe in zahtevajo pravico in 
resnico. Ker pa je bistvo očem nevidno, zgolj zunanji videz ne zadostuje. 
V ozadju namreč stojijo botri, ki skušajo uresničiti svojo “cajtgajstovsko” 
utopijo. Za to pa potrebujejo množico. Ne mnoštvo posameznikov, pač 
pa množico, v kateri bodo posamezniki razosebljeni – da lahko množica 
postane ena sama oseba. Ravno na tem principu pa so delovale vse 
tri totalitarne ideologije prejšnjega stoletja, torej fašizem, nacizem 
in komunizem, ki pa imajo dejansko enako platformo, to pa je – soci
alizem. Ideja o neposredni demokraciji se sliši lepo, toda Slovenija ni 
Švica. Razen če je “neposredna demokracija” le novo ime za “ljudsko 
demokracijo”, v kateri ne bo volitev, ker bo “delavski razred” neposredno 
postavljal oblastnike. Zveni znano? Vsekakor je mogoče hitro ugotoviti, 
da je “neposredna demokracija” dejansko podoben oksimoron kot 
sintagma “mokra voda”. 

Kaj sporočajo strici?
Kako cenjena vrednota je v resnici uporništvo? To vprašanje si mo

ramo Slovenci vedno znova zastavljati. In si izprašati vest, ali smo znali 
prepoznavati protislovja pri tistih, ki se deklarirajo za upornike. Kajti 
že površen pogled na vstajniško množico daje vtis, da imamo opravka 
z vstajo strojev, že vnaprej programiranih, kako morajo delovati. Prav 
zato bo marsikoga naslov tega članka spomnil na film z istim naslovom 
iz filmske serije Terminator. Dandanes tako rekoč ves čas poslušamo 

o tem, da je treba misliti s svojo glavo in ne biti “ovca”, najbolj glasni 
ljubitelji takih parol pa ob tem mimogrede nahrulijo in ozmerjajo ka
kšnega katoličana, ker baje katolištvo pooseblja hlapčevstvo. A tovrstni 
zmerjalci se dostikrat niti ne zavedajo, da so sami del “mainstreama” 
in da so s svojimi stereotipi o veri in Cerkvi nič manj kot sužnji javnega 
mnenja in njegovih ”stricev”.

In kaj nam sporočajo ti strici? Da je Cerkev zastopnik kapitala, zato 
se je treba boriti proti njej. Ne glede na to, da je novi papež Frančišek 
vnesel v vesoljno Cerkev nov slog vodenja, ki dejansko ustreza izvirnemu 
pomenu besede “minister” (tisti, ki streže), in da je s svojim zgledom 
pokazal, da je pomembneje “biti” kot “imeti”. Takšen papežev nastop v 
besedah in dejanjih je dejansko marsikateremu utopistu, ki se sicer vsaj 
delno upravičeno bori proti zlorabi kapitala, vzel veter iz jader. Papež 
Frančišek je namreč s svojim zgledom pokazal, da se spreobrnjenje 
vedno začne najprej pri meni samem. Ljudje smo namreč praviloma 
navajeni na zahtevo, da se mora drugi spremeniti, ne pa jaz. Takšna 
logika pa vodi k stagnaciji in celo nazadovanju. Problem namreč ni v 
kapitalu oz. denarju kot takem, pač pa v človekovem odnosu do njega. 
Prav to pa je tudi točka za izpraševanje vesti: Ali je dobiček res pomemb
nejši od dostojanstva človeka? Morda pa je pehanje za materialnimi 
dobrinami posledica duhovne ranjenosti in strahu v nas samih? V tem 
primeru prosimo Gospoda, naj nas notranje ozdravi. 

»Vrnil se bom«
In še skok v slovensko politiko: če smo že omenjali enega od filmov iz 

serije Terminator, kjer ima stavek »I’ll be back« (Vrnil se bom) tako rekoč 
že kultno vlogo, potem velja omeniti mnenje britanskega časopisa The 
Economist, ki je ob izglasovani konstruktivni nezaupnici Janševi vladi 
zapisal, da Janez Janša še zdaleč ni odpisan. Njegov (začasni?) umik 
iz politike po izvolitvi nove vlade pa vsaj delno zadovoljuje zahteve 
vstajnikov, naj se domnevno skorumpirani politiki poslovijo. No, ne 
posamezniki, pač pa vse elite. In smo spet pri kolektivizmu, ki močno 
zaudarja po Hudi jami. Kajti tam ni šlo za obračun z ljudmi, pač pa z 
»razrednim sovražnikom«. Kdo ve, kako bo vsa ta vstajniška bratovšči
na strojev reagirala, ko se bo vrnil njihov najhujši sovražnik, ki je že s 
svojim odhodom izrekel najznamenitejši Schwarzeneggerjev stavek 
»I’ll be back«. Prav njegov primer, ki je le malo pred veliko nočjo dobil 
nadgradnjo z izključitvijo iz Slovenskega centra PEN, dokazuje, da vojna 
za demokracijo in pravno državo še ni dokončno dobljena. Ta boj pa ni 
zgolj politični, ampak predvsem duhovni. 

Pot do pravične družbe vodi preko lastnega spreobrnjenja, preko 
spremembe srca in miselnosti. Ki pa ni plod zgolj človekovih lastnih 
moči, pač pa sodelovanja z božjo milostjo. In seveda preko pričevanja 
o tem, kaj vse je Bog storil v našem življenju. V božjih očeh ljudje pač 
nismo stroji. Zato ni potrebe, da smo del vstaje strojev.
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Najboljša	 prijatelja	 in	 zvesta	 spremljevalca	 na	
sprehodih	sem	imel	v	Špicu	in	Floku.	Bila	sta	majh-
ne	postave	 in	tako	drug	drugemu	podobna,	da	bi	
ju	človek	imel	za	dvojčka.	Čeprav	se	v	tistih	časih	
(konec	19.	stoletja)	brivcem	o	kakih	trajnih	kodrih	
niti	sanjalo	ni,	sta	bila	vendar	oba	lepo	trajno	“on-
dulirana”.	Imela	sta	neko	posebno	ljubezen	do	barve	
nedolžnosti,	kajti	hodila	sta	vedno	v	belo	oblečena.	
Po	zunanjosti	zelo	podobna,	sta	bila	pa	po	značaju	
popolnoma	različna.	Špic	je	bil	bolj	vesele	narave,	
včasih	 celo	 nekoliko	 hudomušen,	 dà,	 naravnost	
razposajen;	Flok	pa	miren,	večkrat	sam	vase	zami-
šljen,	dà,	opazil	sem	na	njem	celó	znamenja	rahle	
melanholije.
Stanovala	sta	pri	županu	na	koncu	Postojne	blizu	

pokopališča.	Čez	dan	sta	navadno	sedela	brez	vsa-
kega	dela	ob	vratih	in	motrila	mimoidoče.	Ker	je	bila	
v	hiši	gostilna,	sta	sprejemala	tudi	goste.	Ravnala	
sta	pa	pri	 tem	precej	enostransko.	“Boljše”	goste	
sta	lepo	prijazno	pozdravljala,	pri	slabo	oblečenih,	
zlasti	raztrganih,	pa	nista	mogla	prikriti	svoje	mrž-
nje	do	vsega,	kar	se	jima	je	zdelo	nestetično.	Ali	je	
bila	temu	kriva	plemenita	kri,	ki	se	je	pretakala	po	
njunih	žilah,	ali	napačna,	nesocialna	vzgoja,	nisem	
mogel	dognati.
Večkrat	sta	šla	tudi	na	promenado,	najrajši	proti	

dekliški	šoli,	zlasti	kadar	sta	bila	lepo	umita	in	poče-
sana.	Tu	sta	se	nastavljala	deklicam,	ki	so	prihajale	
iz	šole,	in	se	jim	dobrikala,	posebno	znanim,	ki	so	
bile	seveda	le	iz	boljših	krogov.	V	njuno	čast	moram	
priznati,	da	sta	jih	takoj	pustila,	kakor	hitro	sem	se	
jaz	prikazal	med	vrati.	Pritekla	sta	k	meni	 in	si	z	
velikim	veseljem	obrisala	noge	ob	moje	hlače.	Nato	
sta	željno	gledala,	kam	se	bom	obrnil.	Če	sem	šel	
domov,	sta	me	spremila	do	hišnih	vrat,	potem	pa	
pobesila	košata	repa	in	odšla	klavrno	po	klancu	proti	
domu.	Kadar	sem	jo	pa	mahnil	proti	Ravbarkomandi	
ali	Mačkinim	jamam,	sta	me	veselo	obletavala	in	z	
glasnim	lajanjem	naznanjala,	da	gremo	na	sprehod.
Bili	smo	si	dobri	prijatelji,	čeprav	me	je	včasih	

njuna	zvestoba	spravila	v	zadrego,	posebno	še,	če	
sem	bil	v	službi.	Pri	pogrebih	sta	me	pustila	v	miru,	
ker	so	ju	pri	neki	priliki	pogrebci	obrcali	in	napodili.	
Drugače	je	pa	bilo,	kadar	sem	šel	mimo	županove	
hiše	obhajat	v	Zalog	ali	kam	drugam.	Županova	go-
spa	ali	katera	izmed	gospodičen	ju	je	ob	taki	priliki	
poklicala	in	zaprla	v	sobo,	kakor	hitro	se	je	zaslišal	
zvonček.	Včasih	sta	pa	le	ušla.	Potem	se	je	videla	na	
cesti	čudna	procesija.	Spredaj	je	stopal	cerkovnik	s	
svetilko	in	zvončkal,	potem	sem	šel	jaz,	za	menoj	pa	
Špic	in	Flok	lepo	počasi	drug	poleg	drugega,	kakor	
bi	vedela,	da	morata	dostojno	hoditi.
Profesor	 pastirstva	 nam	 je	 naročal,	 naj	 nikar	

ne	jemljemo	psa	s	seboj,	če	pojdemo	kam	na	po-
družnico	maševat,ker	se	 lahko	zgodi,	da	potem	v	
cerkvi	moti	službo	božjo.	Jaz	sem	se	tega	pravila	

lahko	držal,	ker	nisem	imel	psa.	Navzlic	temu	sem	
ga	enkrat	prestopil.
Ne	vem,	kaj	 je	Floka	prijelo,	da	me	je	nekega	

jutra	čakal	že	navsezgodaj	pred	kaplanijo,	ko	sem	
šel	maševat	k	Sv.	Andreju.	Rad	bi	se	ga	bil	odkrižal,	
pa	se	ga	nisem	mogel.	Pograbil	sem	kamen,	pa	me	
je	tako	milo	in	proseče	gledal,	da	ga	nisem	mogel	
napoditi.	 Pred	 cerkvijo	 sem	mu	dopovedoval,	 naj	
lepo	pred	vrati	ostane.	Gledal	me	je	pozorno,	kakor	
bi	me	 razumel,	 pa	me	ni.	Mislim,	 da	 je	 bil	 slabo	
podkovan	v	slovenščini,	ker	so	županovi		njim	vedno	
po	nemško	govorili.
Ko	sem	potem	pri	sv.	maši	molil	slavo,	sem	za-

čutil	nekaj	pri	nogah.	Bil	je	Flok.	Pa	me	je	prišel	le	
povohat,	če	sem	pravi.	Ko	se	je	prepričal,	da	sem,	
je	tiho	odšel.	Pri	“Dominus	vobiscum”	sem	pa	vi-
del,	da	imam	dva	strežnika.	Flok	je	sedel	mirno	in	
lepo	zravnan	na	prvi	stopnici	na	listni	strani,	kakor	
bi	vedel,	da	me	ne	sme	motiti.	Pri	darovanju	sem	
pošepnil	strežniku,	naj	ga	pelje	iz	cerkve	in	zapre	
vrata.	Pa	ni	nič	pomagalo,	ker	je	bil	žagrad	odprt.	Po	
predglasju	je	bil	že	spet	pri	oltarju,	in	sicer	na	evan-
geljski	strani,	ker	je	strežnik	klečal	na	listni.	Potem	
se	pa	nisem	dal	več	motiti.	Potolažil	sem	se	z	mislijo,	
da	je	bil	Jezus	v	jaslih	tudi	med	živalmi.	Sicer	je	bil	
Flok	tako	miren,	da	bi	si	ga	bili	razposajeni	otroci,	
ki	niti	v	cerkvi	ne	dajo	miru,	lahko	vzeli	za	zgled.	Po	
maši	smo	šli	v	žagrad:	najprej	Flok,	dostojanstveno	
z	visoko	dvignjenim	repom,	nato	strežnik	s	knjigo,	
nazadnje	pa	jaz.
Največje	veselje	sem	naredil	svojima	prijatelje-

ma,	kadar	smo	šli	v	Planino.	To	se	je	zgodilo	navad-
no	 enkrat	 na	mesec,	 ko	 sem	 šel	 obiskat	 župnika	
Podboja	 in	 svojega	 tovariša	 Lenarta,	 ki	 je	 bil	 pri	
njem	za	kaplana.	Županovi	so	mi	vselej	ljubeznivo	
posodili	voz	in	konja,	iskro	lipicanerico.	Moj	dekan	
teh	izletov	ni	rad	videl,	ker	se	je	zame	bal.	Kobilica	
je	bila	namreč	na	zelo	slabem	glasu.	Kakor	hitro	je	
bila	naprežena,	je	ni	nihče	več	udržal.	Tekla	je	pa	
vedno	tako,	kakor	bi	bila	na	dirki,	zlasti	če	je	pred	
seboj	začutila	kak	drug	voz.	Hotela	je	vse	prehiteti.
Nekoč	sem	se	v	mraku	vračal.	Na	poti	sva	pre-

hitela	 že	 več	 voz,	 ko	 zagledam	pred	 seboj	 nekaj	
temnega.	Bila	je	dvovprežna	kočija.	Kobilica	je	tako	
pospešila	svoj	tek,	da	meje	v	vozu	kar	sunilo.	Držal	
sem	jo	z	vso	močjo	nazaj,	pa	ni	nič	pomagalo.	Pred	
glavarstvom	 sva	 kočijo	 pustila	 zadaj.	 Bila	 sva	 pa	
tako	zagnana,	da	so	fantje,	ki	so	stali	na	cesti	pred	
“Krono”	v	gosti	gruči,	komaj	rešili	svoje	kože.
»Kakšen	hudič	se	pa	vozi	 s	 tem	satanom?«	 je	

zarobantil	nekdo.
Odgovora	nisem	razumel,	ker	 sem	 takrat	vozil	

že	mimo	šole.
»Boste	videli,	gospod	kaplan,«	me	je	svaril	včasih	

dekan,	»da	vas	bomo	kdaj	našli	vsega	pobitega	in	
polomljenega	v	cestnem	jarku.«

ŠPIC, FLOK IN…
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Meni	 pa	 je	 bila	 lepa	kobilica	 ravno	prav.	Konj,	
ki	jih	je	treba	z	besedo	ali	bičem	priganjati,	nisem	
nikdar	maral.	 Še	 danes	 se	 rad	 spominjam	 tistih	
četrtkov,	ko	sem	se	vozil	po	gladki	cesti	ali	pa	skozi	
Hasberški	gozd	v	Planino.	Morebiti	se	jih	spominja	
tudi	kak	star	Postojnčan.	Kadar	sem	se	namreč	peljal	
skozi	trg,	je	tako	rekoč	vse	na	kup	letelo.	Špic	in	
Flok	sta	dirjala	veselo	pred	vozom	in	me	naznanjala	
z	glasnim	lajanjem.	S	tem	sta	pa	spravila	vse	pse	
kvišku.	Vitka	lipicanerica	je	pa	dirjala	sredi	njih	v	
hitrem,	elegantnem	drncu	skoi	trg,	ko	da	jo	čaka	pri	
Gornjem	Burgerju	prvo	darilo.
Ko	smo	pridirkali	iz	Postojne	na	prosto	cesto,	je	

postalo	mirneje.	Pasje	spremstvo	se	je	vrnilo,	samo	
Špic	in	Flok	sta	še	veselo	tekla	poleg	voza,	se	včasih	
ustavila	pri	kakšnem	obcestnem	kamnu,	potem	pa	
zopet	pritekla	za	menoj.	Kadar	sta	me	prehitela,	sta	
vselej	čakala	na	razpotju	pod	Ravbarkomando,	kam	
se	bom	obrnil,	ali	navzdol	naravnost	proti	Planini	ali	
proti	Hasberškemu	gozdu.	Gozd	jima	je	bil	bolj	všeč,	
ker	sem	ju	vzel	vselej	na	voz.	Bal	sem	se	namreč,	
da	bi	kak	lovec	ne	streljal	nanju,	če	bi	začela	goniti.	
Saj	sem	ju	celó	 težko	udržal,	kadar	nam	je	kaka	
srna	preskočila	pot.	Ko	sta	poskočila	v	voz,	sta	me	
hotela	vsega	oblizati,	tako	da	sem	se	komaj	ubranil	
njunemu	“ljubkovanju”,	potem	sta	pa	moško	sedela,	
eden	na	moji	desnici,	drugi	na	levici.	Zdržala	sta	pa	
v	vozu	samo	do	Planine.	Tam	sta	mi	takoj	pri	prvih	
hišah	ušla	z	voza	in	s	svojim	lajanjem	zdražila	vse	
planinske	pse,	lovske	in	druge.	Tako	me	je	župnik	že	
od	daleč	slišal,	ko	sem	se	pripeljal.	Takoj	je	zaklical	
skozi	okni	hlapcu:
»Miha,	odpri	vrata	na	dvorišče!	Divja	jaga	gre!«
Pa	je	moral	hiteti.	Komaj	je	odprl,	je	že	prasnila	

lipicanerica	na	dvorišče,	za	njo	pa	cela	jata	psov.
Bili	 so	 to	 lepi	 časi,	 ki	 so	mi	 ostali	 v	 prijetnem	

spominu.
V	Planino	nisem	rad	hodil	peš.	Mislim,	da	sem	šel	

samo	enkrat,	pa	mi	je	bilo	še	takrat	žal.	Neko	nedeljo	
popoldne	so	imeli	tam	gasilsko	veselico.	Pa	me	je	
prosil	sošolec	Cevc,	železniški	uradnik,	da	bi	šel	z	
njim.	Tja	sva	šla	po	cesti,	nazaj	po	bližnjici.	Bilo	je	
že	pozno,	ko	sva	se	vračala.	Upal	sem,	da	bova	vsaj	
do	enajstih	doma.	Pa	sem	delal	račun	brez	–	Cevca.	
Na	neki	jasi	mi	je	sedel	na	štor	in	zaspal.	Vse	moje	
prošnje,	mile	in	trde,	čeprav	podprte	s	krepkimi	sunki	
pod	rebra,	niso	nič	zalegle.	Komaj	je	oči	odprl,	je	
že	zopet	zaspal.	Fant	je	imel	namreč	za	seboj	24	ur	
nepretrgane	službe.
Kaj	naj	 storim?	Ali	 naj	 tudi	 jaz	 sedem	na	štor	

in	tako	počakam,	kdaj	se	bo	naspal?	Toda	potem	
bi	 tudi	 jaz	 lahko	zaspal.	Naenkrat	mi	pade	dobra	
misel	v	glavo.
»Hitro,	hitro”«	zakličem	in	ga	dregnem	pod	rebra.	

»Brzi	že	vozi	noter!«
To	je	pomagalo.	Šinil	je	kvišku	kakor	raketa.	Takoj	

je	bil	zdramljen.	To	zvijačo	sem	moral	še	večkrat	
ponoviti,	preden	sem	ga	spravil	do	Ravbarkoman-
de,	kjer	se	je	začel	šele	pravi	križ,	zakaj	na	vsakem	
“konfinu”	je	hotel	nekoliko	podremati.	Naposled	sva	
le	prišla	do	razpotja	pri	“Narodnem	hotelu”.	Hotel	je	
sam	na	kolodvor,	pa	sem	ga	še	spremil	do	prvega	

ovinka.	Ponujal	sem	se	mu,	da	bi	šel	z	njim	do	doma,	
pa	me	je	nagnal.	Zato	je	tudi	takoj	na	prvem	obcest-
nem	kamnu	zopet	zaspal	in	spal	skoraj	do	jutra.
V	stolpu	je	bíla	ura	eno	po	polnoči,	ko	sem	zavil	

proti	cerkvi.	Na	stopnicah	me	sreča	mlad	fant	in	me	
ironično	pozdravi:
»Hvaljen	Jezus!	Dobro	jutro,	gospod	kaplan!«
Ironijo	sem	razumel.	V	pridigi	pri	deseti	maši	sem	

grmel	proti	ponočnjakom…
Prišle	so	prve	velike	počitnice,	odkar	sem	bil	v	

službi.	Zgodilo	se	mi	je	kakor	pticam	selivkam,	ko	
se	bliža	zima.	Vleklo	me	je	v	gore	in	dekan	mi	je	dal	
teden	dni	dopusta,	od	nedelje	do	prihodnje	sobote.
»V	nedeljo	 po	maši	 lahko	 greste,	 v	 soboto	 pa	

morate	biti	že	zopet	doma.«
Dandanes	 je	 drugače,	 tudi	 kaplani	 imajo	 svoj	

dopust,	ki	ne	sega	samo	od	nedelje	do	sobote.
Še	pred	kosilom	sem	veselo	rekel	Postojni:	»Oj	

z	Bogom,	pa	zdrava	ostani!«	ter	se	odpeljal	proti	
Ljubljani.	Zvečer	sem	že	spal	v	Lienzu	na	Tirolskem,	
v	 pondeljek	 pa	 v	 Stüdlhütte	 na	Wanischarte	 pod	
Velikim	Klekom.	Vreme	pa	mi	 je	načrt	prekrižalo.	
Nameraval	sem	čez	Klek	na	Salzburško,	a	sem	moral	
nazaj	v	Kals.	Dan	in	noč	sem	čakal	na	Adlersruhe,	da	
bi	se	vsaj	nekoliko	zjasnilo,	pa	zastonj.	Vihar	je	tako	
divjal,	da	so	vodnika,	ki	je	šel	pred	kočo	po	sneg	za	
vodo,	držali	na	vrvi,	da	ni	ni	odneslo	na	Pastirico.	
Zaradi	goste	megle	in	snežnega	meteža	nisem	prav	
nikamor	videl.	Naslednje	jutro	je	rekel	vodnik,	da	
je	najpametneje,	če	se	vrneva.	Nevoljen	sem	obrnil	
hrbet	nehvaležnemu	Kleku,	ki	sem	ga	s	tako	ljubez-
nijo	in	s	tolikim	hrepenenjem	prišel	obiskat,	ter	jo	
mahnil	v	Dolomite.
Svoje	doživljaje	na	tej	turi	sem	popisal	v	“Planin-

skem	Vestniku”	pod	naslovom	“Črtice	s	potovanja	
hudomušnega	Janka”.	Še	danes	ne	razumem,	kako	
sem	mogel	izbrati	tak	naslov.	Sem	bil	pač	takrat	še	
preveč	preprost,	da	bi	poznal	svet	in	njegovo	hudo-
bijo.	Iz	“hudomušnega	Janka”	so	nekateri	naredili	
“lažnivega”	in	me	razglasili	za	(ne	bom	nič	olepšal)	
notoričnega	“lažnivca”,	ki	se	mu	ne	sme	nič	verjeti.	
Jaz	 sem	 se	 nekaj	 časa	 otepal	 te	 krivične	 sodbe,	
potem	sem	se	pa	vdal	javnemu	mnenju	in	se	tu	in	
tam	tudi	maščeval.
Pred	 vojsko	 sem	 rad	 zahajal	 včasih	 po	 večerji	

v	šentpetrsko	župnišče.	Tam	sem	imel	s	takratnim	
župnikom	Pavličem	 in	 njegovimi	 kaplani	 navadno	
jako	 vzpodbudne	 pogovore.	 Priznati	moram,	 da	
sem	na	tistih	večerih	veliko	pridobil.	Jaz	se	namreč	
dobro	zavedam,	da	človek	nikdar	ni	zadosti	izučen,	
in	porabil	vsako	priliko,	da	se	kaj	lepega	in	novega	
naučim.
Bilo	 je	 prav	 takrat,	 ko	 so	 oblasti	 preganjale	

sarajev	skega	škofa	Stadlerja,	ker	je	neko	mohame-
dansko	deklico	sprejel	v	katoliško	Cerkev.	Ko	sedem	
k	mizi,	pravi	kaplan	Zorko:
»Janko,	hitro	se	kaj	zlaži!«	(Tak	sloves	sem	užival!)
»Se	mi	ne	ljubi,«	mu	nekoliko	nevoljno	odvrnem	

in	vzamem	v	roke	“Slovenca”.	Nekaj	časa	gledam	
vanj,	nato	pa	“berem”:
»Nad	škofom	Stadlerjem	so	izrekli	včeraj	sodbo.	

Dobil	je	tri	mesece	zapora	in	2.000	kron	kazni.«



Zorko	je	udaril	po	mizi,	da	mu	je	žlica	odletela	na	
sredo	obednice,	potem	je	pa	ves	ogorčen	vzkliknil:
»To	je	začetek	kulturnega	boja.	Tak	škandal!	Daj	

sem,	da	bom	sam	bral!«
Segel	je	že	mizo,	mi	kar	iztrgal	časopis	iz	rok	in	

začel	iskati	novico,	ki	ga	je	bila	tako	razburila.
»Kje	si	pa	to	našel?«	me	vpraša,	ko	je	preobrnil	

vsega	“Slovenca”.
»Nikjer,	saj	si	me	prosil,	naj	se	kaj	zlažem.«
»Veš,	vkljub	temu	ni	lepo,	da	si	se	tako	na	celem	

zlagal!	 Ves	 apetit	 si	mi	 pokvaril.«	 (Bilo	 je	 konec	
večerje!)
Že	skoraj	štirideset	let	se	trudim,	da	bi	dobil	svoje	

dobro	ime	nazaj,	toda	vsi	napori	so	zastonj.
V	Poljčanah	živi	župnik,	Alojzij	Cilenšek	po	imenu.	

Jaz	sem	mu	v	“Planinskem	Vestniku”	tako	slavo	pel,	
da	je	postal	znan	širom	po	domovini.	Pa	se	mu	je	
tudi	zahvalil	za	to.	Samo	kako!
V	 juniju	 leta	1935	 sem	mu	sporočil,	 da	ga	ne	

morem	obiskati,	ker	sem	si	roko	zlomil.	Nekaj	dni	
potem	je	bil	že	pri	meni.	Mislil	sem,	da	me	je	prišel	
milovat,	pa	sem	se	bridko	zmotil.
Ko	je	stopil	v	sobo,	mu	je	takoj	pogled	obvisel	

na	moji	v	težko	mavčno	obvezo	vklenjeni	roki	in	po	
obrazu	se	mu	je	razlila	silna	zadovoljnost.	Nato	me	
je	začel	“tolažiti”.
»To	pot	se	pa,	kakor	vidim,	nisi	zlagal.	Ker	ti	nisem	

verjel,	da	se	ti	je	res	roka	zlomila,	sem	se	prišel	v	
Ljubljano	prepričat.	To	neznatno	pokoro	pa	sprejmi	
kot	majhen	del	pokore,	ki	ti	jo	je	Bog	naložil	za	vse,	
kar	si	se	o	meni	v	Vestniku	nalagal.«
Zgodilo	se	mi	je	kakor	svoje	dni	potrpežljivemu	

Jobu.	Tudi	njega	so	prišli	obiskat	prijatelji	Baldad,	
Sofar	in	Elifaz,	pa	namesto	da	bi	ga	bili	v	njegovi	
bridkosti	tolažili,	so	m	očitali,	da	mora	biti	velik	greš-
nik,	ker	ga	je	Bog	tako	hudo	kaznoval.
S	prevzvišenim	gospodom	nadškofom	Bonaven-

turo	(Jegličem, op. ur.)	sva	bila	včasih	v	jako	dobrih	
odnošajih.	Domišljal	sem	si	celó,	da	me	visoko	ceni,	
ker	je	bila	njegova	želja,	da	sem	prišel	v	Ljubljano	
za	kateheta.	Pa	sem	se	motil,	ali	je	pa	pozneje	svoje	
dobro	mnenje	o	meni	spremenil.
Biló	je	tudi	v	šentpetrskem	župnišču	pri	župniku	

Pavliču,	 torej	 še	 pred	 svetovno	 vojsko.	 Tam	 smo	
neko	slavnost	prijetno	zaključevali	z	obedom.	Jaz	
sem	sedel	čisto	na	koncu	mize,	ker	se	ravnam	po	
besedah	Sv.	pisma,	ki	pravi:	»Kadar	si	povabljen,	
pojdi	in	sedi	na	zadnje	mesto.«	Seveda	sem	včasih	
gojil	pobožno	željo,	da	bi	mi	gostitelj	 rekel	tudi	s	
svetopisemskimi	besedami:	»Prijatelj,	pomakni	se	
više!«	Pa	ne	doživim	tega.	Če	mi	je	res	kdo	v	življe-
nju	tako	rekel,	mi	je	rekel	v	upanju,	da	ne	bom	tako	
nesramen,	da	bi	vzel	njegove	besede	resno.	Sedel	

sem	torej	zadnji	pri	mizi,	blizu	mene	pa	Zmagoslav	
Hyacinthus,	ki	se	je	hvalil	s	svojo	ljubljeno	papigo,	
češ	da	razume	vse,	kar	govori.
»Kadar	 jo	 zebe,	 toži:	 ‘Che	 freddo,	 che	 freddo!	

(Kako mrzlo, kako mrzlo!)’	Če	ji	je	vroče,	pa	stoka:	
‘Che	 caldo,	 che	 caldo!	 (Kako vroče, kako vroče)’	
dokler	ji	ne	dam	mrzlega	ovitka.«
»Prijatelj,«	se	oglasim	(da	bi	bil	vsaj	molčal!),	

»pa	piga	 je	 gotovo	 obsedena	 od	 satana,	 ki	 iz	 nje	
govori.	Treba	ga	bo	izgnati.«
Mislil	sem,	da	me	posluša	samo	bližnja	okolica,	

pa	sem	se	zmotil.	Slišal	me	je	tudi	Bonaventura.
»Za	to	bo	pa	treba	že	bolj	pobožnega	gospoda	

izbrati,	kakor	je	Mlakar,«	je	rekel,	in	vse	se	mi	je	
škodoželjno	smejalo,	češ	sedaj	imaš,	kar	si	iskal.
Šele	čez	kakih	dvajset	let	sem	zvedel,	od	kod	ta	

porazna	sodba.	Sedeli	smo	v	Aljaževem	domu,	zu-
naj	je	pa	prijetno	deževalo	ob	spremljavi	jeseniške	
godbe.	Slavili	smo	blagoslovitev	kapele	v	Vratih.	Pa	
pravi	prevzvišeni	gospod	Bonaventura:
»Mlakar	lahko	laže,	kolikor	hoče.	Jaz	mu	dam	kar	

dispenzo,	saj	mu	nihče	nič	ne	verjame.«
Tako	sem	zvedel,	zakaj	sem	v	njegovi	očeh	tako	

padel.	Smatra	me	za	človeka,	ki	mu	resnica	ni	sveta.	
Zato	mi	je	tudi	rekel,	ko	je	videl	mojo	zlomljeno	roko	
(kakor	“prijatelj”	Lojze),	da	me	je	Bog	kaznoval.
Vest,	da	se	ne	držim	resnice,	je	zašla	celo	med	

tihe	samostanske	zidove.	Ko	sem	pri	predavanju	o	
Turah	našteval	gore	v	okolici	Sonnblicka,	je	pošepnila	
neka	gojenka	svoji	sosedi:
»Ampak	kolosalen	spomin	mora	 imeti,	da	si	 je	

zapomnil	vsa	ta	imena”«
»Beži,	beži,	saj	si	jih	sproti	izmišljuje!«
In	kako	sem	se	mučil,	ko	sem	se	jih	učil!	Ime-

na	 kakor	Weinflaschenkopf,	 Schlapperebenspitze,	
Strabelebenkopf,	Sparangerkopf	itd.	si	pač	ni	lahko	
zapomniti.	Seveda,	ker	so	čudna,	sem	si	jih	moral	
izmisliti!
Toda,	kaj	bi	se	pritoževal!	Veliki	duhovi	imajo	že	

to	smolo,	da	jih	sodobniki	omalovažujejo.	Sploh	je	
dandanes	kritika	vsemogočna,	lahko	te	postavi	na	
svetilnik	ali	te	pa	vrže	v	globino,	kjer	te	kvečjemu	
kdo	obrca.	Kdor	 ima	kritiko	 za	 seboj,	 lahko	 laže,	
kakor	 hoče,	 pa	mu	bodo	 sveto	 vse	 verjeli,	 lahko	
spiše	“šund”,	pa	ga	bodo	imeli	za	umetnino,	lahko	
naslika	“kič”,	pa	bo	dobil	prvo	nagrado	na	umetnostni	
razstavi;	dà,	če	bi	zgodovinar	“svetovnega	slovesa”	
trdil,	da	je	tridesetletna	vojska	trajala	štirideset	let,	
bodo	to	“dejstvo”	razglasili	za	“najnovejšo	znanstve-
no	pridobitev”.
Trpke	besede	mi	silijo	pod	tipko,	pa	…	rajši	kon-

čam	to	poglavje,	ki	sem	ga	z	veseljem	začel	 in	z	
gnevom	končal.

NAŠI RAJNI:
VERA GLOBOČNIK,	Centennial,	CO
MATILDA TAVČAR,	Kernersville,	PA

ANTONIJA VRENKO,	Richomnd	Hts.,	OH
PATRICIJA J. MERŠOL,	Chagrin	Falls,	OH

FELIKS MAVEC,	Joliet,	IL



ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2013
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.

ZA SVETE MAŠE: $200:	F.	Rabzel;	$100:	J.	Ovnic;	$90:	V.	Pfe-
ifer,	S.	Grm;	$70:	M.	Lavrisha,	F.	Vasle;	$50:	F.	Kosir,	M.	Lacijan;	
$40:	R.	Kozuk;	$30:	dr.	V.	Mersol,	A.	Selak;	$20:	A.	Dolinar,	dr.	
F.	Puc,	M.	Kosir.
ZA CERKEV: $10:	M.	Lavrisha,	F.	Vasle,	S.	Grm.
V	 spomin	 škofa	Rožmana	ob	prekopu:	$500:	R.	&	V.	Kolaric;	
$500:	M.	Sever,	M.	&	 I,	Zerdin,	M.	Odar;	$20:	T.	&	D.	Rous,	
J.	Vucko,	V.	&	J.	Zudic,	T.	Glavac,	M.	$	A.	Hozjan,	T.	Kaluza,	P.	
Pecelin-Nowak,	F.	Mejac,	M.	Rigler,	F.	D&	M.	Martincic,	M/M.	A.	
Sever;	$	10	A.	Debevc,	$5:	M.	Breszach.

ZA SAMOSTAN: $100:	V.	Tominec;	$10:	M.	Lavrisha.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $40:	B.	Rozman;
ZA MISIJONE: $30:	T.	Glavac.
DAR LISTU AM: $70:	dr.	E.	Gobetz;	$50:	V.	Pfeifer;	$30:	R.	
Kozuk;	$20:	Rev.	A.	Hribsek,	S.	Grm,	dr.	V.	Mersol,	A.	Medved,	
T.	Lebar;	$15:	M.	Komljanec;	$10:	A.	Selak,	M.	Lavrisha;	$2:	
F.	Plut.

BOG POVRNI
	 NAŠIM	DOBROTNIKOM!

DAROVI V APRILU 2013

Nepalski	politiki,	verski	voditelj	 in	znanstveniki	
so	navdušeno	odgovorili	na	klic	papeža	Frančiška,	ki	
je	povabil	»vse,	ki	zasedajo	odgovorna	mesta,	naj	
bodo	varuhi	stvarstva,	Božjega	načrta,	ki	je	zapisan	
v	naravi.	Naj	bodo	varuhi	drugih	in	okolja.«
Umakanta	Jha,	novi	minister	za	okolje	je	svoj	prvi	

javni	govor	naslonil	na	besede	papeža	Frančiška	in	
povabil	vse	Nepalce,	naj	sledijo	papeževemu	nauku	
in	skrbe	za	stvarstvo.	»Papeževo	sporočilo,«	pravi,	
»	je	zelo	važno	za	našo	deželo.	Potrudil	sem	bom,	
kar	se	bo	dalo,	da	bom	udejanjil	njegova	opozorila	
o	varovanju	okolja,	ljudi	in	vse	ustvarjene	narave.«
Hindujec	Madan	Kumar	Koirala,	ki	je	izvedenec	

za	okolje	,	zatrjuje:	»Papeževo	sporočilo	je	živo	in	
zelo	pomembno	v	današnjem	času.	Voditelji	drugih	
verstev	bi	se	morali	naučiti	od	Frančiška	videti	tako	
zaskrbljenost	kot	način	za	utrjevanje	edinosti	med	
verstvi.«	 Znanstvenik	 poudarja,	 da	 bi	 hindujska	

večina	morala	sprejeti	to	odprtost,	namesto	da	se	
zaustavlja	na	tem,	kar	jo	od	krščanstva	ločuje.
Budist	in	direktor	Eco-Himal	Group	je	izjavil,	da	

njegovo	se	združenje	»že	leta	bori	za	varstvo	oko-
lja.	Papeževo	sporočilo	daje	nov	pogum.	Sili	nas,	
da	gremo	naprej	s	svojim	delom	za	skrb	in	varstvo	
narave	in	vseh	živih	bitij.«
Za	muslimana	in	direktorja	nevladne	organizacije	

Save	the	Earth	papeževo	sporočilo	zadružuje	delavce	
vseh	ver,	naj	sledijo	skupnemu	delovnemu	načrtu.
Zanimanje	za	papeževe	besede	potrjuje	spošto-

vanje	in	pozornost	prebivalcev	Nepala	vseh	ver	do	
krščanskega	sporočila.	V	preteklih	letih	so	večkrat	
hvalili	tudi	papeža	Benedikta	XVI.	in	širili	njegova	
besedila,	posebno	govore	o	verski	svobodi	in	dialo-
gu	med	verstvu.	Sporočilo	Dneva	miru	v	Asissiju	so	
njihovi	nekrščanski	verski	voditelji	razširili	kot	zgled,	
ki	mu	je	treba	slediti.

NEPAL
politiki in naravovarstveniki navajajo papeža


