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KRIM je s svojimi 1.107 metri nadmorske višine najbolj značilna točka ljubljanskega obzorja. Kdor gre po Dunajski
cesti iz Bežigrada proti mestnemu središču, mu pogled na koncu zapira panorama Krima, če gre v obratni smeri pa
Kamniško sedlo s Planjavo. Pred slovensko osamosvojitvijo leta 1991 je bil Krim nedostopen, pa ne zaradi televzijskih
anten, ki so na njem, pač pa si ga je kot svojo vojaško postojanko prilastila JLA (Jugslovanska ljudska armija). Kaj so
opazovali s Krima, pred katerim sovražnikom so se tam hoteli boriti, nihče od nas ni vedel – najbrž tudi oni sami ne.
Pač komunistična vojaška napihnjenost, ki hoče imeti zase najbolj dominantne položaje. Krim ni le značilna gora na
ljubljanskem obzorju, ampak velja tudi za vremenskega preroka: če ima “kapo”, potem bo slabo vreme. Še zdaj se spomnim začetka pesmice, ki smo se jo učili v osnovni šoli: “Dedek Krim / puha dim / da zavite / vse stezice / in stezé / so
v meglé…” Prav zanimiv je pogled s Krima proti severu, kadar sta Ljubljansko barje in Ljubljanska kotlina potopljena
v megleno morje, za njim se pa dvigujejo Kamniške planine. V lepem vremenu pa pogled zajame tudi Karavanke in
del Julijskih Alp, v ospredju pa Polhograjske dolomite, da o dolenjskem in zasavskem hribovju proti jugu in vzhodu
niti ne govorimo. Zadnjih dvajset let ima Krim vedno več obiskovalcev, čeprav pa Šmarne gore še vedno ne dosega.
JULIJ letos nima kakih posebnih praznikov, saj so se zaradi zgodnje velike noči že vsi zvrstili v maju in juniju. Pač
pa je julij v Sloveniji mesec novih maš. Na prvo nedeljo v juliju (7.) je že tradicionalna izseljenska nedelja, ki zbere na
pikniku izseljence, ki so takrat na obisku v domovini. Nedelja po sv. Krištofu je Krištofova nedelja (28.), ki je praznovanje zavetnika šoferjev. Sv. Krištofu se je treba priporočati za varno vožnjo, še posebno še, da bi nas varoval norcev na
cesti. Nekaj julijskih svetnikov: apostol Tomaž (3.); v Sloveniji slovanska apostola Ciril in Metod (5.); mladinska svetnica
in mučenka za čistost Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva Benedikt (11.), katerega redovno vodilo so polega
benediktincev prevzeli tudi cistercijani in trapisti in še nekateri manj razširjeni meniški redovi; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije, po sv. Mohorju se pa tudi imenuje najstarejša slovenska
založniška hiša Mohorjeva družba; frančiškan, redovni generalni predstojnik, škof in kardinal Bonaventura (14.); kapucin
in cerkveni učitelj Lovrenc Brindiški (21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec
Krištof (24.); apostol Jakob Starejši (25.); Marijina starša Joahim in Ana (26.); učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum,
Gorazd in tovariši (27.); škof in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Marijina
spomina pa sta: ptujskogorska Mati Božja (2.); in karmelska Mati Božja (16.).
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UREDNIK VAM

Kot vsako leto boste tudi letos zadnje dni junija
ali prve dni julija prejeli pisma in srečke za medeni
piknik, ki bo letos 25. avgusta. Kot veste, je izkupiček
medenega piknika namenjen vzdrževanju lemontskega zemljišča, predvsem prostora za piknike ter lurške
5 P
votline z jezerom in pokopališčem. Vse to območje,
kateremu je treba prišteti še okolico samostana, je
veliko in oskrbovanje zahteva dosti časa ter seveda
6 S
denarja. Za oba travnika, ki sta levo in desno od ceste,
ki vodi od Main Street do samostana, prijazno poskr7 N
be člani Slovenskega centra. To sodelovanje je neka
8 P
oblika kompenzacije za minimalno najemnino, ki jo
9 T
Slovenski center plačuje samostanu za zemljišče, na
katerem stoji. Tako Center kot samostan nista nikoli
10 S
natančno obračunavala, koliko kdo da in koliko kdo
11 Č
prejme in upamo, da bo tudi v bodoče tako. Samostan
12 P
13 S
se zanaša le na prostovoljne darove. Zanje smo vedno
hvaležni in jih skušamo povrniti z molitvijo.
14 N 15. NEDELJA MED LETOM; Frančišek
G. Matija Copot se je s sodelavci lotil še zunanjih
Solan, red.; Kateri Tekakwitha, dev.;
sten zgradbe, v kateri so garaže in delavnica. Vendar
15 P Bonaventura, šk., c. uč.;
tukaj ni bil potreben “tuckpointing” celotnih zidov,
16 T Karmelska Mati božja; Evstahij, muč.;
ampak
samo na mestih, kjer je dotrajal. Kljub temu,
17 S Aleš, spok.; Leon IV., pap.;
da
je
vreme
maja večkrat nagajalo, so delo dokončali
18 Č Simon iz Lipnice, red.; Friderik šk., muč.;
v
dobrih
dveh
tednih. Je pač tako, da je v Lemontu vse
19 P Ambrozij Aupért, op.; Arsenij Vel., pušč.;
staro
in
občasno
potrebuje popravila: zgradbe in mi.
20 S Marjeta Antiohijska, dev., muč.;
Ob prekopu ljubljanskega škofa Rožmana iz le21 N 16. NEDELJA MED LETOM; Lovrenc Brin- montskega pokopališča v ljubljansko stolnico so se
diški, red., c. uč.; Daniel (Danilo), prerok; neredki bali hudih nasprotovanj in celo vandalstva.
22 P Marija Magdalena, svetopisemska žena;
Minili so skoraj trije meseci, vendar kaže, da je ven23 T Brigita Švedska, red.; Apolinarij, šk., muč.; darle zmagala pieteta – če odštejemo maloštevilne
24 S Krištof, muč; Kristina iz Bolsene, muč.;
neprimerne pripombe, ki jih pa pošten človek ne more
25 Č Jakob st., ap.; Valentina in tov., muč.;
jemati resno.
26 P Joahim in Ana, starši Device Marije; Valens,
Približno šestdesetim naročnikom našega mesečšk.; Hiacint, šk., muč.;
nika je naročnina potekla že lani ali pa prve mesece
27 S Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tov.;
letošnjega leta. Prosim, da bi naročnino za tekoče leto
Natalija (Božena), muč.; Pantaleon, muč.; čimprej poravnali. Na kartončku z Vašim naslovom
Marija Magdalena Martinengo, red.;
je pri vsaki številki označen mesec in leto, do kdaj je
naročnina
plačana. Pošiljanje opominov naročnikom,
28 N 17. NEDELJA MED LETOM; Inocenc I,
ki
jim
je
naročnina
zapadla, pomeni dodatne stroške,
pap.; Viktor I., pap.; Samson, šk.;
ki
bi
se
jim
radi
izognili,
saj se trudimo, da ne bi bilo
29 P Marta iz Betanije, sestra Marije in Lazarja;
treba
dvigovati
naročnine,
ki je še vedno enaka: $30
30 T Peter Krizolog, šk., c. uč.; Julita, muč.;
ne
glede
na
kraj
bivanja,
če
je nakazana v ameriških
31 S Ignacij Loyolski, red. ust.; Justin de Jacodolarjih
in
CAD$32
če
je
nakazana
v kanadskih dobis, duh.; Helena (Jelka) Švedska, muč.
larjih. Cena za Slovenijo je drugačna, ker je treba
pri njej obračunati tudi slovenski davek na dodano
Štirideset dni bo še lepo,
vrednost. Za prijaznost hvala že vnaprej!
če je drugi dan julija lepo.
Godujeta meseca julija: p. Metod Ogorevc v
Lemontu
(5. julija) in p. Krizolog Cimerman v New
Ako je dež na Cirila in Metoda (5.),
Yorku (30. julija).
oreh in kostanj domala ogloda.
Umrli so meseca julija: p. Vendelin Špendov (1.
Ako na Magdaleno (22.) dežuje,
julija 2009); br. Bonifacij Dimnik (9. julija 1967); p.
se dež še rad obdrži.
Klavdij Okorn (11. julija 1979); p. Edvard Gabrenja
(18. julija 1972) in p. Bazilij Valentin v Avstralji (26.
Na nebu megla 25. dne,
julija 1997). Naj v miru počivajo!
p. Bernardin
hudo zimo napove.
1 P
2 T
4 Č

Simeon Salos, pušč.;Teobald, pušč.;
Ptujskogorska Mati Božja; Leon II., pap.;
Elizabeta Portugalska, kraljica.; Urh Augsburški (Ulrik, Uroš), šk.;
PRVI PETEK; Ciril in Metod, slovanska apostola (v Sloveniji); Anton Marija Zaccaria,
duh.; Atanazij Atoški, red.;
PRVA SOBOTA; Marija Goretti, dev., muč.;
14. NEDELJA MED LETOM; Izaija, prerok.;
Gregor Grassi, šk. in tov. muč.;
Nikolaj Pick, Wilhad in tov., gorkumski
muč.; Brikcij, šk.;
Veronika Giuliani, red.;Amalija, red.;
Benedikt, op., oče zahodnega meništva;
Mohor in Fortunat, muč.;
Henrik II., cesar; Joel in Ezra, preroka;

Molitev je nebeška pošta:
po njej gredo naše prošnje gor, po njej pridejo darovi božje milosti dol.
bl. Anton Martin Slomšek
2013 – AM – JULIJ
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sv. Bernard, opat
(1090-1153)

KJER SE JE POMNOŽIL GREH,
SE JE ŠE BOLJ POMNOŽILA MILOST
O Visoki pesmi, 61. govor, 3-5

Kjer najdejo slabotni varno in trdno gotovost in počitek, če ne v Odrešenikovih ranah? Toliko varneje se počutim
v njih, kolikor mogočnejši je on od drugih odreševalcev. Svet hrumi, telo pritiska, zli duh zalezuje, jaz pa ne padem,
ker je moj temelj na trdni skali. Velik greh sem zagrešil, vest me bo pekla, a se ne bom zmedel, zakaj spominjal se bom
Gospodovih ran. Kajti zaradi naših grehov je bil ranjen. Ni stvari,
ki bi vodila v smrt, da bi je ne premagala Kristusova smrt. Ko se
P. Vladimir Kos
spomnim tako močnega in učinkovitega zdravila, me ne more
VAJIN ZLAT OBSTRET
prestrašiti nobena, še tako huda bolezen.
Zato se je vsekakor zmotil tisti, ki je dejal: Moja krivda je preveCiril in Metodij, nebeška heroja!
lika, da bi zaslužil odpuščanje. Seveda, ni bil eden od Kristusovih
Resnico Gospodovo v jezik sta naš
udov in mu Kristusovo zasluženje ni pripadalo. Tako ni smel
prevedla, da kmalu se njenih prisoj
imenovati in imeti za svoje vse, kar je Kristusovega, kakor sme
je ródnost razlila, napolnila kašte.
storiti tisti, ki je z Glavo eno.
Jaz pa z zaupanjem jemljem, kar mi manjka v moji slabosti, iz
A koliko, tudi kristjanov, se Vama
Gospodovega srca. Prepolno je usmiljenja in ne manjka odprtin,
uprlo je, kot da je suženj Slovan:
po katerih se to izliva. Prebodli so mu roke in noge ter s sulico
usoda njegova naprtan mu tram,
odprli njegovo stran in iz teh odprtin smem srkati med iz skale
mordá evangelij v jeziku neznanem.
in olje iz trdega kremena, to je okušati in spoznavati, kako dober
je Gospod.
Ciril in Metodij, ostala sta zvesta
Mislil je na mir
apostola vsem razodetih resnic!
in spravo, a jaz
Še danes slovenskih se ena od cest
nisem vedel. Kdo
prav k svetega Petra usmerja stolíci.
je namreč spoznal
Gospodovo misel?
V družini cerkveni pozdravljena, brata!
Ali kdo je bil njePo Vaju Gospod se nam prav je odkril.
gov svetovalec?
Obstret Vajin večno se svetil bo zlat:
Toda žebelj, ki je
prodrl vanj, je pozlató je božanske ljubezni svetílo.
stal zame ključ, ki
odpira, da spoznavam Gospodovo dobroto. Kaj vidim skozi to rano?
Žebelj govori, rana kriči, da v Kristusu Bog sam ponuja svetu roko v
spravo. Meč je presunil njegovo dušo in sulica je prebodla njegovo srce,
da ima odslej vse sočutje z mojimi slabostmi.
Skozi rano v njegovem telesu se je pokazala velika skrivnost ljubezni
njegovega srca, razodela se je tajna njegove dobrote, se je odkrilo prisrčno usmiljenje našega Boga, s katerim nas je obiskal Vzhajajoči z višave.
Zakaj bi se skozi rane ne smelo pokazati to, kar je v njegovi notranjosti? Kajti kje drugje kot v tvojih ranah bi se moglo jasneje pokazati, da
si ti, Gospod, dober, milosrčen in poln usmiljenja. Zakaj večjega sočutja
nima nihče drug kot ta, ki zastavi svoje življenje za obsojene na smrt
in predane pogúbi.
Moje zasluženje je torej Gospodovo usmiljenje. Ne bo mi zmanjkalo zasluženja, dokler ne bo njemu zmanjkalo usmiljenja. Gospodovo
usmiljenje je veliko, zato je veliko tudi moje zasluženje.
Kaj pa če mi vest očita, da sem v mnogih grehih? Kjer se je pomnožil
greh, je dejal apostol, se je še bolj pomnožila milost. Ako pa Gospodovo
usmiljenje traja vekomaj, ga bom tudi jaz na veke opeval. Ali morda svojo
pravičnost? Ne, Gospod, slavil bom samo tvojo pravičnost. Ta je namreč
tudi moja, zakaj ti si postal zame božja pravičnost.
194
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NEDELJSKE
MISLI

7. julij
14. navadna nedelja
BOG DAJE MIR SVOJIM IZVOLJENIM
Iz 66,10-14c

Odlomek spada v tretji del Izaijeve knjige, ki
je nastal že po vrnitvi Izraelcev iz babilonskega
izgnanstva, torej kaki dve stoletji po preroku Izaiju
samem, vendar v krogu tradicije njegove preroške
šole. Zgodovinsko ozadje je revščina in zapuščenost male skupine, ki se je vrnila iz Babilonije in
našla Jeruzalem in tempelj v razvalinah, sama se je
pa znašla na robu preživetja. Preroški odlomek je
verjetno nastal z namenom, da bi spodbujal upanje
v obnovo Jeruzalema, ki je po prvem navdušenju
spričo težkih pogojev začelo zamirati. V odlomku
srečujemo zelo izvirno misel: materinstvo Jeruzalema do njegovih sinov. Starozavezni Jeruzalem pa
je v novi zavezi vedno pomenil predpodobo Cerkve,
torej velja prispodoba materinstva tudi za Cerkev. Ni
človeka brez matere in sinovstvo brez materinstva je
nesmisel. Materinstvo Cerkve izhaja iz Kristusovega
ustanoviteljskega dejanja: iz njegovega trpljenja,
smrti in vstajenja, kar je časovno pred vsemi člani
Cerkve. Torej Cerkev ni samo slučajna skupnost
enako mislečih. Je več: njene člane vežejo duhovne
vezi, ki so tesnejše kot sorodstvene krvne vezi v
družini. To je vzrok, da je pripadnosti Cerkvi treba
dajati prvo mesto pred vsako drugo pripadnostjo,
tudi če gre za najožje družinske vezi, da o kakih
drugih organizacijah sploh ne govorimo.

14. julij
15. navadna nedelja
BOŽJA ZAPOVED JE VSAKOMUR BLIZU
5 Mz 30,10-14
Svetopisemska knjiga z imenom Devteronomij
(Druga ali ponovljena postava) je v slovenščini navedena kot 5. Mojzesova knjiga, kar pa ne pomeni, da
je Mojzes tudi njen pisec. Knjiga je namreč nastala
na prelomu med 8. in 7. stoletjem pred Kristusom,
saj pravi poročilo, da so jo odkrili leta 622 pr. Kr.
v jeruzalemskem templju in je kralj Jošija na njej
utemeljil svojo versko reformo. Knjiga je v bistvu
Mojzesu pripisan poslovilni govor pred smrtjo, ko
obnavlja vso zgodovino izhoda iz Egipta in zaveze z
Bogom. Izrael lahko svobodno izbere eno od dveh
možnosti: pot dobrega ali pot zla. Ključna misel,
kako ostati na poti dobrega pa je Božja bližina, ki
je poosebljena v Božji besedi. Značilnost besede je,
da izhaja iz ust in prihaja v ušesa, zato je Kristus
tako rad ozdravljal gluhoneme: treba je znati poslušati in govoriti. Bog ni samo ukazovalec, ampak je
Bog dialoga: rad govori in želi, da bi ga razumeli in
pričakuje odgovor. Besedo je treba hkrati poslušati
in uresničevati – to je odgovor nanjo. Evangeljski
zakon ljubezni ni nadčloveška zahteva; nekaj, kar
bi si izmislil nek samooklicani nadčlovek ali diktator,
ampak polno uresničenje Božje besede. Za tistega,
2013 – AM – JULIJ

ki jo posluša in nanjo odgovarja, postane njen jarem
znosen in njeno breme lahko. Jarem in breme ne bo
nič drugega, kot le kratek trenutek med poslušanjem
in uresničenjem.

21. julij
16. navadna nedelja
ABRAHAM POVABI BOGA
1 Mz 18,1-10a
Zgodbe o bogovih, ki obiščejo izvoljenega človeka, so znane v vseh verstvih. Tako tudi Abraham
sprejme Boga kot gostitelj. Iz vse te zgodbe o Božjem obisku pri Abrahamu pa sledi nekaj misli. Prva
je: Bog je blizu človeku tudi po grehu, saj sede za
njegovo mizo, kar ni storil niti v raju. Druga misel:
Abrahamova gostoljubnost – za goste žrtvuje dragocenost, pitano tele. Torej: kdor hoče “sprejeti” Boga,
mora biti pripravljen “dati” prav vse. Bližina Boga, ko
postane Abrahamov gost, je tudi prispodoba učlovečenja. Bog je oblikovalec zgodovine, jo pa hoče
oblikovati s človekovim sodelovanjem. Zato se Božji
obisk pri Abrahamu konča z obljubo potomca, ki ga
je Abraham do takrat zaman pričakoval in je izgubil
že vsako človeško upanje. Ta obljuba se uresniči v
Izaku. Tako je bilo tudi z Božjo obljubo odrešenja:
uresničila se je v učlovečenju odrešenika. Tu pa nastopi neka razlika: Abraham je potomca z veseljem
sprejel, saj ga je pogrešal. Moderni človek pa odrešenja dostikrat ne sprejme, ker ga niti ne pogreša.
Pogreša ga pa ne bodisi zaradi pomanjkljive vzgoje,
bodisi zaradi vplivov okolja, ki je danes zgubilo smisel za nadnaravno, bodisi iz kakšnih drugih razlogov.
In če ni sprejetja in sodelovanja, tudi odrešenja ni.

28. julij
17. navadna nedelja
ABRAHAM PROSI ZA SODOMO
1 Mz 18,20-32
V pripovedi o Abrahamovem posredovanju za
Sodomo in Gomoro so skrite tri misli. Prva: v Abrahamu so blagoslovljeni vsi narodi, torej tudi Sodoma in Gomora, ki pa tega blagoslova nista sprejeli.
Druga je priprošnja, s katero Abraham posreduje za
grešni mesti, kar so za njim povzeli mnogi preroki,
najbolj pa se je uresničilo v Kristusu, ki je s svojim
trpljenjem in smrtjo glavni posrednik med Bogom
ljudmi. Tretja: zasluge majhnega števila pravičnih
rešujejo številne grešnike. Sodoma in Gomora bosta
rešeni, če se najde vsaj deset pravičnih in svet je
bil odrešen zaradi enega samega pravičnega, Kristusa. Pravični v zgodovini to poslanstvo s svojimi
zaslugami nadaljujejo. Tu je razlog, zakaj Cerkev
razglaša svetnike in priporoča, da bi jih častili: častiti
ne pomeni samo občudovati potem pa iti svojo pot,
ampak iskati, kako bi v razmerah in času, v katerem živimo, tudi mi mogli uresničevati Božjo voljo.
Suženjsko posnemanje svetnikov ne vodi nikamor,
kvečjemu človeka napravi smešnega. Iz življenja
svetnikov se naučimo, kako je treba z življenjem
in delovanjem odgovarjati na znamenja časa, ki so
vsakokrat drugačna.
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VATIKAN — Papež Frančišek je pri sredini splošni
avdienci 10. aprila izrazil solidarnost s prizadetimi
v potresu v Iranu v bližini jedrske elektrarne Bušer;
umrlo je 37 ljudi, ranjenih je 800. Vsem, ki trpijo
zaradi hude naravne nesreče, je zagotovil molitev.
PARIZ — Francoski senat je po deseturnem razpravljanju v noči z 9. na 10. april odobril uvedbo porok
istospolno usmerjenih partnerjev kljub protestom
veliko Francozov, posebej katoličanov v Franciji.
VATIKAN — Papež Frančišek je v sožalni brzojavki
britanskemu predsedniku vlade Davidu Cameronu izrazil solidarnost s sorodniki umrle nekdanje
britanske predsednice vlade Margaret Thatcher in
žalujočimi Britanci. Umrlo političarko je pohvalil
zaradi spoštovanja “krščanskih vrednot”, ki ga je
pokazala pri svojem prizadevanju za javno blaginjo
in “podpiranju svobode v družini narodov”. Zasluge
“železne lady” za Veliko Britanijo so poudarili tudi
britanski katoliški škofje.
BONN — Benediktinski opat Notker Wolf, ki je večkrat obiskal Severno Korejo (benediktinci so pred
leti v tej državi blizu meje s Kitajsko gradili bolniš
nico, redovnikov pa v Severni Koreji od leta 1949,
ko so vse menihe zaprli, ni več), ne računa s tem,
da si bo severnokorejski diktator Kim Jung Un upal
začeti vojsko. Politični položaj v tej državi je popolnoma nepregleden, vendar so diktatorjeve grožnje
po opatovem mnenju del njegove strategije, saj bi
z vojsko ves narod pognal v samomor.
HANOJ — Stalni svet Vietnamske škofovske konference se je v peticiji po medmrežju zavzel za
črtanje ustavnega člena, ki predpisuje prevlado
komunistične partije, pa tudi za revizijo celotnega
temeljnega zakona iz leta 1992. To naj bi pomenilo konec enostrankarskega gospodovanja v državi.
Agencija AsiaNews je ta korak, ki je ostal skorajda
neopažen pred volitvami novega papeža, ocenila
kot “pogumen”, a tudi tvegan. Nekateri opazovalci
dogajanj v Vietnamu menijo, da se za njim skriva sama KP, da bi odvrnila pozornost od nesoglasij
znotraj nje ter pomirila vse bolj nezadovoljne ljudi.
Škofje (30 iz 26 škofij) poudarjajo, da suverenost
pripada ljudstvu in ne partiji, da ta ne sme imeti
več oblasti kot predsednik države in vlade.
DUNAJ — Avstrijska Karitas prosi za pomoč beguncem iz Sirije v Libanonu, kamor se zateka vse
več ogroženih prebivalcev Sirije. Tam naj bi jih bilo
že najmanj pol milijona. Številni živijo v zasilnih
bivališčih, nimajo osnovnih dobrin za preživetje.
VATIKAN — Škof Marcello Semerano iz Albana,
tajnik na novo ustanovljene komisije kardinalov za
reformo rimske kurije, je v pogovoru za Corriere
della Sera poudaril, da bo potrebno to reformo
izvajati zborno. Opozoril je na to, da morajo prefekti
Kongregacij dobiti večjo pristojnost v odnosu do
državnega tajništva, glavni možje v rimski kuriji pa
rednejši dostop do papeža. Rimsko kurijo je treba
tudi bolj “internacionalizirati”, je opozoril čilski član
komisije kardinal Francisco Javier Errazuriz.
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BRUSELJ — Notranja komisarka Evropske Zveze Cecilia Malmström je izjavila, da redke države
članice upoštevajo nova navodila EZ o trgovini z
ljudmi. Žrtev te trgovine je bilo po študiji EZ v letih od 2008 do 2010 23.623, od tega 68% žensk,
12% deklet, 17% moških in 3% fantov. Kar 68%
jih je bilo prisiljenih v prostitucijo, ostali pa so bili
izkoriščeni kot delovna sila, prisiljeni h kaznivim
dejanjem oziroma odvzemu kakega organa. Večina
žrtev (61%) je iz EZ, predvsem iz Romunije in Bolgarije, sledijo jim žrtve iz Afrike in Južne Amerike.
VATIKAN — Papež Frančišek je v nagovoru 2.
maja pri jutranji maši posvaril pred moraliziranjem
v katoliški Cerkvi. Verniki se morajo varovati skuš
njave, da bi bili čistuni, ki si dozdevno prizadevajo
za evangeljsko čistost. Cerkev ni “skupnost ne-ja”,
marveč “da-ja”, “odprtih vrat”. Hoja za Kristusom
ne sme biti nobeno “breme”.
VATIKAN — Papež Frančišek se je 2. maja s tvitom spomnil brezposelnih ljudi: »Mislim na brezposelne, ki so pogosto žrtev miselnosti sebičnosti,
dobička za vsako ceno.« Papež Frančišek ima na
Twitterju — @pontifex — v devetih jezikih že več
kot šest milijonov sledilcev.
VATIKAN — Papež Frančišek je 4. maja pri jutranji
maši izrazil zaskrbljenost zaradi zapostavljanja in
preganjanja kristjanov. Kristjani so danes najbolj
preganjana in zapostavljena verska skupnost na
svetu. Zanesljivih številk o tem sicer ni, vendar so
predvsem v nekaterih afriških in azijskih državah,
kot na primer Nigeriji in Pakistanu, vedno znova
žrtev nasilja iz verskih nagibov. Zelo redka pa so
preganjanja v ožjem smislu, pri katerem naj bi šlo
za sistematičen državni prisilni ukrep.
HAMBURG — Z bogoslužjem v mestnem parku, h
kateremu se je zbralo 130.000 ljudi, se je 5. maja
končal 34. nemški evangeličanski cerkveni shod.
Njegov predsednik Gerhard Robbers je zbrane povabil, naj si prizadevajo za večjo družbeno pravičnost ter dejavnejše vključevanje prizadetih ljudi v
družbo. Opozoril je, da je pri tem treba premagati
ne le stopnice in druge ovire, s katerimi se srečujejo prizadeti, marveč tudi “ovire v naših glavah”.
KORTRIJK –14. aprila je v Kortrijku v Belgiji umrla 91-letna Belgijka Marcella Pattyn, zadnja begina
na svetu. Z njeno smrtjo se je končalo tudi več
kot osemstoletno obdobje pobožnih neporočenih
žena, ki so živele po evangeljskih svetih uboštva,
čistosti in pokorščine. Vzdrževale so se z raznimi
ročnimi deli, skrbele za bolne in umrle. Postale so
tudi gospodarsko uspešne, na kar so drugi gledali
z zavistjo. Kjer so živele same, so jih hitro začeli
sumiti čarovništva. Papeški odlok je begine na Nizozemskem rešil pred preganjanjem, ki je drugje
po Evropi botrovalo njihovemu zatonu.
CELOVEC — Krška škofija in sarajevska nadškofija
sta pobrateni že devet let. Potrditev tega je redna
izmenjava učencev. Tako se je pred kratkim mudilo en teden na obisku in izobraževanju v škofijski
gimnaziji sv. Uršule v Celovcu 15 učencev iz Zenice, stanovali pa so pri družinah; jeseni bo odšla v
BiH skupina učencev iz Celovca.
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VATIKAN — V ponedeljek, 6. maja, je ob 17. uri
papežu Frančišku in njegovim naslednikom na dvorišču Apostolske palače slovesno priseglo, da mu
bodo »zvesto, pošteno in častno služili«, 35 rekrutov papeške švicarske garde: 28 iz nemško govorečega dela Švice, 6 iz francoskega, 1 pa iz italijanskega. Papeška švicarska garda šteje 110 vojakov,
papeža in njegovo palačo varujejo od leta 1506.
Slovesna prisega novih gardistov je vsako leto 6.
maja v spomin na 147 padlih gardistov 6. maja
1527, ko so branili papeža v tako imenovani bitki
“Sacco di Roma”, ko so po Rimu plenili in divjali
vojaki in plačanci cesarja Karla V.
BEJRUT — Predsednik Libanonske Karitas Simon
Faddoul je mednarodno javnost pozval k nujni pomoči Libanonu zaradi številnih beguncev, ki se zatekajo k njim iz Sirije. Teh je v Libanonu že več kot
poldrugi milijon, samih Libanoncev pa je štiri milijone. Sredstva pomoči zanje so izčrpana, trdnost in
varnost države sta ogroženi.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Tauran je budistom čestital za njihov največji praznik vesak. V
prazničnem voščilu je izrazil “odkritosrčno spoštovanje do vašega plemenitega izročila” in povabil k
“prijateljskemu dialogu in obnovi sodelovanja”.
ST. PÖLTEN — Neznanci so s kljukastim križem in
napisom “Nočemo vašega križa” oskrunili stolnico v
tem avstrijskem mestu.
BERLIN — Žirija pod predsedstvom trierskega
škofa Roberta Brahma je med 233 deli, ki so izšla
pri 70 založbah, nagradila knjigo “Kaj je ostalo od
poletja” avtorice Tamare Bach kljub temu, da se je
izrekla za agnostika. Nagradila jo je zaradi “jezikovne jasnosti” ter “ritma in načina pisanja”. Poudarila
je, da je “motiv tolaženja in potolažitve redko tako
globoko opisan”, kot je to v pisateljičinem primeru
zgodbe deklet, ki si druga drugi pomagata.
BERN — Cerkve v Švici so zavrnile načrtovano poostritev zakona o priseljencih. Spremembe, ki naj
bi jih dosegli s plebiscitom 9. junija, so v nasprotju
s ključno zahtevo pravice do zatočišča, to je, da je
treba zavarovati preganjane osebe.
MILANO — Kardinal Angelo Scola je za Radio Vatikan izjavil, da večina kristjanov premalo pozna
islam. Če bi povprečnega kristjana kaj povprašali
o njem, bi bili odgovori “tragični”. Glede Milana je
dejal, da bi moralo biti to mesto “verno srce Evrope” in “most” za poznavanje in boljše razumevanje Vzhoda ter zavzemanja za medverski dialog. K
temu spada tudi osnovno poznavanje islama.
BERLIN — Nemčija je v imenu obzirnosti in civilizi
ranosti raglasila zakon, ki dovoljuje dati zakonito
ime in s tem pravno priznanje ter reden pogreb
mrtvorojenim otrokom. Za to sta zaslužna zakonca
Martin iz Hessna,ki sta imela tri mrtvorojene otroke.
BERLIN — Nemški kardinali in škofje so na veliko
noč v svojih govorih pozvali tudi k večji pravičnosti
v nemški družbi, izenačitvi med družbenimi skupinami kot tudi regijami. Predsednik Nemške škofovske konference nadškof Robert Zollitsch je poudaril: »Če so nasprotja prevelika, se družba zlomi.«
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VATIKAN — Vatikanski muzeji so na svoji spletni
strani objavili, da so 6. maja vnovič po dveh mesecih odprti Vatikanski vrtovi za vodene oglede. Vrtove so za zunanje obiskovalce zaprli na začetku
marca zaradi ureditve Doma sv. Marte za kardinale, ki so se udeležili konklava; zaprti so ostali tudi
pozneje iz varnostnih razlogov, ko si je novi papež
Frančišek za novi dom izbral to stavbo.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je 7.
maja zanikal govorice, da imajo odgovorni znotraj
rimske kurije zelo različne poglede, kako ravnati s
krovno ustanovo ameriških ženskih redov — LCWR;
posebej v Kongregaciji za verski nauk in v Kongregaciji za ustanove posvečenega življenja in družbe
apostolskega življenja. Oba prefekta kongregacij —
nadškof Müller in kardinal Aviz — tesno sodelujeta
glede delovanja LCWR.
DUNAJ — Avstrijska Karitas je od marca 2011, ko
se je začela vojska v Siriji, za pomoč beguncem
namenila več kot milijon evrov. S tem denarjem
je pomagala 12.700 beguncem, ki so se zatekli v
sosednji državi Jordanijo in Libanon, pa tudi v sami
Siriji, z živili, zimsko obleko in zdravstveno oskrbo.
DODOMA — KNA poroča, da so policisti kot osumljence v zvezi z atentatom na novo katoliško
cerkev v predmestju tanzanijskega mesta Arusha
(ubiti sta bili dve osebi, več kot 50 pa ranjenih) prijeli štiri domačine in štiri prebivalce Savdske Arabije, ki so v državo dopotovali dan pred napadom.
KIJEV — Kijevski grkokatoliški veliki nadškof Svjatoslav Ševčuk je izjavil, da večina vernih Ukrajincev
vidi svojo prihodnost v Evropski zvezi. Ukrajince
je v evropsko družino narodov že pred 1025 leti
vključil kijevski veliki knez Vladimir, ko je prevzel
krščanstvo iz Bizanca. Zato bi bilo nesmiselno oddaljiti se od že takrat položene evropske poti.
MÜNCHEN — Turški poslanec Mahmut Tanal je
pri sodni obravnavi zoper teroristično organizacijo Nacionalsocialistično podzemlje (NSU) zahteval
odstranitev križa iz sodne dvorane, saj naj bi bil po
njegovem krščanski simbol nezdružljiv s pravno državo ter pomenil “grožnjo” nekristjanom. Protestiral je tudi, ker so ga nemški varnostniki pregledali
ob vstopu v sodno dvorano.
VATIKAN — Papež Frančišek je 12. maja na Trgu
sv. Petra v Rimu na oltar povzdignil mučenca Antonia Primalda in 800 tovarišev iz južnoitalijanskega
mesta Otranto, ki so jih leta 1480 umorili Turki,
ker niso hoteli postati muslimani. Poleg njih je za
svetnici razglasil tudi kolumbijsko redovno ustanoviteljico s. Lavro sv. Katarine Sienske Montoya y
Upegui (1874–1949) in mehiško redovnico Marijo
Gvadalupe Garcia Zavala (1878–1963).
VATIKAN — Papež Frančišek je za svojega predstavnika na slovesnostih 5. julija v Nitri ob 1150.
obletnici prihoda slovanskih bratov sv. Cirila in Metoda na Slovaško imenoval slovenskega kardinala
v rimski kuriji dr. Franca Rodeta. Za istočasne slovesnosti v moravskem mestu Velehrad, kjer naj bi
po izročilu umrl in bil pokopan nadškof Metod (815885), pa je papež za svojega zastopnika imenoval
zagrebškega nadškofa kardinala Josipa Bozanića.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI
Kocjančič se je z vso svojo razumnostjo, odločti. Službo vrhovnega oskrbnika sem brez prenehanja
nostjo in pridnostjo lotil dela. Po letih je bil mlad,
opravljal, saj pišem in se podpisujem z desnico.«
imel jih je šele 26; po modrosti in doslednosti je pa
Sestri Mariji je pripisal: »Zdaj spet jaham. Če imam
bil zrel mož. Kakor veter je na konju hitel od ene
zunaj mesta v puščavi ali na Belem Nilu kaj opraviti,
skupine najetih delavcev do druge, da bi šlo delo
jo tako zaprašim, da mi pesek leti čez glavo.«
hitreje in ceneje naprej. Česar drugi niso znali, je
Poslej je bil še precej zdrav, le podnebje je tudi
storil sam. Ko je potreboval tak voz, kakršne imajo
njemu včasih slabo delo. Sestri Jeli je prešerno
pri nas doma, in ga nihče ni znal narediti, zlasti koles
zapisal: »Vprašate me, kako je z mojim zdravjem.
ne, se ga je sam lotil in ga prav dobro naredil. Res
Prav dobro, Bogu bodi hvala! Včasih nekoliko ječim,
da se je pri tem delu tako po roki mahnil, da jo je
pa kmalu mine. Prav nič se vam ni treba bati zame
moral dva tedna pestovati; a to mu ni bilo nič.
in me milovati, kako mi je slabo. Kakor si si postlal,
24. junija je pisal prijateljem na Gorenjsko: »Ker
tako lêži! recite. Ta se me bo vsaj nekoliko prijela,
sem vedno veselega srca, me še nobena posebna
druge tako vse odletijo. Sem, kakor sem bil, Janez
bolezen ni potlačila, le oči in zobje so me malo boleli.
Lorenčev.«
Dela je tukaj vedno dovolj, od jutra do pozne noči,
Novaku je obširneje opisal svoje delo. »Moja
tako da me črni in rjavi pomagači zmerom imenujejo
posebna naloga je, da preskrbim vse potrebno za
mojstra; ali pri teh ljudeh je človek kmalu mojster.
cerkev in hišo. Gotovo težko breme, še če bi bili v
Nedavno me je turški podjetnik nagovarjal, naj bi mu
Evropi! Mislite si vse priprave za cerkev, v kateri naj
pomagal tesati ladje, in mi je obljubljal 500 piastrov
bo prostora za dva do tri tisoč ljudi, potem še dve
na mesec. Kajne, dobra služba!
hiši, eno za misijonarje, učence
Kamnolom ob rečnem rokavu
G. provikar me je ravno takrat
in šolo, eno pa za redovnice,
obiskal v ladjedelnici, kjer sem
učenke in njihovo šolo. V glavi
popravljal misijonsko ladjo; ko
se mi vrti, ko premišljam, kje
je poslušal najin resni pogovor,
bom dobil les, opeko, kamenje,
se ni mogel zdržati smeha.
pesek in apno, potem pa, kar
Pogodbe seveda nisem sklenil;
je najbolj potrebno: denar. Zdaj
bom že ostal misijonar brez
sem skoraj prav na suhem, ker
plače, kakor do zdaj!«
so priprave za misijon na Be8. oktobra jo je pa pri delu
lem Nilu vse pobrale. – Les me
hudo skupil: zlomil si je levo
najbolj skrbi; zato sem najel
roko. »To je bilo dobro, da so
zanesljivega moža in mu dal
bila vsa dela, ki se opravljajo z rokami, do takrat že
29 delavcev: mizarjev, žagarjev, drvarjev in tesarizvršena: zato me tudi ta nisreča ni posebno motila
jev, ki so pa komaj vredni tega imena; vse te sem
pri delu,« je pisal vodji Novaku. Sestri Mariji pa:
poslal z ladjo 19 dni daleč po Modrem Nilu v kraj,
»Ko se je novica, da sem si zlomil roko, razvedela
kjer so gozdovi (Knoblehar piše v svojem sešitku,
po mestu, je pritekla z zdravnikom celo množica
da je bilo to med krajema Kozerat in Fasógel). Kako
Evropejcev. Prišel je sardinski konzul, dva Francoza,
težko sem dobil te ljudi! Evropejcem ne služijo radi,
en Italijan, dva Turka, vojaški ranocelnik in še drugi
odkar je neki Evropejec – ne Avstrijec – tako pretepel
gospodje.«
svojega uslužbenca, da se je revež v obupu obesil.
Knoblehar je bil takrat na koncu polotoka SénaSamo našo hišo imajo ti ubogi črnci še radi. – Zdaj
arja na dahabíji pri učencih. Vedel je, koliko pomeni
imam dovolj dobre prsti za opeko. Tudi opekarja že
zanj vsak misijonar, zlasti še Kocjančič. »Kakor mi je
imam, rojenega v Švici. Šele nedavno je prišel semg. Trabant povedal, ni g. provikar vso noč nič spal.
kaj v upanju, da so tukaj zlate gore. Pa se je vidno
Legel je, pa spet vstal in se pogovarjal. Komaj se
zmotil, kakor se vsak, kdor ima take upe. Dežela je
je zdanilo, je bil že pokonci in je brž hitel domov,«
ubožna in oblastniki zelo odirajo. Trgovec ne privošči
piše Kocjančič sestri. »Jaz se ravno pripravljam, da
trgovcu dobička, velika sovražnost je med njimi.
bi nekaj pisal; v desni roki imam pero, levico pa v
Tudi jaz sem si drugače predstavljal, kakor si zdaj,
ruti, pa stopi v hišo. Ko me je videl tako moškega,
ko gledam golo resnico. Vendar se tolažim s tem,
mi ni nič očital. Dela nisem nič zamudil.« Novaku
da Bog sprejme že dobro hotenje, zato sem vedno
je pristavil: »Čuditi se moram, kako hitro se mi je
zadovoljen. – Z dvajsetimi ljudmi bom začel lomiti
zlomljena roka zacelila. Zdaj je sicer nekoliko kriva,
kamenje v Omdurmanu, ne daleč od Kartuma. V
pa nič ne de; da le poprejšnje moči ni izgubila. Vse
Kartumu, ki je med dvema rekama, je vsako početje
gospode je ta nesreča bolj preplašila kakor mene.
že zato težavno, ker je treba vse voziti z ladjo; to pa
Jaz sem si pa toliko poguma dajal, da sem že šel v
mnogo stane. Lahko torej sprevidite, da marsikatero
cerkev; sv. maše pa vendar 30 dni nisem mogel branoč prebedim v skrbeh in premišljevanju.«
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ŽETEV

Žetev

Pri žetvi je slovesni občutek ob prvem snopu že
precej pozabljen, zato pa je zadnji snop še zmerom
v časteh. Na splošno ga imenujejo “babo”, le na
vzhodu mu pravijo “ded” ali “dedek”. Za zadnji snop
so se ponekod žanjice steple, ker bi bila vsaka rada
“babo” zvezala. V Šaleški dolini je rekla žanjica pri
zadnjem snopu: »Veže babo in deda, da bi prav veliko pšenice (ali kar pravkar žanjejo) nažela!« Nato je
trikrat na vso moč zaukala. Tako – so verjeli – bodo
namlatili obilo zrnja. Tudi so mislili, da bo žita na
pretek, če je zadnji posneti snop obilen, da ga pa bo
primanjkovalo, če je droben. Na Pohorju je žanjica,
ki je v “babo” požela vse preostalo žito s plevelom
vred, vrgla med smehom in vriščem drugih žanjic
debeli snop visoko v zrak, ga ujela, se pognala nato
z njim in tolkla s snopom po vsaki, katero je dosegla.
Na Koroškem “ubije babo” tisti, ki udari zadnji snop
z roko ali pa pri mlatvi zadnji s cepcem zamahne po
stepenem snopu.
Zadnji snop je posebno v časteh po vsej Evropi
od Atlantika do Urala, samo razlagajo si ga različno.
Nemci in drugi zahodnjaki vidijo v njem poosebljenega žitnega duha ali demona, ki ga je po končani žetvi
treba ubiti, da nato kakor vsa narava v novem letu
vstane v novo življenje. Drugače slovanski vzhod.
Ta vidi v zadnjem žitnem snopu – tu sledim B. Orlu
– ter v nepožetih žitnih steblih, ki jih puščajo na
njivi, le preostalino žrtvenih darov žitnemu duhu. »Ti
žrtveni darovi naj povežejo sedanjost z bodočnostjo,
pravkar končano žetev z žetvijo v prihodnjem letu, ti
darovi naj izprosijo za naslednje leto blagoslovljeno
setev in žetev. Kajti človeka je ob pogledu na prazno,
požeto njivo nenadoma prevzel strah in zaskrbel ga
je hkrati uspeh prihodnje žetve...« Tako pustijo v
Slovenskem Porabju na njivi nekaj nepožetih klasov,
ki jih imenujejo “svetega Petra brada”, drugod tudi
“božja brada”, so pa v resnici daritev, žrtev nekdanjemu žitnemu duhu.
Kakor v Rusiji so tudi na Slovenskem odnesli
zadnji žitni snop domov, na dom. Značilno je, da so
v Slovenskih goricah vejo iz “presmeca” (cvetnonedeljske butare), ki je bila zataknjena skoncem njive,
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povezali v zadnji žitni snop. Na Gorenjskem (Peče
pri Moravčah) so “babo”, zadnji snop, napolnili z raznimi dobrotami, kar naj bi predstavljalo »blagoslov
žitnega razploda za prihodnje leto«. Toda medtem
ko so v Rusiji postavili zadnji snop v izbi v kot pod
ikone, so pri nas začeli iz njega spletati venec. Še iz
časa takoj po drugi svetovni vojski imamo poročilo,
da je bil v okolici Kostanjevice na Dolenjskem zadnji
snop »na poseben način narejen: zadnje žito je gospodinja spletla v venec, ga nesla domov in obesila
k vratom, zunaj na vhod. To je viselo tam na vratih,
dokler se ni osulo. Tako so obesili samo pšenico«. Za
vzhodno Štajersko nam je J. Pajek – po M. Slekovcu
– že v drugi polovici 19. stoletja poročal o navadi,
»da ženkinje iz nabranega pšeničnega klasja venec
spletejo ter ga za ‘likof’ na večer gospodinji na glavo
položijo; za to dobijo piti.«

Žetveni venec

Žetveni venec je znan dandanes predvsem v Prekmurju, poleg Porabja in vzhodnega Štajerskega pa
tudi v Beli Krajini. Le-tu ga spleto iz klasja zadnjega
žitnega snopa. Ena izmed žanjic ga nosi domov, štiri
pa jo spremljajo in spotoma “popevajo”. V Prekmurju
spleto venec iz najlepšega pšeničnega klasja in iz
rož, ki rastejo med žitom. Imenujejo ga “dožnjek”.
Z dožnjekom kronajo prvega žanjca-kosca, v Beli
Krajini in na Murskem polju pa ga dobi prva žanjica
(“prednjakarca”).
V Porabju dožnjeka ne delajo več. Svoje dni pa
so potem, ko je bila žetev končana, najlepše bilke
zvezali v šopek in ga prinesli gospodarju (“vértu”).
“Vértinjo” (gospodinjo) pa so s povreslom zvezali,
da se je morala odkupiti. “Vért” je potem žanjce
povabil v gostilno. Šopek je obesil na drevo, čez čas
so ga vrgli kokošim.
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➧

Z dožnjekom pa so pripeli domov in ga položili
gospodinji ali gospodarju na glavo. Pri tem so peli
naslednjo pesem:
Dožnjek zlati
pun je vlati,
nesmo ga domu.
Falo dajmo
najprle Bougi
vsemogoučemi.
Naj nam dá
zadovolé
gospodari našemu:
puno gumlo silja,
parne pune pa slamé,
pune kleiti,
pune lade
zrna na vrhé.
V okolici Ormoža je dobila žanjica, ki je gospodinji
prinesla žetveni venec, kos pogače s šopkom rož.
Ponekod na vzhodnem Štajerskem so se morale
žanjice z vencem na tihem približati gospodinji. Če
jih je ona prej opazila, jih je navadno polila z vodo.
Smiselno je in obrednemu duhu ustreza, če obesijo žetveni venec v hišni kot ali nad vrata. Tam počaka
drugo žetev, ko ga zamenja nov venec.
Toda ta prvotna raba se je marsikje spremenila.
Celo v Prekmurju dajo venec o božiču kokošim ali
pa ga pozneje še pred žetvijo odstranijo in zavržejo.
Ko je zadnji snop požet ali venec na svojem mestu, reče štajerska gospodinja: »Njivi počitek, nam
pa užitek!«
Zdaj sledi “likof”, vesela gostija, ki ji pravijo tudi
“požinjka”, “dožetki”, “dožetnica”, “dožetvina”, “poženjak”. Pri tej gostiji se je zmerom jedlo z veliko
žlico. Kar shramba ima in kar gospodinja premore,
pride na mizo. V Savinjski dolini se miza šibi pod
poticami, cvrtjem, krofi, mesom in klobasami; gospodar tudi ne skopari z vinom. Ko si žanjice in vezači
privežejo dušo, pridejo na vrsto razne igre: rihtarja
biti, duše vagat, sosedo preganjat in podobne. Na
Dolenjskem (okolica Žužemberka) so postregli s
svinjskim mesom in  hrenom, kruhom in vinom. Na
splošno pa so najbolj upoštevana jed štruklji, naj
bodo že ajdovi ali pšenični. Na Jezerskem so pri “požinjki” postregli z bobi (flancati) in kuhanim vinom.
Skoraj povsod po Slovenskem je navada, da dobe
žanjice poleg plačila od gospodinje v dar še pecivo,
Ajdov kruh
z orehi
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Njiva ajde

ki mu pravijo “štrukelj”, čeprav je nekaj drugega;
še pogosteje pa “prešca”. Na Dolenjskem v okolici
Kostanjevice je “štrukelj” potica ali štruca, dobila ga
je samo tista žanjica, ki je pomagala tudi mlatiti, in
sicer so ji ga dali po končani mlatvi. V žužemberški
okolici je dobila vsaka žanjica opotvičen štrukelj,
dolg kakih 20 cm in četrt hlebca; oboje je odnesla
domov. Na Raki dobi vsak, kdor je pomagal pri delu,
ajdov kruh, “prešec”, ki je opotvičen, kadar so orehi
dobro obrodili. V okolici Višnje gore (Polica) so dali
žanjicam po ajdovi žetvi hlebčke kruha, ki so jih
imenovali “oprešce”. Na Notranjskem so dali vsaki
žanjici “prešce”, spečene iz iste moke, kakršno žito
je pomagala spravljati. Prekmurske gospodinje delijo
na koncu pojedine po žetvi kvašene kolače, “vrtanike”. Tolikšni so, da si vsak žanjec svojega lahko
natakne okoli vratu ali vsaj na roko.
Marsikje pa je navada, da dado “prešce” ali “štrukelj” žanjicam šele ob žegnanju (semnju), tako,
postavim, v bégunjski okolici na Gorenjskem; tam je
bil štrukelj dolg kakih 30 cm in nadevan z orehi, ali
v vrhniški okolici (Št. Jošt), kjer dobita vsak mlatič
in vsaka žanjica ob “sejmu” lep hlebec ali pol hlebca
– kolikor je pač delal – belega kruha. O veliki maši
dobi vsaka žanjica v okolici Velikih Lašč (Podsmreka)
poseben kruhek, ki mu pravijo “pogačka”.
V Poljanski dolini (Trebija) je dala gospodinja po
končani žetvi, ob “poženjaku”, deklam v dar ruto ali
predpasnik.
»Prokleta žanjica bila, ki me je pustila! Jaz tudi
svoj tovorček nosim!« Tako kliče po belokranjski veri
vsak klas, ki ob žetvi obleži na njivi. Zato pošiljajo
gospodarji po vsem Slovenskem svoje otroke, ali
pa dovoljujejo tujim otrokom in starim ženicam, da
po žetvi po polju paberkujejo odpadlo klasje. Marsikatera ženička si na ta način nabere vrečo klasja
za lastno uporabo, domači otroci pa ga neso domov
povezanega v majhne šopke ali snopke ter ga sušijo
na drogu pred hišo (Kremenik v Poljanski dolini). Za
plačilo jim speče mati v Goriči vasi pri Ribnici takoj
po žetvi “pogačko”.
Značilnost naših polj je ajda. Po vsem Sovenskem
je znana pesem:
Po Koroškem po Kranjskem
že ajda zori,
eno dekle jo žanje,
jo glavca boli...
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Neka stara slovenska bajka o vesoljnem potopu
pravi, da je ajda – z vinsko trto vred – Kurentov dar.
Med štirimi ljudmi, ki so se v strašni povodnji rešili,
je bil eden Slovenec. Po vinski trti, ki se je z vrhom
dotikala neba, je splezal kvišku. Bog Kurent se je
usmilil človeka, ki je iskal rešitve na njemu posvečenem drevesu. Ko je voda odtekla, je
moral Slovenec obljubiti Kurentu zase in
za svoje potomce, da bo zmerom ljubil
dve njemu sveti zelišči in rad užival
njun sad. To sta vinska trta in pa ajda.
Ajdov
»Rešeni človek vzame v eno roko trto,
v drugo pa ajdino steblo in se poda po
širnem svetu iskat stanovanje. Na bregovih Jadranskega morja se ustavi. Od
vinske trte, ki jo je nosil v roki, odseče
šibo in jo vtakne z vso močjo v zemljo.
Pri priči se strese vsa zemlja. In res je še
dandanašnji v Proseku zelo dobro vino.
Tudi ajdo je vsejal. Njegovi sinovi so se
razširili po Kranjskem in še zdaj živijo
Kranjci večidel od ajde in čislajo vino,
in se s hvaležnostjo spominjajo Kurenta, starega
svojega dobrotnika...«
V resnici stari Slovani ajde še niso poznali. V
starejših zgodovinskih virih se tudi redko omenja;
še v 15. stoletju je ni bilo mnogo. V 19. stoletju
se je izredno močno razširila. Samo na Kranjskem
so v osemdesetih letih 19. stoletja pridelali milijon
mernikov ajde na leto, toliko kot pšenice, rži in

ječmena skupaj. Zaslugo za tolikšno razširjenost
imajo tedanje “Novice”, ki so opozarjale na prednost
ajde. »Pogosto vidimo,« beremo v njih, »da se per
eni strani pšenica žanje in lan ruje, na drugi strani
pa orje in ajda seje. – Kjer je zjutraj pšenica stala,
je zvečer ajda zaspala in ob tednu je že ozelenela,«
beremo leta 1846, in pisec končuje:
»Ne bomo je torej dali ne, ajde proč
iz Kranjske dežele. Naša je in naša bo
ostala. Bog bodi zahvaljen zanjo!«
Ajdo sejejo pri nas navadno od sv.
med
Aleša (17. julij) do sv. Jakoba (25. julij),
na Dolenjskem ponekod (Št. Jurij pod
Kumom) pa le še toliko dni po sv. Jakobu, kolikor dni je kukavica še kukala
po kresu. Žanjejo jo o sv. Mihaelu (29.
september). V vzhodni Sloveniji (Bela
Krajina, Prekmurje) jo radi žanjejo ponoči ob luninem svitu.
Ajdo cenijo čebelarji zavoljo ajdovega
medu, je pa rahla in marsikatero leto
ne uspe. »Da je le ajda v zemlji, pa so
že mrzla jutra,« so pravili naši stari. Na Štajerskem
(laška okolica, Savinjska dolina) sodijo, da bo ajda
dobro obrodila, če je bila kumina lepa.
Nekaj romantike ob žetvi je še ostalo. Kombajni
še ne morejo povsod. Stare šege pa hitro ginejo in
sledijo nekdanjim žetvenim pesmim, ki so utonile
v pozabljenje, preden jih je kdo zapisal. Kmalu bo
tudi starosvetna žetev le še spomin.

AJDA
Ajda je globoko zarezana v zavest slovenskega
naroda. Pisno je prvič omenjena leta 1426 v gornjegrajskem urbarju (urbar je knjiga s seznamom
dohodkov zemljiškega gospoda od podložnikov) pod
imenom “poganka”, zavedena je tudi v velesovskem
urbarju iz leta 1448.
Kot poljščino iz katere se lahko pripravi dve
značilni slovenski jedi – kruh in kašo -, jo omeni že
Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine
Kranjske (1689) in sicer v tretji knjigi
tega dela, ki govori o rastlinah, rudnikih, rudninah, živalih, ptičih, ribah, itd.
dežele Kranjske, tam pravi:
»Ajda na Kranjskem posebno dobro
in pogosto uspeva. Iz enega zrna jih
nastane po navadi osem. Iz ajde se
peče navaden kruh, ki je čisto črn kakor
prst. Tak kruh jedo kmetje po vsej
deželi. Čeprav je črn, pa vendar nimajo
plemenita in meščanska usta vzroka, da
bi ga zaničevala, ker je zelo okusen in dober; le če
preveč ovsa dodajo, postane prekrhek.«
Čeprav v meščanskih kuharicah, denimo v Ku
harskih bukvah Valentina Vodnika (1799), ki velja
za prvo natisnjeno kuharsko knjigo v slovenščini,
ni zaslediti jedi iz ajde – tradicionalno ajda velja za
hrano kmetov in revežev –, lahko po podatkih, ki
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jih navaja Valvasor, vendarle sklepamo, da je ajda
našla pot do meščanske mize.
Pomembno vlogo pri uveljavitvi ajde na Slovenskem je igral še baron Žiga Zois, ko je, zaradi hude
lakote, ki je pestila te kraje med leti 1812 in 1815,
na Kranjsko s Češke uvozil seme tatarske ajde
ali “cojzle”, kot so jo ji pravili.
Ajda je poljščina z večstoletno zgodovino tudi
v Prekmurju, kjer ji v narečju pravijo
“hajdina”. Ljudsko izročilo pove, da je
bil tam pridelek ajde oproščen dajatve desetine gospodi, tako je bila ajda
pomemben vir dodatnega zaslužka za
kmečko prebivalstvo. Znani pridelovalci,
predelovalci in trgovci z ajdo so bili kmetje iz vasi Odranci. Tradicijo je današnja
občina Odranci, ki je bila ustanovljena
leta 1994, obeležila v svojih občinskem
Ajdov
grbu in zastavi, ki ju uporabljajo od leta
cvet
1998. Zgornje zeleno polje grba krasi
podoba zlate stope (stopa je tradicionalna lesena
priprava za luščenje ajdinih zrn in zrn drugih žit, ki
so jo uporabljali po vsem Prekmurju), na spodnjem
rdečem polju grba pa so izrisane tri stilizirane zlate
pike, ki predstavljajo bodisi ajdina zrna bodisi prosena zrna bodisi denar, ki je bil zaslužen s pridelavo
in predelavo ajde in drugih žit.
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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

DRUŽBENI ODNOSI
Skrb, ki so jo posvečali telesni negi, je dokaz za
važnost družbenih odnosov: človek se redko odišavi
za samega sebe. Izraelci so bili v resnici veliko v
medsebojnem stiku. Za to je bil cel kup razlogov.
Najprej podnebni: kakor v vseh sončnih deželah, so
veliko časa preživeli na ulicah in trgih. Naj je bila
hiša še tako cenjena, nikakor ni igrala vloge nekega
zaprtega, ljubosumno čuvanega ognjišča, kot je to
v mrzlih deželah. Bili so tudi verski in družbeni razlogi: zbrano ljudstvo, skupost, “sinagoga” je imela
temeljno mesto v odnosih z Bogom.
Ena izmed značilnih potez judovskega ljudstva v
Svetem pismu je gostoljubnost, toda to je bilo Izraelu skupno z vsemi antičnimi ljudstvi. Lepo postopati
z gostom je bila stvar časti. Pustiti ga žaliti, ko je bil
pri tebi, je bil hud pre»Zahej, hitro splezaj dol,
kršek; ubiti ga je bil
danes moram namreč
najpodlejši vseh zločiostati v tvoji hiši.«
nov. Povabilo k jedi je
bilo nekaj običajnega;
tako je Abraham pri
Mamrejevih hrastih ob
telečji pečenki zadržal
neznane obiskovalce, ki so bili v resnici
Gospod in dva angela (1 Mz 18,1-15). V
evangelijih je videti,
kako se Jezus brez
zadrege povabi v goste k temu ali onemu:
tako k svojim prijateljem v Betaniji, kot k farizeju
ali spokorjenemu cestninarju Zaheju. Čisto naravno
je, da njegova učenca v Emavsu rečeta neznanemu
sopotniku: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre
in dan se je že nagnil« (Lk 24,29). Sicer pa tudi on
sam večkrat priporoča, naj velikodušno izkazujejo
gostoljubnost, to vljudnostno obliko ljubezni (Mt
10,40; 25,35), pa tudi natančno pove, kako se imajo
obnašati, kadar ga uživajo (Mt 10,11). Sveti Pavel
daje enaka navodila naslovnikom svojega Pisma
Rimljanom, in praktični sveti Peter dodaja, da se
ob sprejemanju gostov ne sme godrnjati (1 Pt 4,9).
Kdo ve, pravi Pismo Hebrejcem, če vaši obiskovalci
niso morda angeli (Heb 13,2).
Samo po sebi se razume, da so med tistimi, ki so
jih sprejemali, prijatelji imeli posebno odlično mesto.
Prijateljstvo je igralo v izraelskem življenju upošte202

vanja vredno vlogo; vsekakor večjo, kot jo lahko ima
v življenju današnjega delavca sindikalno tovarištvo.
Imelo je celo verski pečat, ki ga je posvetila prisega
take vrste, kot je v Svetem pismu vezala Davida in
Jonatana (1 Sam 18; 20). Pravo prijateljstvo kot ga
opiše Knjiga pregovorov, da namreč »ljubi v vsakršnih časih« (Prg 17,17), je redko, je pa lepo. Sirah
ima o tem čudovit odlomek (6,5-17), ki ga zaključuje: »Kdor se boji Gospoda, sklepa pravo prijateljstvo,
kakršen je sam, takšen bo tudi njegov bližnji.« Jezus uporablja besedo prijatelj tako pogosto, da ji je
nemogoče določiti kakšno ljubezen izpričuje tistim,
ki jih označi s tem imenom! Vse kaže, da so mu bili
trije med njimi, Peter, Jakob in Janez, ki jih je popeljal s seboj, da so bili priče njegove spremenitve,
posebno zaupni prijatelj, pridruženi njegovemu poslanstvu bolj
neposredno kot drugi
apostoli. Bili so tudi
primeri, ko je prijateljski odnos v Izraelu
dobil uraden značaj,
kar je bilo videti pri
poročnih obredih, kjer
je “ženinov prijatelj”
igral vlogo nepogrešljivega nadzornika.
Prijatelji so se objemali, kot tudi starši
in otroci, bratje in sestre, bratranci in sestrične in seveda mož in žena,
ki sta se ljubila. V Svetem pismu je veliko omemb
poljuba. Ni težko priti do pravega seznama vseh
vrst poljubov, ki so zapečatili vezi ljubezni in vdanosti, pa tudi tistih, ki razodevajo pravila obnašanja.
Tako je bilo pravilo, da je treba objeti tistega, ki ga
sprejemaš pod svojo streho; predstojnik je pokazal
svojo naklonjenost tako, da je objel podrejenega, v
povračilo pa je podrejeni poljubil predstojniku roko
ali koleno, ali celo noge, kadar mu je hotel izpričati
svoje neomejeno spoštovanje. Učenci so s poljubom
roke nagovarjali rabine in “Judov poljub” žalostnega
slovesa brez dvoma ni bil poljub na lice, kakor so ga
tolikokrat prikazali slikarji, ampak na roko. Verniki
iste skupine so si dajali “poljub miru”, uporabljali
so ga tudi Eseni in znano je, da so kristjani iz njega
naredili znamenje bratske ljubezni.
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Poljub na roko

Kadar niso imeli vzroka, da bi se objemali, na
primer, ko so se srečali na cesti, so uporabljali čisto določene besede, kakor je to naš “dober dan”
ali angleški “how are you”. Iz Nove zaveze vidimo,
da so imeli dve običajni obliki: “Pozdrav!” ali “Lep
pozdrav!” (Jak 1,1) in “Mir vam bodi” (Lk 23,36; Jn
21,26). Po Talmudu sodeč je ta zadnji bil pozdrav
“dobrih” ljudi, torej pravih vernikov: “Šalóm alék hem”; tako
se Judje pozdravljajo še danes.
Toda pobožen Jud je presneto
pazil, da te želje ni izrazil kakemu Samarijanu ali poganu,
ampak mu je, če je le mogel,
med zobmi iztisnil kako prekletstvo. Nasprotno pa je kakemu
prijatelju, kakemu sonarodnjaku prav rad dodal kako obliko
blagoslova, kaj podobnega
tistemu, kar je neka žena rekla
Jezusu: »Blagor telesu, ki te je
nosilo, in prsim, ki so te dojile«
(Lk 11,27). Točno nasprotna pa
je bila precej običajna žalitev:
»Prekleta tvoja mati!«, ki so
jo izrekli tisti, ki so hoteli vreči dvom na zakonsko rojstvo
nekega človeka… Vsekakor pa
se niso nikoli “pozdravljali” na
Slepi berač
moderen način s snemanjem
Bartimej
klobuka. Sploh se nikoli niso odkrivali: niti pred predstojnikom
niti pred kakim vsemogočnežem, kjer so izjavljali,
da so njegovi “sužnji”, niti pred Bogom v templju
ali v sinagogi.
Rekli smo, da so se veliko zadrževali na ulicah in
javnih trgih. To velja kajpak za moške, saj ni bilo
navade, da bi se tam dobivale ženske, razen pri
vodnjakih, kjer so se zbirale obilno in hrupno. Kot
smo videli v Jeruzalemu, so bile ulice vedno polne,
vsaj v mestih je bilo tako. Prijatelji so se sprehajali,
vendar ne držeč se pod roko, kot danes počno v
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Italiji. Roke si niso dajali nikoli. Dati jo kaki ženski
bi pa sploh bilo do kraja neprimerno… Kavarn za
klepet ni bilo: “po turško” so sedli na kak prag ali
kako stopnišče na tržnici, kjer je bil košček sence,
saj je, kot pravi Talmud, posebno zaudarjalo v senci
kakega kaprovca, jerebikovega grma ali figovca – kar
je moralo biti kaj neudobno, ker so bili figovci ob hiši
na vseh vrtovih. Spraviti se v senco kakega čolna
na pristaniškem pomolu, je bilo pa veliko tveganje,
da bi tam videl hudiča!
Na cestah je pa prišlo pogosto do srečanj, ki niso
bila tako zoprna, čeprav so bila včasih nadležna,
namreč z berači. Njihova navzočnost je bila značilna
poteza judovskega življenja. Dosti jih je bilo. Nova
zaveza jih pokaže lepo število, od Lazarja, polnega
gnojnih ran, ki si želi drobtin z mize zlobnega bogatina, in slepega Bartimeja, ki ga Marko predstavi
sedečega pri vhodu v Jeriho, do hromega, ki sta ga
Peter in Janez našla pri tempeljskih Lepih vratih. Brez
dvoma so bili so neumni in nesposobni, leni in potepuški, pa tudi slabotni in bolni, saj ni bilo bolnišnic in
zavetišč, kjer bi zbirali te vrste ljudi. Ne gre pozabiti
gobavce, za katere se zdi, da so bili številni. To je
bil svet cele procesije lačnih in razcapanih. Njihova
navzočnost je bila rana judovskega življenja. To je bil
tip revežev, katerih podobo je orisal Jezus, ko se je
poistovetil z njimi v govoru o poslednji sodbi: »Lačen
sem bil in ste mi dali jesti, žejen
sem bil in ste mi dali piti, tujec
sem bil in ste me sprejeli, nag
sem bil in ste me oblekli…« (Mt
25,35-40).
Toda če je bila revščina velika, je bila miloščina pravilo in
obilna. Vera jo je ukazovala.
»Mar sem gledal, ko je kdo ginil
brez obleke, ko je bil ubožec
brez odeje?... Mar sem kdaj s
svojo roko zamahnil proti siroti,
ker sem videl pri vratih korist
zase? Naj mi pleča odpadejo s
hrbta, naj se mi roka odtrga z
ramena!« je rekel Job v svojem
udarnem jeziku (31,19.21).
Dati kaj denarja ali kos kruha
nesrečnežu, ki te je prosil na
cesti, je bila prav gotovo ena
najbolj splošnih gest judovskega življenja. Še posebno se je
v Jeruzalem   ob časih vélikih
romanj zgrnilo vse, kar je bilo
teh nesrečnikov v Sveti deželi.
Dobro so vedeli, da imajo tisti, ki so prišli prosit
Jahveja za odpuščanje, veliko raje roko za denarnim
pasom. Vse druge čase so blodili po cestah, hodili na
trge ali na plitvine preko rek, posluževali se pravice,
ki jim jo je dajala Postava, da so meli klasje in jedli
zrnje po poljih in grozdne jagode v vinogradih. Edini
pogoj je bil, da se niso posluževali ne košare ne srpa
(5 Mz 23,25), ampak so pobirali odpadlo sadje in
pozabljeno grozdje. Vsakdanje življenje Izraela je
odmevalo od njihovega prosečega tarnanja.
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DEMONI IN ZVEZDE
Med vsemi, ki so blodili po krajih in cestah, niso
bili najbolj vznemirljivi gobavci, ki jih je bilo mogoče
že od daleč prepoznati po kriku »Nečist! Nečist!«, kar
so morali vpiti, če se jim je približeval kak mimoidoči,
pač pa obsedenci, tisti, ki so bili plen demonov. Samo
skrbno izbran eksorcizem, primeren zlemu duhu, ki
se jih je polastil, je mogel zagotoviti osvoboditev.
Imeli so med rabini tudi poklicne izganjalce – Jezus
jasno namiguje nanje v Ozdravljenje
odgovoru tistim, ki so gobavca
ga obtoževali, da izganja
demone z Belcebubom
(Mt 12,24) – ki so hodili
od mesta do mesta in
opravljali svoj poklic.
Da so bili primeri obsedencev, je gotovo, teološko gotovo. Sveto pismo daje kup dokazov.
Evangelij to potrjuje, saj
navaja sedem primerov
obsedencev, ki jih je ozdravil Kristus: mož z nečistim
duhom v Kafarnaumu (Mr 1,23-28); slepi in nemi
obsedenec (Mt 12,22); dva obsedenca v Gadárski
deželi (Mt 8,28-34); nemi obsedenec (Mt 9,32-34);
hčerka Sirofeničanke (Mr 7,25-30); božjastni deček (Mt 17,14-18); žena ozdravljena v soboto (Lk
13,11-13). Tudi apostolom je dal oblast nad nečistimi duhovi (Mt 10,1; Mr 3,15). To pa ne pomeni, da
poleg zares obsedenih ne bi bila še množica norcev,
neuravnovešencev, nevrotikov in živčnežev, katerih obnašanje ni imelo
opraviti nič s satanom in
njegovimi deli. Pojem duševne bolezni je bil duhu
Judov tuj, kot je bil tuj
vsem antičnim ljudstvom.
Delovanje zlih duhov se je
zdela najboljša razlaga.
Po drugi strani pa je
bila verovanje v zle duhove tako vraščeno v
vero izobraženih ljudi in
v množice, da je Talmud
iz nje naredil predmet
glavnih zapovedi. Tako je
bilo dovoljeno na sobotni
dan prižgati svetilko, da
bi prepodili demona, ali
preteči več kot dovoljeno
razdaljo, da bi mu ušli.
Nekateri grehi so bili tako
vidno prepoznani kot delo Zlobnega, da so imeli
tistega, ki jih je zagrešil, za nedolžnega.
Od kod so se pa vzeli hudiči? Jasno, da so to bili
padli angeli, toda nekateri so trdili, da so morda
otroci, ki bi jih mogel imeti Adam, preden se mu je
pri sto tridesetih letih rodil sin »po njegovi podobnosti« (prim 1 Mz 5,3). Navadno so nevidni, toda
če potresete presejan pepel pred prag svoje hiše,
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boste morda nekega jutra videli njihove sledove, ki
so podobni odtisom petelinjih krempljev. So povsod,
predvsem pa v razvalinah stavb, v močvirjih, v sencah nekaterih dreves, videli so jih tudi v straniščnih
jamah. Nek rabin je imel za obrambo pred njimi
navado, da ga je spremljalo jagnje! Napadajo živali
prav tako kot ljudi, med njimi pa najbolj pogosto
kronične bolnike, zaročenke in svatbene starešine…
(kar je prav zanimiva psihologija!). Gorje človeku,
ki spi sam v hiši! Postal
bo žrtev Lilita, ženskega
demona in sam Bog ve,
kaj se mu bo zgodilo!
Na srečo je za tiste, ki
izpolnjujejo vse verske
predpise, Bog postavil
angele varuhe, ki so tako
močni, da v bitki, ki jo
bojujejo proti demonom,
»pade tisoč teh na eni
strani in tisoč na drugi.« Nadnaravna obramba, toda
treba ji je pomagati. Najprej z molitvijo. »Tisti, ki
moli Š’mà Israél ko gre v posteljo, je kot bi držal v
roki dvorezni meč proti demonom noči.« Priporočeno
je tudi nositi tefilim, ki se jih daje na roke in na čelo
med molitvijo, čim čutiš, da se okrog plazi zli duh.
V mali usnjeni škatlici filakterij je vrstica iz Svetega
pisma, ki je mogočna proti hudiču. To je vrstica 5
iz 91. psalma – psalma, ki ga še danes pri brevirju
molimo kot večerno molitev –: »Ne boš se bal nočne
strahote, ne puščice, ki
leti podnevi.«
Toda mnogo Izraelcev,
tudi globoko vernih, se
ni zadovoljevalo s temi
zakonitimi sredstvi za
varstvo pred nasiljem
Zlobnega! Bolj ali manj
tihotapsko so nosili amulete. Ta navada je morala
biti prav splošna, saj je
spis Šabat čutil potrebo,
da natančno določi, da je
na svet dan dovoljeno iti
ven s kobiličjim jajcem,
lisičjim zobom ali žebljem
z vislic! Med izkopaninami
Izganjanje
so našli na kupe majhnih
hudiča
predmetov, ki so bili brez
dvoma amuleti: preluknjane školjčne lupine,
živalske zobe, koščice, majhne polmesece, okrogle
ploščice, okrašene z zvezdo. Zelo verjetno je, da so
nekateri v brk Postavi, ki je prepovedovala vsako
izdelovanje  živalskih oblik, nosili kovinske kačice,
zlate muhe in povodne konje iz lazurita, ki so bili
stalno v rabi pri egipčanskih in feničanskih poganih. Kaj niso med makabejsko vojsko našli celo na
truplih judovskih vojakov poganske svetinje (2 Mkb
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12,40)! Čisto verjetno je, da so potomci teh junakov
dejavnosti. Obsojeni so bili vedeževalci in zarotovalnadaljevali s to prakso. Kdo ve, če ženski obeski in
ci, čarovniki in nekromanti; nek rabin je seznamu
uhani niso spomin na to?
dodal celo krotilce kač in tiste,
Savel prikliče
Ob branju Talmuda se poki so znali govoriti s trebuhom.
Samuelovega duha
raja vtis, da je praznoverje
Pa so se držali teh prepovedi?
zavzemalo kar upoštevanja
To je vprašanje, ko vidimo, da
vreden položaj v judovskem
Talmud obljublja »tistim, ki
vsakdanjem življenju. To pa ni
se ne bodo nikdar spuščali v
nič čudnega: v tem z vero prevedeževanje, v nebesih prožetem ljudstvu, zamotanem v
stor, kamor nimajo dostopa
mrežo strogih obveznosti, ki
niti angeli.« Še posebno je
jih ni bilo mogoče prekršiti,
bila prepovedana astrologija.
ne da bi se izpostavil hudim
Dobro znana Knjiga jubilejev,
kaznim, se je pri preprostih
napisana okrog leta 150 pr. Kr.,
ljudeh verovanje moralo spretrdi, da so jo učili padli angeli,
vreči v fetišistično pobožnost
Sibilske knjige pa jo imenujejo
in na postavljanje tabujev. Iz
»pogubna znanost, v kateri se
ravno tako nejasnih ralogov
plodi vsakovrstno zlo.« Toda
se še danes nekateri strašno
zakaj je potem videti iz svetebojijo številke 13 ali mislijo, da
ga besedila, da so se ukvarjali
parne številke prinašajo nesrez njo v starih časih (prim. Iz
čo, pa naj gre za dan začetka
47, 13)? Zakaj so nekateri
potovanja, ali pa za število
rabini pripovedovali zgodbe,
popitih kozarcev vina. Če sta
ki so dokazovale, da je astrose dva pri jedi obmetavala s
logija govorila resnico? Na prikroglicami kruha, sta gotovo
mer zgodbo o kralju Nimrodu,
zbolela. Položiti roko na krožnik hkrati z drugim omikateremu so zvezde razodele, da bo rojen otrok,
znikom, je prineslo urok. Kdor je odjahal na konju ali
katerega potomci bodo izpodrinili kaldejsko raso, in
oslu, ne da bi mu med oči položil lisičji rep ali rdečo
so ga morali zato Abrahamovi skriti. Ali pa zgodba, ki
krpo, je bil v nevarnosti, da bo padel – tako današnji
je razlagala dobro znano ponašanje Putifarjeve žene
Grki polagajo na svoje jezdne živali modre koralde.
do mladega Jožefa z oznanilom, ki naj bi ga dobila
Najhujši pa so bili ljudje, ki so prinašali uroke in je
od zvezd, da bo namreč dobila od njega potomca
že njihova navzočnost
ne da bi vedela, ali ga
prinašala nesrečo. Neki
bo rodila ona ali njena
rabin je zatrjeval, da jih
hčerka Asenáta, kar naj
je od sto mrtvih devetbi se po trditvah rabinov
indevetdeset padlo zatudi zgodilo. Judje res
radi tega! Imeli so tudi
niso posvečali vedežeobrazce za zaklinjanje
vanju in astrologiji tolike
te nevarnosti. (V Italiji
pozornosti kot Rimljani,
v Neaplju in okolici še
gotovo pa so ju upodanes verjamejo, da
števali v vsakdanjem
so ljudje, ki prinašajo
življenju, na primer pri
uroke. Takega človeka
dajanju imen svojim
imenujejo “jettatore” in
otrokom. Razhajanje
se celo bojijo izgovoriti
mnenj rabinov v tej
njegovo ime, op. ur.).
zadevi je poučno: eden
Ozračje evangelija,
je rekel: »Planet, pod
Obesek (amulet) proti urokom
tako prozorno in čisto,
katerim se nekdo rodi,
se jasno postavlja proti
določa modrost in bogatemu ozračju praznoverja, ki je čisto naravno vodilo
stvo;« toda drug je trdil: »Zvezde nimajo nobenega
k čarovniškim umetnijam. Sveto pismo jih je seveda
vpliva na usodo Izraela.« Toda pozneje, razrušenju
ostro prepovedovalo in v 18. poglavju 5. Mojzesove
Jeruzalema, je zbiralec spisa Sota žalostno zapisal:
knjige je skrbno izdelan seznam vseh prepovedanih
»Praznoverje in nemorala sta uničila vse.«

MOLITVENI NAMENI ZA JULIJ 2013
Splošni: Da bi Svetovni dan mladih v Braziliji opogumil vse mlade kristjane, da bi postali učenci in
misijonarji evangelija.
Misijonski: Da bi bila na vsem azijskem kontinentu odprta vrata oznanjevalcem evangelija.
2013 – AM – JULIJ
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anzelm Grün

II.
STRAH, KI HROMÍ

O strahu pravimo, da nas hromi. Počutimo se
zavrti, ker se bojimo, da bi se odprli, se pokazali,
nekaj rekli, kar bi drugi mogli kritizirati. Ali pa se
bojimo, da bi storili napako. Smo kot blokirani. Neka
skala bremeni naša ramena in nas onemogoča, da
bi vstali in šli po poti, ki nas vodi v življenje. Raje,
kakor da bi morebiti storili kaj slabega, ne naredimo
nič. Strah nas je pred sodbo drugih. Vprašajmo se,
zakaj se bojimo sodb drugih. Često je to povezano z
negotovostvjo lastne istovetnosti. Lastne vrednosti
ne čutimo in se vrednotimo na temelju sodb drugih.
Zaradi takšne odvisnosti od sodb drugih živimo v
stalnem strahu, da bomo ovrednoteni negativno.
V mnogih družinah otrokom še vedno zabičujejo,
naj se vedejo primerno in pridno. »Kaj bodo ljudje
vendar mislili, ko pa greš na
Jezus ozdravi
cesto oblečen tako čudno, ko
hromega
pa rečeš nekaj takega...« itd.
Za mnoge so takšne besede
kot Damoklejev meč, ki visi
preteče nad vsem njihovim
govorjenjem in delovanjem,
ter se lahko vsak čas spusti
nanje. Pri vsem, kar počnejo,
premišljujejo, kaj bi si drugi
mogli misliti. Njihova gotovost
se očitno nanaša na sodbo ljudi. Ko v pogovoru poskušam
take ljudi soočiti z razumskimi
pogledi, da vendarle ni tako
pomembno, kaj mislijo o njih
drugi, takšen poziv k uvidu
često ne vodi nikamor. Kajti
besede staršev so se v njihovo dušo vkopale tako globoko,
da jih z razumskim razmišljanjem ni mogoče izkoreniniti.
Edina pot je, iti v bistvo problema, to je priti v dotik
s samim seboj na povsem osnovni ravni. Zavedati
se moram, da nisem sam svoj, če me vodijo takšni
občutki, temveč last drugih, njihovih misli in besed.
Če mi je to postalo jasno, lahko poskušam začutiti
sebe in ostati jaz sam. To me osvobaja neprestanega razmišljanja, kaj le bi si mogli misliti drugi.
Kdor se naveže na te misli, ta si na primer ne upa v
skupini kaj reči. Blokira ga strah, da bi bil ocenjen
negativno. Sedi dobesedno kakor ohromljen in ne
stori ničesar, k čemur ga vzpodbuja notranji nagib.
Predpostavljena sodba drugih je zanj tako močna,
da ga ovira storiti korak, ki bi bil pravzaprav nujen.
Mnogi se počutijo kakor ohromljeni, ko naj bi
naredili korak v novo življenjsko obdobje. Psihologi
so ugotovili, da lahko takšne zavrtosti vodijo tudi
k pojavom telesne ohromljenosti. Potem resnično
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ne moremo več vstati. Ker nismo priznali strahu
pred naslednjim korakom, prevzame telo strah in
to se upre. O takšni ohromljenosti je govora tudi v
Svetem pismu.
Matej nam pripoveduje v 9. poglavju, da so k
Jezusu prinesli na nosilih nekega hromega. »Ko je
Jezus videl njih vero, je mrtvoudnemu rekel:‘ Zaupaj, sin, tvoji grehi so ti odpuščeni’« (Mt 9,2) Jezus
spoznava zaupanje, ki ga nosilci očitno imajo. Zaupajo, da bo bolnik ozdravel. Bolnemu prigovarja, naj
zaupa. Grška beseda “thársei” je »beseda hrabrenja,
ki nas v težkem in brezizhodnem položaju vabi k
prepričanosti vase in zaupanju« (Grundmann). Toda
Jezus v začetku ne stori, kar so pričakovali nosilci in
bolnik. Ne ozdravlja ga, pač pa mu odpušča grehe.
Očitno Jezus vidi, da njegova
hromost ni le telesna, temveč
prihaja iz notranje drže. Ta
drža je greh. Greh, kakor ga
vidim tukaj razloženega, ni v
prvi vrsti prestop zapovedi,
temveč zavrnitev življenja.
In često nas strah vodi k
temu, da zavrnemo, da bi
storili to, kar se od nas zahteva, temveč poležavamo in
čakamo, dokler tega, kar je
nujno, ne storijo za nas drugi.
Jezus torej nagovarja najprej
notranjo držo. Toda on jo
hromemu ne očita, temveč
mu podeli Božje odpuščanje.
Sprejet je takšen, kakršen je,
tudi s svojim zanikanjem in
odklanjanjem življenja. Sme
zaupati, da ga Bog sprejema brezpogojno. Ta notranja
izkušnja brezpogojne upravičenosti do obstoja,
ljubezni, ki velja človeku takšnemu, kakršen je, je
predpostavka, da je naša ohromljenost ozdravljena.
Mnogi terapevti poskušajo strahove, ki nas hromijo, obdelati z vedenjsko terapijo. Vsekakor more
pomagati, če se preprosto vadimo v tem, da kljub
vsemu strahu beremo pred skupino ali poprimemo
v razpravi za besedo. Pri tem se lahko učimo, kako
potisniti strah na stran in kljub vsej bojazni delati
preprosto to, česar se bojimo. Končno pa mora biti
ozdravitev zastavljena globlje. Pomiriti mora globoki strah, ki se nahaja v človeški duši, in sicer pred
sodbo drugih. To pa je mogoče le, če se zavedamo
brezpogojne Božje ljubezni. Odpuščanje, ki ga da
Jezus hromemu, je končno privolitev: smeš biti takšen, kakršen si. Dobro je, da si. Šele ko sprejmemo
takšno privolitev, se naš strah pomiri.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

PRIČE VSTAJENJA:
								ŽENE
V izpovedi vere ponavljamo naslednji stavek:
»Tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma«.
Jezusovo vstajenje, središče krščanskega oznanila,
ki je odmevalo od začetka, da bi prišlo do nas. Sveti
Pavel piše kristjanom v Korintu: »Izročil sem vam
predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl
za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in
tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. Prikazal
se je Kefu, nato dvanajsterim« (1 Kor 15,3-5). Ta
kratka izpoved vere naznanja velikonočno skrivnost
s prvimi prikazanji Vstalega Petru in dvanajsterim:
Kristusova smrt in vstajenje sta zares srce našega
upanja. Brez te vere v Jezusovo smrt in vstajenje
bo naša vera šibka, pa tudi upanja ne bo. Ravno
Jezusova smrt in vstajenje sta bistvo našega upanja. Apostol zatrjuje: »Če pa Kristus ni bil obujen,
je prazna vaša vera in
ste še v svojih grehih«
(1 Kor 15,17). Na žalost je bilo le preveč
poskusov izkoreniniti
vero v Jezusovo vstajenje in tudi v same
kristjane so se priplazili dvomi. Neke vrste
“salonska vera”. ne pa
trdna vera. To pa se
dogaja zaradi površnosti, včasih celo zaradi brezbrižnosti. Zaposluje nas na tisoče
stvari, ki jih imamo za
važnejše od vere, ali
pa samo nek površen
pogled na življenje.
Pa je prav vstajenje
tisto, ki nam odpira večje upanje, saj odpira naše
življenje in življenje sveta večni prihodnosti Boga,
popolni sreči in gotovosti, da morejo biti zlo, greh in
smrt premagani. To nam pa omogoča, da vsakdanje
resničnosti preživljamo z večjim zaupanjem, da jih
sprejemamo pogumno in prizadevno.
In kako nam je bila posredovana verska resnica
o Kristusovem vstajenju? V Novi zavezi sta dve vrsti
pričevanja: nekatere so v obliki izpovedi vere, to
je v kratkih oblikah, ki nakazujejo središče vere;
druge pa so v obliki pripovedi o dogodku vstajenja
in o dejstvih, ki so z njim povezana. Prva je izpoved
vere, na primer tista, ki je bila omenjena zgoraj, ali
pa tista v Pismu Rimljanom, v katerem sveti Pavel
piše: »Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus
Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog
obudil od mrtvih, boš rešen« (Rim 10,9). Od prvih
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korakov dalje je v Cerkvi popolnoma trdna in jasna
vera v skrivnost Jezusove smrti in vstajenja. Toda
danes bi se rad ustavil pri drugi, pri pričevanju v
obliki pripovedi, ki ga najdemo v evangeliju. Predvsem bodimo pozorni, da so prve priče tega dogodka
žene. Ob zori gredo h grobu, da bi mazilile Jezusovo
telo, pa najdejo prvo znamenje: prazen grob (prim.
Mr 16,1). Sledi srečanje z Božjim poslancem, ki
naznani: Jezus Nazarečan, Križani, ni tukaj, bil je
obujen (prim. Mr. 16,5-6). Žene vodi ljubezen in znajo sprejeti to sporočilo z vero in ga sporoče naprej;
ne obdržijo ga zase, sporoče ga naprej. Od veselja
zaradi novice, da je Jezus živ, upanje napolni njihovo srce in se ne morejo zadrževati. To bi se moralo
dogajati tudi v našem življenju. Čutiti veselje, da
smo kristjani! Verujemo v Vstalega, ki je zmagal zlo
in smrt! Imejmo pogum
“iti ven”, da bi ponesli to
veselje in to luč na vse
kraje svojega življenja!
Kristusovo vstajenje je
naša največja gotovost,
najdražji zaklad! Kako
ne bi delili z drugimi
tega zaklada, te gotovosti? Ni samo za nas,
je za sporočanje, za
dajanje drugim, narediti
deležne druge. Je zares
naše pričevanje.
Je pa še nekaj. V
izpovedih vere v Novi
zavezi so kot priče vstajenja omenjeni samo
moški, apostoli, ženske pa ne. To je zaradi
tega, ker v skladu z judovsko zakonodajo tistega
časa pričevanje žensk in otrok ni bilo sprejeto kot
zanesljivo in verjetno. V evangelijih imajo pa ženske prvenstveno, temeljno vlogo. Iz tega moremo
videti nekaj, kar je v korist zgodovinski gotovosti
vstajenja: če bi bilo izmišljeno, bi v skladu s tistim
časom ne bilo vezano na pričevanje žena. Nasprotno pa evangelisti preprosto pripovedujejo, kar se
je zgodilo: žene so prve priče. To nam pove, da
Bog ne izbira po človeških vidikih: prve priče Jezusovega rojstva so pastirji, preprosti in nizki ljudje;
prve priče vstajenja so ženske. In to je lepo! To je
do neke mere tudi poslanstvo ženà: mater in ženà.
Pričevati otrokom, vnukom, da je Jezus živ, da je
vstal. Matere in žene, lotite se tega pričevanja. Pri
Bogu šteje srce in kadar smo odprti zanj, smo kot
otroci, ki zaupajo. To nam pa daje misliti tudi, naj bi
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ženske imele danes v Cerkvi, na poti vere posebno
vlogo pri odpiranju vrat Gospodu, pri hoji za njim
in pri širjenju njegovega Obraza. Pogled vere mora
vedno biti preprost pogled, poln ljubezni. Apostoli
in učenci imajo probleme z verovanjem. Žene ne.
Peter teče h grobu, pa se ustavi pred prazno votlino;
Tomaž se mora s svojimi rokami dotakniti ran na
Kristusovem telesu. Tudi na naši poti vere je važno
vedeti in čutiti, da nas Bog ljubi in ne se bati ljubiti
ga: vero se izpoveduje z usti in srcem, z besedo in
z ljubeznijo.
Prikazanju žen slede druga prikazovanja: Jezus
je navzoč v novem svetu. Je križan, toda njegovo
telo je poveličano. Ni se vrnil v zemeljsko življenje,
ampak v nov način življenja. V začetku ga sploh ne
spoznajo, šele ob njegovih besedah in kretnjah se

Samo Skralovnik

SKRITI IN ODKRITI BOG

Sveto pismo Stare zaveze z nenavadno doslednostjo poroča o tem, da so se teofanije, pri katerih je
bil navzoč Mojzes, dogajale v oblaku. Spet in spet
beremo, da je Bog Mojzesa poklical iz srede oblaka
(2 Mz 24,16), da se je Bog prikazal in govoril Mojzesu v oblačnem stebru (prim. 4 Mz 12,5; Ps 99,7).
Da je Bog sestopil na Sinaj v oblaku (2 Mz 34,5; 4
Mz 11,25), da se je Njegovo veličastvo pokazalo v
oblaku (2 Mz 16,10). Tega dejstva ne smemo zavestno prezreti, niti zlorabiti v smislu alegorizacije.
Navedeni citati z vso jasnostjo kažejo na temeljno
resnico, namreč to, da je Bog, ki se je razodel, ostal
skrit. Tudi ko se je Božja volja manifestirala v obliki
besed, je njegovo bistvo ostalo skrito. V Božjih besedah, s katerimi je bil Mojzesu prvič naznanjen
prihajajoči dogodek na Sinaju, je formulirana
edinstvena trditev: »’Glej, pridem k tebi v
gostem oblaku …’« (2 Mz 19,9). Teofanija na
Sinaju se je zgodila v gostem oblaku, Bog se
je razodel, prišel je k človeku, a je ostal skrit.

Božja ljubezen
presega preroštvo

A vendar starozavezni Bog ne razodeva
samega sebe; razodeva samo svojo pot.
Judovstvo ne govori o Božjem samo-razodetju, ampak o razodetju njegovega nauka
človeku. Sveto pismo odseva Božje razodevanje njegovega odnosa do zgodovine in človeka in
ne razodetje njega samega. Tudi njegova volja in
njegova modrost se ne kažeta po prerokih v celoti.
Preroštvo presega človeško modrost, Božja ljubezen pa presega preroštvo. Ta duhovna hierarhija je
izrecno navedena pri rabinih:
»Vprašali so Modrost: Kakšna naj bo kazen za
grešnika? In Modrost je odvrnila: Grešnike preganja
hudobija (Prg 13,21). Vprašali so preroka: Kaj naj
bo kazen za grešnika? In prerok je odgovoril: Duša,
ki greši, umre (Ezk 18,4.20). Vprašali so Svetega,
naj bo slavljen: Kaj naj bo kazen za grešnika? In
odgovoril je: Naj se spokori in spravljen bo.«
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odpro oči. Srečanje z Vstalim preoblikuje, daje veri
novo moč, neporušljiv temelj. Tudi za nas je toliko
znakov, po katerih se nam Vstali daje spoznati: Sveto
pismo, evharistija, drugi zakramenti, ljubezen, tista
dejanja dejavne ljubezni, ki prinesejo žarek Vstalega. Pustimo, naj nas razsvetli Kristusovo vstajenje,
pustimo se preoblikovati njegovi môči, da bodo tudi
po nas znamenja smrti prepustila prostor znamenjem življenja. Mladim posebej pravim: Kristus je
živ in ob nas hodi v življenju, širite to upanje. To je
vaše poslanstvo! Bodite zasidrani v tem upanju s tem
sidrom, ki je v nebesih. Držite se njegove verige,
bodite zasidrani in širite upanje. Vi, Kristusove priče,
posredujte naprej pričevanje, da je Jezus živ, in to
bo dalo upanje temu svetu, ki se je postaral zaradi
vojska, zla in greha.

Judje so prepričani, da Postava ni nastala, ne kot
produkt miselnih spekulacij in ne kot poetična inspiracija, temveč kot razodetje. Čeprav krščanskega
ne sprejemajo, priznavajo, da je Bog neskončno bolj
vzvišen, kot pa so preroki lahko dojeli, in da je nebeška modrost globlja od tega, kar vsebuje Postava
v svoji današnji obliki.

Odkriti Bog
Mojzes, kot eden pomembnejših protagonistov
starozavezne sage, ne nastopa samo v času pred Jezusom. O Mojzesu namreč beremo tudi v evangelijih,
v dogodku o »spremenitvi na gori«. S to bistveno,
morda manj očitno razliko, da Mojzes v novozaveznih
spisih »prvič« Boga ne gleda v hrbet.
Interpret je pri razumevanju besedil ali
zgodovinskega dogodka vselej pogojen z vnaprejšnjimi »sodbami«, ki jih oblikuje zgodovina učinkov njegove kulture. Vsaj kar se tiče
metod interpretacij, temeljnih pojmovanj,
skupnega duhovnega ozračja tega okolja in
strukture njegove miselnosti . Vendar ob tem
velja, da vraščenost (v starozavezne interpretacije) ne preprečuje porajanje povsem
nove duhovne izkušnje: »Vse Sveto pismo
priča, da je nastajalo in raslo kot razlaga oz.
kot ponovna razlaga obstoječega gradiva«.
Z besedami Jožeta Krašovca: »Nova zaveza je nova
in mnogoplastna reinterpretacija Stare zaveze v luči
izkušnje o križanem in vstalem Kristusu«.
Krščanska vera (Bog) se potemtakem od stare
vere, ki jo je rodila, ne razlikuje ne po eksegetskih
metodah in interpretacijah, ne po doktrini o vstajenju, niti po “etični ljubezni”, temveč po svojem
spoznanju novega Božjega dejanja ljubezni; po
razodetju Njegove ljubezni v Jezusovem življenju,
smrti in vstajenju. Posebnost krščanstva (tudi) ni
ideja o odrešenju po trpljenju, temveč “dogodek”
križanja, tj. dogodek dokončnega Božjega razodetja
in razkritja.
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Bogdan Žorž

MORALNOST
Morala ni enoznačen pojem, ni pojem, ki bi ga
vsi enako razumeli. Tudi v zelo strokovni literaturi
najdemo tolmačenja, ki niso povsem enoznačna.
Nekateri pojmujejo moralo le bolj ali manj kot
nekak skušek, nabor navad, običajev, nekih nenapisanih pravil, ki opredeljujejo človekovo vedenje,
obnašanje. Bistveno širše pojmovanje tega pojma
pa najdemo pri nekaterih raziskovalcih vrednot, ki
ta pojem uporabijo za poimenovanje zelo široke
skupine vrednot. Mnogi raziskovalci namreč dokaj
veliko skupino vrednot označujejo z izrazom “moralne vrednote”. Gre za vrednote, s pomočjo katerih
posameznik določa svoj odnos do sebe, do drugih
ljudi, pa tudi do žive in nežive narave. No, poznamo
pa tudi pojem “javna morala”, ki pomeni skup nekih
trdnih pravil (napisanih ali nenapisanih), ki zelo natančno predpisujejo človekovo vedenje, obnašanje
na javnem mestu. Pojem “javne morale” pozna
tudi (včasih zelo ostre) sankcije, kazni, ukrepe za
kršitelje teh določb. V naši, zahodni demokratični
družbi so nekatere takšne moralne norme vključene
v zakonodajo, v poglavja o “javnem redu in miru”…
V tem našem sestavku bomo razumevanje pojma
“moralnost” omejili na nenapisana pravila, norme,
običaje … v obnašanju, vedenju predvsem na javnih
krajih, in to tista pravila, ki jih ljudje tako ali drugače povezujemo s pojmi primernost, dostojnost,
nravnost, kulturnost…
Če razumevanje moralnosti tako zamejimo, hitro
vidimo, da ne gre za neke splošne norme, ki veljajo
povsod enako. Na kopališču (ki je javen prostor) je
vsekakor primerno (moralno) biti zelo pomanjkljivo
oblečen – v kopalkah. Ne glede na to, kako vroče je,
pa kopalke niso primerne (torej ni moralno biti tako
oblečen) v cerkvi ali na operni predstavi. Na večini
cerkvenih vrat celo visijo opozorila o tem, kaj je za
cerkveni prostor primerno, dostojno, torej moralno,
kar pa že samo po sebi veliko pove: da ta pravila niso
več samoumevna, da jih nekateri ne spoštujejo, da
je treba nanja opozarjati… Ampak to ni le posebnost
verskih objektov, cerkva; taka opozorila zasledimo tudi
drugje. Celo na kopališčih marsikje zasledimo opozorilo,
da ženskam ni dovoljeno kopanje “zgoraj brez” in podobno. Že to kaže, da se z moralo v naši družbi nekaj
dogaja, in da to, kar se dogaja, ni dobro in zdravo.
Nesporna je ugotovitev, da morala, moralnost ni
nekaj nespremenljivega, splošnega. Ne le, da v različnih javnih krajih veljajo različna moralna pravila,
tudi za iste kraje in okoliščine se moralna pravila v
času spreminjajo. Če se zaustavimo le pri krajih, ki
sem jih omenil zgoraj, že vidimo zelo jasne spremembe: kopalke so pred 100 leti zakrivale bistveno
več kože, kot danes, pravila za vstop v cerkev ali
obisk opere pa so bila prav tako bistveno strožja.
Spremembe, ki jih opažamo v našem kulturnem
okolju gredo torej v smeri vedno večje liberalizacije,
opuščanja, krčenja moralnih pravil.
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Prav zato pojem morala dobiva že kar nekak slabšalen pomen, ali vsaj prizvok. Saj, kadar slišimo, da
nekdo “moralizira”, hitro začnemo vihati nosove. Moraliziranje je nekako pretiravanje z moralnimi načeli,
bi rekli. Hm! Mar torej moralnost nekaj velja, če je
“zmerna”? In kje pa je sploh meja te “zmernosti”?
V tem je problem! V tej naši zahodni kulturi sta se
silno razbohotila dva pojma, ki pa te “zmernosti” niti
malo ne upoštevata, in ju uveljavljamo zares preko
vseh meja. Gre za individualizem moderne dobe in
gre za potrošništvo.
Zelo poenostavljeno gre pri individualizmu za
postavljanje vloge posameznika pred vse druge cilje
in smisel. Pomemben sem torej “jaz”, pomembne so
moje potrebe, moje želje, moji interesi, moje ugodje
… vse drugo je temu podrejeno.
O potrošništvu pa ne gre izgubljati besed – gre
za vsiljevanje lažnega pričakovanja, da bo trošenje,
kopičenje materialnih dobrin človeka osrečilo.
Obe novotariji dvajsetega stoletja sta seveda
dobro povezani, in v tej povezanosti se je torej do
absurda razmahnil pojav, ki mu rečemo – moda!
Tako zelo, da velikokrat celo zaide v nasprotje s samim seboj: da bi bil čimbolj “jaz”, da bi se čimbolj
pokazal drugim kot “jaz”, moram biti “v trendu”, na
tekočem z vsemi modnimi novotarijami, četudi se
zaradi marsikatere počutim zelo neudobno, ali mi
morda celo škoduje…
Res zanimiv paradoks, ki ga lahko opažamo tako
pri mladih, kot tudi pri tistih v bolj zrelih letih: nočejo
spoštovati tradicionalnih moralnih načel v oblačenju
ker jih utesnjujejo, hočejo se osvoboditi – in postanejo naravnost bolestni sužnji novih modnih trendov!
No, morala, moralnost ne zadeva le vprašanja
oblačenja, ampak je veliko več: zadeva področja
načina izražanja, govorjenja, gibanja, izkazovanja
čustev, telesnih dotikov, pa tudi vsega, kar je v zvezi
s spolnostjo… Odnos do oblačenja sem izbral le zato,
ker nam je morda še najbolj razumljiv.
Pa še zavoljo nečesa mnogo pomembnejšega sem
izbral odnos do oblačenja. V današnjem času namreč
kaj zlahka pristanemo na stališču, da je oblačenje
stvar okusov posameznika, trenutne mode, stvar
klimatskih razmer in morebiti še nekoliko stvar nekih
navad, običajev. Toda od tu dalje smo zelo hitro pri
stališču, da je morala nasploh stvar nekih navad,
običajev – in nič več! In, žal, v našem času je tak
odnos dokaj razširjen, uveljavljen.
Vendar pa v resnici ni tako! Moralna načela so zelo
tesno povezana s tem, čemur pravimo “identiteta“,
poistovetenje. Človek je pač človek v vsej polnosti
svoje osebe le v sožitju z drugimi ljudmi in naravo.
Pri uravnavanju tega sožitja pa igrajo prav moralna
načela pomembno vlogo. In tu se nenadoma postavi
ključno vprašanje: zakaj naj posameznik sploh živi
v sožitju, če pa to sožitje od njega terja tudi napor,
odrekanje, prilagajanje?
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Da, če sprejemamo anarholiberalističen pogled
na svet, pri katerem je za doseganje osebnih ciljev dovoljeno vse, ker nad človekom ni ničesar in
nikogar, potem je morala res samo še nek skupek
nepomembnih, nekoristnih navad in običajev, ki
jih lahko kdorkoli in kadarkoli spreminja v skladu s
svojimi željami, potrebami, interesi…
Brez vere v Boga ali vsaj brez vere v to, da človek
ni le po golem slučaju ali igri narave na tem svetu,
da je nekje Nekdo ali Nekaj, je morala čisto zares
mrtva. Morala je stvar vere in verskega prepričanja
– ali pa je le prazen skupek običajev, navad!
Vzgoja moralnosti je torej tesno povezana z
vzgojo vernosti. Spomnimo se samo na tisto zanimivo, lepo in obenem naporno obdobje v otrokovem
razvoju, ko se pojavi neskončni otrokov »zakaj«.
Otrok pač hoče dobiti pojasnilo, utemeljitev za vsako
pravilo, za vsako mejo, ki mu jo starši postavimo. In
tu se postavljajo temelji tudi otrokovemu osvajanju
moralnih norm.
Toda zdi se, da je za osvajanje moralnih norm
pri otroku pravzaprav najpomembnejše zgodnje
najstniško obdobje. To je doba, ko tork, mladostnik
intenzivno oblikuje svojo identiteto, samopodobo, kot
danes radi rečemo. Odleplja se od staršev, postaja
kritičen do njih in začne zavračati marsikaj, kar so
mu starši želeli privzgojiti. Obenem pa je to obdobje,
ko intenzivno vpija vse, kar prihaja od drugje – predvsem od vrstnikov, pa tudi od medijev, od tistih, ki jih

na tak ali drugačen način sprejema kot pomembne,
na nek način celo kot idole.
Starši (in tudi drugi vzgojitelji) delajo v tem
obdobju usodno napako, ko skušajo mladostnike
bodisi s pomočjo avtoritete, bodisi s pomočjo argumentov, bodisi s pomočjo vrednot prepričati, da ne
sprejemajo “novih” moralnih norm, ki jim jih vsiljuje
okolje: sami mladostniku niso dovolj pomembna
avtoriteta, argumentov ne upoštevajo, ker so v
nasprotju z njihovimi željami in argumenti idolov.
Vrednote načelno sicer še sprejemajo, ampak “argumenti” idolov jih prepričujejo, da “novo” vedenje
ni v nasprotju z njimi…
V tem najstniškem obdobju je pomembno, da
znajo starši (in drugi vzgojitelji) krepiti otrokovo željo
po pojasnilu, odgovoru na njegov »zakaj«, ki je v
veliki meri splahnel, oziroma ga je staršem uspelo
zatreti! Sedaj je potrebno, da to vlogo prevzamejo
starši! Ob vsaki “novotariji”, ki jo mladostnik nekritično “privleče” domov, naj bi starši namesto običajne
pridige, nasprotovanje, kritike… sprejeli mladostnika
z otroškim »zakaj«! Starši naj torej le terjajo pojasnila, kaj ta novotarija pomeni, kaj mladostnik dobiva z
njo, kaj mu bo pomenila za prihodnost… Navidezno
terjajo pojasnila zase, se želijo poučiti, na to pa se
mladostnik pravzaprav rad odzove, saj ima tako ali
tako svoje starše za “nazadnjaške”. Ob tem pa neopazno razjasnjuje vprašanja sebi in se potem lažje
zavestno odloča v skladu z resničnimi vrednotami!

zgodba za vas

SIRSKA PRIPOVEDKA
Bajtar je hodil dan za dnem
v gozd nabirat drva. Če je bil
zelo priden, je do večera nabral
tri butare, ki jih je prodal in
zanje kupil tri majhne kruhke:
enega za ženo, enega za sina
in enega zase.
Nekega dne mu je šlo delo
dobro od rok in je končal prej
kot navadno. Vzel je iz torbe
piščalko in začel nanjo igrati
priljubljene melodije. Kmalu je
iz bližnjega votlega debla prilezla kača in začela plesati po
taktu. Ko je piščalka utihnila,
se je kača vrnila v svoje drevo
in iz njega vrgla zlatnik. Bajtar
ga je vzel in se vesel vrnil domov. Z izkupičkom za drva in
zlatnikom je kupil, kar so v hiši
potrebovali.
Od tega dne je bajtar vsak
dan igral kači, ta pa mu je vsakič
podarila zlatnik. Mož je opazno

bogatel, a kljub temu je prihajal
dan za dnem v gozd in igral kači.
Nekega dne pa je moral
zaradi poslov v mesto, zato je
naročil sinu, naj ga nadomešča
in igra kači. Ta je ubogal in tudi
on je dobil za plačilo zlatnik.
Naslednji dan pa je sklenil, da
bo kačo med plesom ubil in ves
zaklad odpeljal domov. Toda
kamen, ki ga je vrgel, je kačo
le ranil, ona pa je mladeniča
pičila do smrti.
Naslednji dan je oče našel
pred deblom mrtvega sina.
Žalosten je vzel piščal in začel
igrati. Kača je plesala do onemoglosti, mu dala zlatnik, nato
pa spregovorila:
»Prosim, ne prihajaj več!
Med nama je moja rana in smrt
tvojega sina. Ne moreva se delati, kakor da se ni nič zgodilo.
Pojdi v miru!«

Vsaka primerjava s slovensko zgodovino zadnjih desetletij je le naključna,
zato pa nič manj pomembna!
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Boštjan M. Turk

še o škofu Rožmanu

ZGODOVINSKI PRAV
V teh dneh težkih napetosti je pozornost spet
vzbudil vojaški dokument tretjega rajha, datiran s
27. marcem 1941.
Izdal ga je SS-Reichssicherheitshauptamt (vrhovni urad službe državne varnosti, SS), namenjen pa
je bil poveljujočim oficirjem pri napadu na Kraljevino
Jugoslavijo. V izvirniku ima tudi oblikovni format,
ki se ga da pospraviti v vojaško torbico. Dokument
govori o jugoslovanskem ozemlju, njegovih strateških točkah, prinaša informacije o starojugoslovanski vojski in drugo. Logično spregovori tudi o
najpomembnejših sovražnikih nacistov v deželi.
Dokument, ki je bil podlaga za ravnanje poveljstva
SS-a v okupirani Jugoslaviji, kot najpomembnejša sovražnika navaja katoliška škofa Alojzija
Stepinca in Gregorija Rožmana. V očeh nemških
napadalcev sta bila namreč odgovorna za nasprotovanje nacizmu,
oprta na naklonjenost Judom,
predvsem pa sta vzdrževala mrežo
kar šest milijonov dobro organiziranih katoličanov, bivajočih pretežno v Sloveniji in na Hrvaškem.
Dokument je pomemben zato,
ker predstavlja edinstven dokaz,
kako so v dneh pred aprilsko vojno nacisti gledali na našo ožjo in
nekdaj širšo domovino. Ta pogled
postavlja na glavo vse, kar so nas
učili od časa Titovih pionirjev pa
vse do današnjega dne, ko vlogo
nekdanje pralnice možganov prevzemajo večinski mediji.
O škofu Rožmanu se izreče na
naslednji način: »Ob Stepincu je
treba omeniti tudi ljubljanskega
škofa Rožmana, ki se je v zadnjem
času izkazal kot prijatelj in gostitelj poljskega kardinala in primasa Hlonda. Rožman je nase opozoril,
ko je dal s sovraštva polnim žarom prevesti poljsko
brošuro Grozodejstva nemške vojske na Poljskem in
jo nato posredoval celotni skupnosti duhovnikov na
Slovenskem.« Ker je stvar tako nenavadna za sodobne slovenske oči, jo navedimo še v izvirniku (tudi
zato, da nam ne bo kdo očital, da smo si jo izmislili).
Tako: »Neben Stepinac hat sich auch der durch seine Freundschaft und als Gastgeber des polnischen
Kardinal Primas Hlond belastete Fuerstbischof von
Laibach, Rocman, inbesondere in letzer Zeit in der
deutschfeindlichen Hetze dadurch hervorgetan, dass
er die polnische Hetzbroschuere ueber ‘Die deutschen Greultaten in Polen’ zur Uebersetzung und
Verteilung an die gesamte slowenisch-katholische
Geistlichkeit gebracht hat.« (str. 12e)
Tu preseneča predvsem povezava s poljskim
kardinalom Avgustom Hlondom, ki je v polpretekli
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zgodovini Evrope igral pomembno vlogo. Rožman ga
ni samo gostil, ampak je dal celo prevesti brošuro,
ki je govorila o grozodejstvih nemške vojske na
Poljskem. To se je moralo zgoditi po 1. septembru
1939 in pred 6. aprilom 1941, najverjetneje leta
1940. Tu pa se stvar pomenljivo zaplete. Iz Hlondove biografije, ki je objavljena tudi na internetu,
namreč izvemo naslednje: »Po izbruhu vojne leta
1939 je prek Romunije pribežal v Vatikan, kjer se
je živo zavzemal za svojo deželo, zasedeno z nemškimi in sovjetskimi armadami. Njegova poročila o
preganjanju in usmrtitvah Poljakov, ki so jih zagrešili
Nemci, je redno predvajal radio Vatikan. Pozneje jih
je poljska vlada predložila nürnberškemu sodišču za
vojne zločine kot dokazni material.«
Sklep, ki ga je – zaradi nedvoumnega časovnega sovpadanja dogodkov – na tej
stopnji mogoče napraviti, je, da je
Rožman še pred okupacijo Slovenije svoji duhovščini (in tudi širše)
pošiljal (broširano) gradivo, ki je
bilo pozneje uporabljeno kot dokaz zoper naciste na nürnberškem
procesu. To pa vse, kar smo do
zdaj “uradnega” slišali o tej zgodovinski osebi, postavlja na glavo.
Rožman in Hlond sta bila antikomunista in antinacista v isti
osebi. Bila sta demokrata, če to
besedo razumemo v smislu odklanjanja totalitarizmov 20. (in
21. stoletja). Če v omenjenem
dokumentu SS-Reichssicherheits
hauptamta iščemo Josipa Broza,
ga ne bomo našli. Najdemo jugoslo
vanske komuniste, toda dokument
govori o njihovi Ratlosigkeit, kar
prevedemo v smislu neodločenosti, begavosti. Ve
zal jih je pakt Hitler – Stalin. Njihova reakcija na
današnje dni pred 72 leti se čisto nič ne razlikuje
od tega, kar so nemške tajne službe zapisale v
svoje dokumente. Osrednje glasilo KPS-ja Slovenski
poročevalec je namreč 1. maja 1941 krivdo za vojno
pripisalo prav tistim, ki so se tedaj zoper Hitlerja
resnično borili, zahodnim zaveznikom. Tako: »In
kdo je kriv ? Kriv je imperializem, nosilec in vir imperialističnih vojn, imperializem, ubijalec žensk in
nedolžnih otrok, imperializem, uničevalec kulture in
najbolj brutalna stopnja kapitalizma in izkoriščanja
človeka po človeku. Krivi so angleški in ameriški
imperialisti, ki zaradi ohranitve lastne nadvlade brez
skrupul žrtvujejo druge narode« (Slovenski poročevalec, 1. maj 1941).
V luči teh dokumentov bi bilo treba spremljati,
koliko laži bo te dni izrečenih v domovini.
Članek je bil objavljen na Siol.net 24. aprila 2013
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Jože Bartolj

GREH

Zdi se, da je v sodobnem času upadel občutek za greh. »V cerkev sem hodil, nikogar
nisem ubil, drugih grehov pa nimam.« Takšne so besede, ki jih spovedniki velikokrat
slišijo, odražajo pa, da je občutek za greh v ljudeh nekako splahnel ali se vsaj zmanjšal.
Prepogosto mislimo, da je greh posamezno dejanje, ki ga naredimo. To pa je, žal, preveč “tehnicistično” pojmovanje greha, ki je duhovna resničnost.
Greh torej ni neko materialno dejanje. Vsako dejanje
je samo po sebi nevtralno, vrednost mu damo šele
ljudje. Naj razložim. Ljubezni ne moremo vrednotiti
po tem, kolikokrat smo nekoga objeli ali koliko rož
smo nekomu podarili. To so samo znamenja ljubezni,
s katerimi smo ljubezen izpovedali navzven. Podobno
je tudi pri grehu. Greh je nekakšen “podzemni tok”
zla v nas, bi lahko rekli s primero. Pri njegovem
prepoznavanju nam nezmotljivo pomaga vest, ki je
božji glas v naši notranjosti.
Greh storimo, kadar zavestno in svobodno dovolimo, da se zlo v nas ugnezdi in se preko naših
misli, besed in dejanj razširja. Zlo začne uničevati
dobroto in ljubezen v nas, s tem pa dodatno zastrupljamo tudi duhovno okolje
okoli sebe. Grešna dejanja
so samo zunanja manifestacija greha, ki se zgodi v moji
notranjosti. Ko človek reče
božji ljubetni in dobroti NE,
se v njem spočne zlo in od
tistega trenutka lahko govorimo o grehu. Kadar človek
zavestno in hote dovoli, da
zlo v njem dobi pojavnoobliko, bodisi v mislih, besedah
ali dejanjih, ter da jo lahko
zaznajo in čutijo tudi drugi,
takrat govorimo o grehu.
Tok greha teče od prvega
človeka naprej. Adam in Eva
sta prva prelomila odnos z Bogom. Na njunem primeru lahko naredimo kratko analizo “procesa greha”.
Ta se vedno začne s sugestijo, “prišepetavanjem”,
z neko mislijo, ki v človeka lahko pride bodisi “od
zunaj”, s pomočjo kakšne slike ali besede. Lahko
pa pride tudi “od znotraj”, iz naše podzavesti, kjer
vznikne želja, hrepenenje po nečem. Tem sugestijam
pravimo skušnjave in same po sebi niso grešne.
Že takoj v naslednjem trenutku pa je pomembno,
kako se človek nanje odzove. Če takoj prepozna
skušnjavo, ki vodi v greh, in se ji upre, lahko pozornost preusmeri drugam. Takrat se še nič ne zgodi in
ostaja samo skušnjava, kinas lahko na tej stopnji,
če se ji upremo, krepi.
Če pa se ne upremo takoj, sledi naslednji korak:
notranji dialog s skušnjavo, ki se nam prikazuje v
najlepši luči. Najprej nam prikazuje, da smo močni
in govorimo, da vemo, kaj je to in s kom imamo
opravka, in vemo, kam to pelje. To pomeni, da se
že ukvarjamo z mislijo, vendar a bi ji radi pokazali,
212

kako je slaba. V resnici s tem že dopuščamo, da skušnjava prodira vedno globlje v nas in s tem pridobiva
vse večjo moč. Takrat mislimo, da smo močni, a že
počasi drsimo navzdol.
Če nismo dovolj pazljivi, da bi se ustavili in prepoznali, da nas ta skušnjava vodi v greh, se lahko
zgodi, da pademo na tretjo stopnjo, ko nastane
neke vrste boj. Če sem bil na prejšnji stopnji še
trdno prepričan, da jaz tega ne bom naredil, ker
je slabo, se mi na tretji stopnji včasih že zgodi, da
pomislim: »Kaj pa če to zame v tem položaju in v
tem trenutku ni tako slabo?« In še naprej: »Mogoče
pa celo ni slabo, morda je v tem trenutku zame celo
dobro?« Takrat se začne v človeku notranji duhovni
boj. Tudi tu greha še ni, vendar nismo več nevtralni.
V tem boju lahko da zmagamo in smo rešeni, ali pa
podležemo. Takrat se odločimo, da bomo, brž ko bo
mogoče, naredili to, kar mi
»Oče, grešil sem...«
ta ideja oziroma skušnjava
narekuje in v kar me vabi.
Ko sprejmem to odločitev, pa
sem že v grehu. To pomeni,
da tudi če še ni pravega dejanja, greh že ”kraljuje znotraj
nas”.
Tudi od te stopnje lahko gre greh naprej. Četrta
stopnja nastopi, ko sem se
svobodno odločil in potem
storil greh. Ko sem greh tudi
materialno izpeljal, sem položaj še poslabšal. Če pa greh
nato začnem ponavljati, se
lahko v meni ustvari navada
za ta greh ali strast.
Grešna navada pa je že peta stopnja, ko človek
sploh več ne razmišlja in se ne odloča za vsako
grešno dejanje sproti, ali ga bo ali ga ne bo naredil,
ampak ga, takoj, ko pride impulz, tudi naredi.
Tudi osvobajanje od greha poteka postopno.
Najprej moramo greh obžalovati in tukaj nam svojo
roko nudi usmiljeni Bog. Vsak grešnik, ki spozna, kaj
je greh, je že s spoznanjem, da tudi sam pospešuje
tok zla, najbolj kaznovan.
Bog grešnika vedno išče, nikoli ga ne obsoja.
Evangelist Luka je zapisal tri znane prilike o tem,
kako Bog hodi za grešnikom in mu želi pomagati. To
so prilike o izgubljeni ovci (Lk 15,1-7), o izgubljeni
drahmi (Lk 15,8-10) in o izgubljenem sinu (Lk 15,1132). Vse prikazujejo, kako Bog z ljubeznijo išče
grešnika, da bi mu pomagal, mu dal roko, ga objel,
mu odpustil greh in mu dal novo možnost življenja.
Po nauku Svetega pisma Bog ne želi, da bi se človek
pogubil, ampak želi, da bi človek v polnosti živel.
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Silvester Čuk

ANTON VOVK

LJUBLJANSKI NADŠKOF
19. maj 1900 – 7. julij 1963
»Prav gotovo noben škof doslej ni bil postavljen v
tako hude razmere kakor nadškof Anton Vovk. Čez noč
so se gmotne in delovne razmere v dušnopastirskem
delu popolnoma spremenile in je bilo resnično treba
začeti vse znova… V tej dobi je bilo potrebno zlasti eno:
vzdržati ljudem vero v Boga, večnost in vrednost žrtve.«
Tako je bilo zapisano v okrožnici ljubljanskega nadškofijskega ordinariata od dne 11. julija 1963 o pokojnem nadškofu.
To so bili še časi komunistične diktature, zato ni bilo dovoljeno
govoriti o preganjanju vere in Cerkve, katerega žrtev je bil
dolga leta zlasti škof Vovk. Ko je 1. decembra 1946 prejel
škofovsko posvečenje, je izrekel preroške besede: »Volja
božja naj bo tudi po meni vedno češčena, volja Cerkve
pa do potankosti upoštevana… S pripravljenim srcem
in pogumom molim, naj Bog z menoj razpolaga, naj mi križe dopušča in pošilja. Trdno
namreč zaupam, da tisti, ki breme ljudem izbere in naloži, po besedi Pavlovi našo
slabotnost tudi podpira. V Gospoda zaupam!«
Zadnje besede so njegovo škofovsko geslo, ki ga je junaško – svetniško uresničeval.

Od matere je prejel dobroto srca,
od očeta močno voljo
Ko prebiramo življenjepis Antona Vovka, spoznavamo, da je res bil “mož Božje previdnosti”. Na to
poslanstvo ga je Bog pripravljal že od otroštva. Po
starših mu je podelil darove, ki jih je Anton vestno
in odgovorno razvijal.
Rodil se je 19. maja 1900 pri Ribču v Vrbi, v isti
hiši, kjer je bil sto let poprej rojen prvak slovenskih
pesnikov France Prešeren – pesnikova sestra Mina,
poročena z Janezom Vovkom, je bila njegova stara
mati. Bil je deveti in zadnji otrok v Ribčevi družini.
Oče Jožef je umrl, ko je bilo Antonu komaj štiri leta.
Skrb za družino je padla na ramena matere Marije.
Najmlajšega sina je poslala v šole v Kranj, po smrti
matere pa je zadnja dva gimnazijska razreda končal
v Škofovih zavodih v Šentvidu.
Po maturi se je brez oklevanja odločil za duhovniški poklic. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija
1923 in v svoji duhovni oporoki, ki jo je narekoval
tega dne leta 1963, teden dni pred smrtjo, pravi:
»Zame je to najbolj srečen spominski dan mojega
življenja.« Pred očmi je imel samo en cilj: biti dober
duhovnik-dušni pastir, ljudi učiti, tolažiti, odvezovati, voditi, posvečevati, razdajati se jim, se zanje
žrtvovati. To je uresničeval na vseh postajah svoje
duhovniške in nazadnje škofovske službe.
Po novi maši je bil poslan za kaplana v Metliko,
kjer so ga Belokranjci vzljubili kot sto let pred njim
Friderika Baraga. Po treh letih je bil iz Metlike prestavljen v delavski Tržič: dve leti je bil kaplan, leta
1928 pa je postal najmlajši župnik ljubljanske ško2013 – AM – JULIJ

fije. Po dvanajstih letih nadvse uspešnega delovanja
so ga poklicali v Ljubljano, kjer je kot stolni kanonik
sprejel številne odgovorne naloge, ki jih je tudi v
težkih vojnih letih uspešno opravljal.

»Zaprli vas ne bomo,
trpeli pa boste!«
Ob koncu vojske je po odhodu škofa Gregorija
Rožmana na Koroško na ramena Antona Vovka padlo
breme vodstva ljubljanske škofije, ki ga je v svoji
zvestobi sprejel. Dne 1. decembra 1946 je prejel
škofovsko posvečenje, leta 1950 je postal apostolski
administrator ljubljanske škofije z vsemi pravicami
rednega škofa. Novi oblastniki so mu od vsega začetka dali vedeti, da ga ne sprejemajo. On pa ni poznal
strahu, ker je trdno zaupal v Boga. Nagajali so mu
že ob njegovem škofovskem posvečenju. Najhujše
pritiske je doživljal v letih 1947 do 1952. »Zaprli vas
ne bomo, trpeli pa boste,« mu je dejal notranji minister Boris Kraigher. Mučna so bila nočna zaslišanja,
ki so se vrstila včasih tudi večkrat na teden. »Pošteni
ljudje javno nastopajo podnevi, ne ponoči,« je dejal
zasliševalcem. Največkrat so ga na zaslišanje vozili
v Tacen. Pozno in zelo utrujen se je vračal domov,
o teh zaslišanjih mu je bilo prepovedano govoriti.
Vendar je vse te hude izkušnje zapisoval. Zapisi so
se kljub vsem preiskavam ohranili in leta 2003 so
izšli pri založbi Družina v zajetni knjigi z naslovom
V spomin in opomin, Ko te zapise prebiramo, začutimo zlobno pritlikavost tedanjih oblastnikov in
duhovno veličino škofa. Mučenje tega pokončnega
Kristusovega pričevalca je doseglo višek z zažigom
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na železniški postaji v Novem mestu 20. januarja
1952. Ameriški škof in pisatelj Fulton Sheen, ki je
zaslovel po svojih televizijskih verskih oddajah, je
po vrnitvi z drugega vatikanskega koncila dejal:
»Imel sem čast, da sem sedel ob škofu mučencu iz
komunistične države. Komunisti so ga živega zažgali.
Do smrti bo nosil sledove zažiga.«

»Obisk župnij je bil zame
oddih in poživitev«
Ves čas svojega škofovanja je bil Anton Vovk najbolj srečen med svojim ljudstvom. V svoji oporoki
na praznik sv. Petra in Pavla leta 1963, ob štiridesetletnici mašništva, je zapisal: »Hudo mi je, ko letos
zaradi bolezni ne morem na birme. Kako rad sem
hodil po župnijah, rad preprosto govoril odraslim in
otrokom. Vsak obisk katere koli župnije in slovesnoleta 1959 je bil Anton Vovk imenovan za rednega
sti je bil zame resničen oddih in poživitev.«
ljubljanskega škofa. Leta 1960 je prvič šel v Rim
V polnih cerkvah je s svojimi nastopi osvajal,
in se srečal s papežem Janezom XXIII., s katerim
vzgajal, vzpodbujal k lepemu življenju. Njegove
sta imela več podobnih značajskih potez. Ko je bila
besede so dajale občutek gotovosti in trdnosti.
ljubljanska škofija 22. decembra 1961 povzdignjena
Preplašenim in trpečim množicam je v tistih hudih
v nadškofijo, je Vovk postal prvi ljubljanski nadškof.
časih, ko so komunistični oblastniki hoteli iztrgati iz
Hudo bolan je oktobra 1962 šel na koncil v Rim.
src vse, kar je božjega, vliV bolezni in trpljenju je,
val pogum in budil upanje.
podobno kot papež Janez
Moč njegove besede ni bila
Pavel II., ponavljal: »Kasamo v silnem glasu, temkor in dokler Bog hoče!«
več zlasti v njegovi močni
Svoj junaški boj je doveri, ki jo je oznanjal. Škof
bojeval 7. julija 1963.
je bil v veliko oporo tudi
24. aprila 1999 je njegov
duhovnikom, zlasti preganaslednik nadškof Franc
njanim, da so ostali zvesti
Rode izdal odlok o začetsvojemu poslanstvu. V
ku škofijskega procesa za
oporoki je zapisal: »Gonjegovo razglasitev za blaspod, blagoslovi vse naše
ženega. Postopek je bil zaduhovnike! Neizmerno jih
ključen 12. oktobra 2007,
imam rad. Zato, ker so
zbrano dokumentacijo so
Gospodovi in zanj delajo.«
odnesli na Kongregacijo za
Počiva skupaj z nadškofom Jegličem
zadeve svetnikov v Rim.
Po smrti škofa Rožmana

DUHOVNA OPOROKA
nadškofa ANTONA VOVKA
29. junija 1963

Z bolniške postelje jo je svetniški nadškof narekoval svojemu tajniku Franciju Vrhuncu teden dni pred smrtjo.
Danes je god sv. apostolov Petra in Pavla. Zame
je to najbolj srečen spominski dan življenja, saj sem
bil na ta dan pred 50 leti posvečen v mašnika. Bogu
neizmerna hvala za to. Večje milosti mi ni mogel dati.
Zaradi bolezni trpim, Ne vem, če še kdaj doživim
današnjo obletnico. Naj bo vse Bogu darovano. ...
Hudo mi je, ko ne morem danes posvetiti novomašnikov. Molim, da bi bili dobri. Ohrani jih, Gospod in
blagoslovi vse naše duhovnike! Neizmerno jih imam
rad. Zato, ker so Gospodovi in zanj delajo in trpijo.
Zelo mi je hudo, če sem bil kdaj s kom bolj trd. Res,
le potreba je to prinesla in moji zmučeni živci. Sproti
sem odpuščal, vse pozabil, za isto prosim tudi vse
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svoje drage sobrate. Pri vsaki sv. maši sem se rad
vseh duhovnikov spomnil, za vsakega umrlega sem
takoj maševal. Nadvse bom srečen, če mi bodo duhovniki in redovniki vračali molitveni spomin. Hudo
mi je, ker letos zaradi bolezni ne morem na birme.
Kako rad bi hodil po župnijah, rad preprosto govoril
otrokom in odraslim. Vsak obisk katerekoli župnije in
slovesnosti je bil zame resničen oddih  in poživitev.
Bogu za vse hvala! ... Svojim sodelavcem in vsem,
ki so mi pripomogli živeti in trpeti, iskrena hvala
in zahvala. Zaupajmo v Gospoda! Molimo drug za
drugega! To sem narekoval sam. Ne v lastno hvalo,
pač pa na slavo Gospodovo. Amen.
JULIJ – AM – 2013

islam

Tina Vovk

MNOŽIČNI EKSODUS KRISTJANOV
IZ MUSLIMANSKEGA SVETA
Milijoni kristjanov iz islamskega sveta bežijo pred
80 tisoč kristjanov. »Odšli smo, saj so nas hoteli
preganjanjem in pobijanjem. Zgodovina se ponavlja;
ubiti, ker smo kristjani. Naši sosedi so se obrnili
podoživljamo, kako je nastal islamski svet, ki je bil
proti nam. Na koncu smo zbežali preko balkonov.
pred islamizacijo skoraj povsem krščanski.
Nismo si niti upali na ulico pred našo hišo,« je za
»Beg kristjanov iz regije je brez primere in vsako
The Independent povedala 18-letna sirska najstnica
leto bolj množičen,« je konec leta 2011 zapisala
Noura Haddad. Kristjani, tako menijo islamski borci
Ameriška komisija o mednarodnih verskih svoboščiza svobodo, v novi Siriji nimajo kaj iskati.
nah (USCIRF) ter dodala, da lahko za časa našega
Kmalu po arabski spomladi je svoje domove v
življenja kristjani povsem izginejo iz Iraka, AfgaEgiptu zapustilo okoli sto tisoč koptskih kristjanov.
nistana in Egipta, ta trend pa se pojavlja po celem
Septembra 2012 so majhno krščansko skupnost na
Bližnjem vzhodu.
Sinaju napadli in izselili z Al Kaido povezani musliNovice, ki prihajajo iz islamskega sveta, podpiramani. Vendar se je koptska ortodoksna cerkev pritojo to ugotovitev. Irak je bil prvi indikator usode, ki
ževala zaradi ponavljajočih se primerov preganjanja
čaka kristjane, ko se islamske sile enkrat osvobodikoptov z njihovih domov, ali s silo ali pa z grožnjo.
jo primeža diktatorjev, je za Fox zapisal Raymond
Kristjani pa ne bežijo le iz arabskega sveta, temIbrahim.
več tudi iz afriških in evropskih držav z večinsko
Leta 2003 je bilo v Iraku najmanj milijon krimuslimanskim prebivalstvom.
stjanov, dandanes jih je manj kot 400 tisoč, kar
Iz Malija je po islamskem državnem udaru leta
je posledica kampanje proti
2012 pobegnilo več kot 200 tikristjanom, ki se je začela z
soč kristjanov. Na severu, kjer
ameriško okupacijo države, ko
so uporniki nameravali ustanoso bile zbombardirane številne
viti islamsko državo, so hodili
krščanske cerkve, številni kriod vrat do vrat in v hišah iskali
stjani pa ubiti, mnogi tudi krimorebitne kristjane. Cerkve
žani ali obglavljeni. Napad na
in drugo krščansko lastnino
cerkev v Bagdadu leta 2010,
so izropali in uničili, ljudi pa
ko je umrlo 58 kristjanov,
mučili, da bi razkrili krščanske
je bila le ena v nizu krvavih
sorodnike. Najmanj en pastor
epizod.
je bil obglavljen.
Iraška vlada se mora oteNa tisoče kristjanov v EtiMinareti v Sarajevu
pati obtožb, da ni sprejela
opiji je moralo zbežati s svoji
potrebnih ukrepov za zaščito kristjanov ali preganja
domov, ker so muslimanski ekstremisti zažgali okoli
tistih, ki jih napadajo. USCIRF opozarja, da so bile
50 cerkva in ducat krščanskih domov, ko je bil neki
verske manjšine vedno pomemben del iraške družbe
kristjan obtožen, da je oskrunil koran.V Slonokoščeni
in jo držale skupaj, izginotje teh manjšin pa bi bilo
obali, kjer so kristjane dobesedno križali, so islamski
velika težava.
uporniki pobili na stotine, z domov pa pregnali na
Podoben vzorec se kaže v Siriji, kjer so kristjadeset tisoče kristjanov. V Libiji so islamski uporniki
ni dolga leta živeli v sožitju z vladajočo družino
več krščanskih verskih redov, ki od leta 1921 skrbijo
Al Asad. Kristjani na Bližnjem vzhodu kot verska
za bolne in potrebne pomoči, prisilili k begu.
manjšina nimajo veliko izbire kot da so se povezali z
Kristjani zaradi naraščajoče diskriminacije in islamočnim voditeljem, ki jih je ščitil, je za Der Spiegel
mizacije odhajajo tudi iz Bosne in Hercegovine, kjer
pojasnil eden od kristjanov v begunskem taborišču
jih živi še okoli 440 tisoč, pol manj kot pred vojno.
v Libanonu. Od začetka upora proti sekularnemu
V Sarajevu je bil zgrajen ducat mošej, za krščanske
predsedniku Bašarju Al Asadu se uporniki v zadnjem
cerkve pa ni bilo izdano nobeno gradbeno dovolječasu vedno bolj islamizirajo, v državo so prišli celo
nje. Oblasti kljub odločitvi Evropskega sodišča za
tuji islamistični borci, ki jim svetujejo. Salafisti so
človekove pravice še vedno niso vrnile na stotine
upornike nastrojili proti kristjanom, ki so želeli v
nacionaliziranih cerkvenih nepremičnin.
sirskem konfliktu ostati nevtralni. Celotne regije in
»Po vsem islamskem svetu – v državah, ki si ne
mesta, kjer so stoletja živeli kristjani, so sedaj pradelijo rase, jezika, kulture ali gospodarstva, delijo
zni. Opozicija kristjane ugrablja, pleni in obglavlja,
si le islam – kristjane preganjajo in so že skoraj
vse v skladu s pozivi mošej, da je sveta dolžnost
izginili. To je pravi obraz preporoda ekstremnega
pregnati kristjane.
islamizma,« trdi Raymond Ibrahim, avtor knjige
Oktobra 2012 je bil umorjen zadnji kristjan v
Ponovno križani: Razkrivanje nove vojne islama
Homsu, ki je bil pred prihodom islamistov dom okoli
proti kristjanom.
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215

preganjanje kristjanov

Nancy Meyer

PREGANJANJE KRISTJANOV
NARAŠČA
Po podatkih nevladne organizacije Open Doors
USA najmanj 100 milijonov kristjanov v 65 državah trpi preganjanje. Pregnjanje lahko pride od
terorizma, kot je primer v tako imenovani “arabski
pomladi”, ki je sprostila pobijanje, napade in požiganje proti krščanskim Koptom v Egiptu. Državljanska
vojska v Siriji je prisilila na tisoče kristjanov, da so
zbežali iz dežele, ko so njihove skupnosti postale
tarča nasilja in ugrabitev. Zmešnjava najhujših let v
Iraku je po podatkih MidEast Christian News service
povzročila porušenje več kot 300 cerkva.
Preganjanje lahko povzroče tudi vlade. Severna
Koreja postavlja kristjane izven zakona in kaznuje
krščanstvo z zaporom v delovnih taboriščih ali celo
s smrtjo. Savdska Arabija predpisuje smrt za spreobrnjenje v krščanstvo. Pakistan je znan, da zakon
o bogokletju brez sramu izkorišča proti kristijanom
Za vse to širjenje zatiranja krščanstva smo zvedeli
po zaslugi dela Open Doors in drugih organizacij ter
posameznikov, ki so vznemirjeni zaradi protikrščankega fanatizma.
Organizacija International Christian Concern ureja
spletno stran Persecution.org, kjer dokumentira napade na kristjane po svetu. Zadnja poročila govore
o diskriminaciji pri gradbenih dovoljenjih in prisilnih
zapiranjih cerkva v Indoneziji, o množičnem nasilju
budističnih nacionalistov proti kristjanom in muslimanom v Šri Lanki, in o sudanskih letalskih poletih,
s katerimi pobijajo krščanske civiliste na območju
gorovja Nuba.
Open Doors vzdržuje seznam držav, kjer se dogaja
najhujše zatiranje. Na vrhu seznama je 20 musliman-

skih držav, kot so Savdska Arabija, Afganistan, Irak,
Somalija, Mali, Iran, Jemen, Sudan, Pakistan, Libija,
Uzbekistan, Turkmenistan in Katar. To so dežele, kjer
je preganjanje ocenjeno kot skrajno ali zelo ostro.
Muslimansko preganjanje zasleduje Raymond
Ibrahim pri Gatestone Institute in Middle East Forum.
Njegovo zadnje obvestilo govori o sirskih upornikih,
ki so obglavili kristjana in z njegovim truplom krmili
pse, o savdski verski policiji, ki je vdrla v hišo in
zaprla 41 ljudi, češ da so “načrtovali praznovanje
božiča”, ter dejanje muslimanskega revolveraša,
ki je umoril krščanskega spreobrnjenca v Somaliji.
Ibrahim hoče s svojim delom dokazati, da je »preganjanje krščanstva v islamskem svetu na najboljši
poti, da postane splošno.«
Po statistikah je na Bližnjem vzhodu in v severni
Afriki, rojstnih krajih krščanstva, danes 4% kristjanov. Pred stoletjem jih je bilo 20%. Omembe je
vredno, da število krščanskega prebivalstva raste
v Izraelu, edini državi na tem področju, ki gradi na
zahodnih vrednotah in je zatočišče kristjanov, ki so
povsod drugje preganjani. Na zadnjem seznamu
Open Doors so Palestinska ozemlja poskočila s 44.
na 36. mesto med preganjalci kristjanov.
Poročevalec Rupert Shortt, pisec knjige “Christianophobia”, ki jo je objavila britanska založba Civita,
modro opozarja: »Verska svoboda je kanarček v
rudniku splošnih človekovih pravic« (rudarji so za
varstvo pred rudniškimi plini včasih jemali s seboj v
rudnike kanarčke, ki so zanje bolj občutljivi kot ljudje; op. ur.). Preganjanje kristjanov ima torej poleg
verskega tudi družbeni pomen. (Chicago Sun Times)

ni pravice za kristjane, žrtve pokolov v Orissi v Indiji
Pet let po protikrščanskih pokolih, ki so prizadeli
okrožje Kandhamal v indijski državi Orissa, je pravica
še daleč in nekaznovanost triumfira. V “pogromih”
leta 2008 je bilo 400 vasi “očiščenih” vseh kristjanov.
Več kot 5.600 hiš in 296 cerkva je bilo požganih,
mrtvih je bilo 100 (vlada jih prizna samo 56), na
tisoče ranjenih, veliko žensk (med njimi ena redovnica) posiljenih, 56.000 ljudi je ostalo brez strehe
nad glavo. Preiskave so bile z zamudo in površne:
samo dva inšpektorja in majhna skupina preiskovalcev je poskušala pregledati veliko število prijavljenih
primerov nasilja. Policija tudi ni obravnavala primerov, v katerih so žrtve umrle pozneje v bolnišnicah
ali begunskih taboriščih zaradi ran, ki so jih dobile
v času nasilja. V kazenskih preiskavah za požige,
umore, posilstva in nasilje po besedah katoliškega
aktivista Johna Dayala “vlada neprodirna tema”.
Aktivist poroča o številkah, ki dajejo jasno sliko o
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nekaznovanju. Kristjani so prijavili 3.232 kazenskih
primerov. Policija jih je sprejela samo 1.541, kljub
temu pa ni takoj podala “First Information Report”
(poročilo o prvih informacijah, ki uradno sproži sodni
postopek), ki ga ukazuje indijsko kazensko pravo.
Med neprestanim izločanjem primerov je samo 828
prijav zasebnih državljanov sprožilo sodni proces. V
327 primerih so bile preiskave razglašene za končane in v sproženih sodnih procesih so bili krivci v
169 primerih oproščeni. Vsega je bilo oproščenih
1.597 obtoženih, kar je pa majhno število glede na
množico ljudi, ki so se udeležili pokolo. Do oprostitev
pride ker glavnim pričam grozijo ali jih zastrašujejo.
V 86 primerih so bile izrečene zelo mile obsodbe, in
to ne zaradi prijavljenih storjenih zločinov, ampak
zaradi manjših prestopkov. V 90 primerih še tečejo
preiskave, toda bolj ko teče čas, manj je možnosti
zbrrati neoporečna pričevanja. (Agencija Fides)
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega pol stoletja starega misijonskega cekarja

POLNOČNI OBISK
Katerega leta se je to zgodilo, ne vem več. Vse
ostalo pa mi leži v spominu še danes med japonskimi gorami, ki so na pol poti med ravnino in goro
Fudži. Poletje je tudi med visokimi bori, čeprav je
že enajst zvečer. Na griču smo, v preprosti gorski
koči, in pijemo čaj, tokrat poseben kitajski čaj, malce
drugačen od japonskega po barvi in okusu. Pijemo
ga toplega, čeprav je nočni zrak topel: toplota ohranja čajev okus. Šest nas je: jaz in gospod Čan sva
gosta; gospod Čan je stari (čustveno stari) prijatelj
četverice okrog mize, japonsko široko razvejane
družine s koreninami v Tajvanu. Gospod Čan pa je
pravi Tajvanec, čeprav dobro govori japonsko. Sebe
imenujem gosta v posebnem pomenu: za mesec dni
so mi prijatelji v Tokiu dali svojo kočo na razpolago,
ker so sami odšli v Evropo “na obširen obisk muzejev
in slavnih cerkva” – upam, da zanje cerkve niso na
isti ravni kot muzeji...
Torej pijemo čaj, počasi, z užitkom. Moram pripomniti še: kadar mi dajo na razpolago – kot tokrat
– gorsko kočo, mi dajo tudi polnomočno svobodo:
lahko povabim kogarkoli za ta čas. To velikodušnost
izrabim v tesni zvezi s svojim socialnim delovanjem:
povabim, na primer, družino z otroki. Tudi nepetične
družine povabim na oddih, nikdar pa žene ali dekleta
brez spremstva. Japonci, ki živijo v bližini, bi v takšnem primeru skomignili z rameni, toda čutil sem,
da bi naš Gospod v svoji modrosti tega ne odobraval.
Gospod Čan nam je prinesel čisto poseben čaj,
pravzaprav celo škatlo čajnih vrečic. In še to in ono.
Pravzaprav je hotel obiskati svoje prijatelje v Tokiu,
a so mu sporočili – potem, ko so se zmenili z menoj
–, da jih naj raje obišče v hladnih višinah pod Fudži.
O čem govorimo? O tajfunu, ki je pred enim tednom divjal v teh gorah okrog pol noči, trgal strehe
tudi z modernih hiš, razbičal v dolini ležeče jezero
tako zelo, da je jezero naraslo in preplavile više ležečo cesto, in končno dvignil polovico griča – od te
naše koče uro in pol oddaljenega – ter ga vrgel na
pod gričem ležečo vas; menda so skoraj vsi vaščani
umrli. Za hip se zamislimo. Morda kdo od nas pomoli
zanje: med umrlimi je bilo tudi določeno število
otrok. Gospod Vsemogočni, usmili se jih vseh! V
vršičih visokih borov, ki stoje okrog koče, se oglasi
veter. Kot da bi hotel pripomniti, da s tajfunom ni
imel nobenega dogovora. In spet odide.
Miza, na kateri počivajo naše skodelice čaja, se
začne tresti. Tla pod stoli kot da hočejo vstati. »Potres,« črkujejo naše oči, vstajamo, ker ne vemo,
kako se bo grič pod kočo obnašal. V stari uri na steni
enakomerno bije polnoč. Zemlja se umiri, potem se
naenkrat znova – kot da je malce pijana – pomika na
levo, potem na desno, vsaj tak občutek imamo. Naše
oči so uprte v mizo in v tla. A zemlja se je umirila.
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Samo med nami zaupano: pri vsakem potresu se
s srcem obrnem v nebo in zaprosim za u-mir-itev.
Naenkrat se daleč spodaj v dolini oglasi policijski
avto. Še zmeraj stojimo, da bi nas morebitni naslednji potres ne iznenadil. Le naš Tajvanec spregovori:
»Upam, da policijski avto ni ame. Med potjo sem
izgubil potni list, ali pa so mi ga ukradli. V potni list
sem vtaknil povabilo za to kočo in če so našli moj
potni list, vedo, kje se nahajam.«
»Kar mirno posedimo in pijmo odlični čaj, saj nam
je potres odvzel nekaj spanca,« predlaga najstarejša
gospa naše družbe.
Smehljaje sedemo kot na ukaz. S kotličkom grem
po vročo vodo. Pozabil sem omeniti, da je bila koča
odprta na verando; vrata med njo in kočo so bila trdo
spletena iz vrbovih vej, bolj odpornih proti tajfunu
kot pa steklo.
Medtem se je mesec približal vrhovom borovcev.
In tudi sirena policijskega avtomobila. Tajvanec hoče
vstati, a ga poleg sedeča gospa z rahlim dotikom
rokava potisne nazaj. Na oni strani verande je široka
pot navzdol, zdi se nam dovolj široka za policijski
avto – če je namenjen k nam. In res se nam bliža,
lagodno, zanesljivo. Sirena ugasne. Med grmičevjem
se zasvetijo rdeče luči. Iz teme se izmota policist in
obstoji pred verando. Vljudno se prikloni in salutira
(morda je najprej salutiral, potem se priklonil – ne
vem več, pozabil sem, oprostite):
»Ali je gospod doktor Kos doma? Za tolmača ga
prosimo; čez dobre pol ure ga pripeljemo nazaj.«
Že večkrat sem jim bil v pomoč – takrat namreč še
niso imeli dovolj izvežbanih ljudi za tako odmaknjene – čeprav zmeraj bolj turistične – kraje. Vedo, da
sem misijonar, a zmeraj me kličejo “gospod doktor”,
seveda po japonsko. Že dejstvo, da smo misijonarji
šolani ljudje, ta ali oni celo sposoben – tudi po vseh
japonskih merilih – delovati na univerzi, je v čast našemu Gospodu in v bodrilo znanja žejnim Japoncem.
Skupini precej pijanih tujcev-turistov raztolmačim, da je razgrajanje sredi noči na Japonskem prepovedano. Glavni govorec, še kar trezen, mi reče,
da že pol ure skušajo dopovedati policiji, da si želijo
še nekaj barov: dva so obiskali, a nista imela dovolj
pijač na razpolago... so še kje naokrog kakšni bari?
»Seveda,« so policisti veselo pritrdili, jih – skupaj
z menoj – vtaknili v velik policijski avto in po okrog
15 minutah odložili pred skupino z mesečino ožarjenih – recimo – barak. Nazaj grede smo se – policisti
in jaz – vozili s sireno.
»Čudovito hitro,« pripomnim šoferju, poleg katerega sem smel sedeti.
S komaj opaznim nasmeškom in z očmi uprtimi
v noč na cesti mi reče:
»Strogo službeno!«
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HONDURAS
nasilje in zloraba otrok
Honduras je najrevnejša država v Srednji Ameriki, kjer je največ nasilja nad mladoletnimi. Pri 8
milijonih prebivalcev je na vsakih 100.000 ljudi 82,1
umorov. Od prebivalcev jih je 80% revnih ali skrajno
revnih, 20% jih pripada spodnjemu srednjemu sloju,
bogatih je pa le nekaj, ki pa so si prilastili vse gospodarstvo in politiko. Več kot polovica prebivalcev
so otroci in vsak dan je umorjen najmanj eden. V
nekaj letih je bilo umorjenih 7.300 mladih deloma
s strelnim orožjem, deloma jih je pobila policija,
vojska in varnostne sile, deloma pa prekupčevalci z
mamili, ali pa so padli v spopadih mamilarskih tolp,
ali pa so jih pobili najeti morilci kriminalnih združb.
Vsak dan so umorjeni trije mlajši od 22 let. Nekaj
14-letnikov, ki so zapleteni v organizirane bande, je
tako prestrašenih, da store samomor, če jim uspe
pobegniti. Pol milijona otrok ne hodi v šolo, nekateri delajo vsak dan že v starosti 6 ali 7 let, čeprav
zakon prepoveduje zaposlitev otrok do 14. leta, do
polnoletnosti pa ne bi smeli delati več kot 6 ur dan
in ne pri nevarnih delih. Med dekleti jih je 20.000 od
8. do 18. leta zaposlenih kot služkinje, nad katerimi
izvajajo fizično in moralno nasilje. V rudnikih, pri
ribolovu in na plantažah kavovca in sladkornega trsa
dela 300.000 otrok. Vsako leto pobegne 100.000
prebivalcev Hodurasa v Združene države, med njimi 8.000 otrok, ki jih posiljujejo, prodajajo, silijo v
prostitucijo ali celo vzamejo lastnim družinam. Starši, stari starši in drugi sorodniki posiljujejo otroke,
med njimi pa spet starejši posiljujejo mlajše. Država postaja država mamil, kjer vsak dan pristaneta
dva aviona polna kokaina in kjer svobodno kroži na
milijone kosov orožja, ki ga ne nadzoruje nobeden
od 60.000 zasebnih varnostnikov. Katoliške župnije
skušajo narediti, kar se da, vendar je vse skupaj le
kaplja v morje. (Agencija Fides)

INDIJA
letno 6.000 nedoletnih
rešenih s ceste
Na ulicah mesta Bangalore se vsak dan bori za
preživetje na tisoče nedoletnih. Najtežje je za dekleta: pogosto jih družine ne marajo, ker imajo rajši
sinove, zato so pogosto zlorabljene in prisiljene v
prostitucijo. Salezijanci so skupaj s številnimi laičnimi
sodelavci začeli s programom, ki vsako leto umakne
s cest na tisoče otrok in najstnikov in jim omogoči
neko bodočnost. Kot poroča voditelj tega programa,
danes v Indiji po en najstnik od štirih ne hodi v šolo
in samo v Bangalore je 50.000 nedoletnih, ki žive
in delajo na cestah. Delno so to sirote in zapuščeni,
pa tudi taki, ki so ušli od doma. Prosjačijo, zbirajo
odpadke in podobno. Več kot sto salezijancev in
animatorjev, ki delujejo v tem programu, reši vsako
leto s ceste okrog 6.000 nedoletnih. (Agencija Fides)

MEHIKA
otroci delajo brez plačila
V mehiški državi Chiapas dela okrog 199.000
otrok v starosti od 5 do 17 let,ne da bi dobili kako
plačilo. Problem otrok, ki delajo na cestah, je še
daleč od rešitve in mnoga dela, ki jih opravljano
mladi, so zelo tvegana za njihovo fizično varnost.
Je pa mnogo otrok, ki nimajo druge možnosti za
vzdrževanje in si skušajo zaslužiti za življenje z nevarnimi dejavnostmi, v katere jih pogosto spravljajo
kriminalne organizacije. Na mestnih ulicah, v parkih
in na križiščih je mogoče srečati otroke, ki prodajajo
žvečilni gumi, čistijo čevlje mimoidočim, umivajo
avtomobilske šipe ali opravljajo kakršno koli ročno
delo. Mnogi delajo na nasadih kavovca, banan in
manga in spremljajo priseljene kmečke delavce iz
Srednje Amerike. (Agencija Fides)

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

TROJKA:
BRUSELJSKA ALI VATIKANSKA?
Kaj je bruseljska trojka, vemo. To so trije finančni strokovnjaki, ki jih pošljejo iz Bruslja v tisto članico Evropske unije, ki je svoje gospodarstvo tako
zavozila in uničila, da postaja nevarna celotnemu bančnemu in gospodarskemu ustroju Evropske unije. Naloga te trojke je spraviti v kraj vse nesposobne
gospodarstvenike in iztisniti iz države dolžnice plačilo dolgov za vsako ceno. Pri tem jim ni mar noben načrt vlade in nobeno pomanjkanje prebivalstva.
Ko so vsi mednarodni dolgovi poplačani, trojka odide, država pa lahko začne graditi svoje gospodarstvo – iz nič.
Izraz “vatikanska trojka” bi zaman iskali po leksikonih in enciklopedijah. Kaj pomeni, bo jasno iz članka, ki ga je v spletnem Časniku objavil Matija
Gabrovšek prav pod tem naslovom: Vatikansa trojka.
Dobri dve leti sta minili od izbruha finančnega poloma v mariborski
nadškofiji, ter leto od takrat, ko sem na teh straneh ugotavljal, da božji
mlini meljejo počasi. A pred letom sem še gojil upanje, da bo zgodba slej
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kot prej vendarle dobila epilog. Z vso resnico, sprejetjem odgovornosti,
pokoro, če bi se pokazalo kot potrebno, tudi s kazenskim pregonom.
Čeprav se je v tem času nekajkrat govorilo, da bo menda v kratkem
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objavljeno poročilo, se ni zgodilo nič takega. Tudi govorice o morebitnih
odstopih nekaterih iz samega vrha slovenske Cerkve se niso uresničile.
O največji finančni polomiji v mladi državi se skorajda več ne govori.
Videti je, da se uresničujejo besede enega izmed najvplivnejših teologov
v državi, da so verniki že marsikaj požrli, bodo pa še tole.
Zdi se, da je res tako. Lansko pomlad je pater Bogdan Knavs s svojim
pozivom še uspel razburkati ozračje, pridružili smo se mu nekateri od
komentatorjev, od takrat pa že skoraj leto dni vlada popoln mir, morda
bi se sicer bolje prilegal izraz otopelost. Kar kaže predvsem na to, da
smo nad stanjem, vsaj zaenkrat, obupali.
Nikoli več ne bo, kot je bilo
Morda se bo komu zdelo neprimerno, da na teh straneh in v teh
krogih uporabljam citate nekdanjega predsednika države. A se mi zdi
uporaba Kučanovih besed čisto na mestu za stanje v slovenski Cerkvi.
Že mogoče, da se navzven zdi, da smo verniki še enkrat več požrli, kar
so nam vrli dostojanstveniki skuhali, a pozabili nismo. Le vrnili smo se
v župnije, kjer živimo svoj vsakdan. Skupaj z duhovniki, patri, kateheti

in sožupljani še naprej z veseljem poklepetamo po maši, pomagamo
pri čiščenju in obnovi cerkve, sodelujemo pri pripravi maš in organizaciji
župnijskih praznikov. Beremo, pojemo, ministriramo in te dni po šmarnicah igramo nogomet. V župnijah je večinoma še vedno vse, kot je bilo.
Četudi je morda navzven videti, da se ni nič spremenilo, pa nas
drobni občutki vsake toliko časa opomnijo na nerazčiščeno zgodbo. Ko
se, denimo ob branju pastirskega pisma, ujamemo pri razmišljanju o
dvojni morali.
Včasih, nedolgo tega, smo bili priložnosti, ko je v župnijski vsakdan
posijal žarek iz višjih logov cerkvene hierarhije, veseli. Danes je, žal, drugače. Med verniki in vodstvom slovenske Cerkve je zazijal širok prepad,
za katerega ne verjamem, da ga bomo prav kmalu uspeli premostiti, saj
v zadnjem letu nisem opazil niti najmanjšega znamenja, ki bi obetalo
pozitivne premike.
Zdi se, da slovenska Cerkev, podobno kot država, svojih problemov
ni sposobna rešiti sama. Ali nam bi torej lahko iz stiske pomagala kakšna
vatikanska trojka?

Očitno mariborske zadeve niso prevzeli “božji mlini”, ki meljejo počasi, ampak vsaj meljejo. Očitno so jo prevzeli “vatikanski mlini”, ki meljejo še
počasneje, če sploh meljejo. Posledica tega je prepad med verniki in vodstvom slovenske Cerkve. In da bo jasno: pod vodstvo štejejo škofije in njihovi
uradi. Župniki in kaplani so med verniki. Finžgar v svojih “Letih mojega popotovanja” omenja nekega farana, ki je ob nabirkah za škofijske namene v
pušico vedno namesto denarja smuknil gumb. Danes je mnogo (verjetno večina) vernikov, ki ob takih prilika niti gumba ne tvega, ampak enostavno
pogleda proč. Vem kar za nekaj župnij, ki jim ne manjka darov za domače vzdrževanje in druge potrebe, čim je pa oznanjeno kaj za škofijo, je pušica
skoraj prazna.
Te dni mineva 50 let od smrti nadškofa Antona Vovka. Ne le, da me je birmal in posvetil v duhovnika, dostikrat sem ga srečal tudi zasebno in bil
z njim v družbi, delal sem v njegovi škofiji. Si kaj predstavljate, kako v mojih očeh izpade primerjava članov slovenske škofovske konference z njim?
Morebiti mu kdo izmed njih seže celo do gležnjev, bolj visoko pa gotovo ne. Tukaj bi tudi vatikanska trojka nič ne opravila, če bi sploh obstojala. Bi
morala preveč pometati.
Zdi se, da je Cerkev v Sloveniji verna slika Slovenije in njene sedanje vlade. Da so Slovenijo ves čas usmerjali komunisti (če ne odkrito pa prikrito),
je menda jasno. In ob tem mi prihaja na misel šala, ki smo jo včasih pripovedovali o tem da so bili med prvimi komunisti sveti trije kralji, ki so šli za
zvezdo in prišli v štalo. V kakšno štalo so komunisti pripeljali Slovenijo, je na Siol.net popisal dr. Matevž Tomšič pod naslovom “Napad na realnost”.
Potem ko so tisti, ki se jim je letos uspelo povzpeti na oblast, jasno
pokazali svojo rentniško mentaliteto in pomanjkanje kakršnekoli resne
razvojne vizije – saj je edino, kar jim pride na pamet za reševanje
kriznega položaja, nabijanje dodatnih davkov že tako močno obdavčenim državljanom –, so začeli pospešeno izgubljati stik z realnostjo
in napadati tiste, ki jim to prikazujejo. Pri tem krivca ne vidijo samo v
domači opoziciji in tistih nekaj “malopridnih medijih”, ampak tudi v
mednarodnih ustanovah. Tako je gospodarski minister Stepišnik pred
kratkim lamentiral, kako da Evropska komisija “ne razume Slovenije”,
ko nasprotuje državni pomoči “izbranim” podjetjem (takšna pomoč je
v evidentnem nasprotju s pravili Evropske unije). Še dlje je šla njegova
predpostavljena, tj. premierka Bratuškova, ki je napovedala kar tožbo
zoper bonitetno agencijo Moody’s, ker naj bi Sloveniji z znižanjem
bonitete storila krivico.
Zadnje kaže na nepripravljenost soočiti se z resničnim stanjem
v državi. Ali kot je dejal Matej Lahovnik, tožiti bonitetno agencijo je
tako, kot če bi nekdo tožil izdelovalca ogledal zato, ker mu ne ugaja
njegova podoba v njem. Seveda ocenam teh ustanov ni mogoče vselej
popolnoma verjeti. Prav tako ni mogoče izključiti partikularnih motivov
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tistih, ki jih vodijo, in s tem njihove pristranskosti. Vendar njihove ocene
niso nekaj zavezujočega. Pomenijo zgolj oporo vlagateljem za odločanje o naložbah, na katero se ti lahko naslonijo ali pa tudi ne. In če te
ocene upoštevajo, potem jih očitno imajo za realistične. Pa če se vlade
posameznih “prizadetih” držav ob tem postavijo na glavo.
Očitno vladajoči menijo, da je Slovenija nekakšen unikum, kjer
pravila razvitega sveta ne veljajo. Zato zunanji dejavniki vanjo ne
smejo posegati – razen takrat, ko jo je treba oskrbeti s finančnimi
resursi. Vendar vlada v tem svojem bivanju v lastnem namišljenem
svetu ni osamljena. Družbo ji delajo osrednji mediji ter velik del civilne
in akademske sfere, na čelu s t. i. vstajniki. Protievropski, protizahodni
in protikapitalistični sentimenti, ki jih v zadnjem času intenzivno širijo
ti krogi, tako pomenijo upor zoper realnost.
Takšno vedenje kaže na neko fundamentalno nezrelost. Na nezmožnost soočiti se s svojimi dejanji in prevzeti odgovornost zanje.
Namesto tega prelagajo krivdo na tiste, ki opozarjajo na slabosti in ki
nočejo servisirati dosedanjega zavoženega načina življenja te družbe.
Zakaj ne bi uvedli še postopkov zoper vse, ki Sloveniji nočejo posoditi
denarja pod dovolj ugodnimi pogoji?
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➧

V težnji po ohranitvi pajdaškega kapitalizma se vladajoča garnitura – ob pomoči lokalnih revolucionarnih sanjačev – očitno odloča
za spopad z institucionalnim okoljem razvitih zahodnih družb. Kar bi
lahko privedlo do izolacije. Tako nas bodo kaj lahko pripeljali v položaj,

podoben tistemu iz zgodbe Frana Milčinskega, ko so se Butalci spopadli
s pametjo – in zmagali!
Kaj bi takšna butalska zmaga pomenila, bi državljani zelo kmalu
občutili v svojih družinskih proračunih.

Prav zanimiva je preobrazba tako imenovane “slovenske levice” in njenih nebuloznih načrtov, ki imajo samo en cilj: za vsako ceno ohraniti privilegije
roparske tranzicijske bande in “javnega sektorja”, ki nič ne ustvari, pač pa dobro živi na račun državnega proračuna. To je razložil v Financah dr. Janez
Šušteršič pod naslovom “Socialisti na pohodu”.
Slovenska levica postaja najbolj nazadnjaška politična sila v državi.
Izjave, ikonografija in nastavki za oblikovanje političnega programa, ki
zadnje tedne prihajajo v javnost, so polni protievropske in protikapitalistične ideologije ter revolucionarnega zanosa. Bistvo vsega skupaj pa je
seveda boj za vnovično koncentracijo družbenega bogastva ter politične
moči pri tistih, ki bi vse to morali dokončno izgubiti že pred 20 leti.
Se vam tale ocena zdi pretirana? Spomnimo se skupaj nekaterih
izjav, ki vsaka zase morda delujejo zgolj smešno, postavljene druga drugi
ob bok pa rišejo sliko, ob kateri bi nas morala miniti volja do smeha.
Z bajoneti proti trojki
Janez Stanovnik, ki se je nekoč kitil z nazivom oče naroda in se zdaj
vede, kot da bi želel postati njegov pradedek, je na slovesnosti Zveze
združenj borcev povedal tele revolucionarne besede: »V Sloveniji ima
oblast ljudstvo. Če ima oblast ljudstvo, zakaj pa je potem treba neko
zlato pravilo, ki ga uveljavlja Bruselj, trojka, trije žandarji z bajoneti,
nasajenimi na puške. Zakaj? Mi smo lepo povedali in v praksi uveljavili,
da nam ne bo gospodaril niti Beograd, niti Bruselj, pa tudi ne Wall Street
... in to je sporočilo narodnoosvobodilne borbe.«
Narodnoosvobodilna borba, vsaj tako so nas učili v šoli, se je borila
proti ljudem, ki so po Sloveniji hodili s pravimi puškami in pobijali vse,
ki so se temu uprli, pa tudi tiste, ki se niso, tako malo za zgled preostalim. Ko nekdo reče, da bi se morali proti trojki boriti tako, kot so se
partizani proti okupatorjem, je s tem trojko izenačil z nacisti in fašisti.
Od tu do naslovnice Mladine, kjer bo Barosso narisan s hitlerjevskimi
brčicami, Lagardova oblečena v krilce Marlene Dietrich, Draghi pa bo v
rokah držal sveže izdane obveznice mefo, s katerimi so nacisti financirali
gospodarsko obnovo, nas loči samo še nekaj izpraznjenih šestorčkov
piva po njihovem uredniškem sestanku.
Proti kapitalizmu z nacionalsocializmom
Zoran Janković je na prvomajski proslavi govoril o tem, da živimo
»neko obliko kapitalizma, ki nikomur ni všeč« ter da bo treba iskati
nove oblike sožitja, solidarnosti in tovarištva. Janković seveda ni
toliko filozofa, da bi znal povedati, kaj naj bi te nove oblike bile, so
pa to povedali na okrogli mizi, ki jo je v okviru Foruma 21 organiziral
njegov politični mentor. Nova programska domislica levice se imenuje
demokratični socializem.
Več o tem si lahko preberemo na spletni strani Iniciative za demokratični socializem, ki jo krasi rdeča petokraka zvezda. Demokracija
pomeni ljudska zborovanja, delegatski sistem, participativni proračun
ter demokratičnoplansko delitev dobrin. Socializem pomeni skupno
lastništvo zaposlenih, odpravo trga in konkurence, preoblikovanje
bank v javni servis po zgledu javnega zdravstva in šolstva ter dvig
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progresivnosti obdavčitve, s katero bi vse to financirali.
Stična točka, ki druži oživljanje vere v socializem in demoniziranje
evropskih institucij, začinjeno s kulturnim bojem proti neoliberalizmu,
je seveda nasprotovanje privatizaciji.
In ko združimo socializem z nacionalnim državnim lastništvom
ključnih proizvodnih in storitvenih kombinatov, nam postane jasno, kaj
je pravo ime za tisto, kar nam kot prihodnost ponujajo levi vizionarji:
nacionalni socializem.
Revolucija žre svoje otroke
Morda si mislite, da je Janez Stanovnik samo zabaven striček, Milan
Kučan neškodljiva korifeja in Zoran Janković razpet med slovenskim
pravosodjem in eksotičnimi davčnimi oazami ter da je zato vse tole
pisanje eno navadno paranoično pretiravanje. Toda: kdo pa so tisti
politiki na levici, ki so vplivnejši od teh in bi lahko voz potegnili v kakšno
bolj znosno smer?
Ni jih. Natančneje rečeno, vsi po vrsti izpadajo iz igre. Pahor je varno
spravljen v kraljevsko vlogo predsednika republike, Bratuškovo ljudje
vse bolj dojemajo kot nedoraslo svoji vlogi, Viranta bo kot bumerang
pokopalo njegovo lastno moraliziranje, LDS je postala društvo za sobotno obujanje spominov, Zares pa deluje samo še v ozadju kapitalsko-političnih omrežij. Ko bodo vsi ti odpadli, bodo ostali samo še omenjeni
strički in njihova množicam privlačna ideologija.
Ne verjamem, da je treba razlagati, zakaj demokratični socializem
ne deluje. Kdor vendarle potrebuje pomoč, naj si poišče pisanja ekonomistov in družboslovcev iz osemdesetih let. Takrat so znali lepo razložiti,
da socializem propada prav zaradi zanikanja trga, osebne gospodarske
pobude in zasebne lastnine, Jugoslavija pa razpada zaradi pomanjkanja
demokracije. Če so v osnovni celici Zveze komunistov na ekonomski
fakulteti to razumeli že takrat, ni vrag, da ne bi znali svojim tovarišem
tega danes še enkrat pojasniti.
Proti socializmu s klasičnim liberalizmom
V primerjavi z levico je slovenska desnica precej bolj proevropska
in liberalna. Vendar je skoraj nemogoče, da bi desnica dobila volitve.
Vsaj ne toliko časa, dokler bodo odvisni od enega samega voditelja, ki
se srečuje z vedno novim voditeljskim obrazom levega piarja. Tako kot
v košarki ima tudi na volitvah več možnosti tisti, ki ima daljšo klop.
Edino pravo alternativo bi lahko ponudil klasični liberalizem. Vendar
se ta, ne le pri nas, vse preveč ukvarja z zavračanjem populističnih
očitkov neoliberalizmu in kapitalizmu na splošno. Veliko bolj produktivno bi bilo priznati, da težava obstaja, a hkrati povedati, da obstajajo
tudi veliko boljši odgovori od tistih, ki jih ponujajo socialisti. Je res, da
lastniki in direktorji pogosto postavljajo delavce v brezpraven položaj?
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Seveda je, toda odgovor na to ni ekspropriacija, ampak pravna država.
Je res, da gonja za dobički uničuje okolje? Res, toda to ne pomeni, da
potrebujemo državni ekološki fašizem, ampak tržne rešitve, ki bodo
ekonomski interes uskladile z imperativom trajnosti. Je res, da je v krizi
potrebna aktivna fiskalna politika? Je, toda to še ne pomeni, da moramo
brezglavo zadolžiti pet naslednjih generacij in podržaviti podjetja. Je
res, da so mednarodne organizacije pogosto silile države v škodljive
ukrepe? Vsekakor, toda to še ne pomeni, da moramo z internacionalo

na ustih vzpostaviti novo svetovno ekonomsko ureditev. In tako naprej.
Težava torej očitno ni v moči argumentov, ampak bolj v tem, da
partizanske pesmi in gesla o solidarnosti vznemirijo več src in orosijo več
oči od racionalne politike, ki noče igrati na poceni demagogijo. Gotovo
pa tudi v tem, da ljudje, ki nočejo, da se drugi preveč mešajo v njihova
življenja, še zlasti če za to mešanje uporabljajo državo in oblast, ne čutijo
posebne odgovornosti, da bi se sami mešali v življenja drugih samo
zato, da bi jim preprečili delati neumnosti, za katere so se sami odločili.

Namene in prizadevanja te čudne politične spake, ki se ji reče “slovenska levica” je neusmiljeno razgalila v Reporterju dr. Maja Sunčič pod naslovom
“Smrt demokratičnemu socializmu, svobodo narodu”.
Slovenski medijski prostor so povsem preplavile ideje, da je treba
ukiniti kapitalizem in parlamentarno demokracijo in namesto tega
uvesti demokratični socializem. Ideje so lani po dominantnomedijski
mašineriji lansirali “vstajniki”, po strmoglavljenju Janševe vlade in
vzpostavitvi nove vlade Bratuškove pa jih je pričakovano posvojil Milan
Kučan s svojim Forumom 21. Vsakomur je lahko takoj jasno, da gre pri teh
protidemokratičnih in ekonomsko popolnoma norih idejah za prevaro, s
katero nam perejo možgane in zbujajo “lepe spomine” na katastrofalne
totalitarne čase propadlega socialističnega režima, ki se je po skoraj
pol stoletja teptanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin končal
v bankrotu in državljanskih vojnah na območju nekdanje Jugoslavije.
Probleme povzroča že sam izraz, saj je skovanka demokratični
socializem popolni nesmisel. Kot da bi rekli demokratični fašizem,
demokratični komunizem, demokratična diktatura ali preprosto demokratični totalitarizem. Vendar je ravno v tem povzetek njihovega
protidemokratičnega bistva, ki je razvidno že iz osnovne zahteve
“vstajnikov” po odstopu vseh politikov in umiku vseh strank. Ta zahteva
je sama po sebi povsem nedemokratična in totalitarna. Zakaj bi odstopil
nekdo, ki je izvoljen na demokratičnih volitvah in ni storil nič spornega
ali protizakonitega? Mar “vstajnikom” v prid? Kdo pa so oni? Kdo jih je
za to pooblastil?
Po drugi strani je to razumljivo: simpatizerji demokratičnega socializma in “vstajniki” so jasno in glasno proti kakršnikoli konkurenci, tudi
tisti na trgu političnih idej.
Po zgledu propadlega jugoslovanskega režima, kjer so bile stranke,
torej politična konkurenca, prepovedane, želijo “vstajniki” in zagovorniki
demokratičnega socializma odstraniti vse politične konkurente. Sicer
ne bodo sami in edini kot nekoč komunisti v Jugoslaviji, ampak si
bodo politični prostor morali deliti z drugimi strankami. Da bi se temu
izognili, se “vstajniki” kot nekdaj jugoslovanski komunisti sklicujejo
na neko posebno vez z ljudstvom, ki je seveda izmišljena. Če drugače
mislečih konkurentov ne moreš premagati, jih moraš pač odstraniti in
onemogočiti. Zato so se v slogu nekdanjih komunističnih samodržcev
samooklicali za civilno družbo in hkrati za predstavnike “vseh”, ki da ne
potrebujejo volitev vsaka štiri leta, ampak so že tukaj in zdaj, ne da bi
jih kdorkoli izvolil ali za karkoli pooblastil. Seveda dosmrtno, saj so se
po totalitarnem, pardon, demokratično-socialističnem duhu pooblastili
kar sami. Podobnosti med ideološkimi idiotizmi partije in vstajnikov
niso naključne: nekoč je bila partija, danes so “vstajniki” samooklicana
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avantgarda, nekoč smo imeli “spontanost” delavskega, danes pa “vstajniškega” gibanja. Kakor je takrat zgolj partija poznala cilj zgodovine, si
to danes očitno domišljajo vstajniki.
Pri bentenju “vstajnikov” nad kapitalizmom, ki da je propadel oziroma ga je treba ukiniti, je najbolj simptomatična njihova povezava s
Forumom 21 in Milanom Kučanom. Ta vez se je jasno razkrila predvsem
na nedavnem posvetovanju Vstaja in politični sistem, še bolj pa naj
bi se poglobila sredi maja, kjer jim bo Kučan s svojim forumom držal
štango tudi pri razpravi o demokratičnem socializmu. Kakopak, saj gre
za njegovo staro idejo iz obdobja pred osamosvojitvijo Slovenije leta
1989 na kongresu ZKS, ko je želel s partijo preprečiti prihod kapitalizma
in parlamentarne demokracije ter se na vsak način ohraniti na oblasti.
Kljub temu je ta kombinacija prav groteskna: “vstajniki” so domnevno
proti “degeneriranemu” kapitalizmu, “izprijeni” eliti – kapitalistom in
njihovim političnim predstavnikom, ki da baje ogrožajo interese ljudstva, v resnici pa se bratijo s Forumom 21, ki uteleša vse slabosti, proti
katerim naj bi se “vstajniki” borili.
S pomočjo dominantnih medijev “vstajniki” lansirajo kretenizme o
parlamentarni demokraciji, ki je po njihovem dom kaste profesionalnih
politikov in zato preživela ureditev. Ob tem nastopajo v podobni vlogi
kot Kučan in drugi neizvoljeni predstavniki ljudstva, ki si s pomočjo
dominantnih medijev uzurpirajo oblast v Sloveniji in odločajo, kaj je
prav in kaj ni. “Vstajniki” se baje zavzemajo za debirokratizacijo, češ da
so ravno oni predstavniki ljudstva, vendar brez volitev. S Kučanom tulijo
v en rog o strankokraciji, vendar je zanje očitno edini legitimni režim
kučanokracija ali kakšna podobna protidemokratična in neparlamentarna vladavina, ki ukinja svobodno izbiro. Ne, oni niso za stranke ne za
poklicne politike, saj kot Kučan pomenijo “vse”, ko v resnici ne pomenijo
nikogar, razen izbranih klik in ideološko ustreznih interesnih skupin.
Čeprav se pretvarjajo, da se zavzemajo za neko pristnejšo obliko
demokracije, se zagovorniki demokratičnega socializma dejansko
borijo proti parlamentarni demokraciji in kapitalizmu, ki sta garant
politične in ekonomske svobode in varuha temeljnih človekovih pravic
in svoboščin, od volilne pravice, pravice svobode govora, gibanja,
združevanja do svobodne gospodarske pobude. Vse te in številne druge
temeljne človekove pravice so bile v totalitarnem partijskem režimu,
nad katerim se navdušujejo zagovorniki demokratičnega socializma,
prepovedane. Njihova težnja po vzpostavitvi demokratičnega socializma
v resnici pomeni zavzemanje za ukinitev politične in ekonomske svobode
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in prinaša smrt ljudstvu. “Vstajniki” in simpatizerji demokratičnega
socializma nikakor niso zagovorniki ali prijatelji ljudstva, ampak ravno
nasprotno. Zato je vse njihove pobude treba zavrniti in jim v imenu

ohranitve pravic in svoboščin, ki smo jih pridobili s propadom totalitarne
socialistične Jugoslavije, reči: smrt demokratičnemu socializmu,
svobodo narodu!

In kje so tisti, ki bi po službeni dolžnosti morali gledati vsej politiki, poziciji in opoziciji pod prste ter paziti in opozarjati na vsako zlorabo? Tisk in
drugi mediji? Koliko so ti vredni, je popisal dr. Drago K. Ocvirk v Družini pod naslovom ”Ko psi čuvaji tulijo z volkovi”.
Komaj si še predstavljamo čase, ko se je javno mnenje napajalo iz
treh virov. Oblasti so imele sle, ki so ljudi zbobnali skupaj in jim prenesli
vladarjevo voljo. Prižnica je bila drugi vir oblikovanja javnega mnenja,
tretji pa so bile govorice, ki so prihajale iz ljudstva in v njem sejale ali
strah ali upanje. Potem se je država modernizirala, uprava je zahtevala
pismene ljudi, gospodarstvo, kmetijstvo in trgovina pa učene. Šola je
postala obvezna za vse, z njo pa enotne vsebine, veščine in vednost.
Medtem ko država s tem temeljito gnete javno mnenje, pa Cerkev
vse do danes prisega na prižnico, od koder pa njen glas ne seže daleč,
čeprav uporablja mikrofon. Prava revolucija pa se je zgodila na področju
govoric. V ljudstvu so se pojavili posamezniki, ki so poizvedovali o vsem
mogočem, komentirali dogodke in to s tiskom širili med ljudmi.
Politični mislec Edmund Burke je leta 1787 ta tiskani “glas”iz ljudstva
in zanj poimenoval “četrti stan”. Še en “stan” torej poleg duhovščine,
plemstva in ljudskih predstavnikov, ki ima besedo pri skupnih zadevah.
A za razliko od drugih treh, ki se potegujejo zase, naj bi bil ta četrti stan
nepristranski in bi zato informiral objektivno. Novinarji naj bi delovali v
interesu javnosti in skupnega dobrega in zato kot “psi čuvaji” nadzorovali
vlado, da bi res služila vsem. Čas je pokazal, da se je Burke motil glede
večinske usmeritve četrtega stanu in na to je nekaj desetletij kasneje
opozoril pisatelj Oscar Wilde: »Nekoč so imeli ljudje mučilno napravo,
danes imajo tisk. To je gotovo nek napredek, a je še vedno zelo slabo,
narobe in pogum jemajoče. Nekdo – je bil to Burke? – je novinarstvo
poimenoval četrti stan. To je takrat res bil, toda zdaj je edini stan, ker je
druge tri požrl. Svetna gospoda ne reče nič, duhovna nima kaj povedati
in predstavniki ljudstva nimajo nič reči in to povedo. Zdaj nam vlada
novinarstvo.«
Zadnjega pol leta je pri nas prišlo do inflacije novinarske vladavine,
kar se kaže na različne načine. Ta inflacija je močno poskočila z oglaševanjem “vstaje” na Valu 202 in se nadaljevala s povzemanjem parol
vstajnikov, tudi tistih, ki vsebujejo načela in zahteve nasprotne ustavi.
Potem so večinski mediji v en glas tulili, kako hudo je v naši deželi, ker
nam vlada neusmiljeni in brezobzirni tiran. Ne le da ni več svobode
izražanja, ampak tudi dela in hrane ni zaradi njega. Kar naenkrat so
povsod odkrili lačne otroke in vso to bedo pripisali politiki zadnjih 20
let v samostojni Sloveniji (prej v Jugoslaviji seveda ni ničesar manjkalo!)
in zahtevali odhod Janševe vlade, kot da bi prav ta vladala 20 let. A dejstva govorijo, da je dveletni Demosovi vladavini, ki jo je vodil desničar,
sledilo 12 let leve vladavine, nato 4 leta desne, spet 3 leve in še slabo
leto desne. Skupaj 15 let leve vladavine in pol manj desne. Pri tem je

treba upoštevati še, da levica ni nikoli izpustila iz rok gospodarstva in
financ, posebej bank, in da je vzrok krize prav v tem. Ko je desna vlada
napovedala sanacijo bank, “je vstalo ljudstvo”. Nič manj ni zgovorno
dejstvo, da so bili teh 20 let na čelu države levičarji: trikratni Kučan,
dvakratni Drnovšek, enkratni Türk in zdaj Pahor. Čeprav zimzeleni
Kučan vedri in oblači že dvakrat 20 let, je to za medije normalno, ko
pa je Janša znova izvoljen na čelo svoje stranke, ga razglašajo za klona
severnokorejskega voditelja.
Ker ljudje vidijo dejstva v luči medijske predstavitve, je morala
desna vlada z odra. Toda ali so v levi, ki jo je zamenjala, res novi obrazi,
kot so zahtevali vstajniki in zatrjujejo mediji? Ne, s predsednico vlade
vred so stari, le videti jih ni bilo, ker so bili v tretji ali četrti vrsti. Odkar
je “tiranskega očeta” zamenjala ljubeča mati (Freud in Lacan, zbudita
se!), mediji baje spet svobodno dihajo, a še bolj pomembno kot to je,
da nikjer več ne najdejo lačnih otrok. V materinski skrbi je Bratuškova
Bruslju najprej sporočila, naj nam da mir, ker ne misli po poti Janševih
reform, potem je od njega zahtevala čas, nazadnje pa mu je po metodi
kopiraj-prilepi poslala Janševe reforme s svojim podpisom. Naj se ve,
kdo zna! Da ni od muh, se je potrdilo, ko je v bran svojih podanikov pokazala zobe bonitetni hiši Moody’s, ker je Sloveniji zmanjšala bonitetno
oceno zaradi slabšanja gospodarskih in političnih razmer. Karkoli stori
Bratuškova, stori dobro, so malodane enoglasni prevladujoči mediji in
ker ponujajo le to predstavo, ljudje ne morejo sami primerjati, tehtati
in preverjati.
Zdajšnja vladavina četrtega stanu rakavo zlorablja svoj položaj,
a ne toliko zato, ker enostransko, navijaško in populistično prikazuje
stanje v deželi, marveč zato, ker preprečuje pluralnost v lastnih vrstah.
Naj ponazorim. Pred dnevi so mediji poročali, da je v zaporu umrl
argentinski diktator Videla, in poudarjali, kako je v “umazani vojni”
(1976–1983) kruto obračunal z levico: umorjenih je bilo 11.000 ljudi.
Niso pa povedali, da ga je v zapor poslala desnica, še manj pa potegnili
vzporednico z nami in spomnili, da pri nas tisti, ki so zagrešili enake
zločine proti človeštvu, mirno uživajo visoke pokojnine. Prav tako niso
kritični do kulta, ki ga slovenskim “videlom” izkazuje levica z mitingi o
njihovih namišljenih junaštvih, imenuje po njih vojašnice in bi še ulice,
če jim tega ne bi preprečilo ustavno sodišče. V deželi, kjer prevladujoče
novinarstvo ni v vlogi medija, tj. posrednika med dejstvi in ljudstvom iz
mnogih zornih kotov, ampak ustvarja uniformno namišljeno resničnost,
se zateguje zanka okrog vratu demokracije; v deželi, v kateri “psi čuvaji
demokracije” tulijo z volkovi, se ljudem in njihovim pravicam slabo piše.

Po vsem tem upam samo, da bo Slovenija kot tudi Cerkev v Sloveniji dosegla svoje dno in iz njega vstala očiščena vsega političnega in personalnega
gnoja, ki se je v njej nabiral od osamosvojitve naprej. Da se bo enkrat za vselej znebila takšnih in drugačnih pijavk in kot država skrbela za materialno
in politično rast naroda, kot Cerkev pa po zgledu papeža Frančiška brez pompa in razkošja za ljudi kot posameznike in kot skupnost.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
KATEHET

Po triletnem kaplanovanju v Postojni sem bil nastavljen za kateheta v Ljubljani.
Kadar gre duhovnik na kako drugo župnijo, se
navadno poslovi od svojih župljanov v zadnji pridigi.
Táko slovo je včasih, zlasti pri mladih neizkušenih
kaplanih, jako ganljivo oziroma solzavo. Tako je na
primer neki gospod naredil v svojem poslovilnem
govoru celo oporoko. Roke, noge, glavo in druge
ude je zapustil podružnicam, vsaki nekaj, srce pa
župnijski cerkvi.
Ko je župnik to zvedel, je pisal svojemu tovarišu,
kateremu je bil ta radodarni gospod v pomoč prideljen nekako takole:
»Ne vem, kako boš z novim gospodom zadovoljen.
Vse, kar je od njega kaj vredno, je zapustil nam. S
tem pa, kar bo še s seboj prinesel, si najbrž ne boš
mogel veliko pomagati.«
Moje slovo od Postojne je bilo kratko. Zadnjikrat
sem pridigoval na podružnici v Stari vasi. Pri sklepu
sem jih prosil, naj me ohranijo v dobrem spominu,
ter jim v zameno obljubil, da se jih bom tudi jaz rad
spominjal. Lahko bi bil pa tudi takole končal: »Nerad
sem prišel k vam, rad sem bil pri vas in rad grem od
vas.« Da bi bil še rad ostal, nisem mogel reči, ker
sem prosil za katehetsko mesto v Ljubljani.
Ko sem se pa v šoli poslavljal, je bilo vsem hudo,
otrokom in meni. Pa smo se kmalu potolažili. Otroci
so dobili novega dobrega kateheta, ki so ga prav tako
radi imeli kakor mene, če ne še rajši; meni je pa v
Ljubljani nova skoraj tisočglava družina pomagala,
da mi je spomin na postojnsko šolo kmalu obledel.
Tudi od učiteljstva, s katerim sem živel v najlepši
slogi, sem se prijateljsko poslovil, in sicer kar doma,
v ozki kaplanski sobi. Imeli smo se prav dobro ter
smo slovo raztegnili pozno v noč.
Dobro pomnim, da potem nisem mogel dolgo
zaspati, ker je v sobi neznansko smrdelo po tobaku. Sicer sem jo takoj po odhodu vasovalcev dobro
prezračil, pa ni nič pomagalo. Šele potem, ko se je
zdanilo, sem zapazil, od kod tak smrad.
Na nočni omarici poleg postelje sem namreč našel
posodico, polno čikov. Najbrž mi jo je postavil pod
nos tisti nagajivi Cevc s postaje, ki sem imel z njim
toliko opraviti, ko sva hodila iz Planine domov, in
sem ga bil povabil na valeto.
Večkrat sem že premišljeval o kadilcih in sem
prišel do spoznanja, da so ti ljudje jako brezobzirni. Najprej povalja dim po ustih, potem ti ga pa
puhne v obraz ali tudi naravnost v usta, če jih imaš
slučajno odprta. To se mu zdi že tako samo ob sebi
umevno, da niti »pardon« ne reče. Ko pride v sobo,
je prvo, kar stori, da privleče cigareto na dan ter jo
s prijazno opombo »saj dovoliš« prižge. Še preden
“dovoliš”, ti že zasmrdi po tobaku. Kadar v sobi ne
kurim, me nič ne moti, če “obisk” kadi, ker lahko za
njim prezračim. Pozimi sem pa že marsikateremu
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rekel, preden je utegnil cigareto prižgati:
»Oprosti, da ne dovolim. Jaz ne kurim zato, da
bi za vsakim kadilcem zračil in toploto ven izpuščal,
mraz pa noter.«
Čudno, če bi vzel na obisku iz žepa žemljo ali
klobaso ter jo vtaknil v usta v opombo: »Kajne, saj
dovoliš?« bi marsikdo rekel, da sem prekršil predpise lepega vedenja. Kako težko bi se šele pregrešil
zoper “bonton”, če bi iz ust priletela kaka večja ali
manjša drobtina bližnjemu v obraz ali celo v usta!
Kadilci pa puhajo in puhajo, pa se nič ne pregreše
zoper “bonton”, če moramo drugi vdihavati tobakov
dim, ki so ga kot neporabnega izgnali iz ust.
Zato nisem na gimnaziji nikdar zameril profesorju
Westru, da so mu kadilci smrdeli, ali v semenišču
ravnatelju Kulavicu, da jih je po sobah in hodnikih
preganjal in učil čike tja nositi, kamor spadajo.
Kakor v Postojni, tako sem tudi na Ledini dobil v
učiteljih tovariše, med katerimi sem se čisto dobro
počutil. Za šolskega vodjo, kakor smo takrat imenovali “očete” ljudskih šol, je bil Josip Maier, dober
pedagog in učiteljstvu blagohoten predstojnik. Hodil
je po šolskih hodnikih s počasnimi koraki, nekam
dostojanstveno, in še danes hodi tako po ljubljanskih
ulicah s svojo častitljivo brado, ko že dolgo vrsto let
uživa svojo skromno, a trdo zasluženo pokojnino.
Kadar ga srečam, mi večkrat stopi živo pred oči neki
dogodek iz službovanja na Ledini.
Včasih sva se sprehajala pred začetkom pouka
pred šolo ter se pogovarjala. Priznati moram, da
sem se pri teh pogovorih (pri svoji ukaželjnosti, ki
sem jo že omenil) veliko naučil. Pa ti pride nekega
popoldneva bosonog fantek mimo ter naju boječe
pozdravi. Imel je slabo vest, ker je prišel bos v šolo.
V tistih časih namreč nadzorniki niso radi videli bosih
nog v šoli. V veljavo so prišle šele v svetovni vojski,
ko je zmanjkovalo včasih tudi boljšim krogom usnja
in čevljev. Vodja je dečka mirno opomnil, naj pride
drugič obut v šolo.
Takoj drugo jutro sem pa tudi jaz prišel bos v
šolo. Maier me je zasačil prav pred šolskimi vrati in
me prav trdo prijel:
»Kako si predrznete priti bosi v šolo? In to vi, ki
bi morali biti kot katehet svojim učencem zgled v
vseh rečeh?«
Nič nisem vedel, kaj naj bi odgovoril. Strt kakor
skesan grešnik sem stal prednjim in si nisem upal
od samega sramu nikamor pogledati, zlasti še, ker
se je okrog naju nabrala gosta gruča učencev.
Lahko si mislite, kako sem se oddahnil, ko sem
se zbudil in sem videl, da so bile to le sanje.
Pod Maierjem sem služboval samo eno leto. Ko je
odšel kot vodja na novo ustanovljeno tretjo mestno
šolo, je bil imenovan za vodjo na Ledini Gabrovšek.
Bil je miren, dober gospod, samo nekoliko preveč
natančen, to pa tudi v malenkostih. Njegova specia223

➧

liteta so bile konference. Ko neko popoldne po dveh
dolgih urah še ni bilo konec seje, smo se začeli na
stolih nekoliko premikati, kar je vodja sprejel za tiho
željo, da bi končali.
Vstal je mirno in rekel: »Ker vidim, da se gospodi
mudi od konference, bomo pa jutri po šoli nadaljevali.«
Meni je bilo to všeč in sem smatral vso zadevo
kot posrečen dovtip. Seveda se nam potem ni nikdar
več “mudilo” od konference.
Na Ledini je imel največji ugled, namreč pri učencih, šolski sluga. To pa zato, ker jih je samo on smel
klofutati brez nevarnosti, da bi prišel v kriminal. Preden so se odprla šolska vrata, je nadzoroval fante,
ki so se zbirali pred šolo. Stati so morali v vrsti in
kdor ni ubogal, jo je takoj dobil krog ušes. Zato so
tudi samo slugo onikali.
»Poglej, kdo trka,« sem rekel neko uro učencu,
ki je sedel najbliže vrat. Fant odpre in pravi: »Sluga
vas kličejo ven.«
Pri drugi priliki pa odpre v petem razredu fant
vrata, pogleda ven in pravi: »Učitelj Frlan…«
Ko sem ga z očmi opomnil, je hitro popravil:
»Gospod učitelj Furlan prosi, da bi malo ven prišli.
Sluga je onikal, Furlanu je pa komaj “gospoda”
privoščil.
Učitelj Furlan je bil še vedno strah šoloobveznih
fantov, kakor takrat, ko sem na Grabnu hodil v šolo.
Imel je izborno disciplino, da je bilo v njegovem
razredu prav lahko poučevati. Poznalo se mu je na
vsem, da je bil dober vojak in da je imel poleg pripravnice tudi več razredov gimnazije.
Mislim, da se v nobenem stanu ni izobrazba
tako dvignila kakor v učiteljskem. V osemnajstem
stoletju, pa tudi še pozneje, so bile na deželi pogostokrat združene v eni osebi tri službe, učiteljska,
organistovska in mežnarska. Ta mnogostranska
oseba je bila večkrat kak doslužen vojak, ki je znal
za silo brati in pisati. Najboljši učni pripomoček je
bila palica, katere se je učitelj navadil pri vojakih v
tvorni in trpni obliki. To je bilo pa pogosto tudi edino
sredstvo, s katerim je mogel krotiti svoje podložnike.
Pripovedujejo, da je neki deželni knez na potovanju po svoji državi obiskal tudi bližnjo vaško šolo. Ko
je vstopil s svojim spremstvom v sobo, se  učitelj niti
toliko ni zmenil zanj, da bi ga spoštljivo pozdravil.
Spremstvo je kar otrpnilo od ogorčenosti nad takim
nekvalificiranim obnašanjem. Serenissimus je pa
milostno pokimal:
»Eh, eh, mož je original. Pustite ga!«
Učitelj je dalje učil, spraševal in s palico delil
“nagrade”, kakor bi ne bilo v šoli ne serenissima ne
njegovih “zlatooportanih” dvorjanov. Ko pa je spodil
na koncu ure svoj trop domov, se je globoko priklonil
deželnemu knezu in rekel:
»Serenissime, najponižneje prosim odpuščanja,
da nisem vaše prevzvišenosti in presvetlosti tako
devotno in s takim respektom sprejel, kakor se
spodobi našemu najdobrotljivejšemu in presvetlemu
deželnemu knezu. Toda če bi ta svojat, ki jo učim,
spoznala, da je še kdo, ki je višji od mene, bi je ne
mogel več krotiti.«
Sčasoma so zahtevali tudi od podeželskih učiteljev
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večjo izobrazbo. Vendar jih je bilo v prejšnjem stolet
ju dosti, ki so študirali samo dve leti na pripravnici.
Ti so delovali še na tako imenovani konkordatni šoli,
na kateri je učitelje nadzorovala samo cerkvena
oblast v osebi pristojnega dekana. Iz te dobe se
pripoveduje tole:
V Zakotju, nekje v hribih, je bila enorazrednica, na
kateri je poučeval učitelj še iz stare šole. S cerkveno
oblastjo je bil popolnoma zadovoljen. In kako tudi
ne? Saj je bil tisti dan, ko ga je prišel dekan nadzorovat, skoraj edina svetla točka v njegovem enoličnem
življenju. V šolo je prišla takrat vselej vsa pristojna
duhovščina, obstoječa iz dekana in župnika. Najprej
je cerkveni pooblaščenec nadzoroval verouk, nato
so učenci pisali, brali in računali. Ko je bila vsa ta
zadeva končana, so šli otroci domov, nadzornik in
oba nadzorovana pa v najlepši slogi v župnišče k
obedu. Sprli so se šele pozneje, pri taroku, pri katerem je učitelj svojemu nadzorniku rad kontriral, še
rajši pa pagata ujel, če ga je mogel. Konec je bil pa
navadno tak, da je šolska oblast obrala cerkveno in
odšla zadovoljna z nadzorstvom in dobičkom domov.
Žal, da so take in podobne svetle točke izginile
z novim šolskim zakonom. Učitelj tam v Zakotju je
dobil namesto dekana kar tri “inšpektorje”, krajnega,
okrajnega in deželnega. Krajni je bil navaden posest
nik, ki se je komaj znal podpisati. Nekega dne ga je
ujela huda ura, ko je grabil na travniku poleg šole.
»Ravno prav,« si misli, »pa pojdem v šolo vedrit
in bom obenem nadzoroval učitelja.«
Pa ti pride v šolo v predpasniku in golorok. Grablje
postavi v kot k tabli, sede za kateder in nadzorovanje se je pričelo. Končalo se je takoj, kakor hitro je
huda ura minila.
Okrajni šolski nadzornik je že nekoliko bolj sitnaril. Sicer je moral priznati, da znajo otroci gladko
brati, lepo pisati in dobro računati. Grajal pa je
zastarelo metodo, po kateri je učitelj poučeval. Popolnoma pravilno! Saj vendar ne gre za to, če otroci
kaj znajo. Najnovejša metoda, to je poglavitno.
Pri odhodu je pa še rekel:
»Mislim, da vas pride v kratkem tudi gospod deželni šolski nadzornik Močnik nadzorovat. Poskrbite,
da bo do takrat šolska soba lepo čedno pobeljena.
Saj je že tako črna, da se komaj razloči od šolske
table.«
Učitelj si je ta opomin tako k srcu vzel, da je čez
nekaj tednov dal otrokom v sredo prosto, saj se je
pa spravil nad šolsko sobo.
Bil je prav sredi dela, ko se pojavi na pragu popoten človek v povaljani in zamazani suknji, s starim
pokloftanim klobukom na glavi.
»Kaj pa delate?« vpraša začudeno učitelja.
Ta ga ošine s strupenim pogledom, češ kaj se ta
“vandrovec” vtika vmes in sikne: »Belim!«
»Jaz sem deželni šolski nadzornik,« pravi oni s
pokloftanim klobukom.
»Kaj, vsak hudič bo že šolski nadzornik!« se razjezi učitelj in oplazi Močnika s čopičem po obrazu.
Učitelj je prišel potem zaradi »pomanjkanja
dolžnega respekta nasproti predpostavljeni šolski
oblasti« v disciplinarno preiskavo, pa je bil popolJULIJ – AM – 2013

noma oproščen. Merodajni gospodje so menili, da
bi se moral “Landesschulinspektor” Močnik bolje
legitimirati kakor samo s pokloftanim klobukom in
povaljano suknjo.
Navzlic nekoliko pomanjkljivi izobrazbi so bili
mnogi učitelji iz stare šole dobri pedagogi, ki so otroke res veliko naučili. Zlasti so marljivo gojili lepopisje. V dekanovi zapuščini v Postojni sem našel nekaj
popisanih zvezkov iz vrhpoljske enorazrednice. Kar
čudil sem se krasni pisavi. Mislim, da ne trdim preveč, če pravim, da niti na petrazrednici ne dosežejo
v lepopisju takih uspehov. Sicer pa otrokom našega
časa ni treba, da bi znali lepo pisati, ker si v srednji
šoli s pisanjem razlage in prepisovanjem preparacij
itak vso pisavo pokvarijo. Ker bodo pa v doglednem
času učenci nosili v šolo pisalne stroje na električni
pogon, bo pouk v pisanju kmalu izginil. Sploh bodo
pa tudi učitelji sčasoma postali nepotrebni, ker bodo
vse predmete poučevali po radiu.
Zares zlati časi se obetajo šoli, učiteljem in učencem.
Pripravnica ali preparandija, kakor so jo svoje
dni imenovali, je sčasoma dobila štiri letnike. Pri
gimnazijcih ni bila posebno v čislih. Rekli smo ji tudi
“refugium peccatorum” (pribežališče grešnikov), češ
da gredo vanjo samo tisti, ki ne morejo na gimnaziji
zdelovati. Pri posameznikih je bilo to morebiti res
tako. Veliko jih je pa šlo pa kakih dveh ali več gimnazijah na pripravnico, da so hitreje prišli do kruha,
seveda tudi kolikor toliko iz veselja do učiteljskega
stanu.
Od meščanskih učiteljev so že v predvojnem ča
su (čas pred prvo svetovno vojsko, op. ur.) veliko
zahtevali. Ravnatelj Macher, ki je bil v izpraševalni
komisiji, mi je pri neki priliki rekel:
»Ti učitelji pridejo lahko za profesorje na pripravnico; naj torej tudi toliko znajo kakor profesorji.«
Kar se tiče bodočih učiteljic, se dobro spominjam,
da pred dobrim pol stoletjem (zdaj pred celim stolet
jem, op. ur.) niso bile na posebno dobrem glasu. Ko
je moja sestra šla na pripravnico, so se naši znanci
jezili, češ da bi bilo pametneje, če bi šla v “fabriko”
(tobačno) kakor pa na “preparandijo”.
Učiteljice so bile v tistih časih velike reve, zlasti
one na kmetih. Težko je bilo za stanovanje, še teže
pa za hrano. Tudi niso imele posebnega ugleda ne
pri odraslih ne pri otrocih. Zgodilo se je celo, da so
nekje v hribih šolarji, bili so menda ponavljavci (iz

ponavljalne šole), svojo učiteljico vrgli iz razreda.
Fantje se pač dolgo niso mogli navaditi, da bi jim
“baba” ukazovala.
Na Breznici pod Stolom so imeli samo enorazred
nico, na kateri je dolgo vrsto let vladal nadučitelj
Ažman. Konec 19. stoletja so jo razširili v dvorazred
nico. Ko so šolarji zvedeli, da jih pride učiteljica učit,
je bil to zanje dogodek.
Nekega dne so se zbrali trije nadobudni paglavci
na Muhovčevem vrtu za uljnjakom in se pogovarjali
o bližnji prihodnosti. Dr. Svetina jih je pa neopaženo
poslušal. Ta važni razgovor hočem podati zvesto v
brezniškem narečju.
»Tina, h komu pa bdeš (pojdeš) v šovo. K šomoštru ali k babi?«
»K babi že ne bdem. Mene baba ne bo komenderova.«
»Jest pa bdem raj k babi. Baba se me ne bo upova
tepsti. Joža, kam pa bdeš ti?«
»Jest pa bdem če, čer se bo manj učiti.«
Sčasoma je pa prišla ženska pripravnica v dobro
ime, tako da so si dekleta štela v veliko srečo, če so
bila vanjo sprejeta. Ker se jih je vedno mnogo zglasilo za sprejem, so lahko izbirali. Tudi mojih učenk z
liceja je bilo vsako leto nekaj sprejetih.
Nekega dne me je ob začetku šolskega leta srečal
dr. Demšar, takratni katehet na pripravnici. Po svoji
navadi se mi je hotel nekoliko polaskati.
»Čestitam, čestitam, da imaš na liceju tako izvrstna dekleta. Od vas prihajajo vedno najboljša.«
Dr. Demšar je zelo prijazen gospod in pove rad
vsakemu kaj prijetnega. Seveda, kako misli s svojimi
laskavimi besedami, to je druga stvar. Pa takrat je
mislil resno. Jaz pa tudi.
»Hvala lepa! Me jako veseli, da si z mojimi dekleti
zadovoljen. Upoštevati pa moraš, da vi na pripravnici
posnemate z vseh šol samo smetano.«
To je bilo seveda pred prvo svetovno vojsko, ko
še ni vse drlo v gimnazije.
Dandanes se zahteva od učiteljskih kandidatov
obojega spola vedno več. Vpeljali so predmete, o katerih se včasih na pripravnici nikomur niti sanjalo ni.
Sicer pa niso več daleč tisti časi, ko bodo celo
od navadnih pestunj zahtevali malo maturo, izpit
iz higiene in tečaj “iz prve pomoči v nevarnosti”,
čeprav so pestunje v večji nevarnosti kakor njihovi
mali varovanci, kadar jim sede v naročju.

DAROVI V MAJU 2013
ZA SVETE MAŠE: $80: A. Janicijevich; $70: H. Klesin; $50: M.
Fabian, L. Martincic; $40: M. Holjevac; $30: M. Martincic (MI),
I. Matic, J. Smole, M. Kosir, V. Kaplan; $20: A. Debevc, M. Stefancic, M. Virant, P. Dolinar, A. Stanisa.
ZA CERKEV: $30: A. Janicijevich, I. Matic; $20: A. Debevc.
ZA SAMOSTAN: $20: A. Debevc, M. Virant, , I. Matic.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: A. Debevc.
ZA LUČKE: $20: V. Kaplan; $15: A. Debevc.
ZA MISIJONE: $10: A. Debevc, M. Virant.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $10: A. Debevc, M. Virant.

DAT LISTU AM: $70: J. Tegel; $30: A. Janicijevich; $20: M.
Fabian, A. Debevc, I. Matic; $10: S. Tivadar, M. Stefancic, M.
Virant; $5: F. Gaser.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
FRANCES OPEKA, Green Oaks, IL

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2013
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 dopoldne. 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.

LJUBLJANSKO BARJE

Med južnimi ljubljanskimi predmestji Vič, Trnovo
in Rakovnik se tja do Krima (na naslovni strani) na
jugu, pa od Pijave Gorice na vzhodu do Vrhnike
in Borovnice na zahodu, razprostira čisto poseben
košček Slovenije – Ljubljansko barje, ki meri 163
km2. Nekako od 9600 do 6500 pred Kr.je bilo tukaj
plitvo jezero, kjer so prebivali koliščarji: skromne
koče so si postavili na ploščadi, ki je stala na kolih,
ki so jih zabili v jezersko dno. Danes je to področje
delno izsušeno, vendar je še precej močvirnato. Tu
je dom nekaterih zanimivih ptic, ki jih je najti samo
tukaj, druge se pa ustavljajo ob času selitve in nekaj
časa tukaj zadrže. Plečnik je postavil za prebivalce
posebno oblikovano cerkev sv. Mihaela. Sicer pa o
tem zanimivem območju več povedo slike.

Večerno Barje
iznad Podpeči

Veliki
škurh

Poletno Barje z Ljubljanico spredaj
in Kamniškimi planinami v ozadju

Barje v megli

Poplavljeno Barje
Sv. Mihael
na Barju

