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V julijski številki smo iz Ljubljane pogledali na jug, kjer se za Ljubljanskim Barjem dviga zajetna gmota Krima. Zdaj pa
se oziramo na sever, kjer slovensko prestolnico varuje pred mrzlim severnim vetrom veriga KAMNIŠKIH PLANIN,
ki se imenujejo tudi SAVINJSKE ALPE, saj v njihovem osrčju, na Okrešlju, izvira reka Savinja. Za Ljubljančane je ta
pogled na komaj 30 kilometrov oddaljeno vrsto vrhov, ki presegajo 2.000 metrov, nekaj vsakdanjega, za tistega, ki to
prvič vidi, pa nekaj, kar je vredno spomina. Seveda je na naši sliki samo polovica verige Kamniških planin s tremi glavnimi
vrhovi (od leve proti desni): Kočno (2.450 m), Grintovcem (2.558 m) in Skuto (2.532 m). Drugo polovico od Brane do
Ojstrice si boste lahko ogledali v septembrski številki. Verjeli ali ne: ko sem pred časom poslal to sliko znancu v Brazilijo,
ki še nikoli ni videl kakšnih pravih planin, najprej sploh ni hotel verjeti, da je v resnici tako, ampak je bil prepričan, da
je to fotomontaža. Kar lep čas je trajalo, da sem ga prepričal o nasprotnem. Naj še opozorim na naselje, ki se vidi na
gozdnatem hribu točno pod Kočno: to je Rašica, vas, ki so jo Nemci prvo požgali, ko so leta 1941 zasedli Gorenjsko.
AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Za staro kapelico, ki je pod kupolo bazilike, je sv. Frančišek pri papežu izprosil
popolni odpusek, ki je bil v začetku omejen samo na ta kraj, zdaj pa ga je mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh
frančiškanskih in župnijskih cerkvah. Naslednji Marijin spomin je obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne (S. Maria
Maggiore) v Rimu (5.). Glavni Marijin praznik je veliki šmaren ali Marijino vnebovzetje (15.). Ta dan se začenjajo
tradicionalne šmarne maše, ki trajajo do malega šmarna, praznika Marijinega rojstva (8. septembra). Teden dni po
velikem šmarnu je še spomin Marije Kraljice (22.). Drugi godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik
Janez Marija Vianney (4.); Jezusova spremenitev na gori (6.); kapucinska mučenca Agatangel in Kasijan (7.); Frančiškov
prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu Edith Stein –s. Terezija Benedikta od Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc (10.); Frančiškova
učenka in ustanoviteljica reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu Maksimilijan
Kolbe (14.); francoski spokornik in zavetnik zoper nalezljive bolezni Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in
cerkveni učitelj Bernard (20.); papež Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.);
francoski kralj in tretjerednik Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28,) in njegova mati Monika (27.) ter
mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Alfonz Ligvorij, šk., c. uč.; Nada, muč.;
PRVI PETEK; Devica Marija Angelska v Porciunkuli, Evzebij Vercellijski, šk.;
PRVA SOBOTA; Peter Julijan Eymard, duh.;
18. NEDELJA MED LETOM; Janez M. Vianney, arški župnik.; Perpetua, žena;
Posvetitev bazilike Marija Snežne (Nives);
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI;
Agatangel in Kasijan, red., muč.;
Dominik, red. ust.; Cirijak, Larg in Smaragd, muč.; Altmann Passauski, šk.;
Edith Stein, red.; Peter Faber, red.;
Lovrenc, diakon, muč.; Pavla, muč.;

19. NEDELJA MED LETOM; Klara (Jasna),
red. ust.; Tiburcij, muč.; Suzana, muč.;
12 P Ivana Frančiška Chantal, red. ust.;
13 T Janez Berhmans, red.; Radegunda, red.;
14 S Maksimiljan Kolbe, red., muč.;
15 Č VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
			 (VELIKI ŠMAREN); Tarzicij, muč.;
16 P Rok, spok.; Štefan Ogrski, kralj.;
17 S Hiacint Poljski, red.; Liberat, op., muč.;
Klara iz Montefalca, red.;
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20. NEDELJA MED LETOM; Helena (Jelka,
Alenka), cesarica.; Florijan, muč.;
Ludvik Toulouški, šk.; Boleslav, muč.; Janez Eudes, red. ust.;
Bernard, op., c. uč.; Samuel, prerok;
Pij X., pap.; Sidonij (Zdenko), šk.;
Devica Marija Kraljica.;Siegfried, šk.;
Roza iz Lime, dev.; Filip Benicij, red.;
Jernej (Bartolomej), ap.;
21. NEDELJA MED LETOM; Ludvik IX.,
francoski kralj, tretjerednik;
Rufin, šk.; Bernard iz Offide, red.;
Monika, mati sv. Avguština; Poimen, red.;
Avguštin, šk., c. uč.; Pelagij, muč.;
Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, muč.;
Feliks in Adavkt, muč.;
Rajmund (Rajko) Nonat, red.; Pavlin, šk.

Sonce srpana grozdje meči,
z medom navdana ajda diši.
Če je na Lovrenca (10.) lepo,
tudi jeseni ne bo grdo.
Po vremenu sv. Jerneja (24.)
rada vsa jesen se nareja.
Dež na sv. Janeza glave (29.)
rad stori orehe piškave.

UREDNIK VAM
Problem novic v mesečniku je, da so vedno zastarele. Danes, ko se novice znajdejo na internetu že
neposredno po dogodkih, smo postali tako požrešni
nanje, da bi o njih najraje slišali, še preden so se zgodile. Tako je tudi s poročilom o zdravju p. Atanazija.
Nič nenavadnega ni, da je pri svojih skoraj 91 letih
moral ob koncu junija nekoliko v bolnišnico in potem
na rehabilitacijo, ki je trajala v Jolietu do 11. julija.
Ker bo poslej potreboval stalno pomoč in nadzorstvo,
se je ob iskanju primerne namestitve pokazala nepričakovana možnost v Sloveniji, in sicer pri Sv. Lenartu
v Slovenskih goricah, nedaleč od njegovega rojstnega
doma v fari Sv. Trojice v Slovenskih goricah. Sam je
pokazal veliko zanimanje za to, da bi preživel večer
svojega življenja blizu kraja, kjer je preživel tudi njegovo jutro v času otroštva. V zvezi s tem je še kup
vprašanj, med katerimi je glavno urejanje njegovega
slovenskega državljanstva, pri čemer odločilno pomaga slovenski konzul v Clevelandu g. Žmavc.To so
seveda podatki iz začetka julija – ko boste tole brali,
bo zadeva verjetno že precej bolj dozorela.
Ne bi rad, da bi mi kdo vrgel pod nos Prešernovo
zabavljivco: »Kdor govoriti kaj ne ve, ta vreme hval’
al’ toži,« mislim pa, da je treba le omeniti hudo neurje
24. junija, ki nam je celo podrlo več kot 60 let staro
drevo ob dovozni cesti, ki vodi od glavne ceste do
našega samostana. K sreči hujše škode ni bilo. Sam
sem pa to neurje občutil na lastni koži, ker sem se
prav ta večer vračal iz Slovenije. O’Hare je bil zaprt,
pa smo morali najprej v Milwaukee in tam čakati,
da je bilo chicaško letališče spet odprto. Tako smo
“pridelali” kar tri ure zamude. Enkrat smo imeli tudi
poplavo v kletnih prostorih. Odtočni jašek pred vrati,
ki vodijo od zunaj v klet, je namreč zamašil prah, ki
ga je dvignil “tuckpointing”. Zdaj je tudi to očiščeno.
Ob omembi povratka iz Slovenije: ko sem tam
gledal neumnosti in umazanije, ki si jih privošči sedanja vlada (več o tem na straneh 251-255), sem se
Bogu ponovno zahvalil, da je med njimi in mano cel
Atlantik, lep kos Evrope in še skoraj polovica Amerike.
Vedno bolj mi postaja jasno, da bo Bog dopustil, naj
Slovenijo tepe njena lastna ošabnost, dokler se ne
bodo Slovenci spet vrnili k njemu.
Rojstni dan praznuje avgusta p. Bernard Karmanocky (25. avgusta 1946).
Goduje avgusta p. Bernard Karmanocky (20.
avgusta).
Umrli so v avgustu: p. Krištof Sedlak (10. avg.
1973); p. Inocenc Feryan (12. avg. 1985); p. Pelagij Majhenič (13. avg. 1994); p. Pij Petrič (14. avg.
1965); p. Kerubin Begelj (17. avg. 1964 na Kostanjevici v Novi Gorici); p. Hieronim Sellak (25. avg.
1987) in p. Hiacint Podgoršek (27. avg. 1954). Naj
jim sveti večna luč!
p. Bernardin

Vsak narod, vsaka država in vsak človek ima svoj čas milosti, božjega obiskanja.
Blagor mu, kdor spozna čas svojega obiskanja in ga spremeni v svoj blagor.
bl. Anton Martin Slomšek
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bl. Janez Pavel II.
(1920 – 2005)

MARIJA

V SVETEM PISMU IN TEOLOGIJI

Treba je priznati, da evangeliji na prvi pogled povedo bore malo o Mariji kot osebi in o njenem življenju. Nedvomno
bi si želeli več podatkov, da bi nam omogočili bolje spoznati Jezusovo mater. Te želje ne potešijo niti drugi novozavezni spisi, saj v njih ni najti izrecno razvitega nauka o Mariji. Celo v pismih sv. Pavla, ki nam posredujejo mnogo misli
o Kristusu in njegovem delu, se samo omenja, sicer zelo pomenljivo, pa le mimogrede, da je Bog poslal svojega Sina,
»rojenega iz žene« (Gal 4,4).
Skoraj ničesar ne povedo o Marijini družini. Če odmislimo
P. Vladimir Kos
pripovedi o Jezusovem otroštvu, najdemo v sinoptičnih evangelijih (prvih treh) samo dve trditvi, ki nekoliko osvetljujeta
Marijino družino; prva zadeva “brate”, to je sorodnike, ki so
Kako jih gledam, zvezdice poletja,
hoteli Jezusa odpeljati nazaj v Nazaret (glej Mr 3,21; Mt 12,48);
druga pa je odgovor na vzklik žene, ki je blagrovala Jezusovo
kako jih spremljam v véliki srpán!
mater (Lk 11,27).
In veš, kdaj z rádostjo sem ves prežet?
Vendar pa Luka v evangeliju o Jezusovem otroštvu, ko
Petnajstega! In tam je zvezd dvorana...
pripoveduje o Marijinem oznanjenju in njenem obiskanju pri
Elizabeti, o Jezusovem rojstvu in darovanju v templju, o njeIn sredi nje je z dušo in telesom
govem najdenju med učitelji v templju, ko je bil star dvanajst
Marija in okrog so Angeli
let, ne nakazuje samo nekatere pomembne podatke, marveč
posreduje neke vrste »protomariologijo« (začetni osnutek
s čestitkami vseh svetih src Nebes
mariologije), ki je temeljnega pomena. Podatke, ki jih navaja
in njene biserne oči žarijo.
on, posredno dopolnjuje Matej v pripovedi o obvestilu Jožefu
glede deviškega spočetja Jezusa (Mt 1,18-25).
Potem orkester z angelskimi zbori
Evangelij po Janezu dodaja poglobljen pogled na zgodov Marijinem imenu zaigra
vinski odrešenjski pomen vloge Jezusove matere, ko poroča
Magnificat in tisti lep “Amór”
o njeni navzočnosti na začetku in koncu njegovega javnega
(seveda v bolj nedolžni serenadi).
življenja. Posebej je pomenljiva Marijina navzočnost pod križem, ko ji umirajoči Sin zaupa nalogo, naj bo mati ljubljenemu
Še mi se Tvoje slave veselimo,
učencu in v njem mati vsem kristjanom. Končno pa Apostolo, Mama Jezusa in vseh ljudi!
ska dela izrecno omenjajo Jezusovo mater med ženami prve
skupnosti v pričakovanju binkošti.
V taisti raj, kjer Ti s telesom si,

KJER TI S TELESOM SI, MARIJA

pomagaj nam – kljub grdi teži – priti!

Vnebovzetje (Trebnje, Matevž Langus)
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Iz novozaveznih pričevanj in zanesljivih poročil drugih zgodovinskih virov pa ne zvemo ničesar o Marijinem življenju po
binkoštih, niti o datumu in okoliščinah njene smrti. Lahko samo
domnevamo, da je živela pri apostolu Janezu in je tesno sprem
ljala razvoj prve krščanske skupnosti.
Podatki o Marijinem zemeljskem življenju so pičli, po svoji
kakovosti in teološki globini pa zelo bogati, kot to prozorno
kaže sodobna eksegeza (razlaga Svetega pisma). Sicer moramo
pripomniti, da je gledanje evangelistov povsem osredinjeno
na Kristusa in da se za njegovo mater zavzemajo le v zvezi z
blagovestjo Sina. Kot je opozoril že sv. Ambrož, evangelist pri
razlaganju skrivnosti učlovečenja ni hotel iskati drugih pričevanj
o Marijinem devištvu, da ne bi bilo videti, da je bolj zagovornik
Device kot glasnik skrivnosti.
V tem dejstvu lahko prepoznamo poseben namen Svetega
Duha, ki je hotel prebuditi v Cerkvi močan zagon raziskovanja,
osredinjenega na skrivnost Kristusa; raziskovanja, ki naj bi se ne
razpršilo v podrobnosti o Marijinem življenju, marveč bi težilo
predvsem k odkritju njene vloge pri odrešenju, njene osebne svetosti in njenega materinskega poslanstva v krščanskem življenju.
AVGUST – AM – 2013

NEDELJSKE
MISLI

deležni tisti, ki s krstom sprejmejo odrešenje in z
njim sodelujejo. Vsak rasizem katerekoli oblike je v
Kristusovem telesu, ki je Cerkev, dokončno izključen.

Pisec knjige Pridigar je očarljiv samotnež, ki je
podvrgel ostri kritiki tradicionalno modrost ter jo
primerjal s svojimi izkušnjami, kar je vodilo k razmišljanju o njej. Jezik, slog in vsebina knjige nakazujejo, da je knjiga nastala verjetno v 3. stoletju pr. Kr.,
vendar pisec vse skupaj položi v usta kraljevskemu
učitelju modrosti Salomonu, ki je živel v 10. stoletju
pr. Kr. “Davidov sin”, kot ga pisec imenuje, pomeni,
da je knjiga napisana v Salomonovem duhu, v duhu
njegove modrosti. Temeljne ugotovitve te knjige so
tri: 1. zgolj razumsko raziskovanje ne pripelje življenja do pomena, po katerem bi bilo življenje znosno,
torej: vse je nečimrnost. 2. Bog določa vse, kar se
dogaja. 3. človek ni sposoben spoznati teh odločitev,
ki so delo Boga na svetu. Tudi danes, v dobi kritike,
ko tako radi kritiziramo vse, kar nam pride na misel,
je Pridigarjev nauk pomemben. V svetopisemskem
okolju je kritika raznih izročil in navad dovoljena,
če temelji na osnovi razodetja. Toda kritika mora
znati kritizirati tudi samo sebe: ni dovolj, pokazati,
kaj naj bi bilo narobe, ampak je treba tudi ponuditi
boljšo rešitev. Predvsem pa “gospostvo tega sveta”,
ki ga Sveto pismo tolikokrat poudarja, samo na sebi
nima nobenega pomena, kar pomeni, da nobena zemeljska ali človeška stvar ne more in ne sme postati
“bog” oziroma malik, kateremu človek posveti vse
svoje življenje in delovanje.

Jeremija so vrgli v izsušen vodnjak, kjer naj bi
se zadušil ali pa umrl od lakote. Hiter poseg etiopskega kraljevega služabnika ga reši. Časovno lahko
to precej natančno določimo: dogodilo se je med
obleganjem Jeruzalema v letih 588-587. V ta čas
spadajo njegovi spori s kraljem Sedekijem in njegovimi uradniki. Rešitev iz vodnjaka je simbol rešitve,
ki jo Bog nakloni vsem, ki »padejo v jamo«, pa ne
nehajo zaupati vanj, naj bo ta “jama” kakršnakoli.
Podobnega postopka so bili deležni vsi tisti, ki so
kjerkoli na svetu in kadarkoli v zgodovini opozarjali
na tuje napake in oznanjali Božjo voljo, saj so bili
nujno napoti vsem, ki so imeli oblast v rokah. Današ
nji čas ni drugačen. Bog še vedno pošilja preroke,
čeprav jih ne poznamo pod tem imenom. Vedno se
najdejo pravični, ki so že s tem, da so, trn v peti
tistim, ki bi radi imeli v rokah neomejeno oblast ne
glede na to, ali so prišli do nje po legitimni poti ali
ne, ne glede na to, ali jo izvršujejo v skladu z Božjim
naukom in v spoštovanju človekovega dostojanstva
ali ne. Zato ni upati, da bomo kristjani v svetu kdaj
slavili zmago kot zgled drugim. Zaničevanje in javno
ali prikrito nasprotovanje bo vedno naš delež, toda
Bog rešuje tudi iz teh “jam”, če le kot posamezniki
in kot celota ne zgubimo zaupanja vanj.

4. avgust
18. navadna nedelja
BOGASTVO JE MINLJIVO
Prd 1,2; 2,21-23

11. avgust
19. navadna nedelja
BOŽJA DELA KLIČEJO K ZAUPANJU
Mdr 18,6-9
Knjiga modrosti je bila v originalu napisana v
grščini, po vsej verjetnosti med leti 50 in 30 pr. Kr.
Odseva aleksandrijsko judovsko okolje in je bila
napisana za Jude, ki niso več znali hebrejsko, in za
Grke, katerim je pisec hotel ponuditi svetopisemsko
modrost. Pisec je bil zelo izobražen, saj razodeva  
poznavanje Stare zaveze in grške filozofije. Pripoved Knjige modrosti o prvi veliki noči (Gospodovem
mimohodu) v Egiptu je ena izmed tistih, ki poudarjajo razliko med Izraelci in Egipčani. Izraelci so bili
izvoljeno ljudstvo in tudi njihove slabosti in napake
so se obrnile v dobro. Knjiga modrosti gleda v teh
dogodkih neko vrsto Božjega uresničevanja povračilnega prava. Egipčani so utapljali izraelske otroke v
Nilu, zato je tudi njihova vojska potonila v Trstičnem
morju. V novozavezni luči ti dogodki dobijo drug
pomen. Kristus je umrl prav za veliko noč, umrl je
za vse človeštvo. Staro nasprotstvo med Egipčani
in Izraelci je pokopano: Egipčani so tukaj zastopniki
vseh drugih narodov, ki so jih Judje imeli za manjvredne pred Bogom. Vse narodnostne prednosti
ali zapostavljanja so v novi zavezi brez pomena:
velja edinole pripadnost Kristusovi Cerkvi, te pa so
2013 – AM – AVGUST

18. avgust
20. navadna nedelja
PREROKA NE POSLUŠAJO
Jer 38,4-6.8-10

25. avgust
21. navadna nedelja
BOG KLIČE VSE NARODE
Iz 66,18-21
Zanimivo je opazovati, kako je misel na vesoljnost Božjega kraljestva pri Izraelcih navzoča samo
pri redkih izbrancih, med katere spadajo tudi pisci
tretjega dela Izaijeve knjige (56,9 – 66,24), ki je
nastala že po vrnitvi Izraelcev iz babilonskega izgnanstva, približno v zgodnji prvi polovici 6. stoletja
pr. Kr., torej skoraj 200 let po delovanju preroka
Izaija samega. Misel na vesoljnost Božjega kraljestva je še vedno popolnoma judovsko obarvana:
tempelj je središče vsega bogoslužja in drugi narodi
prihajajo vanj ter nekateri izmed njihovih članov
postanejo celo duhovniki in leviti. Na splošno pa je
bila Izraelcem misel o vesoljnosti Božjega kraljestva
popolnoma tuja in to še v Jezusovem času, ko so še
vedno pričakovali če že ne politično, pa vsaj versko
in moralno zmago nad drugimi narodi. Znamenje, o
katerem govori naše besedilo, je seveda poznavalcu
Nove zaveze jasno: to je »znamenje Sina človekovega«, vstali Kristus. Tudi navdihnjeni pisci niso
prišli na misel, da bo Božje kraljestvo na zemlji šlo
k drugim narodom, ne pa, da bo čakalo, da bodo
drugi narodi prišli k njemu. Misijonska misel je bila
Stari zavezi tuja. Zato pa so jo toliko bolje razumeli
apostoli in z njimi vsa Cerkev, ki lep delež svojih
naporov posveča prav misijonom.
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PARIZ — Francosko združenje kabaretistke Frigide
Barjot “Manif pour tous” je v nedeljo, 24. marca,
popoldne pripravilo druge množične demonstracije
v francoskem glavnem mestu zoper uvedbo isto
spolnih porok, ki jih zagovarja socialistična vlada
francoskega predsednika Francoisa Hollanda, 12.
februarja pa jih je, skupaj s pravico posvojitve otrok, odobril parlament. Več kot polovica Francozov
nasprotuje odločitvi parlamenta, v zadnjih tednih
pa so se na ulice zgrnili tako nasprotniki kot zagovorniki pravice istospolno usmerjenih partnerjev
do porok in posvojitev otrok. Tokrat se je po podatkih organizatorja demonstracij za zavarovanje tradicionalne oblike družine zavzelo 1,4 milijona ljudi.
VATIKAN — Papež Frančišek je 11. maja povsem
nenapovedano v rimski bolnišnici papeža Pija XI.
obiskal mehiškega kardinala Javierja Lozana Barragana, ki tam okreva po operaciji. Ob obisku je
papež pozdravil tudi osebje klinike. Barragan je januarja praznoval 80. rojstni dan, dolga leta pa je
bil predsednik Papeškega sveta za zdravje.
VATIKAN/DAMASK — Melkitski patriarh Gregorios III. Laham, ki je pred kratkim papeža Frančiš
ka seznanil s trpljenjem prebivalcev Sirije zaradi
državljanske vojne, upa, da bi k njenemu koncu
lahko prispevalo junijsko srečanje med ameriškim
predsednikom Barackom Obamo in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Govorila naj bi prav
o tem in ne, ali naj sirska opozicija dobi orožje ali
ne, saj bo potem v Siriji še huje.
MÜNCHEN — Kardinal Reinhard Marx, član komisije kardinalov za reformo rimske kurije, je za
Radio Vatikan izjavil, da si želi, da bi ta reforma
uspela in bolj povezala rimsko kurijo s krajevnimi
Cerkvami ter vesoljno Cerkvijo. Kardinali sami bi
se morali bolj zavedati, da ne smejo puščati papeža samega, ampak mu morajo prav svetovati.
VATIKAN — Nemška katoliška agencija KNA je,
sklicujoč se na dnevnik Bild, objavila, da so vatikanski nadzorniki (AIF) ta čas zaradi suma pranja
denarja posebej vzeli pod drobnogled šest kontov
vatikanske banke IOR, kar okrog tisoč od okrog
25.000 pa naj bi jih bilo “zelo vprašljivih”. Stranke IOR so praviloma redovne skupnosti in druga
cerkvena združenja ter vatikanski uslužbenci, ki
pri poslovanju s to banko pri mednarodnih finančnih poslih ne plačujejo pristojbin, ni pa tudi državnega nadzora. V preteklih desetletjih je zaradi tega
prihajalo do možnosti zlorab in škandalov, ostrejši
nadzor je zahteval že sam papež Benedikt XVI.
BEIRUT — Jeruzalemski latinski patriarh Fouad
Twal je na konferenci Svetovnega sveta cerkva
in Cerkvenega sveta za Bližnji vzhod izjavil, da
je ključnega pomena za vse konflikte na Bližnjem
vzhodu palestinsko vprašanje. Države Bližnjega
vzhoda in mednarodno javnost je pozval k zavzemanju za pravičnost in mir v tem delu sveta. Poudaril je, da je Sveta dežela zibelka ver, civilizacije
ter človeških in duhovnih vrednot.
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LUXEMBOURG — Število porok se zmanjšuje v
vseh državah Evropske unije. Leta 1990 so  zabe
ležili 6,3 poroke na 1.000 prebivalcev, leta 2010
pa le še 4,4.  Največ porok glede na število ljudi
so tega leta zabeležili na Cipru (7,7 na 1000
prebivalcev), sledita Litva in Malta. Najnižjo stopnjo
pa je beležila Bolgarija — le 2,9 poroke na 1.000
ljudi, sledi pa ji Slovenija s 3,2 poroke na 1.000
ljudi. Sočasno se v EU povečuje število ločitev. Leta
1990 so beležili 1,6 ločitve na 1.000 ljudi, leta 2009
pa 1,9. Najvišjo stopnjo ločitev je imela Latvija (4
na 1.000 prebivalcev), sledi ji Litva, medtem ko so
manj kot eno ločitev na 1.000 ljudi imeli na Malti,
Irskem in v Italiji. V Sloveniji je bila 1,1 ločitev na
1.000 ljudi.  Zaradi manjšega števila porok se vse
več otrok rodi neporočenim parom. Leta 1990 se je
neporočenim materam rodilo 17% otrok v EU, leta
2011 pa že 40%. Največ otrok se zunaj zakona
rodi v Estoniji (60%), sledita ji Slovenija s 57%
ter Bolgarija in Francija s po 56%. Najmanj otrok
zunaj zakona se rodi v Grčiji, le 7% odstotkov,
sledita Ciper in Poljska s 17 oziroma 21%.
SAN SALVADOR — Pomožni škof Gregorio Rosa
Chavez nasprotuje pridobivanju zlata in srebra v
rudniku Cerro Blanco, saj bi kemikalije, ki so za to
potrebne, zastrupljale reko Lempo, za pitno vodo
pomembno jezero Güija in polja malih kmetov.
VATIKAN — Kongregacija za zadeve svetnikov
je na plenarni seji potrdila drugi čudež, ki je bil
potreben za kanonizacijo (razglasitev za svetnika)
papeža Janeza Pavla II. Zadnja beseda o tem gre
seveda papežu Frančišku, vendar je splošno mnenje, da bo bl. Janez Pavel II. kanoniziran še letos.
VATIKAN — Papež Frančišek je 21. maja na obisku vatikanske dobrodelne ustanove Dono di Maria (Marijin dar), ki jo vodijo misijonarke ljubezni
matere Terezije iz Kalkute (z obroki tople hrane
pomagajo lačnim, prenočijo pa tudi brezdomce),
vnovič posvaril pred divjim kapitalizmom, ki goji
»logiko dobička za vsako ceno, daje le, če se obeta
prihodek, in izkoriščanja ne oziraje se na človeka«.
Sedanja kriza je “posledica” takšnega ravnanja.
Da bi se to spremenilo, je treba prebuditi »smisel
za darovanje, nesebičnost in solidarnost«.
MELBOURNE — Nadškof Denis Hart je pri parlamentarnem zaslišanju v avstralski zvezni deželi
Viktoriji priznal zamolčevanje spolnih zlorab, ki so
kot »strupena rosa legle na Cerkev«, odgovorni pa
so potrebovali preveč časa, da so razumeli, kaj se
sploh dogaja. Razmere so se začele izboljševati, ko
je nadškofa Littla leta 1996 zamenjal nadškof Pell.
PHILADELPHIA — Nadškof Charles Chaput je  na
tiskovni konferenci povedal, da bo osmo svetovno srečanje družin od 22. do 27. septembra 2015
v tem ameriškem mestu. Upa, da se bo srečanja
udeležil tudi papež.
ERBIL — Kaldejski nadškof Bašar Matte Warda
je razvite države, zlasti Avstrijo, pozval, naj bolje
poskrbijo, da bodo v iraški provinci Kurdistan bolj
spoštovali pravice kristjanov. Posebej je omenil,
kako so muslimani v škofiji Duhok-Zako lani decembra razdejali 30 trgovin v lasti kristjanov.
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AACHEN — Nigerijski škof Matthew Kukah (Sokoto) je v pogovoru za KNA povedal, da je islamsko
nasilje v Nigeriji zločinsko, obenem pa tudi »izraz
ogorčenosti«, ki je do neke mere celo razumljiva,
saj vlada ne skrbi dovolj za družbeno pravičnost.
Skupina tatov v državni upravi in gospodarstvu se
okorišča z zalogami nafte, ki so večinoma v krščanskem južnem delu države, islamski severni del
pa živi v velikem pomanjkanju.
VATIKAN — Papež Frančišek je 21. maja po tviterju pozval k molitvi za žrtve tornada v ameriški
zvezni državi Oklahoma, posebej še za starše, ki
so izgubili otroke, da bodo mogli preboleti hudo
izgubo. Prav tako je povabil k pomoči prizadetim.
VATIKAN — Papež Frančišek je 24. maja sprejel visoki vladni delegaciji Bolgarije pod vodstvom
predsednika vlade Marina Rajkova in Makedonije
pod vodstom predsednika parlamenta Trajka Valjanoskega. V Rim so prišli ob godu sv. Cirila in Metoda (pravoslavci ga praznujejo 24. maja). Po sprejemu pri papežu so obiskali grob sv. Cirila v rimski
baziliki sv. Klemena. God svetih bratov v Bolgariji
in Makedoniji praznujejo kot državni praznik. Letos
se slovanskih apostolov posebej slovesno spominjajo na Češkem in Slovaškem, saj je minilo 1.150
let, odkar sta prišla na območje nekdanje Velike
Moravske oznanjat evangelij.
VATIKAN — Papež Frančišek je v svojem nedeljskem opoldanskem nagovoru obsodil organizirano
zločinsko dejavnost (mafijo) ter njene člane pozval
k spreobrnjenju. Poudaril je, da »številne mafijske
organizacije izkoriščajo može, žene in tudi otroke
ter jih prisiljujejo v suženjsko delo«. Kot primer
je omenil prisilno prostitucijo. Na Trgu sv. Petra
navzoče vernike je povabil: »Molimo k Bogu, da
se bodo srca teh mafijcev spreobrnila k Bogu.« Iz
bratov namreč ne smemo delati sužnjev.
ZAGREB — Hrvaško ustavno sodišče je razglasilo učni načrt za pouk o spolnosti na hrvaških šolah pri predmetu zdravstvena vzgoja za nedopusten. Veljal je od februarja do 22. maja. Kot razlog
razveljavitve so sodniki navedli, da ne upošteva
dovolj pravic staršev pri vzgoji otrok. Načrtu je,
še preden je začel veljati, nasprotovala organizacija Grozd, pa tudi Hrvaška škofovska konferenca in
različne organizacije civilne družbe na Hrvaškem.
VATIKAN — Tiskovni urad italijanske škofije Asissi
je objavil sporočilo, da bo papež Frančišek to škofijo in mesto obiskal 4. oktobra, ko goduje sveti
asiški ubožec, po katerem si je kardinal Bergoglio,
potem ko je bil izvoljen za papeža, nadel ime.
EL SALVADOR — Salvadorski predsednik Mauricio
Funes je papežu Frančišku, ko ga je 23. maja zasebno obiskal, izročil tudi relikvije leta 1980 umorjenega sansalvadorskega nadškofa Oscarja Romera. Oba sta poudarila pomen delovanja rajnega
nadškofa za Salvador in vso Latinsko Ameriko.
KÖLN — Robert Kleine, tajnik evharističnega kongresa, ki bo od 5. do 9. junija v Kölnu, je za KNA
izjavil, da papež Frančišek moli za uspeh tega velikega cerkvenega dogodka za Nemce. Vse, ki se ga
nameravajo udeležiti, prosi tudi za molitve zase.
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MELBOURNE — Predsednik vlade avstralske zvezne dežele Victoria, Denis Naphtine, je časnikarjem
izjavil, da upa, da bo sydneyjski nadškof, kardinal
George Pell, državljanom Viktorije in vse Avstralije
odkrito in pošteno povedal, kako je bilo s spolnimi in drugimi zlorabami duhovnikov in cerkvenih
sodelavcev v Victorii. Kardinal Pell je bil nadškof v
Melbournu v letih 1996 do 2001.
LURD — Vojaški ordinarij v Nemčiji, škof Franz Josef Overbeck, je pri letošnjem 55. mednarodnem
romanju vojakov v Lurd za KNA povedal, da bodo
morali v vseh državah Nata razmisliti, kako naj
preuredijo dušnopastirsko oskrbo vojakov in vojakinj v skladu z družinskimi in poklicnimi zahtevami. Poudaril je: »Dušni pastirji smo bili vedno prvi
pri obrambi in varovanju družinskih pravic.«
KÖLN — Novi mestni konservator Thomas Werner
je za KNA izjavil, da upa, da bodo na seznam Unescove svetovne kulturne in umetnostne dediščine
uvrstili tudi dvanajst velikih romanskih cerkva v
tem mestu. Tudi zaradi tega, da bodo primerno
uredili njihovo okolico in da bodo vedeli, kaj se
sploh sme tam graditi oziroma preurediti. V Nemčiji ta čas “čaka” na uvrstitev Unescove svetovne
dediščine 37 spomenikov, v Avstriji 9.
VATIKAN — Papež Frančišek je pri maši v kapeli
Doma sv. Marte s kitajskimi duhovniki, redovniki,
bogoslovci in uslužbenci v Vatikanu, kitajske katoličane v matični domovini spodbudil, naj potrpež
ljivo prenašajo zatiranje. Čeprav je to težko, naj
na “zunanje in notranje stiske” odgovarjajo z ljubeznijo. Prenašati trpljenje je namreč za kristjana
milost, saj mora sovražnike ljubiti in zanje moliti.
VATIKAN — Prefekt Kongregacije za vzhodne Cerkve, kardinal Leonardo Sandri, je od 24. maja do
1. junija obiskal Libanon in Jordanijo. V Libanonu
je obiskal zatočišče beguncev iz Sirije in blagoslovil novo univerzo Madaba, za katero je leta 2009
pri obisku Svete dežele blagoslovil temeljni kamen
papež Benedikt XVI., ter se srečal s predstavniki
katoliških vzhodnih Cerkva.
LONDON — Britanske dobrodelne organizacije so
objavile podatek, da je od toplih dnevnih obrokov
hrane “odvisnih” že pol milijona prebivalcev Velike
Britanije. Lani se je k njim zatekalo okrog 350.000
Britancev, predlani 128.000, letos pa že pol milijona prebivalcev Velike Britanije.
VATIKAN — Stalni predstavnik Svetega sedeža pri
Združenih narodih, nadškof Silvano Maria Tomasi,
je 27. maja na zasedanju Sveta za človekove pravice v Ženevi povedal, da po vatikanskih ocenah
po vsem svetu vsako leto zaradi vere umorijo več
kot 100.000 kristjanov. Ti podatki temeljijo na “verodostojnih ocenah”, je dodal. Poleg tega kristjane
v različnih delih sveta — predvsem v Afriki, Aziji in
na Bližnjem vzhodu — preganjajo, posiljujejo, jim
uničujejo cerkve ali, kot se je to nazadnje zgodilo
v Siriji, ugrabljajo visoke cerkvene predstavnike.
PARIZ — Slovenski misijonar na Madagaskarju,
Pedro Opeka, je 1. junija na francoski televiziji govoril o novi knjigi, ki je izšla v francoskem jeziku o
njegovem delu na “rdečem otoku”.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI
O svoji zaposlenosti piše Kocjančič tudi v pismu, ki
ga je Danica prinesla 21. aprila 1853, in ki ima nadpis. »Častiti gospod! Dragi prijatelj!« Takole pravi:
»Vaš pozdrav me je zelo razveselil. Bog Vam povrni!
Večkrat se Vas spominjam. Tudi bi Vam rad veliko
novega napisal, pa sem preveč zaposlen. Delavcev
je več, kakor si morete misliti: 20 se jih je odpeljalo
v gozd, 15 do 20 dni daleč po Modrem Nilu; 28 jih
bo prihodnji teden začelo delati in žgati opeko; 20
jih bo lomilo kamen, na dveh manjših ladjah je 12
ljudi, na večji pa 28. Na dveh vrtovih jih dela 28.
Pri hiši so tudi še kovač, vrtnar, učitelj, opekar in
mizar. Tudi so trije uslužbenci pri kuhi in pri
otrocih, katerih je 20. Dve ženski pečeta
na vrtu kruh za delavce. Toda vse to mora
biti, če hočemo začeti z zidavo cerkvice in
s popravilom kakšnega stanovanja. Res, da
plača delavcev ni velika, ob mesecu so pa
zneski vendarle veliki. Zraven tega imam
še sto in sto opravkov, ki jih je bom našteval, ki mi pa silno belijo glavo. – Včasih ne
vem, ali bi naj plačeval ali pisal, računal ali
molil brevir. Dostikrat se zgodi, ko imam
največ opravka, da pride kakšen vpliven
Turek; po tukajšnji šegi moram ostati pri
Ismail
njem in mlatiti prazno slamo. Ali pa pride
pismo od upravnika; vse moram pustiti in iti. Zdaj
bo nekoliko laglje, ko se bo delo ustalilo; le začetek
je težak.«
Zanimivo je, kar potem piše: »Tudi višje glave
bodo odšle; ne bo več teh večnih nadlog. Kartum
bo prazen, posebno ko sedanji upravnik Ismail paša
odide 16. decembra z vsem vojaštvom na vojsko.
Šel bo na abesinsko mejo s 4.000 pešci in 1.500
konjeniki, z osmimi topovi in z devetimi ladjami za
smodnik. V Woad-Medini se bodo sešli. Z Abesinijo
so v prepiru zaradi meje, a to se bo kmalu poravnalo. – Ko bo meja zavarovana, se bo Ismail paša
obrnil proti jugu nad zamorski rod Dinka, ki jih je na
milijone in milijone. Sicer so miren narod, bolj kakor
njihovi sosedje Šiluki, vendar če jim mejaši le ne dajo
miru, so grozoviti. Arabci, podložni Turkom, jih že
več let dražijo: planejo čez mejo in jim ugrabijo zdaj
živino, zdaj žene. Letos so jim pa Dinka vrnili: pobili
ali polovili so več kakor dva tisoč belih nadležnežev,
vasi pa podrli ali požgali. Ko bi ti narodi imeli zraven
srčnosti tudi pametne vojskovodje in vsaj nekoliko
boljše orožje, potem gorje Turkom!«
Ko je Kocjančič domačim omenil, da ima tudi
kamnoseke pod seboj, se je očeta kamnoseka, ki
je imel že 54 let, in brata Alojzija polastila želja, da
bi šla za njim. To misel jim je v daljšem pismu 26.
oktobra izbijal iz glave. Razmere v Afriki niso tako
rožnate, kakor se zdijo iz njegovih pisem, kjer senčnih strani navadno ne omenja. Za očeta sploh ne gre,
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da bi mater doma samo puščal in ji nakladal skrb za
družino. Tudi bi se pri svoji starosti in svojeglavosti
ne mogel vživeti v nove razmere, ki so zelo drugačne, kakor doma. – Pri tej priliki je očeta prosil, da
naj z materjo in družino bolj milo ravna. Oče mu je
to prošnjo nekoliko zameril. Že drugo misijonarjevo
pismo pa kaže, da je oče sam obžaloval preveliko
trdoto, ki mu je bila položena že v naravo. Janezova
nadaljnja pisma so prežeta tudi z moško, a nežno
ljubeznijo do očeta.
Kocjančiča je kljub neutrudljivi delavnosti večkrat
obhajalo domotožje. Zelo je bil navezan na svoje
domače, zlasti na brate in sestre, ki so bili
vsi mlajši od njega. Večkrat jim je pisal.
V nekem pismu vprašuje mladega brata
Petra, ki ga je bil odpeljal proti Ljubljani:
»Peter, ti si me peljal od hiše; kdo me bo
pa domov pripeljal?« – Sestri Jeli je pisal:
»Zelo pogrešam tudi lepo zvonjenje, ki s
toliko prijetnostjo polni srce. Kje so lepe
cerkvice, potoki in reke, studenci in slapovi, ljudje, ki imajo usmiljeno srce in znajo
tolažiti? Ko bi človek ne gledal na cilj, ki
je zaradi njega sem prišel, bi moral tukaj
skoprneti. Toda vera, upanje in ljubezen
paša
– to so zvezde, ki človeka dvigajo. Molíte,
da bo božja milost rosila na nas!«
21. oktobra sta odšla jezuita p. Emanuel Pedemonte in p. Jožef Kajetan Zara. Ostali so sami
škofijski duhovniki in pomočniki svetnega stanu.
Mišljenje in hotenje v misijonski hiši je bilo poslej
enotno. – Kocjančič je pripomnil sestri Mariji: »Za
gospoda misijonarja, ki sta odpoklicana, sem moral
preskrbeti hrano za na pot. Ker namreč na potu ni
gostiln, mora človek kruh, maslo, sol, olje, jesih,
moko, kuhinjsko orodje in sploh vse potrebščine
voziti s seboj. Preden se vse to skupaj spravi, je
križ; in koliko stroškov!« – Že priletni p. Pedemonte
se je vrnil v Neapelj, mladega p. Zaro so pa redovni
predstojniki poslali nazaj v jezuitski misijon na Libanonu, kjer je nekoč deloval p. Ryllo in kjer se je
Knoblehar učil arabsko.
22. novembra 1852 je Knoblehar poslal Kongregaciji za širjenje vere obvestilo o prvem letu rednega
misijonskega dela v Kartumu. Prefekt Kongregacije,
kardinal Fransoni, mu je odpisal 23. februarja 1853:
»Z resnično tolažbo sem bral v Vašem pismu poročila
o osrednjeafriškem misijonu. Vašim odredbam, da se
olajša spreobračanje narodov, ki so v Vaši duhovni
oskrbi, z veseljem dajem svoje odobrenje, ker se mi
zdijo prikladne za dosego namena Vašega misijona.
Zato prosim Gospoda, da razlije na Vašo gorečnost
in na gorečnost Vaših tovarišev kar največji in kar
najbolj učinkovit blagoslov. Pričakujem vedno bolj
razveseljive novice.«
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Niko Kuret

MLATEV

MLATIŠKE ŠALE – ŠKOPE IN ŠKARJE

volji, toda bunka je bunka... Zato je bilo treba vse
Posebno opravilo je bilo pri mlatvi svoje dni priizpaziti in oprezovati, preden je kdo nesel škarje:
pravljanje škope. Odkar ni več slamnatih streh, tudi
kdaj začno mlatiti, kdaj nasajajo, kdaj nosijo snopje
škope niso več potrebne.
iz kozolca v skedenj in polno takih podrobnih okolMedtem ko so na podu pokali cepci, je eden izmed
nosti... Malenkostna napaka je utegnila povzročiti
delavcev “šopal” slamo. V laški dolini so ga imenovali
veliko polomijo...
“papež”. Za škope so odbrali najlepše snope. Delavec
Važno je bilo pismo. Ni bilo pogostokrat le v verje vsak snop razvezal, z enim ali dvema v rokah je
zih, ampak tudi vsebinsko polno duhovitih domislic in
otepal pred seboj, da je odpadla vsa neuporabna,
prav ščegetajoče šaljivih bodic. Bolj ko je bilo pismo
prekratka slama. V steni je imel grabljam ali glavniku
imenitno sestavljeno, bolj so se mlatiči odrezali,
podobno pripravo, ki so jo imenoval na Štajerskem
ko so prinesli škarje vračat... Pismo se je začelo z
“far” ali “baba”, okoli Motnika pa “volk”. Na tem je
vljudnimi, a primerno zafrkljivimi pozdravi. Iz teh
očesal, kar mu je ostalo v rokah. Najstarejši mlatič
so obdarovani lahko uganili, kdo jim je pravzaprav
je zvil iz očesane slame povreslo in je nanj polagal
zagodel in poslal škarje. Nobeno tako pismo namreč
vso očesano slamo. Tako nastali snop se je imeni bilo podpisano z imeni ali oznako kmetije, od koder
noval šopa sli škopa (škompa). Ko je bilo škope za
je izviralo, temveč je bilo vse zavito v tajinstveno
en “pahovnik” (Motnik), jo je vzel eden od boljših
dvoumje...
mlatičev pod pazduho, z drugo roko pa jo je prijel
Za tem je sledil opis škarij glede na njih pomen
in obsegel od spodaj ter jo “spahoval”. Ko je je bilo
in namen, da »ne bo škopa kosmata in ne bo v njej
za dva ali tri pahovnike, je zvezal škopnik z dvema
osata,« ter dolge litanije
povresloma, tako da je
očitkov, ki so cikali na
bilo ritovje obrnjeno k
nemarno in površno delo.
tlom. Zvezani škopnik so
Enako sta bila opisana
spodaj obrezali v “reznem
obroč in bat, “pagón”;
stolu” ali s koso. Preostalo
steklenica vina je bila
slamo so zmetali z vilami
“laterna”, ki naj bi »v
v parno, škope in otepe
skednju svetila, – da se
pa zložili na peter.
gospodar in gospodinja
Šestdeset snopov dá
ne bosta jezila.« Cvetje
eno kopo, iz ene kope je
je bilo namenjeno za
bil en škop. V laški okolici
primer, da »bi se dva iz
je moral gospodar včasih
vašega skednja pretrdno
od “papeža” škop odkupizvezala – pa da ne bosta
ti, posebno, če mlatičem
brez ljubih rožic ostala.«
ni dal dosti pijače ali pa
Skladovnica slamnatih škop
Pismo se je končalo z
če se gospdinja ni dosti
opravičilom, da pač pošipotrudila z jedjo.
ljajo malo, ker jim je letos pšenica slabo obrodila in
Tudi pri narejanju škope so ponekod ponagajali.
še niti ne vedo, če jim bo seme vrnila. Vmes je bilo
Tako so na Notranjskem (Rovte) od sosedov prinesli
polno cikanja na kmečko bahavost. V skednju, kamor
lesen obroč, velike lesene “škarje” in bat (“pagon”).
pošiljajo škarje, je menda pšenica debela kakor greh
Ker mora biti škop trdno prevezan, so jih z obročem
in ne vedo, kam bi z njo. Zato pošiljatelji pričakujejo
podražili, češ vtaknite škop v obroč! Tudi lepo gladko
obilno vračilo, ki jih bo potolažilo in odškodovalo za
obrezan mora biti škop, temu naj bi rabile “škarje”
letošnjo slabo letino. V taka pisma so bile seveda
(dve palici, prevezani navzkriž) in bat, da ga na
vpletene tudi razne krajevne posebnosti, ljubezenkoncu lahko potolčejo in ravnajo... Dodali so tudi
ske prigode, gospodarske zabavljivce in cela vrsta
štruklje, pijačo, šopek rož in nazadnje posebno, v
podobnih ocvirkov.
verzih pisano “mlatiško pismo”.
Ko so mlatiči opazili pred skednjem nastavljene
“Škarje” so bile posebno priljubljene na Notranjškarje, so planili venkaj, če ni morda neznani moskem. Kdor jih je hotel v Hotedršici srečno prinesti
tovilež še kje v bližini. Seveda je bil trud brezuspepred sosedov pod, pripoveduje Ivan Albreht, je moral
šen. Nato se je začelo ogledovanje škarij. Pijačo in
biti precej pretkan. Treba je bilo natanko in prav do
štruklje je bilo namreč treba vrniti v najmanj dvojni
podrobnosti poznati razmere na kmetiji, kamor so
meri, kjer so pa res kaj “dali nase”, so vračilo potrojili
bile škarje namenjene. Prinesti in nastaviti jih je
ali celo početverili. To je mlatičem in kmetu prineslo
bilo namreč treba na skrivaj. Gorje, ko bi bili mlatiči
toliko ugleda, da so vso jesen in zimo tja v predpust
prinašalca opazili in zalotili! Padalo bi po njem, da
radi omenjali bogate škarje iz tega in tega skednja.
bi se bi celo snopju zasmilil, sicer vse v šali in dobri
2013 – AM – AVGUST
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Po ogledu škarij je prišlo pismo na vrsto. Prebrali
so ga na glas in ga sproti pojasnjevali s primernimi
opazkami. Bolj ko je bilo ujedljivo, večji je bil uspeh.
Nato so jeli ugotavljati izvor škarij, kar jim ni povzročalo posebnih preglavic. Končno so sedli, škarje
temeljito pospravili ter se spet lotili dela. Opoldne
po južini, še bolj podrobno pa zvečer po večerji, so
prišli na vrsto načrti za vračilo škarij. Mlatiči samo
so zbrali za vino, z gospodinjo so se domenili, da
jim je napekla potrebno število štrukljev, kdorkoli pa
je bil bolj spreten pri hiši, je napravil bolj ali manj
posrečene lesene škarje in drugo orodje, kar ga je
bilo treba. Pri manjših škarjah sta obroč in pagon
bila večkrat omenjena tudi le v pismu, nikoli pa ni
smelo manjkati cvetja, za kar so skrbela dekleta.
Končno so sestavili pismo, ki je bilo največkrat sad
skupnega napora celega skednja.
Ko je bilo vse pripravljeno, so dopoldne po malici
ali popldne po južini nesli škarje vrnit. Pobratimski
mlatiči so jih ljubeznivo
sprejeli, hvalili vino in
občudovali štruklje, nakar so prebrali pismo, s
smehom in priznanjem
sprejemali zbadljivosti
in izražali zadovoljstvo,
kako da je vse prav zadeto in dobro povedano.
Nato so oboji mlatiči posedli po nasadu v skednju
in se lotili vina. Naloga
tistih, ki so škarje vračali,
je bila sedaj pobratimske
mlatiče z vinom in zgovorno besedo kar najbolj
omamiti. Medtem so jim
neopaženo zasukali gože in se nato prijazno in prijateljsko poslovili.
Kakor hitro so spet prestopili prag v domači skedenj, so se jeli seveda smejati, da jih je kar vilo.
Skrbno so vlekli na ušesa, kdaj se bo oglasil pikapok
iz onega skednja. Komaj so začeli in preden so se
ujeli, se je že začelo “čótanje” šepanje. Cepci so
frčali s cepišč kakor oživeli kiji. Bum! jo je dobil zdaj
ta po butici, zdaj drugi po nosu, tretji je morda celo
sam sebe lopnil po čelu, da so jeli med smehom
preklinjati, kako morejo biti tako zagamano slepi,
da ni nihče opazil, kdaj so jim škarjarji zasukali
gože. Čeprav so po kmetih za porednost navadno
zelo občutljivi in tudi nemalo maščevalni, te trde in
skoraj okrutne šale ni smel nihče zameriti, ampak
je moral mirno sprejeti bunko z vsem posmehom,
ki ga je bil zaradi nje deležen...
Škarje so v času pšenične mlatve dajale vási
značilen in svojski navdih. Posebno podjetni mlatiči so nastavili kar po dvoje, troje škarij v različne
skednje, da so jim potlej od povsod nosili vračat
in je bilo včasih v kakem skednju kakor na najbolj
veseli gostiji.
Primerilo se je seveda tudi, da so tu in tam mlatiči
dobljene škarje lepo pospravili in zamolčali. Sicer so
bili taki primeri prav redki, prinesli so pa prizadetim
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le nečeden sloves figarstva in potuhnjenosti. Tak
glas se je človeka držal vse življenje.
Tu in tam so se razrasle škarje v resnično ljudsko
slavje, nadaljuje Ivan Albreht. »Take škarje sem kot
novopečeni študentek, okrog 12 let mi je bilo, doživel
pred nekako štiridesetimi leti (okoli leta 1900, op. N.
K.). Tedaj so bile k nam nastavljene posebno obilne
škarje, a tudi naši mlatiči so se odrezali z vračilom.
Ko so nesli vrnit, se je raztegnila iz skednja cela
procesija. Poleg mlatičev so namreč uvrstili v ta pisani sprevod tudi fantiče, ki so slamo tlačili, in vse,
ki so pomagali in pomagale retati in obravnavati,
da je bilo parov ‘kakor za ohcet’. Spredaj je godec
korenjaško raztezal harmoniko. Za njim je korakal
pastir z visoko zvrhanim oprtovskim košem cvetja
na hrbtu. Za tem smo po dva in dva korakali nosilci
in nosilke škarjarskih znakov. Dva sta nosila nad
meter dolge škarje, štirje ogromen obroč, za temi
šestimi pa so jo mahali mlatiči: obe dekleti sta nesli vsaka svoj jerbašček
štrukljev, oba fanta pa sta
Škope na strehi
bila obložena s štefani in
pletenkami ognjevitega
vipavca. Za njimi je stopalo dekle s pismom, za
njo pa sta hlapec in volar
vlekla obod stare rete in
z zajetnim pagonom po
taktu udrihala po njem.
Tudi vriskalo je vse kar po
taktu, da se je mahoma
nabralo polno ljudi. In ta
in oni možak je prikimovaje pripomnil: ‘To so pa
škarje, to!’«
Škarje so poznali tudi
v Beli Krajini. Tudi tamkaj so kaznovali tistega, ki je
škarje prinesel nastavit, ako so ga zalotili. Kazen je
bila celo precej hujša kakor na Notranjskem. Medtem ko so tu siromaka samo nabunkali in je seveda
izostalo vračilo, so ga Belokranjci navezali na late v
kozolcu in ga tako razpetega po ure in ure puščali
viseti na žgočem soncu ali pa v plohi, kakršno je
pač bilo vreme.
Vdor tehnike v mlatev je pospravil tudi škarje
kar čez noč. Že zadnja leta pred prvo svetovno
vojsko so bile redke, po vojski pa so starejši le še
pripovedovali mlajšim, kako je bilo takrat, »ko smo
še škarje nosili.«
Med “škopanjem” so na Dolenjskem mnogo prepevali in tudi s posebnimi igrami preskušali svoje
moči. Tako so fatnje zgrabili povreslo z zobmi in
skušali škopnik vreči čez glavo. Kdor je to zmogel, je
bil junak. Šli so se tudi “s sekiro na škopniku povreslo
sekat”. Bila je šala. Kdor je ni poznal, je zamahnil
in seveda lahko presekal povreslo. Toda naloga se
je glasila: na škopniku povreslo presekati – treba
je bilo stopiti na klasje in na njem stoječ presekati
povreslo... Ali pa so z vilami metali povreslo na štalo.
Kdor je vrgel samo povreslo, ni naredil prav. Treba
je bilo vreči na štalo povreslo na škopniku, se pravi,
s škopnikom vred. Za to je pa bilo treba moči!
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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

Z A BAVA I N P R O S T I Č A S
Latruncula

Če smo natančni Sveto pismo nikoli ne postavlja
vprašanja zabave in iger; edine, na katere namigne
so otroške igre. Tako Jezus navaja odpev otroške
pesmice: »Piskali smo vam, pa niste plesali; peli
smo žalostinko, pa niste jokali« (Lk 7,32), o kateri
smo že govorili. Videli smo tudi (glej AM, december
2010), da so imeli mali Judje brez dvoma punčke
in keramične živalice v brk Postavi, ki je prepovedovala podobe živih bitij. Take primerke so našli
med izkopaninami. Ali Kristusovi sodobniki res niso
poznali zabave? Gotovo je, da razvedrilo v njihovem
življenju ni imelo tistega mesta, kot ga je imelo v
življenju Rimljanov, kjer se je vedelo, da je to zadeva
države in sredstvo vlade. Le preveč znana zahteva
Panem et circenses (Kruha in iger), ki bo postajala
v rimskem cesrastvu vedno bolj političen aksiom,
neizprosna ljudska zahteva, ni imela v Božjem ljudstvu nič podobnega.
Eno je gotovo: določenih oblik razvedrila, ki so
v rabi med nami, si v Iraelu ni bilo mogoče niti zamisliti. Nobenemu Judu ni prišlo na misel, da bi za
zabavo hodil po cestah ali da bi se “šel turizem”.
Ribič, ki ob nedeljah namaka trnek in zalezuje piškurje ob rekah bi se jim zdel trapast. Ribištvo je bil
poklic, trd poklic, ne pa zabava. So vsaj hodili na lov?
Tudi  ta plemeniti šport je v Svetem pismu malokrat
omenjen in omembe zank in jam v Novi zavezi se
brez dvoma nanašajo bolj na lov in na zaposlitev
kot na zabavo (prim. Lk 21,34; Rim 11,9; 1 Tim
2013 – AM – AVGUST

3,7; 2 Tim 2,26). Lov je bolj kot za razvedrilo služil
za pobijanje škodljivih živali in za divjad kot hrano.
Zdi se pa, da je navada Rimljanov loviti zaradi lova
vdirala v vrste bogatašev: tako o Herodu priča Jožef
Flavij, tako je bil Nimrod velik lovec pred Gospodom
(1 Mz 10,9). S čim so lovili? Z lokom, s pračami, z
meči, torej z vojaškim orožjem. Zdi se, da Judje
v nasprotju z Mezopotamci niso uporabljali psov.
Seveda je veljavna verska Postava za lov vedela
prav tako dobro, kot za druge človekove dejavnosti.
Zapovedovala je, da je treba pobiti živali kar tam
izpustiti kri, točno tako kakor za teleta in drobnico,
in zasuti kri s prstjo, zakaj »življenje vsega mesa je
namreč njegova kri v njegovi duši« (3 Mz 17,14).
Na svoj način dobrohotna je bila do ptičev: »Če ob
poti naletiš na ptičje gnezdo, bodisi na kakem drevesu ali na tleh, z mladiči ali z jajci, in stara sedi na
mladičih ali na jajcih, ne jemlji stare z mladiči vred!
Pústi, da stara odleti, mladiče pa si lahko vzameš,
da ti bo dobro in si podaljšaš dneve« (5 Mz 22,6-7).
”Sobne” igre so bile znane, in so bile, zanimivo,
zelo podobne našim. Med izkopaninami so našli žetone, rulete in igralne kocke. Te zadnje so čisto take,
kot so v rabi še danes. Našli so celo tako nepravilno
kocko, da zgleda, da je bila goljufiva. Igralnih pravil
ne poznamo, čeprav vemo, kako so igrali Hetiti. Zdi
se, da so bile nekatere igre, podobne naši “človek,
ne jezi se”, prastare: metali so kocke, da so iz enega
kvadrata v drugega premikali majhne stožce. Našli
so tudi majhne preluknjane slonokoščene ploščice,
ki dajo misliti na igro za enega samega igralca. Vse
to je blizu igram, ki so jih Rimljani imenovali latruncula, Grki pa plinthrion. Še danes igrajo v Palestini
in Jordaniji mancala: stojalo z dvema vrstama po
sedem lukenj, v katere zatikajo žetone. Vse kaže,
da je ta igra veliko starejša od vpada islama.
Tudi na prostem so igrali podobne igre. Plutarh
pripoveduje, da so vojaki v prostem času  igrali nekaj,
Mancala
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kar je dokaj podobno naši “dami”. Tisti, ki so žrebali
za suknjo brez šiva Križanega, so morali imeti kocke
v svojih pasovih. Na ploščah “Lithostrotosa”, popločanega dvorišča trdnjave Antonije, kjer je Pilat imel
svoje sodišče, se točno vidijo sledovi “igre krogov”,
o kateri govori Plavt. Igrali so jo s štirimi koščicami,
označenimi s številkami (črkami). Nekatere poteze so
imele imena kot pri našem šahu: poteza “Aleksander”,
“Efeb”, “Darij”. Najboljša poteza je bila “kraljeva poteza”, v grščini “basileús”. Na
Igra krogov
ploščah je jasno videti krog,
zapleteno črto, ki gre okrog
raznih figur in se ponavlja
okrog “B” basileúsa, na
koncu pa je kraljeva krona.
Bi lahko odtod izvirala barbarska zamisel norčevanja,
ki so si ga privoščili vojaki
nad Jezusom, in trnjeve
krone? Kraljeva poteza za
kralja Judov? Ob tem te
stisne pri srcu.
Zdi se, da so bile druge
igre na prostem bolj podobne športu. Če se sklicujemo na Sveto pismo, se zdi, da so imeli Izraelci
vedno radi borbe z orožjem in rokoborbe, kakor je
bila tista, ki jo je Filistejec predložil ljudem kralja
Savla. S puščicami (1 Sam 20,20) in pračami so
streljali tudi na tarčo in znali zadeti “za las natanko”
(Sod 20,16). In ko Izaija naznani upravitelju dvora
Šebnáju, da ga bo Jahve »zakotalil kakor žogo v
prostrano in širno deželo« (Iz 22,18), po vsej verjetnosti namiguje na igro, ki je morala biti predhodnik
našega nogometa.

Je mar tem tradicionalnim igram, o katerih po
pravici mislimo, da so jih po zgledu svojih prednikov
igrali Judje Jezusovega časa, vpliv Grkov in Rimljanov
dodal nove: v cirkusu, stadionu, hipodromu, amfiteatru? Jozue, imenovan Jazon – nečisti Jazon mu pravi
Druga knjiga Makabejcev – je začel svojim rojakom
vsiljevati grški način življenja in je kot veliki duhovnik
vpeljal v Sveto deželo poganske igre (2 Mkb 4,7-19).
Herod Veliki, ki se je   udeležil olimpijskih iger, je
pomagal pri razvoju grške
rokoborbe, metanju diska
in predvsem pri konjskih
dirkah. Nedaleč od svoje
palače v Jeruzalemu je dal
zgraditi hipodrom, ki je
prišel na glas enega najbolj razkošnih tistega časa.
Morda je zgradil tudi amfiteater v Jerihi. Hipodromi
in amfiteatri o bili tudi v
nekaterih palestinskih mestih: v Cezareji, v Tariheji,
v Samariji-Sebasti. Toda
tamkajšnje prireditve so
bile v veselje poganov,
rabini pa so se dvignili zoper nje: pravi verniki se jih
niso udeleževali. Značilno je, da nimajo evangeliji niti
enega samega namiga na te igre. Ko bo Pavel govoril
o tistih, ki tečejo v stadionu, se obrača na kristjane v
Korintu: spreobrnjene Grke ali Jude, ki so živeli v poganskem mestu (1 Kor 9,24). Gotovo je, da je Izrael
z gnusom odklanjal zavržene in žaljive prireditve, ki
so navduševale rimske množice: gladiatorske borbe z
obvezno smrtjo človeka, javne usmrtitve obsojencev.
To je njegova čast, njegovo dostojanstvo.

NA SKRIVAJ
Ali so Izraelci poznali tudi manj priporočljive igre,
kakor je to bila “igra krogov” s koščicami ali “človek
ne jezi se”? To je treba priznati, besedila o tem ne
puščajo nobenega dvoma.
Ena najhujših skušnjav, ki
Grešnica Jezusu mazili
jo je izvoljeno ljudstvo spoznalo že v prastarih časih,
ko je iz bližine opazovalo
kanaanske in feničanske
poganske templje, kjer so
se tempeljski služabniki
obeh spolov vdajali prostituciji. Dokaj jasno kaže, da
so pravi Izraelci, fantje in
dekleta, kljub izrecni prepovedi v 5. Mojzesovi knjigi
(23,18-19) postajali to,
kar svetopisemska besedila
imenujejo “psi”. “Višine”,
kjer je še vedno razsajalo
malikovalstvo, so bile znane po tem, da pritegujejo
te vrste tolpe in njihove stranke, kot je bila gora Eryx
na Siciliji stoletja eden od glavnih krajev tempelj234

ske prostitucije. Feničani in Kartažani so bili dolgo
časa gospodarji te trgovine, zamenjali pa so jih v
tej posebni pravici rimski trgovci. Po prizadevanju
prerokov Amosa in Ozeja in
po ukrepih, ki jih je uvedel
noge
kralj Jošija, je sveta prostitucija iz Izraela izginila
in tisti, ki so se je hoteli
poslužiti, so morali iti na
obalo v sirsko-feničanska
pristanišča.
To pa ne pomeni, da v
Kristusovem času v Izraelu
ne bi bilo prostitucije: dokaze nudi Nova zaveza. Seveda ni treba preveč strogo
razumeti besedo “grešnica”. V Talmudu ima tako
širok pomeni, da označuje
celo ženo, ki bi dala svojemu možu jed, od katere ni bila plačana desetina! Zdi
se pa zelo verjetno, da je Marija iz Magdale, najbolj
pretresljiva grešnica v zgodovini, opravljala to obrt,
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Pismu Rimljanom iz leta 27 in po Sibilskih knjigah,
judovskem apokrifu, ki ostro obsojata tiste, »ki imajo
nečiste odnose z mladimi fanti.«
Samo po sebi je razumljivo, da se je Izraelov
verski nauk upiral tem razvratnim navadam. Gnus,
ki so ga vsi pisci in prepisovalci Svetega pisma čutili do prostitucije se kaže na presenetljiv način ob
uporabi te besede za oznako sramote vseh sramot:
malikovalstva. “Vlačugati se” v jeziku prerokov ne
pomeni nujno prodajati svoje telo, ampak predvsem
prepuščati svojo dušo krivim bogovom. Babilon,
“vélika vlačuga” iz Razodetja, – to je Rim – je
hkrati središče razvrata in simbolična prestolnica
poganstva. Postava je obsojala vsako prostitucijo
in prepovedovala očetom, da bi hčerke naredili za
preden jo je presunil Gospodov pogled. Ženska, ki
vlačuge (2 Mz 19,29), ni pa za vlačuge predvidevala
je z dišavo mazilila Kristusove noge med obedom
nobene kazni, razen če je bila hčerka duhovnika; to
pri farizeju Simonu – če
je bilo treba sežgati (3 Mz
Razuzdanost ob zlatem teletu
to ni bila Magdalena, kar
21,9). Seveda je bilo tudi
je še odprto vprašanje –
prepovedano duhovniku,
je izrecno označena kot
da bi se oženil s prostigrešnica. V priliki o izgututko (3 Mz 21,7). Še bolj
bljenem sinu Jezus nakot Postava so pred tem
tančno pove, da so prostisvarili preroki in véliki
tutke pomagale pokvariti
navdihnjenci, ki so morali
mladega prismodeža. In
braniti Judom, da bi zašli
“pet mož” Samarijanke,
na slaba pota. V tem oziki jo Jezus sreča pri Jakoru je prava mojstrovina
bovem vodnjaku, bi prav
sedmo poglavje Knjige
lahko imenovali “kliente”
pregovorov, kjer pisec z
(Jn 4,18). Kristus večkrat
enakim poznavanjem opiomenja “vlačuge” (prim.
suje spletke pokvarjene
Mt 21,31). Sicer pa, kot vidimo, govori s temi žendekline, propadanje človeka, ki se ji vda in nesreče,
skami bolj usmiljeno kot strogo, saj gotovo ve, da
ki ga zasledujejo. Vsekakor ne moremo biti gotovi,
so bolj žrtve kot pa krive, farizejem pa zabrusi, da
Jezus in Samarijanka
bodo nekatere od njih laže prišle v nebesa kot oni…
Ni mogoče ugotoviti, ali so obstojale javne hiše, ki
jih Stara zaveza večkrat omenja, vendar je več kot
verjetno, saj so bili bordeli cvetoče ustanove povsod
po rimskem cesarstvu in so imela mnoga obcestna
gostišča skupine “malih oslic”, ki so podobno kot
mikavni plakati na Via Abundantiae (Cesta obilja)
v Pompejih, mimoidoče vabile k uslugam svojih
stanovalk. Žalostna predstava in kaže, da spreobrnjenje h krščanstvu ni bilo zadosti, da bi odstranilo
to družbeno kugo in slabe navade: sveti Pavel bo
govoril proti njim z neizprosno strogostjo (1 Kor
6,16). In če evangeliji ne govore o moški prostituciji,
da so bili vsi Judje prepričani, da »je hiša prostitutke
še ne pomeni, da je ni bilo, če sodimo po Pavlovem
pot v pekel in da vodi v preddverje smrti.«
Via Abundantiae v Pompejih
(rekonstrukcija)

P R E G O VO R I 7 , 6 - 2 2
Kajti pri oknu svoje hiše, skozi rešetko sem pogledal, pa sem videl
med preprostimi, prepoznal med mladeniči fantiča brez pameti: stopil
je v ulico okrog vogala in šel proti njeni hiši. V mraku, v večernem času,
sredi noči in teme. In glej, ženska mu pride naproti, napravljena kot
vlačuga in osvajalka src. Živahna je in izzivajoča, njene noge ne vzdržijo
doma. Zdaj je na ulici zdaj na trgu, na vsakem vogalu zalezuje. Objame
ga in ga poljubi, upre svoj obraz in mu reče: »Mirovno daritev sem bila
dolžna, danes sem izpolnila svojo zaobljubo. Zato sem ti šla naproti, da te
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povabim, in sem te našla. Postlala sem si posteljo z blazinami, s pisanimi
pregrinjali iz egiptovskega platna. Odišavila sem si ležišče z miro, aloo in
cimetom. Pridi, pijva naslade do jutra, uživajva v ljubezni. Kajti moža ni
doma, odšel je na daljno pot. S seboj je vzel mošnjo denarja, o polni luni
pride domov.« Premoti ga s svojim zavzetim prigovarjanjem, spelje ga s
svojimi gladkimi ustnicami. Takoj gre za njo, kakor gre vol v zakol, kakor
bedak stopica k privezi. Dokler ji puščica ne razpara jeter, ko ptica prileti
na vabo, ne spozna, da gre za njeno življenje.
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P. Anzelm Grün

II.
STRAH, KI HROMÍ
nadaljevanje

Pismouki, ki so opazovali Jezusa pri njegovem podarjanju odpuščanja grehov, so mislili,
da sramoti Boga: grehe more vendar odpuščati le Bog. Svojih misli niso izrekli glasno. Toda
Jezus jih spozna. In tako se odzove na njihove misli, ki so vsekakor tudi naše misli. Jezus ni le
zdravnik, ki zdravi telesne bolezni. On pozna dušo človeka. Zato pa se obrača najprej na dušo
človeka, na notranjo držo, ki često vodi v telesno obolelost. Je drža greha, zavrnitve življenja.
Končno je strah tisti, ki hromi človeka. In šele ko je s svojim zagotavljanjem zaupanja in odpuščanja premagal strah, ozdravi Jezus bolnika tudi telesno. To stori z besedo: »Vstani, vzemi
svojo posteljo in pojdi na svoj dom!« (Mt 9,6). Zame je ta beseda v moji lastni zgodovini, ko
naj bi premagal svoj strah, postala zelo pomembna. Seveda sem vedno želel vstati. Najprej pa
sem hotel izkusiti, da bom miren in osvobojen, da bodo moja osebna negotovost in moje zavore
odpadle. Toda Jezus govori bolniku, ki leži še hrom na postelji: »Vstani!« Vstane naj iz svoje
ohromljenosti, iz svoje slabosti, iz svoje zavrtosti. Naj preprosto poskuša. Ne sme čakati, da
bo premagal strah, temveč mora vstati s svojim strahom.
V tej zgodbi o hromem pa mi je pomembno tudi
drugo: vzame naj svojo posteljo na ramena in jo
nosi s sabo naokrog. Postelja je znamenje njegove
ohromelosti, njegove bolezni, njegove negotovosti in
zavrtosti. Zaupati ne pomeni, da smo brez zavrtosti.
Svoje zavrtosti in negotovosti naj bi torej vzeli na
svoje rame in jih nosili s seboj. Dolga leta sem se
jezil, da sem se pri predavanjih včasih začel potiti. S
psihološkimi postopki sem poskušal doseči držo, v kateri se ne bi
več potil. Hotel sem meditirati v
drži umirjenosti. Razmišljal sem,
ali bom potem mogel – ne da bi
se potil – govoriti pred drugimi
ljudmi. Toda čim bolj sem bil
osredotočen na to, da bi svoje
potenje skril, tem močnejše je
postajalo. Bolje je postalo šele,
ko sem se s tem spravil in si rekel: to spada k meni. Smem pokazati občutke. Tega mi ni treba
prav nič skrivati. Šele potem ni
bilo nobenih težav več. Najhuje
je imeti strah pred strahom. Če
sem se le malo potil, sem bil
na to tako osrediščen, da je to
postajalo vedno močnejše. Ker
zdaj vzamem potenje na svoja
ramena kakor posteljo in ga nosim s seboj naokrog, mi to ni več tako pomembno.
In tako se pojavlja samo še komaj kdaj. In če vendarle nastopi, zrem nanj z ljubeznijo. Sedaj imam
občutek za to. Nekaj me vzpodbuja. Sme biti tako.
Medtem ko dopuščam potenje, zgubi to svojo moč.
In potenje me več ne hromi.
Jezusova beseda mi je bila v pomoč še ob neki
drugi priložnosti. Prej sem pred vsakim tečajem zelo
dolgo razmišljal o tem, katere vaje naj delam, kako
naj vse smiselno po postopku nadgrajujem. Bil sem
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pod pritiskom, da moram narediti ljudi zadovoljne.
In tako sem si večkrat pred vsakim novim seminarskim delom razbijal glavo, le kaj naj bi bil primeren
odgovor na pred tem predelano vsebino. To me je
stalo veliko moči. Sedaj seveda še vedno razmišljam.
Toda nisem več pod pritiskom. Če se nahajata v moji
glavi dve možnosti, grem z obema v prostor za meditiranje in si rečem: »Vstani, vzemi svojo posteljo
in pojdi.« Potem preprosto storim
to, kar se mi spontano pojavi. In
to je največkrat tudi pravilno. Ta
stavek me je osvobodil strahu,
da bi moral delati vse popolno.
Sedaj grem s svojimi dvomi, s
svojimi negotovostmi preprosto
k udeležencem tečaja in storim
to, kar mi preprosto pravi moj
notranji vzgib.
Da me strah ne hromi, ga moram dopustiti in se z njim spoprijateljiti. Strah, ki hromi, mi kaže
napačna temeljna sprejemanja
lastnega življenja, na primer tak
šno sprejemanje, da ne smem
narediti nobene napake, ker bi
me sicer drugi zaničevali. Medtem ko si oblikujem to napačno
osnovno sprejemanje, pa se ga
lahko hkrati osvobodim. Spremenim ga v dovoljenje: smem delati napake. Tudi
s svojimi napakami imam svojo ceno. To je ena pot.
Druga pa je v tem, da si priznam, kako pomembna
mi je sodba drugih. Ko si to priznam, morem svoje
hrepenenje, biti pred drugimi dober, hkrati razdrobiti: da, veliko mi pomeni, da sem dobro presojan.
Toda samo od tega se ne da živeti. Moja resnična
vrednost leži globlje. In je neodvisna od predstav in
misli, ki jih oblikujejo drugi. Takšno zadržanje odpira
nova pota v novo ter večjo osvoboditev.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

SINO VSKI ODNOS DO BOGA
Potem, ko smo ugotovili, da so ob dogodku Jezusovega vstajenja žene imele posebno vlogo, se je
treba ustaviti pri odrešenjski razsežnosti vstajenja.
Kaj pomeni vstajenje za naše življenje? Zakaj je
brez vstajenja naša vera prazna? Naša vera temelji
na Kristusovi smrti in vstajenju, kakor hiša sloni na
temelju: če ta popusti, se zruši cela hiša. Na križu
je Jezus daroval samega sebe, ko je nase vzel naše
grehe in se je spustil v prepad smrti, v vstajenju
pa jih premaga, jih odvzame in nam odpre pot za
ponovno rojstvo v novo življenje. Sveti Peter to
zgoščeno izrazi v začetku svojega Prvega Pisma:
»Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju
Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje,
za nepropadljivo, neomadeževano in nevenečo dediščino, ki je v nebesih shranjena
za vas« (1,3-4).
Apostol pravi, da se je z Jezusovim vstajenjem zgodilo nekaj
čisto novega: osvobojeni smo
sužnosti greha in postanemo
Božji otroci, torej smo rojeni v
novo življenje. Kdaj se to za nas
uresniči? V zakramentu krsta. V
starih časih so ga običajno prejemali s potapljanjem. Krščenec
je pustil zunaj svoja oblačila in
stopil v vodo, škof ali duhovnik pa
mu je trikrat vlil vode na glavo in
ga krstil v imenu Očeta, Sina in
Svetega Duha. Potem je krščenec
stopil iz bazena in oblekel novo
belo obleko: bil je rojen v novo
življenje, ko se je potopil v Kristusovo smrt in vstajenje. Postal
je Božji otrok. Sveti Pavel piše
v Pismu Rimljanom: »Prejeli ste
duha posinovljenja, v katerem
kličemo: Abà! Oče!« (8,15). Prav Duh, ki smo ga
prejeli pri krstu, nas uči, nas sili, da pravimo Bogu
“Oče”, ali bolje, “Abà”, kar pomeni “očka”. Tak je naš
Bog: za nas je očka. Sveti Duh uresničuje v nas ta
novi položaj Božjih otrok in to je največji dar, ki ga
prejemamo od Jezusove velikonočne skrivnosti. Bog
z nami ravna kot z otroci, nas razume, nam odpušča,
nas objema, nas ljubi tudi kadar se motimo. Že v
stari zavezi  je prerok Izaija zatrjeval, da če bi tudi
mati pozabila na otroka, Bog nikoli ne pozabi na nas,
v nobenem trenutku (prim. Iz 49,15). In to je lepo!
Vendar ta otroški odnos do Boga ni kot nekakšen
zaklad, ki ga hranimo v nekem kotičku svojega živ
ljenja, ampak mora rasti, treba ga je hraniti vsak dan
s poslušanjem Božje Besede, z molitvijo, z udeleževanjem pri zakramentih, prevsem pri zakramentu
sprave in evharistije, in z ljubeznijo. Lahko živimo
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kot otroci! In to je naše dostojanstvo: imamo dostojanstvo otrok. Da se obnašamo kot pravi otroci!
To pomeni, da moramo vsak dan dopustiti, da nas
Kristus preoblikuje in naredi take, kot je sam; pomeni, da moramo skušati živeti kot kristjani, skušati
slediti mu tudi, če vidimo svoje meje in slabosti.
Skušnjava, pustiti Boga ob strani in postaviti sebe v
središče, vedno preži na nas in izkušnja greha rani
naše krščansko življenje, naše stanje Božjih otrok.
Za to moramo imeti pogum vere in se ne smemo
pustiti zapeljati miselnosti, ki pravi: »Boga ni treba,
zate ni važen,« in podobno. Ravno nasprotno je res:
samo če se obnašamo kot Božji otroci brez strahu
zaradi svojih padcev, zaradi svojih grehov in če čutimo, da nas ljubi, bo naše življenje postalo novo in
ga bo navdihovala vedrina in veselje. Bog je naša
moč! Bog je naše upanje!
Dragi bratje in sestre, mi moramo imeti prvi to trdno upanje in
moramo biti njegovo vidno, jasno
in svetlo znamenje za vse. Vstali
Gospod je upanje, ki ga nikoli ne
zmanjka, ki ne razočara (prim.
Rim 5,5). Upanje ne razočara.
Gospodovo upanje! Kolikokrat v
življenju naša upanja izginejo,
pričakovanja, ki jih nosimo v
srcu, se ne uresničijo! Upanje
nas, kristjanov, je varno, trdno
na tej zemlji, kamor nas je Bog
napotil, odprto pa je v večnost,
ker temelji na Bogu, ki je zmeraj
zvest. Ne smemo pozabiti: Bog
je zmeraj zvest, Bog je zmeraj
zvest do nas. Vstati s Kristusom
po krstu z darom vere za dediščino, ki ne propade, naj nas vodi
k bolj zavzetemu iskanju Božjih
stvari, k razmišljanju o njem, k
molitvi. Biti kristjani ni samo ubogati zapovedi, ampak pomeni biti v Kristusu, misliti nanj, delovati kot
On, ljubiti kot On in pustiti, da se On polasti našega
življenja in ga spremeni, ga preoblikuje, ga osvobodi
teme zla in greha.
Vsakomur, ki nas vpraša po razlogih upanja, ki je
v nas (prim. 1 Pt 3,15), pokažimo Vstalega Kristusa.
Pokažimo ga z oznanilom Besede, predvsem pa s
svojim življenjem vstalih. Pokažimo veselje, da smo
Božji otroci, da je svoboda, ki nam jo daje življenje
v Kristusu, resnična svoboda, ki rešuje sužnosti
zla, greha in smrti! Glejmo v nebeško domovino,
da bomo imeli novo luč in moč pri svojem vsakdanjem delu in naporu. To je dragoceno služenje, ki
ga moramo dati temu svojemu svetu, ki pogosto
ne zmore več dvigniti pogleda navzgor, ne zmore
dvigniti pogleda k Bogu.
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Anton Strle

MARIJINO VNEBOVZETJE
ali ni ta praznik v nasprotju z ekumenizmom?
Ali ni danes, v dobi ekumenskega gibanja, v dobi
izpolnjuje tisto nalogo, ki jo ima od Kristusa. – Ko
prizadevanja za edinost kristjanov, kakršno hoče Kripa se je Baumann vrnil domov, je njegovo dušo spet
stus, neumestno obhajati kot največji Marijin praz
zagrnila tema bridkosti, ko je zvedel, da je papež
nik prav Marijino vnebovzetje, ki je bilo za versko
razglasil “novo” versko resnico, resnico o Marijinem
resnico razglašeno šele leta 1950? Ali ne odbijamo
vnebovzetju. Spet se je – vsaj tako se mu je zdelo
s tem evangeličanov (protestantov) in preprečuje– zrušilo vse upanje, da bodo tudi drugi protestanti
mo spolnitev Jezusove najsrčnejše želje, izrečene v
našli isto prepričanje o skali Cerkve, o Petru in njegonajslovesnejšem trenutku – pri zadnji večerji: »Da
vem nasledniku, prepričanje, kakršno je on že našel.
bodo vsi eno!« (Jn 17,21). Tako bo marsikdo vpraOb globljem razmišljanju pa se je zavedel, da
šal. – Takoj pa nastopi tudi nasprotno vprašanje:
je po nauku katoliške Cerkve Marijino vnebovzetje
ali pa je sploh res, da je tista skrivnost, ki jo obhanekaj, kar ima svoj temelj v Jezusovem vnebohodu.
jamo na praznik Marijinega vnebovzetja, tako zelo
In zapisal je: »Meso in kri nista tega razodela, tudi
tuja evangeličanom, kakor
ne naš analitični razum, kadanes mislijo tudi neredki
kor tudi ne glede Jezusovega
katoličani? Ali je res tako
vnebohoda ali Jezusovega
“nova”, kakor bi kdo sklepal
(drugega) prihoda od Očeiz letnice 1950?
ta… Cerkev živega Boga, ki
Naj najprej za odgovor
v Mariji spoznava svoj pravvelja le navedba dejstva, ki
zor, Cerkev je tista, ki uči
ga večkrat niti evangeličani
versko resnico o Marijinem
ne poznajo, kaj šele katolivnebovzetju in živi iz nje…
čani. To dejstvo je naslednje.
Kristus je postavil oskrbnike
V nemškem mestu Wit
nad božjimi skrivnostmi (1
tenbergu, ki ima naslov »Lu
Kor 4,1). Samo kdor ostane
therstadt«, Lutrovo mesto,
v občestvu Cerkve – kdor
ker je tam Luther začel in
je ni kakor Tomaž ločil od
največ tudi nadaljeval svoje
tega občestva – samota ima
delo odcepitve od materine
delež pri posodi vere, da
Cerkve (s tem nikakor ne redojame globoke skrivnosti.
čemo, da je bila krivda samo
Kdor se odcepi od občestva,
pri njem), je tudi slovita
ima samo še dele resnice,
cerkev, v kateri je Luther pomorda zelo mnoge, nikoli
sebno pogosto pridigal in je v
pa ne celote. Nobeno nanjej tudi pokopan. Na steni te
ključje ni, da ne meso in kri
cerkve, med Luthrovim groin ne mnogotere ločine niso
bom in prižnico, s katere je
poslušne besedi Lukovega
tako ognjevito razlagal svoje
evangelija: Glej, odslej me
nauke, do danes visi velika
bodo blagrovali vsi rodovi
Marijino vnebovzetje – Janez Wolf
podoba vnebovzetja in krozemlje (1,48)…«
nanja Device Marije. Visela je že tedaj, ko je Luther
Dalje R. Baumann opozarja, da je papež najprej
v tej cerkvi pridigal. Nihče se ni nad tem spotikal. To
vprašal za mišljenje škofov in vernega ljudstva
je eden od mnogih dokazov, da je že zdavnaj pred
vsega sveta, šele potem je izrekel definicijo glede
tistim časom v Cerkvi živelo splošno prepričanje, da
Marijinega vnebovzetja. Zatem pa Baumann zlasti
je Božja mati bila tudi s telesom vzeta v nebeško
navaja priče izročila o Marijinem vnebovzetju pri
slavo. Razglasitev verske resnice leta 1950 ni stari
protestantih. Sloviti predikant Valerius Herberger
resnici dodala nič drugega, razen le to, da jo je iz(1562-1627) je v cerkvi v Fraustadtu priznal svojo
razila v jasnejši, določnejši in trdnejši obliki.
in reformatorjev vero v popolno, telesno in duševIn še eno dejstvo! Evangeličanski pastor R. Bau
no Marijino vnebovzetje ter navaja kot priče za to
mann je leta 1950 za začetek obhajanja sv. leta
Luthra, Melanchtona in druge glave protestantizma,
poromal v Rim, da bi od blizu opazoval, ali morda
pa tudi grško Cerkev. Christian Oetiger (1702-1782),
res papež postavlja sebe na Kristusovo mesto,
najgloblji evangeličanski teolog v Württembergu,
kakor je tolikokrat slišal od mladosti naprej. Toda
je izražal svoje prepričanje, da je Marija kot prva
našel je potrjeno tisto, kar mu je že prej pokazal
dosegla vstajenje. In Oetiger je ponovno pristavljal,
17-letni študij Sv. pisma in zgodovine: papeštvo je
da večina evangeličanov tako misli.
božja ustanova kljub nepopolnostim in slabostim in
Marijino vnebovzetje – tako nadaljuje Baumann
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– je v najožji zvezi s Kristusovim vnebohodom, z
ker je Gospodova mati. Henoh je bil vzet v nebesa.
druge strani pa z vesoljnim vstajenjem ob koncu
Torej bo tudi Marija toliko vredna, kakor on. Temu
sveta, z “vnebovzetjem” (tako moremo reči) vsega
dajem prav. Saj Marija je v nebesih… Tja hočemo
odrešenega človeštva v nebesa. – Pripadniki sekt
vendar tudi mi…« Ta ugledni pridigar je kmalu potem
zlorabljajo svetopisemsko besedilo in naglašajo, da
umrl. In Baumann je začutil, kakor globoko je vera
tega in tega ni v Svetem pismu; a nasprotujejo tudi
v Marijino vnebovzetje vsajena pravzaprav tudi v
temu, kar je v Sv. pismu izrecno povedano: »Odslej
mnoga verna evangeličanska srca.
me bodo blagrovali vsi rodovi…« (Lk 1,48). Prav tako
In navsezadnje ni nič čudno, da kljub dolgotrajo tem, da bi se bil Gospod
nim in močnim nasprotnim
po svojem vstajenju prikazal
vplivom vera v Marijino vnetudi Mariji, ni v Sv. pismu nič
bovzetje še danes živi tudi
izrecno povedanega. Toda
v mnogih evangeličanih.
Gospod svoje Matere čisto
Saj so njihovi predniki že
gotovo ni prezrl, da bi se ne
zdavnaj prej, preden je pribil srečal z njo, ki je skupaj
šlo do zahodnega razkola,
z njim toliko trpela. O Jezusu
dan Marijinega vnebovzetja
je rečeno, da je storil mnogo
skozi stoletja obhajali kot
znamenj, mnogo čudežev, ki
najslovesnejši in najstarejši
»niso zapisani« v Sv. pismu;
Marijin praznik. Krščanski
k tem spada tudi čudo MariVzhod pa ga je obhajal že
jinega vnebovzetja.
precej prej kakor Zahod. S
V črkah sicer Sv. pismo
tem pa so se vsi resnično
o vnebovzetju ni ničesar
verni kristjani Vzhoda in
zapisalo, toda kamenje je
Zahoda tako rekoč nasrkali
pisalo – pravi Baumann:
verske vsebine praznovanja
oznanjevalci so povsod, tudi
Marijinega poveličanja.
v kamnu, v podobah predTako bi se moglo zgoditi,
stavljali srečanje Vstalega z
da bi največji in najčastitljinjegovo Materjo. Baumann
vejši, obenem pa najstarejši
dalje pripoveduje, kako je ob
“samostojni” praznik Matere
študiju in razmišljanju prišel
božje postal namesto ovire
do spoznanja, da tudi knjiga
rajši pomoček za hitrejšo in
Razodetja v 12. poglavju,
učinkovitejšo dosego tiste
kjer nastopa žena, obdana
edinosti kristjanov, ki jo hoče
s soncem in z dvanajsterimi
Kristus. To nam postane
zvezdami okoli glave ter z
tembolj verjetno, če upošteVnebovzetje (Dormitio) – ruska ikona
luno pod nogami, gotovo
vamo, da je drugi vatikanski
govori tudi o Mariji.
koncil dobro premislil, kaj je hotel povedati s trdiVprašal je zelo starega, pobožnega in sposobnega
tvijo: »Različne oblike pobožnosti do božje Matere,
evangeličanskega pridigarja-laika Wilhelma Klassa v
ki jih je Cerkev odobrila v okviru zdravega in pravokraju Tübingen-Lustnau, kaj misli o papeževi definivernega nauka«, torej tudi praznovanje Marijinega
ciji Marijinega vnebovzetja. Klass je brez pomišljanja
vnebovzetja, Marijine dokončne poveličanosti s
odgovoril: »Razveselil sem se, saj je Marija Jezusova
Kristusom in v Kristusu, »dosegajo to, da ob češčemati!« Baumann je presenečen ostrmel in ni zaupal
nju Matere ljudje prav spoznavajo Sina, ga ljubijo,
svojim ušesom, čeprav je bil Klassov glas jasen in
poveličujejo in spolnjujejo njegove zapovedi, kajti
določen.  Naslednjo nedeljo je še enkrat vprašal in
zaradi njega je vse in v njem naj po sklepu večnega
dobil za odgovor: »Marija – da! To me je razveselilo,
Očeta prebiva vsa polnost« (prim. Kol 1,15-19.«

Verska resnica o Marijinem vnebovzetju usmerja pogled današnjega človeka,
ki je popolnoma zakopan v zemeljsko, kvišku, k večnemu in neminljivemu.
Dominik Thalhammer

MOLITVENI NAMENI ZA AVGUST
Splošen: Da bi starši in vzgojitelji pomagali novim rodovom rasti v prav oblikovani vesti in doslednem
življenju.
Misijonski: Da bi krajevne Cerkve na afriškem kontinentu, ki so zveste evangeljskemu oznanilu,
spodbujale izgradnjo miru in pravičnosti.
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P. Loarte

22. avgust

MARIJA
KRALJICA VESOLJA

Kronanje Marije kot Kraljice in Gospe vesolja je
zadnji privilegij, ki je bil podeljen Božji Materi. Z
nadnaravnega vidika je logično, da je Božjo Mater,
vzeto v nebeško slavo, Presveta Trojica povzdignila
nad vse angelske zbore in nad vse vrste svetnikov.
»Več kot ti je samo Bog,« kliče krščansko ljudstvo.
Psalm posebne mesijanske važnosti opeva slavo
kralja hkrati s slavo kraljice.
»Lep, najlepši si med človeškimi sinovi, s tvojih ustnic
lije milina, zato te je Bog
blagoslovil na veke […] Tvoj
prestol, o Bog, traja na vekov veke, žezlo pravičnosti
je žezlo tvojega kraljestva«
(Ps 45,3.7). Potem se pesnik
obrača h kraljici: » Poslušaj,
hči, glej, nagni svoje uho,
pozabi na svoje ljudstvo in
hišo svojega očeta. Če kralj
hrepeni po tvoji lepoti, on je
vendar tvoj gospod, se mu
pokloni. […] Vsa bleščeča
je kraljeva hči v notranjem
prostoru, iz zlatih pletenin
je njena obleka. V pisanih
oblačilih jo vodijo h kralju, za
njo so device, njene družice,
pripeljane so k tebi. Vodijo
jih z vzkliki veselja in radosti,
prihajajo v kraljevo palačo«
(11-12.14-16).
Bogoslužje naslavlja ta psalm na Kristusa in Marijo v nebeški slavi. Ta razlaga temelji na nekaterih
evangeljskih besedilih, ki se izrecno nanašajo na
Marijo. Ob oznanjenju ji nadangel Gabriel razodene,
da bo njen Sin vedno kraljeval nad Jakobovo hišo, in
njegovemu kraljestvu ne bo konca (Lk 1,33). Marija

bo mati sina, ki bo v istem trenutku, ko bo spočet
kot človek, tudi Kralj in Gospod vseh stvari, ona, ki
ga bo dala svetu, pa je deležna njegove kraljevske
oblasti. Tudi njena sorodnica Elizabeta, razsvetljena
od Svetega Duha, glasno izpove: » Od kod meni to,
da pride k meni mati mojega Gospoda?« (Lk 1,43).
Tudi Janez na Patmosu v veličastni prikazni končnega razodetja opisuje ženo,
oblečeno v sonce, z luno pod
njenimi nogami in z vencem
dvanajstih zvezd na glavi
(Apd 12,1). Po pojmovanju
bogoslužja in izročila Cerkve
je ta žena Marija, ki je s Kristusom premagala peklen
skega zmaja in je posajena na
prestol kot Kraljica vesoljstva.
Krščansko ljudstvo je vedno razglašalo to najvišjo Marijino slavo, njeno deležnost v
Kristusovi kraljevski oblasti.
Kot On, tudi Ona poseduje
vso oblast po rojstvu (je mati
Kralja) in po pravici pridobitve
(je zvesta sopotnica odrešenja). V njene roke je Gospod
položil obilne zasluge, ki jih je
pridobil s smrtjo na križu, da
bi jih delila v skladu z Božjo
voljo. Marijina kraljevska
oblast je tolažilna resnica za
vse ljudi, predvsem kadar
vemo, da smo vredni Božje kazni, pravične kazni
za grehe. Cerkav nas vabi, naj se v vseh svojih potrebah zatekamo k njej, naši Materi in Kraljici. Biti
Božja Mati in Mati ljudi je trden temelj sinovskega
zaupanja v njeno mogočno priprošnjo, ki nas utrjuje
in nas sili, naj se dvignemo po svojih padcih.

Na koncu tega razmišljanja jo poprosimo z besedami prastare molitve:
Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
V tebe polagamo vse svoje upanje,
saj mati vedno posluša prošnje svojih otrok.
Spomni se, Devica, Božja Mati,
da boš govorila v naš prid,
ko boš stala pred Gospodom.
Ona vedno govori v naš prid pred Očetom, Sinom in Svetim Duhom in
doseže od Gospoda vse, kar potrebujemo, predvsem pa milost dokončne
stanovitnosti, ki nam bo odprla nebeška vrata.
Prosi za nas, grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
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Jorge Bergoglio – papež Frančišek

KJER JE ZAKLAD,
TAM JE SRCE
Kardinal Jorge Mario Bergoglio – sedanji papež Frančišek, je leta 2005 v Buenos Airesu izdal
knjižico z naslovom “Pokvarjenost in greh”. Objavljamo odlomek.
Danes se veliko govori o pokvarjenosti. Predvsem
v politiki. Poznamo jo v raznih družbenih okoljih.
Več škofov je opozorilo na “moralno krizo” številnih
ustanov … Prišli smo do točke, ko se na poseben
način kaže resničnost pokvarjenosti.
Vsaka družbena pokvarjenost pa ni nič drugega
kot posledica pokvarjenega srca … Ni družbene
pokvarjenosti brez pokvarjenih src: »Kar pride iz
človeka, to človeka omadežuje. Od znotraj namreč,
iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, «/.../
(Mr 7,20–23).
Pokvarjeno srce: to je bistvo. Zakaj postane takšno? Srce ni zadnja instanca človeka, zaprta sama
vase; odnos se ne konča tu (niti moralni). Človekovo
srce je srce toliko, kolikor je sposobno meriti na
nekaj drugega: soglašati z nečim; ljubiti ali zanikati
ljubezen (sovražiti). Zato Jezus, ko vabi k razumevanju srca kot izvoru naših dejanj, usmerja našo pozornost na ta končni pristanek našega nemirnega srca:
»Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce«
(Mt 6,21). Poznavanje človekovega srca, njegovega
stanja, omogoča poznavanje zaklada, na katerega
meri srce, zaklada, ki ga osvobaja, izpolnjuje ali
razdira, pelje v sužnost; v zadnjem primeru zaklada,
ki kvari. Kakor z dejstva pokvarjenosti (osebne ali
družbene) gremo k srcu kot tvorcu in ohranjevalcu
pokvarjenosti, pa od srca prehajamo k zakladu, na
katerega je srce navezano.
Tostranska stvarnost
Ne smemo pa zamenjati greha s pokvarjenostjo.
Greh, še zlasti če ga ponavljamo, vodi v pokvarjenost, vendar ne po količini (toliko in toliko grehov pomeni pokvarjenost), marveč predvsem kakovostno, z
ustvarjanjem navad, ki slabijo ali omejujejo sposobnost ljubezni, nagibajo srce vedno bolj k najbližjim
obzorjem svoje narave, svojemu egoizmu. Sveti
Pavel to izrazi takole: »Saj jim je to, kar je mogoče
spoznati o Bogu, očitno: sam Bog jim je namreč to
razodel. Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče
to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih: njegovo večno mogočnost in blaženost.
Zato so ti ljudje neopravičljivi. Čeprav so namreč
Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in
nespametno srce jim je otemnelo. Domišljali so si, da
so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega
Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka
in ptic, četveronožcev in plazilcev« (Rim 1,19–23).
Tu jasno vidimo prehod od greha k pokvarjenosti,
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slepoti, nadomeščanju Boga z lastnimi močmi itd.
Lahko rečemo, da je greh mogoče odpustiti,
pokvarjenosti pa ne. Preprosto zaradi dejstva, da
je v korenini vsake pokvarjenosti utrujenost nad
presežnim: pred Bogom, ki se ne utrudi odpuščati,
se pokvarjenec kaže samozadostnega za svoje odrešenje: naveliča se prositi odpuščanja.
To je prva značilna poteza vsakršne pokvarjenosti: tostranost. V pokvarjenem človeku je temeljna
samozadostnost, na začetku nezavedna, na koncu
pa najbolj naravna stvar. Samozadostnost ni nikoli
abstraktna. Gre za držo srca, nagnjeno k zakladu, ki
ga zapeljuje, pomirja in vara: »Duša, veliko dobrin
imaš, shranjenih za vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi
dobre volje« (Lk 12,19).
Zanimivo, pojavi se protislovje: samozadostni je
vedno – na dnu – suženj svojega zaklada, in čim
bolj je suženj, tem bolj je nezadosten obstoj njegove
samozadostnosti.
Tako razložimo, zakaj pokvarjenost ne more ostati
skrita: neravnovesje med prepričanjem, da zadostujemo samim sebi, in resničnostjo, da smo sužnji
določenega zaklada, ni mogoče ograditi. Pride na
dan, kakor se zgodi v vseh rečeh, ki so zaprte same
vase, pregrete, da bi se izognile povretju … Takrat
se razširi vonj te zaprtosti: smrdi. Da, pokvarjenost
ima vonj po gnitju. Ko nekaj začenja smrdeti, je to
zato, ker je srce ukleščeno med samozadostnostjo,
ki mu je lastna, in stvarno nesposobnostjo biti sam
sebi zadosten; gre za gnijoče srce zaradi čezmerne
navezanosti na zaklad, ki ga je pridobilo.
Pokvarjenec ne opazi svoje pokvarjenosti. Kot v
primeru zadaha: kdor ga ima, se ga težko zaveda.
Drugi ga zaznajo in mu morajo to povedati. Od tod
sledi, da se pokvarjenec tudi težko reši svojega
stanja iz očitanja vesti. V tem primeru je krepost
pri njem omamljena. Na splošno ga Gospod reši
s pomočjo preizkušenj, ki se jim ne more izogniti
(bolezni, izgube bogastva, dragih oseb itd.). To zlomi
pokvarjeno okostje in omogoči dotok milosti. Samo
tedaj lahko ozdravi.
Hlimba
Skratka, pokvarjenost bolj od odpuščanja potrebuje ozdravljenje. Je kot ena izmed bolezni, ki se
jih sramujemo in jih skušamo skriti. Skrivamo jih,
dokler ni mogoče več zakrivati njihove pojavnosti ...
Takrat se začenja možnost ozdravljenja. Ne smemo
pa pokvarjenosti zamenjati z razvadami (čeprav
domačnost z njimi vodi v preobrazbo zaklada).
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ZGLED V SVETOSTI
PRED PETDESETIMI LETI JE UMRL PAPEŽ JANEZ XXIII.
Pred petdesetimi leti, 3. junija 1963, sredi drugega vatikanskega koncila, je umrl papež Janez
XXIII. V zgodovino se je zapisal kot »koncilski papež«, čeprav tudi njegov naslednik papež Pavel VI.
(1963–1978) ni imel nič manjših zaslug za uspeh
tega velikega cerkvenega dogodka, sklical pa ga je
vendarle papež Janez XXIII. Naznanil ga je 25. januarja 1959 v benediktinskem samostanu sv. Pavla
zunaj obzidja z besedami: »Gotovo malo trepetajoče
od ganjenosti, a obenem s ponižno odločnostjo, s
trdnim namenom izgovarjamo pred vami ime in
namen dveh cerkvenih dogodkov: škofijske sinode
mesta Rima in ekumenskega koncila za vso Cerkev.«
Prvo zasedanje 21. in doslej največjega cerkvenega
zborovanja v zgodovini Cerkve se je začelo 11. oktobra 1962, udeležilo pa se ga je 2.540 koncilskih
očetov. Papež Janez XXIII. je bil vse do smrti njegova
glavna gonilna sila, vendar je pustil, da je tekel v
popolni svobodi.

Kdo je bil ta veliki cerkveni mož
in blaženi?
Angelo Giuseppe Roncalli, poznejši papež Janez
XXIII., imenovan tudi Janez Dobri, se je rodil 25.
novembra 1881 v kraju Sotto il Monte pri Bergamu v Italiji v preprosti kmečki družini. V mašnika
je bil posvečen leta 1904, v škofa leta 1925. Kot
diplomatski predstavnik Svetega sedeža je deloval
v Bolgariji, od leta 1933 je bil apostolski nuncij v
Turčiji in Grčiji, s sedežem v Carigradu. To obdobje
je bilo zanj zelo pomenljivo, saj je navezal zelo dobre
odnose s Pravoslavno cerkvijo.
Leta 1937 se je preselil v Atene, kjer je med drugo svetovno vojno podpiral Grke v njihovem odporu
zoper nemške zavojevalce.
Leta 1945 je postal apostolski nuncij v Parizu,
leta 1953 beneški patriarh. Za papeža je bil izvoljen
28. oktobra 1958.

Svež veter v Vatikanu
S papežem Janezom XXIII. je v Vatikanu zavel
svež veter. Obiskoval je rimske župnije, romal, hodil
v zapore in ubožnice, iskal je stik z ljudmi. Prepričal jih je s svojo prisrčnostjo in smislom za humor,
obenem pa z globoko pobožnostjo in skromnostjo.
Odpravil je poljub noge in do takrat predpisano trojno priklanjanje pri zasebnih avdiencah.
Napisal je sedem okrožnic, med njimi leta 1961
Mati in učiteljica (Mater et Magistra) o katoliškem
družbenem nauku in leta 1963 Mir na zemlji (Pacem
in terris), ki jo je naslovil na »vse ljudi dobre volje«
ter v njej pozval k mednarodnemu sodelovanju za
mir in pravičnost.
Vedno jasneje se je kazalo, da Janez XXIII. boleha
za hudim rakavim obolenjem. Pri zadnjem javnem
nastopu deset dni pred smrtjo, je veliki množici
na Trgu sv. Petra dejal: »Ne skrbite tako zame!
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Pripravljen sem na veliko potovanje. Moj kovček je
spakiran. Odpeljem se lahko vsak hip.«
Njegov smrtni boj je trajal 91 ur, ob njem pa ni
zadrževala diha le katoliška Cerkev, marveč ves
svet. Umrl je na binkoštni ponedeljek, 3. junija 1963
ob 19.45 v Apostolski palači v Vatikanu. Njegov
pontifikat je trajal štiri leta, sedem mesecev in šest
dni. 3. septembra 2000 ga je papež Janez Pavel II.
razglasil za blaženega.

Bil je sredi med ljudmi
Pet minut po smrti Janeza XXIII. je žalostno novico
v tridesetih jezikih objavil Radio Vatikan, pridružil se
mu je RAI. Radio Vatikan je omenil zlasti papeževe
zasluge za sklic in začetek drugega vatikanskega koncila. Še bolj očitno pa je bilo, da je svet z njim izgubil
skromnega, srčno dobrega pastirja in duhovnika. Radio Vatikan je o tem poročal: »Obiskoval je zapornike,
bolnike, otroke, ponižane, šel je med ljudi in bil med
njimi. Človeštvu je podaril okrožnici ‘Mater et Magistra’ in ‘Pacem in terris’. Zanj, ki je v Cerkvi poživil
ekumenskega duha in prebudil med ljudmi dobroto
in bratstvo, prosijo verniki in vse krščanstvo večno
blaženost, ki jo je Kristus obljubil graditeljem miru.«

Papež Frančišek
o papežu Janezu XXIII.
Papeža Janeza XXIII. se je 3. junija letos, natan
ko petdeset let po njegovi smrti, v nagovoru pri
jutranji maši v Domu sv. Marte, pri kateri so se mu
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pridružili sodelavci Kongregacije za zadeve svetnikov
s prefektom kardinalom Angelom Amatom, spomnil
tudi papež Frančišek. Počastil ga je kot »zgled v
svetosti«. Ob navezavi na dnevno božjo besedo je
poudaril, da so svetniki »tisti, ki poslušajo Gospoda,
ga častijo in ne pozabljajo na ljubezen, s katero je
Gospod ustvaril vinograd«.

Nekdanji tajnik
o papežu Janezu XXIII.
Že 97-letni nadškof Loris Capovilla, nekdanji
osebni tajnik papeža Janeza XXIII., je potegnil vzporednice med tem papežem in sedanjim. V pogovoru
za Osservatore Romano je dejal, da oba povezuje
pastoralni slog in način, kako pristopata k ljudem.
»Papeža Janeza XXIII. nočem narediti za mit, vendar
je nepozabna njegova sproščenost, preprostost in
način, kako je gledal na človeka. Enako je pri papežu Frančišku. Ko se sedanji papež pelje po Trgu sv.
Petra, se poraja vtis, kot da hoče vsem dati roko in
vse objeti«. Globok vtis o njegovi dobroti je dobil

tudi pri telefonskem pogovoru z njim.

Ni še dobil priznanja
za reševanje Judov
Baruh Tenembaum, ustanovitelj mednarodne fundacije Raoul Wallenberg, je v prispevku za Times of
Israel tudi omenil, da jeruzalemski spominski kraj na
judovski holokavst Jad Vašem papežu Janezu XXIII.
za njegovo reševanje Judov še vedno ni podelil naslova “pravičnik med ljudstvi”. Pobudo za to priznanje
so dali leta 2011, vendar doslej še niso bili uslišani.
Angelo Giuseppe Roncalli ni po Tenembaumovem
mnenju uvedel le “revolucionarnega” gledanja na
odnose katoliške Cerkve do judovstva, marveč je
kot vatikanski diplomat med drugo svetovno vojno
pokazal »brezpogojno ljubezen do judovskega ljudstva in države Izrael«. Pri predstojnikih v Vatikanu je
posredoval in svoje diplomatske kanale uporabil za
to, da je »rešil toliko Judov, kolikor je bilo mogoče«
in jim omogočil pobeg z Balkana. Nekateri menijo,
da je za to izstavljal tudi potrdila o krstu.

MAŠNIŠKA POSVEČENJA
so bila na praznik apostolov sv. Petra in Pavla,
v soboto, 29. junija.
V ljubljanski stolnici ob 9. uri. Posvečeni so bili:
Martin Golob iz Šmartnega pri Litiji (25 let), Branko
Setnikar iz Polhovega Gradca (26 let) in Marko Mohor
Stegnar iz Doba pri Domžalah (24 let).
V mariborski stolnici ob 10. uri. Posvečen je bil
Jure Sojč iz Lovrenca na Pohorju (27 let).
V baziliki na Sveti Gori ob 10. uri. Posvečena sta
bila: Blaž Batagelj iz Kamnja na Vipavskem (26 let)
in lazarist Tilen Prinčič iz Vipolž (29 let).
V novomeški stolnici ob 10. uri. Posvečena sta
bila Mitja Bulič iz Črmošnjic pri Semiču (32 let) in
Dejan Pavlin iz Šentjerneja (28 let).
V murskosoboški stolnici ob 16. uri. Posvečen je  
bil Boris Kučko iz Turnišča (29 let).
Za prelaturo Opus Dei je bil 4. maja v Rimu
posvečen novomašnik Andrej Peter Rant Lesar iz
Argentine (42 let), v Trstu pa 8. junija novomašnik
Klemen Zalar iz Dovjega (32 let).
Novomašniki v številkah
Cerkev v Sloveniji se letos veseli 11 novomašnikov: dva med njimi sta povezana s skupnostmi
v svetu oz. zamejstvu (Rant v Argentini, Zalar v
Trstu). Lansko leto smo jih imeli sedem, leto pred
tem (2011) pa devet.
Povprečna starost vseh enajstih novomašnikov je
29 let, devetih, ki bodo delovali v Sloveniji, pa 27
let. Največ, tri novomašnike, ima letos ljubljanska
nadškofija, po dva prihajata iz novomeške in koprske
škofije (eden od koprskih je lazarist). Murskosoboška škofija in mariborska nadškofija imata po enega
2013 – AM – AVGUST

novomašnika. Za novomeško škofijo je po šestih
letih zopet blagoslovljeno leto, ko bodo imeli kar
dva novomašnika.
Šest novomašnikov prihaja iz delavske družine,
dva iz kmečke, eden iz uradniške in eden iz kmečkouradniške. Dva med letošnjimi novomašniki prihajata
iz družine z osmimi otroki, dva iz družine s štirimi,
pet iz družin s tremi otroki in dva iz družine z dvema
otrokoma. Kar v šestih primerih je Gospod poklical
najstarejšega, v dveh pa na najmlajšega. Župnije, ki
jim pripadajo, so, razen ene, vse podeželske, čeprav
se tudi v teh že zelo pozna “mestni” pridih.
V nekaterih župnijah imajo kar pogosto nove
maše ali pa se jih vsaj še spominjajo (Šentjernej
2005, Šmartno pri Litiji 2002, Turnišče 1999, Dob
1989, Kamnje 1989, Polhov Gradec 1983, Lovrenc
na Pohorju 1979, Dovje 1959, Vipolže 1951), je pa
tudi taka, ki v 500-letnem obstoju ni imela nove
maše (Črmošnjice).
Vsak od letošnjih novomašnikov ima svojo pot
poklicanosti. Gotovo je nekaj posebnega novomaš
nik iz slovenske skupnosti v Argentini, ki je že imel
novo mašo v rojstnih farah svojih staršev (Ribnica,
Kranj). Pot odločanja za duhovništvo ni bila lahka.
Vsi pa pripisujejo pomembno mesto domačemu okolju. Družini, župniji in zgledu duhovnikov, ki so jim
stali ob strani. Naj bo tudi njihovo življenje tako, da
bodo z zgledom vabili k posnemanju. Zato bomo v
teh dneh radi molili zanje in za njihovo stanovitnost
v poklicu.
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bogoslužje

P. Bernardin Sušnik

SPONTANOST
IN IMPROVIZACIJA
Letos bo minilo petdeset let odkar je II. vatikanski koncil s svojo Konstitucijo o svetem bogoslužju
globoko posegel v oblikovanje našega bogoslužja in
prav toliko časa je minilo, odkar je Kongregacija za
obrede izdala Instrukcijo za pravilno izvajanje Konstitucije o svetem bogoslužju. Kaj smo pravzaprav
v teh desetletjih doživeli?
Tisti, ki smo poznali ali celo izvajali bogoslužna
opravila pred koncilom, dobro vemo, kako natančno
je bilo vse določeno. Predpisan je bil vsak gib, vsaka
kretnja, vsa oprema cerkve tja do števila prtov in
svečnikov in celo to, kako morajo biti razpostavljeni.
Zakaj je skozi stoletja do tega prišlo, je dokaj jasno.
Kljub vsem strogim predpisom niti dva duhovnika
nista enako maševala in niti v dveh cerkvah bogoslužje ni bilo popolnoma enako. S strogimi predpisi
je cerkvena oblast pač hotela odvrniti nevarnost, da
bi vsakdo začel uvajati
v “svoji” cerkvi “svoje”
navade: najprej seveda
v čisto zunanjih in nebistvenih stvareh, ni pa
bilo nobenega zagotovila, kje se bo to ustavilo
in kdaj bodo taki “navdušenci” začeli posegati in
spreminjati tudi bistvene
zadeve.
Bogoslužna reforma
II. vatikanskega koncila
je te stroge in marsikje olesenele predpise
zrahljala. In potem se je začelo dogajati nekaj
podobnega, kot se dogaja plotu, če mu zrahljaš
en sam kol: začne se podirati. Kaže, da je nekaj
podobnega predvideval že papež Pavel VI. Sam se
koncilskih zasedanj večinoma ni udeleževal, jih je
pa pozorno spremljal po notranji televizijski mreži v
svoji delovni sobi. Ko so razpravljali o evharističnih
molitvah in uvajali namesto ene same prejšnje več
novih, so nekateri navdušenci hoteli tudi, da bi bilo
besedilo posvetitve kruha in vina pri posameznih
evharističnih molitvah različno. To bi bilo samo po
sebi mogoče, saj končno nihče natanko ne ve, s
katerimi besedami je Jezus pri zadnji večerji izrazil
dejstvo, da kruh postane njegovo Telo in vino njegova Kri. Treba je upoštevati, da Kristusovih besed
nihče ni stenografiral, pa tudi magnetofonov takrat
niso poznali. Zapisi o tem so nastali veliko pozneje
po spominu, ki je varljiv. Vendar je Pavel VI. takoj
posegel vmes, prepovedal nadaljno razpravo o tej
stvari in določil, da morajo posvetilne besede ostati
v vseh evharističnih molitvah enake in take, kot so
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bile doslej. Mož je pač dobro slutil, da bi tudi pri
tem mašnem bistvu prišlo do česa takega, kar se je
pozneje uresničilo marsikje v bogoslužju: vsak bo
improviziral po svoje in marsikje niti temeljna misel
o spremenitvi kruha in vina ne bo več izražena, kar
pa pomeni, da taka maša sploh ni več maša.
Uporabil sem besedo “improvizacija”. Nalašč!
Improvizacija in spontanost sta namreč postala
parček, ki je vrinil v bogoslužje in marsikje še zdaj
vnaša vanj čudne reči.
Improvizacija namreč po svojem etimološkem
izvoru pomeni nekaj, kar ni pripravljeno oziroma
odobreno, kar pride nenadoma, nepričakovano.
Spontanost pomeni ravnati po trenutnem nagibu,
čeprav etimološko pomeni “lastnovoljnost”, kot je to
imenoval prof. dr. Močnik. Stanko Premrl je bil znan
kot izreden improvizator na orglah, kar pomeni, da
si je tisto, kar je igral,
sproti izmišljal in to po
trenutnih nagibih. Znane
so njegove improvizacije, ki jih je igral ob pogrebu nadškofa Jegliča
(menda jih je pozneje
tudi zapisal). Je bila pač
izredna prilika: pogreb
izredne osebnosti, ki
mu je nudil primerno
razpoloženje, pa nujna
potreba zapolniti čas, ki
je postal odveč dokler se
stolnica ni izpraznila, s
čemer nihče ni računal. Improvizacija, pri kateri so
se združili izredno razpoloženje, nujna potreba, pa
še velik mojster, se je posrečila.
Kolikokrat se pa pri naših liturgijah znajde vse
to troje skupaj? Sam ne pomnim niti enega takega
primera. Pač pa se spominjam, kako nas je organizator na nekem kongresu v Nemčiji pred leti prisilil,
da smo v zaključeni skupini “mašo improvizirali”. Kar
tako: v sobi, kjer smo imeli seje, okrog navadnih
miz, nepripravljeni, pa vendar je moral vsak nekaj
“oblikovati”. Ker je bil kongres mednaroden, je bila
tudi “improvizirana maša” mednarodna: Nemec je
debelo gledal Francoza, ko je govoril po svoje, Francoz ni razumel Nemca, kaj hoče povedati, Italijan se
je čudil obema in Amerikanec prav tako, ko sta se pa
oglasila ondva, ju pa menda razen mene tudi ni nihče
razumel. Da bi bila babilonska zmešnjava popolna,
sem se oglasil slovensko, ko je bila vrsta na meni.
Vse skupaj je bilo pa eno samo veliko čvekanje –
nekaj podobnega, kot če organistu pri improvizaciji
ne pride nič na misel, pa samo premetava akorde
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(če seveda zna harmonijo). Izkušnja te naše maše je
bila, da smo pri kosilu, ki je sledilo, soglasno sklenili:
»Kaj takega ne bomo več ponovili!«
Včasih ima človek pri naših mašah občutek, da
duhovniki spreminjajo besedila samo zato, da je
nekaj drugače. Kako bi sicer drugače razložili, kar
sem doživljal med lanskim dopustom v Ljubljani, ko
je neki duhovnik pred obhajilom molil: »Glejte, to
je Jezus, Jagnje božje...« Imel sem občutek, da ima
ljudi za bedake, ki ne vedo, kaj v našem bogoslužju
pomeni Jagnje božje. Sam je bil pa ves srečen, da
je bilo le malo drugače. Morebiti ima pa kompleks
manjvrednosti, ki ga premaguje tako, da nalašč krši
pravila, češ, jaz si pa to upam.
Nič kolikokrat sem moral maševati, ko je oblikovalec maše določil, da bodo prošnje za vse potrebe
“spontane”. Odmolim uvodno molitev, sedem, potem
pa čakam, kaj bo. Najprej dolgo nič. Nato se nekdo oglasi in pleteniči na dolgo in široko, skoraj od
Adama naprej. To naj bi bila prošnja, le da niti ne
vem, za kaj pravzaprav prosimo. Potem spet dolgo
nič. Potem začne drugi (ali druga, saj je vseeno).
Potrpežljivo čakam, ko eden drugega spodbujajo s
pogledi, dokler se jih ne zvrsti kakih pet. Ko že dolgo
ni nič, vstanem, da bi odmolil sklepno molitev, pa se
prav takrat oglasi še šesti. In potem mi ne ostane
nič drugega, kot da takoj po odgovoru udarim noter s sklepno molitvijo in tako presekam to mučno
natezanje.
In tako je z vsako “spontano improvizacijo”.
Najhujše pa je, da tisti, ki take improvizacije dopuščajo ali celo podpirajo, mislijo, da so sami sijajni
improvizatorji in “spontano improvizirajo” tudi svojo
pridigo. Premetavajo besede in obrabljene fraze, kot
tisti organist, ki je deset minut takole “improviziral”:
prva, četrta, prva, peta, prva. Najprej v kvintni legi,
nato v oktavni, nazadnje pa še v tercni. In tako do

onemoglosti (sam sem to doživel in tudi pogledal
na uro, koliko časa je trajalo). Človek ima pri taki
“pridigi” občutek, da je “improvizator” Amen pozabil
v sobi. Ko ga navsezadnje le dočaka, se vpraša, ali ta
človek sploh ve, kaj je hotel povedati? In naslednje
vprašanje: ali se ta človek ne zaveda, da je pravi
Neron, ki je kristjane “matral”. Še hujši pa so tisti,
ki v petek in svetek “osrečujejo” vernike z raznimi
“uvodi” – bodisi v mašo bodisi v očenaš, pa še ob kaki
drugi priliki. Za té velja ugotovitev: »Veliko govoriti
in nič povedati je za nekatere sijajna priložnost, da
izrazijo svoje misli.«
Celovški škof Kapellari je v zadnjih letih prejšnjega tisočletja predaval v Krakovu na Poljskem o temi
“Liturgična prenova kot trajna naloga”. Med drugim
je omenil rusko disidentko Tatjano Goričevo, ki je
pred leti prišla na Zahod kot “neo-kristjanka” in
kritično obravnavala našo liturgijo. Ugotovila je, da
je v njej preveč govorjenja, premalo svetega molka
in premalo mistike.
Nekaj misli škofa Kapellarija:
Kritiko Tatjane Goričeve je treba vzeti zelo resno.
Sedanje stanje povprečne liturgije v mnogih župnijah in samostanih še nima koncilskega nivoja, ki ga
pričakujejo duhovno in kulturno občutljivi ljudje.
Svoboda pri oblikovanju liturgije, ki jo koncil
dopušča, potrebuje več arhitektonskega in dramaturškega šolanja, kakor je to bilo potrebno pred
koncilom.
Razvija se “kult spontanosti in improvizacije”. To
pa vodi v poplitvenje liturgije. Samo ponavljanje
povzroča dolgočasnost, samo spontanost povzroča
napetost, naglico in nemir.
Liturgija je začetek tistega, kar se v duhovnem
jeziku Cerkve enkrat imenuje večno življenje, potem
pa spet večni mir. To je samo navidezno protislovje,
v resnici pa vzajemno dopolnjevanje.

IN SKLEP?
Ljudje božji, uprite se že enkrat temu oboževanju “spontanosti” in “improvizacije” in naženite
s trona tiste praznoglavce, ki s svojim čvekanjem ne oznanjajo božje besede, ampak razkazujejo
svojo domišljavost vseznalcev. Saj imate končno pravico v Cerkvi tudi kaj reči, ne samo potegniti
denarnico iz žepa!

ČE NI RES,
JE PA DOBRO IZMIŠLJENO!
Trije hudiči-vajenci so se pred odhodom na zemljo,
kjer naj bi opravili izpit, pogovarjali s svojim mojstrom
Satanom.
Prvi je rekel:
»Ljudem bom dokazal, da Boga ni.«
»S tem ne bo nič,« mu je odgovoril stari. »To so
poskušali že mnogi ljudje, pa nikomur ni uspelo.«
Drugi je rekel:
»Ljudi bom prepričal, da pekla ni in da se jim ni
treba bati kazni za greh.«
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»Tudi s tem boš malo opravil,« je rekel stari. »Pametni ljudje že dolgo vedo, da vsaki hudobijo sledi
primerna kazen.«
Tretji je pa rekel:
»Ljudem bom dopovedal, da je mogoče vsako
stvar odložiti in da ni ničesar, kar bi moralo biti takoj
narejeno.«
»S tem boš gotovo uspel,« ga je pohvalil stari.
»Kar pojdi na delo! Tisoče boš lahko prevaral in pognal
naravnost v moje naročje.«
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naša kultura

Silvester Čuk

ANTON LAJO VIC

19. december 1878 – 28. avgust 1960
»Anton Lajovic se uvršča med najpomembnejše skladatelje slovenske generacije, ki je nastopila po vstopu v 20. stoletje in prelomila s tradicijo. Bil je glasnik
novega duha, pripravljal je pot slovenski glasbeni moderni in spodbujal na novo
nastopajoče mlade slovenske ustvarjalce, da so odločneje vstopali v fazo naprednega
oblikovanja, ki se je razodelo v dvajsetih in tridesetih letih.« Táko “spričevalo” je
napisal muzikolog Dragotin Cvetko skladatelju Antonu Lajovicu. Izidor Cankar je
v svoji knjigi Obiski (1920) objavil pogovor z njim. Ko mu je dejal: »Vi ste začeli
novo dobo slovenske glasbe,« je Lajovic odgovoril: »Ko se je moje tehnično znanje
okrepljevalo, se mi je zdelo, da bi moral kot edini človek med Slovenci, ki je imel
precej tehničnega znanja, v vsaki obliki prinesti vsaj nekaj dobrega in tako postaviti
naši glasbi neki temelj.« Na koncu pogovora je dejal: »Sem zaenkrat zadovoljen, če
sem s priličnim uspehom opravil delo Janeza Krstnika (predhodnika) v naši glasbi.«

Glasba za srce, pravo za kruh
Družina Lajovic, katere bogastvo je bilo dvanajst
otrok (devet sinov in tri hčere), se je večkrat selila.
Ko se je 19. decembra 1878 rodil Anton, prvi otrok,
so bivali na Vačah pri Litiji v rojstni hiši Matevža Ravnikarja (1777-1845), poznejšega tržaško-koprskega
škofa. Anton je hodil v ljudsko šolo najprej na Vačah,
zatem v Litiji in nazadnje v Ljubljani, kjer je obiskoval
tudi gimnazijo. Po maturi je šel s štipendijo škofa
Ravnikarja na Dunaj študirat pravo, ker je vedel, da
bo v tem poklicu zagotovo prišel do kruha. Njegova
prva ljubezen pa je bila že takrat glasba, zato je ob
študiju prava na Dunaju obiskoval konservatorij in
se dve leti učil kontrapunkta in tri leta kompozicije.
Zaključni izpit iz glasbe je položil leta 1902 z odličnim
uspehom in priznana mu je bila umetniška zrelost.
Pravne študije je potem nadaljeval v Gradcu in jih
končal leta 1906.
Leta 1907 je nastopil službo najprej na okrajnem
sodišču v Litiji in zatem v Ljubljani. Ko je leta 1911
opravil državni sodniški izpit, je postal sodnik na
Brdu pri Lukovici, nato pa v Kranju, kjer se je leta
1914 poročil z Ano Tuma, priči sta bila nevestin oče
Ferdinand in pesnik Oton Župančič, ženinov prijatelj.
V sodniški službi je lepo napredoval: leta 1918 je bil
premeščen k okrajnemu sodišču v Ljubljani in leto
zatem k tamkajšnjemu deželnemu sodišču, leta 1929
je postal sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, leta
1935 član Stola sedmorice v Zagrebu, najvišjega
sodišča v Kraljevini Jugoslaviji, leta 1939 je postal
sodnik Vrhovnega sodišča v Ljubljani. Leta 1940 je
bil izvoljen za rednega člana Akademije znanosti in
umetnosti. 1. januarja 1946 je bil upokojen; njegova
prošnja za povišanje skromne pokojnine je bila zavrnjena, v uteho so mu leta 1954 podelili Prešernovo
nagrado “za dosedanje delo na področju glasbe”.
Postal je vse večji samotar, le poslušalec brez besed.
V svet nebeške glasbe je odšel 28. avgusta 1960.

Neprekosljiv mojster
vokalnih skladb
Glasbeni dar je Anton podedoval po očetu, ki je
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igral harmoniko. Na vprašanje Izidorja Cankarja,
kje se je muzikalično šolal, je Anton Lajovic odgovoril: »Vsled skromnih domačih razmer sem dovolj
pozno prišel do rednega pouka v glasbi. V svojem
šestnajstem letu šele sem se mogel vpisati v šolo
Glasbene matice ljubljanske za klavir. Začel sem kot
pravi začetnik. Dotlej je bilo moje glasbeno znanje
popolnoma avtodidaktično in neznatno. Dve leti pozneje mi je bil oče na moje sitnarije kupil star, slab
harmonij.« Znanje klavirske igre in harmonije, ki ga
je pridobil pri Mateju Hubadu, mu je zelo koristilo, ko
je na dunajskem konservatoriju študiral kontrapunkt
in kompozicijo.
Lajovčev skladateljski opus ni bil posebno velik
in tudi ni segel na vsa kompozicijska področja (obsega okrog 40 samospevov, 20 zborovskih skladb,
2 kantati, 5 simfoničnih pesnitev in še nekaj drugih
del). Sicer vnet zagovornik slovenske instrumentalne
glasbe je Lajovic vanjo razmeroma malo prispeval,
piše Dragotin Cvetko. Pač pa je Lajovic posvetil vso
svojo pozornost vokalu, samospevu in zboru. V vokalu je bil Lajovic velik mojster: s tem, kar je ustvaril
v tej smeri, je daleč presegel vse, kar je v tej zvrsti
doslej nastalo v slovenski glasbi.  Za uglasbitev je
poiskal vsebinsko bogata besedila, med slovenskimi
pesniki so mu bili najbolj pri srcu Župančič, Kette,
Murn, Gradnik. Njegova uglasbitev Župančičeve pesmi Begunka pri zibeli zaradi izvirnega oblikovanja
pomeni enega od vrhov Lajovčeve ustvarjalnosti.

Glasbeni kritik in organizator

Anton Lajovic je skupaj z Gojmirom Krekom
postavil temelje glasbeni kritiki. Strokovno odlično
podkovan je objektivno vrednotil skladbe in izvajalce. V pogovoru z Izidorjem Cankarjem je omenil,
na kako nizki stopnji je bila nekako do konca 19.
stoletja glasbena produkcija pri nas. Temu primerno
jo je »kritika in publika vrednotila brez vsakih višjih
vidikov«. Močno so odmevale njegove kritike v reviji Novi akordi, ki je zaživela leta 1901 na pobudo
Gojmira Kreka. Njegove kritike so bile ostre, njihov
osnovni namen pa je bil v odpravljanju provincializma in približevanju evropskim glasbenim vzorcem.
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Lajovica kot glasbenega kritika je v prvi vrsti zanimala tehnična in izrazna zasnova skladbe, manj
podrobnosti. V svoji kritiki je bil v mladosti zagnan,
v zreli dobi pa umirjeno razmišljajoč, pred očmi je
imel aktualne probleme slovenske in evropske glasbe. Njegove sodbe so bile ostre, neprizanesljive, a
hkrati spodbujajoče. Velike upe je polagal v mladi
rod slovenskih skladateljev (Janko Ravnik, Marij
Kogoj, Lucijan Marija Škerjanc). Bil je tudi globok
mislec in publicist; v svojih člankih se je ukvarjal
zlasti z vprašanji socialne in politične preobrazbe

naše družbe in kulture. Kot ugledna javna osebnost
– pravnik in skladatelj – je odigral pomembno vlogo
v slovenskem glasbenem življenju v prvih desetletjih 20. stoletja, zlasti v organizacijskem smislu.
Velik vpliv je imel na ljubljansko Glasbeno matico,
do konca prve svetovne vojske pa tudi na nemško
usmerjeno Filharmonično družbo, ki jo je temeljito
reorganiziral in tako rekoč naredil slovensko. Pri
tem si je prizadeval, da bi slovensko glasbo dvignil
na evropsko raven, ne da bi se pri tem odpovedala
svojemu narodnemu slovenskemu bistvu.

islam

Marko Kremžar

ISLAM IN EVROPA (1)
Neki turški diplomat je, ne tako dolgo tega, utemeljeval pristop svoje države v Evropsko
zvezo z dejstvom, da so Turki v Evropi že šest stoletij, kar je res. Seveda kot dober diplomat ni
povedal, kako so njegovi predniki prišli v Evropo. To pa ima zgodovinsko ozadje, ki obsega dobo
nad tisoč let, kar je za človeka, ki ni zgodovinar, prevelik časovni razmik, da bi ga lahko zajel
v enem pogledu. Ker postaja po vsem globaliziranem svetu islam, najmlajši od abrahamskih
monoteizmov, ki so ga v ta del Evrope prinesli nekoč prav Turki, znova pomemben kulturno-gospodarski pa tudi politični dejavnik, sem si za njegovo razumevanje pomagal z naslednjim
pregledom, ki morda lahko koristi še komu.

Začetki islama
Islam, vera, ki jo je začel arabski trgovec Mohamed (570–632), temelji na judovsko-krščanskem
izročilu. Navadno navajajo kot njen pričetek leto 630,
ko je Mohamed na čelu 1.600 konjenikov iz Medine
napadel in osvojil Meko, trgovsko in versko središče
takrat še poganskih arabskih rodov. Po tej zmagi so
sprejeli Mohamedovo vero prebivalci Meke, kmalu pa
vsi Arabci, ki so živeli na polotoku, kateremu dajejo
ime. Ker je živelo v Meki sredi Arabcev tudi veliko
Judov, je Mohamed pričakoval, da ga bodo tudi ti
priznali kot preroka, kar pa se ni zgodilo. Zato je
ukazal vernikom, naj molijo odslej z obrazom obrnjenim proti Meki in ne več proti Jeruzalemu, kot
jih je učil do takrat.
Bojevitim arabskim plemenom je Mohamed pre
povedal, da bi se kot pripadniki islama, bojevali med
seboj. Vse sile je bilo treba usmeriti v širjenje nove
vere z osvajanjem novih dežel. To so po njegovi smrti
pričeli njegovi nasledniki, kalifi, opravljati vestno in
uspešno.
Leta 636 osvojijo muslimani Sirijo z Damaskom,
kjer je živela že od Pavlovih časov močna kščanska
skupnost, ki je dobro poznala tudi grško kulturo.
Po njih so prišli arabski osvajalci v stik z besedili
grških mislecev. Dve leti kasneje (638) zasedejo
muslimani Jeruzalem, leta 640 pa osvojijo Perzijo.
S pomočjo sirijskih ladij napadejo in premagajo leta
642 Egipt. V Aleksandriji zgradijo močno brodovje,
s katerim premagajo leta 649 morske razbojnike, ki
so do takrat ogrožali sredozemsko trgovino, hkrati
pa zasedejo tudi otok Ciper. Tako so Arabci kmalu
nadzorovali velik del trgovskega prometa na Sredozemskem morju. Od večjih trgovskih pristanišč v
Sredozemlju nista bili pod islamskim nadzorom le
samostojni evropski mesti Genova in Benetke.
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Napad islama z zahoda
Brez večjega odpora so zavzeli muslimani severnoafriško obalo do Atlantika in leta 711 je general
Iben Tarig na čelu vojske prekoračil ožino, ki se po
njem imenuje “gibraltarska”, in stopil na evropsko
celino. Šibko vizigotsko kraljestvo na Iberskem polotoku ni bilo kos islamskim osvajalcem.
Dobrih dvajset let pozneje so muslimani prekoračili Pireneje in se pojavili na jugu Francije. Tam je
leta 732 Karl Martel premagal v bitki pri Poitiersu
arabsko vojsko, kateri je poveljeval general Abd el
Rahman. S tem je bilo napredovanje islama na zahodu Evrope ustavljeno. Za osvobajanje Iberskega
polotoka izpod islamskih Mavretancev ali Mavrov pa
je ostala Evropa v naslednjih stoletjih kazala malo
zanimanja.
Že leta 722, dobro desetletje po arabski invaziji,
se je pričel v Asturiji, na severu Španije, proti njim
oborožen odpor. Na čelu domačih plemičev je Don
Pelayo, z oporo škofa Oppa, premagal številčno
močnejše oddelke muslimanov v bitki pri Covadongi,
kjer je zemeljski plaz zasul del umikajoče se arabske
vojske. Ker so se Asturijci pred bitko posvetili Devici Mariji (La Virgen de Covadonga), so tudi zmago
pripisali njeni pomoči in se ji nato priporočali tudi v
nadaljnjih bojih. S to bitko se pričenja sedem stoletij
dolgo obdobje ponovnega osvajanja Pirenejskega
polotoka izpod islamske oblasti, ki ga Španci imenujejo “la reconquista”.
Leta 929 je Abd el Rahman II. ustanovil kalifat
na Pirenejskem polotoku v mestu Cordoba. S tem je
prenesel za nekaj časa versko in politično središče
islama iz Damaska, kjer je bil kalifat med letoma
661 in 750, na evropska tla, kjer je trajal do leta
1031. Neredko je slišati, da je bila arabska kultura
v času bojev na Pirenejskem polotoku visoko nad
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krščansko in da je z izgonom Mavrov utrpela Španija
v tem pogledu izgubo. To ne drži popolnoma, ker se
je pred vdorom islama na tem ozemlju poleg rimske
tradicije že razvijala pod keltskim vplivom “vizigotska” kultura s središčem v Sevilji. Vizigoti so v petem
stoletju sprejeli krščanstvo, poznali in ohranjali so
tudi grške filozofske spise, ki so jih kasneje arabski
osvajalci prevajali.
Ker so muslimani obvladali gibraltarsko ožino, na
vzhodu pa Damask in Aleksandrijo, so nadzorovali
večji del sredozemske trgovine. V arabski del Pirenejskega polotoka se je zato stekalo bogastvo, ki je
omogočalo kulturni vzpon dežele. V tem času so razpolagali Mavri za boj proti kristjanom z najemniškimi
četami iz raznih afriških in evropskih dežel, med
katerimi so bili tudi oddelki Hrvatov. Nasprotno so
bila krščanska kraljestva, z izjemo nekaterih mest,
razmeroma revna, ker niso razpolagala z brodovjem,
ki bi se lahko kosalo z arabsko mornarico, kar jim
je onemogočalo trgovino z Vzhodom. Če so hoteli
španski vladarji po zmagi nad Mavri leta 1492 dobiti
s trgovino potrebna sredstva za razvoj opustošene
dežele, jim je ostajala odprta le pot na zahod. To pot
je sklenila uporabiti španska kraljica Isabela, imenovana ‘katoliška’, ko je plačala odpravo genoveškega
mornarja Krištofa Kolumba.

Islam napada z vzhoda

Dokler so vladali v Damasku kalifi, krščanski
romarji niso imeli težav pri obiskovanju svetih krajev v Palestini, pa tudi trgovci iz Genove in Benetk
so mogli trgovati z Vzhodom. S prevlado Turkov v
muslimanskem svetu pa je bilo teh svoboščin konec.
Vzniknila je sovražnost. Po dolgih letih spopadov
med islamom in bizantinskim cesarstvom v Mali Aziji
so leta 1071 Turki premagali bizantinsko vojsko in
prišli do Bizanca, na vzhodno mejo evropske celine.
V tem času so obvladali Mavri na zahodu še dober
del Pirenejskega polotoka.
Ker je bilo v nevarnosti drugo največje mesto
krščanske Evrope, ki bi utegnilo postati izhodišče
za vdor islama na evropsko celino tudi z vzhoda,
je papež Urban II. na prošnjo bizantinskega cesarja Aleksija I. sklical evropske vladarje na skupno obrambo krščanskih dežel. Ker je sovražnike
Evrope povezovala islamska vera, je bilo mogoče
tudi obrambne sile evropskih narodov in med seboj
večkrat sprtih vladarstev povezati le na verski ravni. Cilj te defenzivne vojske naj bi bila Palestina z
Jeruzalemom, mestom, ki je bilo sveto za kristjane
pa tudi za pripadnike drugih monoteističnih ver in

katerega so muslimani osvojili leta 638. Na koncilu
v Clermontu leta 1095 so škofje papeževo pobudo
podprli in pričelo se je obdobje tako imenovanih križarskih vojsk proti islamu, ki pa so bile, razen prve,
po večini le malo uspešne in slabo vodene.
Prva križarska vojska se je začela leta 1096. Pri
njej so sodelovali v glavnem fevdalni gospodje sedanje Francije in Nemčije, ki so se odpravili s svojimi
vojskami proti vzhodu v štirih skupinah, ki so štele
skupaj okrog 35.000 mož. Po hudih bojih se je leta
1099 odprava končala z osvojitvijo Jeruzalema in
dela ozemlja, ki so ga izgubili Bizantinci v Mali Aziji.
Preden se je zmagovita evropska vojska umaknila iz
Palestine, so ustanovili tam tri “latinska” kraljestva,
katerim so vladali člani evropskega plemstva. Ta
kraljestva niso trajala dolgo, a so pustila za seboj
krščansko enklavo, sedanji Libanon.
Druga križarska vojska (1145–1149) naj bi utrdila
ogrožena krščanska mesta v Palestini, a se je končala
brez vidnega uspeha. Kmalu je saracenski sultan
Saladin (Yusuf Salah al Din), imenovan “branilec
islama”, vnovič zasedel Jeruzalem.
Sledila je tretja krščanska odprava (1187–1192)
pod vodstvom angleškega kralja Riharda Levjesrčnega, ki je dosegel nekaj uspehov, a bil končno prisiljen
skleniti s sultanom Saladinom premirje. Kristjani so
ohranili nadzor nad delom Jeruzalema in Saladin je
zagotovil pripadnikom vseh treh monoteističnih ver
prost dostop do svetih krajev.
Od vseh vojsk je bila brez dvoma najbolj ponesrečena in tragična četrta, za katero je dal leta
1197 pobudo papež Inocenc III. Vodstvo odprave
(1202–1204) je prevzel nemški cesar Filip, kateremu so pomagale Benetke. Nemci so bili v sporu z
Bizancem zaradi dežel na Balkanu, Benečani pa so bili
ogorčeni, ker so v Bizancu začeli ovirati njihovo trgovanje. Ker je beneško-nemška vojska že na začetku
pohoda napadla mesto Zader in s tem izdala prvotni
namen pohoda, je papež izobčil iz Cerkve vse, ki so
pri tem sodelovali. Pohod se je spremenil v navaden
roparski podvig. Vojska je usmerila svoje sile proti
krščanskemu Bizancu, ki so ga osvojili in izropali. Na
zahodu so ob vesteh, kaj se je zgodilo v krščanskem
Bizancu, izgubili zaupanje v ideje križarskih pohodov.
Od tedaj naprej vojni pohodi, ki so jih zgodovinarji v
19. stoletju poimenovali kot križarske, niso imeli več
zaslombe celotne krščanske Evrope. Bili so deloma
nemške, deloma francoske vojaške odprave, ki niso
imele kakih vidnih uspehov, a so vendarle za nekaj
časa zavrle prodiranje islama v Evropo.

preganjanje kristjanov

PAKISTAN

svoboda požigalcem, zapor za kristjana
Na stotine muslimanov, ki so marca letos požgali
krščansko mestno četrt v Lahore, je bilo izpuščenih. Od 83 aretiranih ljudi jih je 31 dobilo začasno
svobodo proti plačilu varščine. Toda kristjan Sawan
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Masih, ki je bil po krivem obtožen, da je žalil preroka
Mohameda, kar je bil izgovor za požigalsko nasilje,
bo sojen zaradi bogokletja. Javno mnenje se v Pakistanu  že več mesecev zgraža zaradi te očitne sod
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ne farse, ki povzroča ogorčenje in proteste Cerkve,
civilne družbe in delov politike. Sawan Masih je bil
obtožen bogokletja in zaradi te izmišljene obtožbe je
9. marca množica okrog 3.000 muslimanov napadla
celo četrt, v kateri je živel, požgala dve cerkvi in 178
hiš krščanskih družin. Pretekle mesece je sicer vlada
province Punjab družinam povrnila škodo in obnovila
hiše, toda vprašanje nekaznovanja ostaja odprto.
»Večina ljudi, ki so jih aretirali po napadu, je bila
označena za nedolžne in so jih takoj izpustili bodisi
zaradi korupcije ali političnih pritiskov. Preiskava se
nadaljuje in 31 aretiranih je doseglo svobodo proti
plačilu varščine,« razlaga krščanski odvetnik v Lahore Naeem Šakir. Vložena je bila pritožba proti “začas
ni svobodi”, ki jo je določilo višje sodišče v Lahore.
Šakir je član skupine branilcev Sawana Masiha,

katerega proces bo iz varnostnih razlogov v zaporu:
boje se namreč nasilnega umora, kar se je že zgodilo v mnogih primerih obtožbe zaradi bogokletja v
Pakistanu. Masih je popolnoma nedolžen. Skupina
branilcev je umaknila zahtevo po svobodi proti plačilu varščine zaradi groženj Masihu in raje vidijo, da
obtoženi ostane v zaporu. »Dve možnosti sta: ena na
temelju protiterorizma, druga na temelju bogokletja.
Obe pa sta znamenje gnilega in diskriminatornega
sodnega sistema v Pakistanu,« pravi odvetnik Šakir.
Po obtožnici naj bi musliman Šahid Imran slišal,
da se je Sawan zaničljivo izražal o preroku Mohamedu. Zaradi tega je Masih obtožen na temelju člena
295c pakistanskega Kazenskega zakonika (eden od
členov, imenovan “zakon o bogokletju”), ki predvideva tudi smrtni kazen. Agencija Fides.

misijoni

P. Vladimir Kos – Tokio

iz mojega, zares starega, misijonskega cekarja

MISIJON BREZ KANIBALOV
Če je slučaj res nekaj oprijemljivega, bi rekel, da
sva se slučajno srečala. On, visokorasel belec, s črnimi lasmi in manj črnimi brki, pride iz naše tokijske
cerkve po nedeljski sv. maši, me zagleda, ko sem
na poti v zahodni center Tokia, se mi nasmehne in
me angleško nagovori:
»Sem na poti skozi Japonsko v Južno Afriko. Vas
smem povabiti na kosilo? In med kosilom to in ono
vprašati o katoliškem misijonu na Japonskem?«
Tudi jaz se mu nasmehnem:
»V bližini je tajska restavracija. Cene so zmerne.
Jedi so okusne. Vam je prav?«
»Odlično,« mi odgovori.
Čez deset minut sediva v precej polni restavraciji. Tajski strežnici nama preskrbita mizico v kotu
restavracije; morda sta bili Kitajki v tajski obleki...
a brez “morda” bi rekel, da sta na tihem upali, da
bova kot belca naročila vino, ki je v tej restavraciji
veliko dražje kot vsa jedila. In nista se motili.
In kaj gostitelja najbolj zanima? Ali smo misijonarji na Japonskem – pravi misijonarji!
»Ni vam treba graditi hiš, ni vam treba graditi
vodnjakov, ni se vam treba boriti proti umazaniji in
kužnim boleznim... Japonska je visoko civilizirana
dežela.«
Vse to izreče s koščki ribe v ustih, ki je menda
pretrda za njegove zobe. Možno je tudi, da gre za
nama neznano tajsko specialiteto. Grize in grize in
se boji neznano stvar pogoltniti. Nalijem mu kozarec
vina in problema ni več.
»Pred leti sem bil na Novi Gvineji, ki je pod avstralskim nadzorstvom. Kanibalizem je pod smrtno
kaznijo prepovedan. In vendar je na deželi še vedno
čislan del življenja. Katoliški misijonarji hodijo po
deželi – kljub zakonom niso absolutno varni. Tukaj
na Japonskem pa – «
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Naenkrat se začne majati miza, da takoj stegnem
roko po steklenici vina, luči se začno majati, zemlja
pod nogami postane valovanje, nekje izpod restavracije, ki se zdaj vsa ziblje precej na levo in na desno,
prihaja globok, nerazločen glas.
Moj sogovorec je vstal s kozarcem v roki, opazuje
strop in se z levico drži miznega roba. Naenkrat je
spet vse mirno; le še rahli sunki se javljajo, potem
je res vse čisto mirno. Dosti gostov je vstalo in kar
nekaj jih je strmelo v strop. Vsi se oddahnejo in spet
sedejo za mizo. Tudi moj gostitelj se usede in reče:
»Zdaj vem, da je tudi japonski misijon pravi misijon. Dan in noč lahko potres pretrga nit življenja.«
Pritrdim mu: »Lepo ste dojeli eno plast japonskih
misijonov. Druga pa je nujnost, da se naučite težke
japonščine in da znate z njo reševati vprašanja, s
katerimi pridejo Japonci k misijonarju kot izobražencu, napredni pogani.«
sMoj sogovorec pokima, iz žepa potegne denarnico, pomigne eni izmed strežnic in ji z računom da
5.000 jenov. Ta se vrne od blagajne z globokimi pokloni. Tudi jaz se mu zahvalim. Iz denarnice potegne
desettisočak in mi ga da z besedami:
»To je za vaš misijon. Upam, da vam ga potres
ne bo vzel iz rok.«
Z globokim poklonom se mu zahvalim. Iz notranjosti restavracije naju opazujeta najini strežnici
mandljevih oči. Pomaham jima z roko. Ali sta mi
odmahali? Ne vem, ker me je v tem trenutku moj
gostitelj vprašal za vlak na letališče. Stisneva si roki
z mojim voščilom:
»Ne dajte se pojesti v Afriki.«
Ne, ljudje ga niso pojedli, mikrobi so ga. Zbolel je
po neki komplicirani pojedini, do moderne bolnišnice
je bilo predaleč. Upam, da je v nebesih; po človeško
povedano: zaslužil si jih je, saj so mu bili Gospodovi
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misijoni pri srcu.
In ker smo že pri kanibalih... Ko sem se pred 56
leti peljal z ladjo iz angleškega Southamptona na
Japonsko, v meni dodeljeni misijon, smo se nekega
lepega pomladanskega dne peljali mimo velikega
otoka Borneo. Še zdaj se spominjam temnozelene
barve obrežnih gora in dima, ki se je leno dvigoval
nekje iz notranjosti otoka v belo-modro nebo. Naenkrat se iz velikega ladijskega zvočnika zasliši svarilo:
»Če bi se naši ladji pripetila nesreča in bi morali
plavati na otok, da si rešimo življenje, ne hodite z
obale v notranjost otoka, kjer so ljudožrci še zmeraj
aktivni.«
So še zdaj, po 56 letih?
In ker smo še zmeraj pri ljudožrcih... Čeprav je
šele konec meseca novembra, vemo, da bo kmalu
božič. Skoraj vsaka izložba ima božično drevesce z
lučkami, ki osvetljujejo stvari, ki so naprodaj. Božič
je nekaj, kar so dobromisleči Amerikanci, potem ko
so po okupaciji spet odšli nazaj v Ameriko, pustili
Japoncem v trajen spomin. In ta se obnavlja leto za
letom od zasneženih severnih otokov do ekvatorialno
toplega novembrsko-decembrskega morja. S prijateljem Japoncem sediva v coffee shop, kar pomeni
Japoncem kavarno, navadno bolj skromnih razsež
nosti. Kadar se srečava v velikem Tokiu, vztraja, da
on plača kavo. Kar nekaj ljudi pije kavo – tudi čaj
je možen – in nekje v ozadju odmeva pod stropom
zmerne vrste jazz. Oba strmiva skozi veliko kavarniško okno v megleni dan zunaj na cesti. To še ni
dež, a bo morda kmalu. Z istim pogledom v meglo
prijatelj tiho pripomni:
»Vsako leto me november spomni sina, mladoletnega prostovoljca v japonski armadi na Filipinih.

Njegova enota se je tedne in tedne skrivala v džunglah na otoku Mindanao. Na eni strani so jo zasledovali zmagoviti Amerikanci, na drugi pa divji Filipinci.
Skozi džunglo so se pomikali vedno više, kjer jim je
džungla nudila zavetje, a zmeraj manj rastlinske in
živalske hrane. Ves čas je deževalo. Oktobra jih je
napadlo krdelo filipinskih divjakov, a so jih vse pobili.
Novembra se je sinu od lakote meglilo pred očmi.
Pravzaprav celi enoti. Visoka debla okrog in okrog
so jim nudila skrivališče, a više niso več mogli. Že
dolgo niso skoraj nič jedli; za vzpon ni bilo več moči.
In potem... so se lotili padlih divjakov.«
Za hip me ošvigne z očmi pod temnimi obrvmi, a
v mojem obrazu najde le napeto poslušanje. Mimo
pride natakarica:
»Smem še kaj prinesti?«
Prijatelj kar naprej strmi v meglo onkraj okna,
jaz pa tiho rečem dekletu:
»Pozneje...«
Prve kaplje padejo na šipo.
»Trije so preživeli, ameriška patrulja jih je iznenadila. A sina ni bilo med njimi.«
»Do zadnjega se je boril – ali ni to herojstvo?«
mu rečem.
Obrne se k meni in mi molče stisne roko. Obrnem
se h kavarniški kuhinji. Tam stoji natakarica. Dva
prsta dvignem, kar pomeni “prosim, še dve kavi”.
Tudi pri odhodu si podava roke, jaz pa mu rečem:
»Naš Kristus zatrjuje, da ni večje ljubezni od darovanja življenja za druge. In v krščanstvu ljubezen
vodi v srečo nebes.«
Prijateljev obraz je tako zguban, da ne premore
več smehljaja. Njegove oči se zapičijo v moje in v
njih najde lesk vere v Gospodove besede.

AZIJA – AFRIKA
ženskam najneprijaznejše
države

je bilo pogrešanih v zadnjem stoletju, ker si starši
želijo predvsem moške potomce.
Politično nestabilna Somalija ima visoko stopnjo
smrtnosti zaradi nosečnosti, posilstev, pohabljanj,
omejenega dostopa do izobraževanja in zdravstvene
oskrbe. Nosečnost je za somalijske ženske najbolj
tvegano obdobje, saj so takrat praktično brez vsake
zdravstvene oskrbe. Posilstva so v Somaliji nekaj
vsakdanjega, deklice pa utrpijo poškodbe na spolnih
organih. Siol.net.

Afganistanske ženske se soočajo z visoko umrljivostjo in omejenim dostopom do zdravnikov ter
so skoraj brez ekonomskih pravic. Poleg tega je
afganistanska družba prežeta z močnimi stereotipi.
Službi, kot sta na primer policistka in novinarka, za
afganistanske ženske nista primerni, zato jih pogosto
ustrahujejo ali ubijejo.
Drugo mesto zaseda Demokratična republika Kongo, kjer je po njihovih podatkih vsako leto posiljenih
več kot 400 tisoč žensk. Pred oboroženimi skupinami
in vojaki niso varne niti deklice niti starke.
Pakistan je na tretjem mestu zaradi škodljivih
kulturnih, plemenskih in verskih običajev. Ima eno
najvišjih stopenj smrtnosti zaradi ubojev, ki so povezani z dediščino, častnimi uboji in prisilnimi porokami. Tudi do tisoč žensk in deklet na leto umre
zaradi umorov iz časti. Če ne upoštevajo običajev,
so kaznovane s kamenjanjem in drugimi fizičnimi
zlorabami.
Na presenetljivo četrto mesto se je uvrstila Indija.
Leta 2009 je bilo v Indiji tri milijone prostitutk, od
tega 40% otrok. Petdeset milijonov indijskih deklet
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INDIJA
12,6 milijonov
otrok-delavcev
Indija je dežela z največjim številom otrok delavcev. Njihova starost je med 5 in 14 leti. Okrog
20% jih dela kot domači služabniki pri bogatejših
družinah, ki pa z njimi pogosto slabo postopajo. So
pa nekatere organizacije, ki cenijo število otrok-delavcev v Indiji celo do 45 milijonov. Povpraševanje
po domačih služabnikih je veliko, otroci pa stanejo
manj in so bolj učljivi kot odrasli, poleg tega jih je
pa veliko laže izkoriščati. S temi posli se ukvarjajo
zakotne organizacije, od katerih se nekatere ne
ustavijo niti pred ugrabitvami. Agencija Fides.
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“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

SLOVENIJA 2013:
KRIMINALIZIRATI JANŠO
KRIMINALIZIRATI OSAMOSVOJITEV
http://www.youtube.com/watch?v=mN3z3eSVG7A

Brez skrbi, ni pomota! Tole je naslov spletne strani, na kateri zdaj že rajni predsednik Združenih držav Ronald Reagan pripoveduje šale o Sovjetski
zvezi (seveda v angleščini). Med njimi je tudi tale: Dva Rusa gresta po cesti. Prvi vpraša: »Ali je to tisto, kar želimo? Ali smo dosegli vrh pravega komunizma?« In drugi mu smrtno resno odgovori: »Kje pa! Saj bi nam lahko šlo še veliko slabše!«
Podobno bi lahko danes kak Slovenec vprašal, če smo res že na gospodarskem in političnem dnu, kak Slovenec ob novici, da je sodišče brez dokazov
obsodilo na zaporne kazni Janšo, Krkoviča in Črnkoviča, ob dvigu DDV (davek na dodano vrednost) in ob napovedi davka na nepremičnine. V času, ko
se je to dogajalo, sem bil v Sloveniji. Zgodilo se ni nič. Brez dokazov so obsodili trojico, ki je bila najbolj zaslužna za slovensko osamosvojitev, pa je bila
reakcija enaka, kot bi objavili, da bo jutri dež. Vlada je napovedala, da bo z dvigom DDV udarila po žepu vse po vrsti, zato da bi komunistični ostanki še
naprej uživali svoje privilegije, pa je bila reakcija enaka, kot če bi objavili, da bo poleg dežja še grmelo. Napovedan je davek na nepremičnine, s katerim
bodo udarili vsakogar, ki ima tudi samo za dlan zemlje, pa spet nič – kot bi vremenski napovedi dodali še točo. Zato je odgovor na gornje vprašanje:
»Ne! Slovenija še ni dosegla dna!«
Janševa vlada je morala po letu dni uspešnega prizadevanja izvleči Slovenijo iz gospodarske krize (kar so ji brez pohvalno priznavali mednarodni
gospodarski in denarni forumi), pasti. Krmilo slovenske države je prevzela vlada tako imenovane “Pozitivne Slovenije”, ki jo sicer po imenu vodi Alenka
Bratušek, lasti si jo Zoran Janković (ki ji je večkrat rekel kar “Moja vlada”), v resnici pa sta to samo lutki, ki jima vse diktira Kučanov klan starih komunistov. Janša je moral pasti, ker je bil tako “nesramen”, da se je lotil privilegijev starih komunističnih krogov, ki slovensko državo sovražijo, ker je Slovenijo
izvlekla iz balkanskega kotla, v katerem so uspešno ribarili v kalnem. Janšo ne samo smrtno sovražijo, ampak se ga tudi bojijo bolj kot hudič križa.
Zato niso pomišljali uporabiti najbolj poniglavega sredstva in prisiliti sodišče, da ga je obsodilo, ker da je »na neznanem kraju, ob neznanem času in
na neugotovljen način« sprejel obljubo podkupnine, za katero sploh ni znano kakšna naj bi bila.
Ta obsodba je izzvala kar nekaj komentarjev. Posebno zanimiv je komentar odvetnika Aleksandra Čeferina.
Današnja obsodilna sodba zoper Janšo in druge me je (kljub več
kot dvajsetletni odvetniški praksi) izjemno presenetila. Najprej po tem,
kolikor sem seznanjen z listinami iz spisa, zoper bivšega predsednika
vlade ne obstajajo niti indici, kaj šele dokazi za obsodilno sodbo. Če se
v resnih državah preganja predsednika vlade, potem bi morali obstajati
zelo trdni dokazi, kar pa v tem primeru očitno ne drži.
Sodniki sploh ne izrekajo več oprostilnih sodb, tudi če bi to bilo
nujno za pravično sodbo.
Sodstvo ima težave. To ne sme biti servis za ugajanje javnemu
mnenju.
Postopek v odmevnih zadevah poteka takole. Policija zadevo preda

tožilstvu in se tako ‘reši bremena’, tožilstvo vloži obtožni akt in se spet
‘reši bremena’. Sodišča so do pred kratkim odločala tako, kot pač pravi
zakon, po novem pa, po moji oceni, poskušajo utemeljiti svojo učinkovitost pred javnostjo s tem, da v odmevnih primerih pač še sodišča
izrečejo obsodilno sodbo in se (navidezno) ‘rešijo bremena’.
Slovenijo sta preplavili hujskaška klima in želja po linču, kar je zelo
nevarna situacija. Sodstvo je namreč v resnih državah ne le deklaratorno,
pač pa tudi dejansko ločena veja oblasti, ki sodi pravično in skladno z
zakonom, ne pa servis za ugajanje javnemu mnenju. Verjemite mi, da
nas je lahko močno strah živeti v taki državi. Nikoli ne vemo, kdo je
naslednji...

Čeferin je znan kot spreten pravnik in mu prav gotovo znanja v pravnih zadevah ni mogoče odrekati. Tudi je njegovo ime v pravniških krogih
Slovenije dokaj znano. Zato je toliko bolj značilno, da se je pojavila neka njegova stanovska kolegica, odvetnica, menda iz Nove Gorice, ki ga je zaradi
gornjih izjav prijavila Odvetniški zbornici v kaznovanje. Po domače bi ji rekli “podrepnica” sedanjega sodnega sistema, ki ga vodita in poosebljata bivša
velekomunista Branko Masleša in Zvonko Fišer. Sicer je pa enako uničujoče mnenje izrazil politični komentator Borut Rončevič:
Na dolgi rok Janši in SDS obsodba ne bo škodila, kvečjemu obratno.
Na kratki rok pa seveda obstaja določena zagata, četudi sodba ni pravnomočna. Z vidika politične taktike – strategije tu že dolgo ni več – se
zdaj ponuja okno priložnosti, v katerem bi si lahko levica s predčasnimi
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volitvami zagotovila naslednjih nekaj let vladanja. V tem kontekstu je
plagiat Bratuškove precej priročno orodje, da se jo umakne in tik pred
predčasnimi volitvami pripelje še en nov obraz. Levica ni v zavidanja
vredni situaciji. Gospodarstvo se seseda. Izvesti bo morala izjemno
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trde ukrepe, ki jim je še pred kratkim nasprotovala in bo s tem izpadla
nekredibilna. Vlado vodi oseba z nekaj hudimi hipotekami in vprašljivimi
kompetencami. Javnomnenjske ankete jim slabo kažejo, pa sploh še

niso začeli delati. Nekaj let jim lahko oblast podaljšajo le volitve, ki jih
lahko izvedejo, še preden bo zmanjkalo denarja, ki smo si ga izposodili
za zelo visoke obresti, in preden bo treba zares zategniti pas.

Sicer pa v zgodovini Slovenije obsodba brez dokazov ni nič novega. Praktično so bile tej enake vse obsodbe na montiranih političnik procesih po
vojski. Posebno odmeven je bil tukaj Rožmanov proces, kjer dokazov krivde sploh ni bilo, razbremenilne dokaze v korist obtoženega pa je udba pokradla
in niso mogli biti predloženi na sodišču. Danes se enake stvari dogajajo v Severni Koreji, pa na Kitajskem in verjetno še marsikje. V tej druščini je pristalo
zdaj tudi slovensko pravosodje, kar je komentator Matevž Tomšič na siol.net označil kot “Zmagoslavje krivosodja”.
Nedavna prvostopenjska obsodba Janeza Janše, Toneta Krkoviča
in Ivana Črnkoviča v zadevi Patria, je Slovenijo potisnila stran od kroga
razvitih zahodnih družb.
Za to, da lahko demokracija, značilna za te družbe, deluje normalno,
potrebujemo delujočo pravno državo. Brez nje je pohabljena. Zdaj pa je
postalo dokončno jasno, da v Sloveniji pravna država ne obstaja. Škandalozna obtožba, kakršno je spisalo tožilstvo, v resni državi sploh ne bi
smela priti pred sodišče, saj ne temelji na nikakršnih kredibilnih dokazih.
Po svoji argumentaciji, s kvalifikacijo, da naj bi bila obljuba podkupnine
storjena na “neznanem kraju, ob neznanem času in na neznan način”,
ob čemer je neznana tudi višina obljubljene podkupnine, predstavlja
pravi napad na zdravo pamet. Po svoji logiki pa močno spominja na
stalinistične procese, ko se je odsotnost konkretnih dokazov razumelo
za nekaj obremenilnega, češ obtoženec je tako pretkan, da skriva svoje
početje, zato je še toliko bolj kriv. Vendar je vseeno na ljubljanskem
okrajnem sodišču doživela svoj potrditveni epilog. Morda sodnica
Barbara Klajnšek danes misli, da se bo z obsodbo Janše in kolegov
prikupila sodni in politični oblasti, vendar bo ta razsodba postala črni
madež politične pristranskosti, ki jo bo spremljal do konca poklicne poti.
Slovenija se je tako znašla v neslavni družbi držav, kot sta na
primer Belorusija in Ukrajina, kjer na montiranih procesih preganjajo
opozicijske politike in druge nasprotnike vladajoče nomenklature.
Spomnimo se, kako pogosto so naši in tudi evropski levičarji napadali
madžarskega premierja Viktorja Orbana, češ da uvaja avtoritarni režim,

da si podreja sodstvo in podobno. Vendar se tam opozicijskih prvakov
sodno ne preganja.
Pri nas pravosodni organi sankcionirajo zgolj politike s t. i. desnice.
Medtem ko so Janšo (in še pred tem mariborskega župana Kanglerja)
obsodili na podlagi namišljenih dokazov, pa se proti politikom z levega
pola, ki so deležni bistveno hujših in precej bolj utemeljenih sumov
zlorab (najbolj očiten je primer Janković), postopki “čudežno” ne premaknejo nikamor. Očitno je torej, da tozadevne institucije služijo kot
orodje za politična obračunavanja.
Takšna situacija ljudem nikakor ne daje občutka varnosti. Na podoben način, kot so obsodili zgoraj omenjeno trojico, je mogoče obsoditi
dobesedno kogarkoli. Ne gre samo za to, da država ni zmožna zavarovati
državljanov pred posegi v njihove pravice. Del njih – tisti, ki ne prisega
na socialistično ideologijo in ki si to celo upa javno izraziti – se lahko
zdaj upravičeno boji šikaniranja njenih organov.
Pravosodni sistem predstavlja največjo oviro pri evropeizaciji slovenske družbe. To, kar imamo zdaj, lahko bolj upravičeno imenujemo za
“krivosodje”. Očitno je, kako zelo potrebno bi bilo ob začetku tranzicije
izvesti lustracijo. Na mnogo področjih, v prvi vrsti pa v pravosodju. Ljudem, ki so v preteklosti kršili človekove pravice in ki še vedno prisegajo na
vrednote nekdanjega komunističnega režima, tu nikakor ne bi smelo biti
mesta. Za to, da bo lahko družba končno svobodno zadihala, bi bilo treba
temeljito “resetirati”to področje. Pomoč pri tem bi morala biti tudi glavna
naloga institucij Evropske unije, če želi, da se Slovenija končno normalizira.

Seveda so v obrambo sodišča, ki si je privoščilo takšen neizmeren posmeh zdravi pameti, poskočili vsi tisti, ki so pri tej sodbi kakorkoli udeleženi ali
prizadeti. Po njihovem mnenju “neposvečena” javnost tega sploh ne bi smela komentirati. To je zapisal isti Matevž Tomšič na siol.net pod naslovom
“Neposvečenim komentiranje prepovedano”.
O tem, na kako trhlih temeljih stoji razsodba ljubljanskega okrajnega
sodišča v zadevi Patria, pričajo odzivi političnih in siceršnjih nasprotnikov
Janeza Janše, se pravi tistih, ki bi si ga želeli videti karseda stran od
vzvodov moči. Na prvi pogled bi lahko pričakovali njihovo vznesenost ali
vsaj odločno obrambo obsodilne sodbe, ki jo je spisala sodnica Barbara
Klajnšek. Vendar se to ni zgodilo. Le redki med njimi so triumfirali nad
obsodbo svojega najhujšega sovražnika; človeka, ki ga sicer politična
levica in z njo povezani mediji prikazujejo kot dežurnega krivca tako
rekoč za vse, kar je narobe v slovenski politiki in družbi. Kot da tudi
sami pri sebi ne bi verjeli, da dokazi, ki jih je predložilo tožilstvo, sploh
pijejo vodo. Povedano je namreč, da naj bi večino novinarjev, ki so
spremljali sojenje – in ti Janši praviloma niso naklonjeni –, obsodba
močno presenetila.
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Namesto argumentiranja v prid razsodbe so se odločili zminimalizirati obseg javnega razpravljanja o njej. Tako lahko poslušamo svarila
raznoraznih “poznavalcev”, kako se odločitev sodišča ne bi smelo komentirati vsaj do njihove pravnomočnosti, morda pa tudi potem ne. Da se ne
bi smelo izpostavljati posameznih elementov iz sodnega spisa v zadevi
Patria. In da nepoznavalci pravne materije sploh ne bi smeli govoriti o
teh zadevah, saj se na to ne spoznajo. Skratka, javnost bi morala mirno
in tiho čakati, da sodni mlini zmeljejo stvar do konca – pa kakršenkoli
bo že rezultat tega mletja.
Takšna stališča so v eklatantnem nasprotju z načeli svobode in
odprte družbe. Družbe, v kateri nobena institucija ni zaščitena pred
javno kritiko. V kateri je normalno, da se tudi razsodbe sodišč javno
komentira, izpodbija in celo protestira proti njim, če se zdi komu to
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potrebno. Nasploh pa je dvolično, če ljudem odrekajo izrekanje o sodbah
takšni, ki tako rekoč nonstop komentirajo vse mogoče zadeve.
Utišanje kritik “neposvečenih” služi prikrivanju politične motiviranosti procesa proti Janši in kolegom. To se vselej dogaja ob podobnih
primerih zlorab pravosodja. Tudi ob t. i. Dreyfussovi aferi, ko je Emile
Zola objavil svoj znameniti J’accuse in ko so se skupaj z njim mnogi

francoski intelektualci postavili na stran krivično obsojenega častnika,
so jih podporniki tedanje vojaško-politične elite označevali za nergače,
ki nimajo ustreznega znanja in se vtikajo v zadeve, ki jih ne zadevajo.
Celo sam Zola je bil obsojen razžalitve pristojnih avtoritet. A vseeno
razvoja dogodkov ni bilo mogoče ustaviti. Javnost je sčasoma konstrukt
vladajočih krogov vendarle spregledala.

Poglavje zase je Slovenija kot država, ki se je tuji investitorji ogibajo v širokem loku, saj sedanja vlada počenja vse, da bi njihovemu denarju preprečila vstop v slovensko gospodarstvo. Ni dovolj, da s tem peha ljudi v revščino: nalaga jim še nove davke, da se bodo tranzicijski prašiči imeli s čim
mastiti pri proračunskem koritu. Zvišani DDV (davek na dodano vrednost) je s 1. julijem dvignil cene osnovnim dobrinam: hrani in gorivu. Poleg tega
pa si je izmislila še davek na nepremičnine, s katerim poskuša oguliti ljudi do kosti. Kaj je s tem davkom, je pod naslovom “Peklenski davčni načrt” in
podnaslovom “Ob rob obdavčitvi sakralnih objektov in spomenikov” na siol.net popisal Igor Ferluga.
Premišljen ali nepremišljen vladni načrt o obdavčitvi sakralnih
objektov in spomenikov, celo s kar 0,5% stopnjo, je grozljiv in nezaslišan.
Začrta pot v postopno uničenje ne znatnega, ampak kar večinskega
dela narodove duhovne in kulturne dediščine. Je torej kulturociden.
In o kulturocidu se je, spomnimo, v Evropi zadnjič razpravljalo ob balkanski vojni pred dvema desetletjema, npr. ko so barbarski poveljniki
jugosoldateske z okoliških hribov vztrajno spuščali granate na tisočletne
lepote Dubrovnika.
Nikjer nimajo take obdavčitve
To je predlog, ki z absurdnim davčnim primežem posredno grobo
posega v svobodo in delovanje verskih skupnosti v Sloveniji z najhujšimi
posledicami za obe avtohtoni cerkvi – ob katoliški najbolj prizadene
evangeličane v Prekmurju, torej tiste, ki so občasno deležni izrazitega
dobrikanja postkomunistične levice, ko gre za zlorabljanje davnih
zgodovinskih sporov v namene protikatoliškega kulturnega boja. Nož
v hrbet evangeličanov torej.
Nikjer, prav nikjer daleč naokoli Slovenije, resnim ljudem niti na
pamet ne pride, da bi obdavčili sakralne spomenike. Po mojem vedenju podobnih davkov ni v kontinentalni Evropi, pač pa v nekaterih
ekonomsko liberalnih deželah anglosaksonskega sveta. To so dežele z
nizkimi davki, nizkim deležem državnega proračuna v razmerju do BDP
in obenem velikimi možnostmi, da državljan z donacijami, z različnimi
davčnimi olajšavami prispeva sredstva svoji verski skupnosti. V ZDA
so tako kljub obdavčenju nepremičnin krščanske cerkve v povprečju
finančno dobro stoječe, posedujejo in financirajo številne zasebne šole,
tudi univerze, bolnišnice, domove za ostarele.
Pred objavo predloga je bila, zanimivo, slovenska javnost bombardirana z novicami, kako naj bi sosednja Italija po novem navdušeno
obdavčevala nepremičnine v lasti Cerkve. (Se uredništva naših dominantnih medijev in poročevalke iz Rima kar usklajujejo z oblastniki o
skupnih akcijah?) A primerjava vladnega predloga z Italijo je tu popolno
zavajanje. Niti približno zahodni ali katerikoli sosedje ne obdavčujejo
sakralnih objektov; le nepremičnine in dohodke, ki z vero nimajo nič
in so komercialnega značaja, npr. hotele, gostišča. Kar pri nas že zdaj
velja in se nikomur ne zdi sporno.
Nenazadnje, kdor pri nas malo pozna dva izpričana katoličana Maria
Montija in Enrica Letto (slednji je resda politik demokratov, katerih del
so bivši komunisti, a je sam nekdanji krščanski demokrat, med drugim
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predsednik evropskega krščanskodemokratskega podmladka EYCD),
si misli, da njima v odnosu do Cerkve po glavi ne krožijo podobne
nenaklonjene misli kot žal mnogim levičarjem pri nas.
Nevzdržno breme za verne
Težko se je znebiti vtisa, da je v ozadju predlagane obdavčitve močno
hotenje, da bi na drugi način izpeljali to, kar komunistom po vsej Evropi
vzhodno od železne zavese kljub dolgim desetletjem ideološkega terorja
ni ravno uspelo – namreč spraviti krščansko vero, kulturo in institucije na
kolena in v proces potiskanja na obrobje, celo v izumiranje. Brutalnost
predloga govori v prid taki tezi.
Breme, ki bi ga predlagano 0,5% obdavčenje sakralnih objektov
naložilo Cerkvi, bi bilo za veliko večino slovenskih katoliških župnij
namreč povsem nevzdržno. Celo po mestih ni jasno, kako naj bi župnije
odvajale po 10.000 in več evrov letnega nepremičninskega davka, na
redko poseljenih delih podeželja, posutega s cerkvicami, kapelicami
in drugimi znamenji, je to na prvi pogled misija nemogoče. Odkod
nekemu podeželskemu župniku, ki poleg župnijske cerkve oskrbuje
številne podružnice po vasicah in hribčkih, kjer je morda maša enkrat
letno ob žegnanju, in ki z mašnimi darovi in iz pušice komaj zbere za
osnovno preživetje – niti ne pomisli na nakup obleke, niti na luksuz, da
bi pozimi cerkev lahko ogreval ipd. – odkod mu desettisoči evrov za nove
davke, da bi zadostil volji pogoltne države in zlonamernih oblastnikov?
Ena največjih laži, ki jo je vplivnim ljudjem z averzijo do krščanstva
uspelo vcepiti v večinsko slovensko zavest, je prepričanje, da se katoliška Cerkev v Sloveniji in njene župnije kopajo v denarju. Pri tem so jim
bile dejanske nesprejemljive mahinacije s stotinami milijonov v eni od
naših škofij žal v veliko pomoč. A resnica je, da velika večina slovenskih
duhovnikov, redovnikov in redovnic živi skromno, nekateri celo asketsko.
Nekateri iz lastnega prepričanja in odločitve, ki sta jim nenazadnje svetla
vzora v svetu danes lahko misijonar Opeka ali papež Frančišek, nekateri
živijo asketsko tudi, ker nimajo izbire.
Menda ne bomo stisnjeni v kot obnemeli
Cerkev na Slovenskem, ena revnejših v Evropi po denarni moči, je
obenem ena najbolj obdarjenih s sakralnimi objekti in znamenji. Zelo
redki so kraji po svetu, kjer je lepota dežele tako bistveno zaznamovana
z znamenji krščanstva, redki hribi, kjer bi z vrha kot pri nas pogled s
prostim očesom objel število cerkvic, ki se ne ustavi niti pri dvajset ali več.
Prav je, da slovenski katoličani v tem pomembnem trenutku jasno
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povemo, da nismo sposobni plačevati takšnega bremena, kot bi nam
ga oblastniki z nesprejemljivim obdavčenjem sakralnih nepremičnin
naložili. Menim, da je celo moralna dolžnost kristjana narediti vse,
vključno z javnim izražanjem, po potrebi protesti, ustavno presojo,
referendumom, internacionalizacijo itd., da se tak predlog umakne
oz. spremeni. Menda ne bomo stisnjeni v kot obnemeli in kot (oprostite izrazu) mali usraneti spremljali, kako postopno obcestni križi s
Kristusovo podobo končujejo v pečeh, kako se rušijo kapelice in druga
znamenja, kako podirajo slovenske cerkve in cerkvice in z njimi vred
velike umetnine gotike, baroka ali Plečnika, kako posvečeni prostori

pod davčnim primežem spreminjajo namembnost v kakšne klube za
tehno-rejv partije, množična pijančevanja ali drogiranja, kako se v njih
dogajajo neke spiritistične in druge okultne seanse ali podobni, žal,
skoraj modni izrazi novodobne premaknjenosti.
Nedopustno je, da bi se s temelji naše duhovne in kulturne identitete tako godilo, da bi z njimi ravnali kot svinja z mehom. In prav je,
da ne zatajimo, pa čeprav ob sunkih mrzlih vetrov, svojega krščanstva.
Nenazadnje nam sam Jezus po evangeliju izrecno pove, da zatajitev
Boga pred svetom vodi v to, da nas tudi On ne bo želel prepoznati, ko
pride poslednji čas.

Seveda se človek upravičeno vpraša, kdo je vsega tega kriv. Kučan? Brez dvoma! Janković? Seveda! Še kup drugih? Brez dvoma. Toda ko bo prišel
čas obračuna, bodo dali vrv za vrat samo enemu, tisti, pod katere imenom se vse to kuha; tisti, ki se s tem hvali; tisti, ki se je ob obisku Rima šla plazit
k papežu in potem laže, da ga je povabila v Slovenijo, kar je pa Vatikan menda jasno zanikal: Alenki Bratušek. Je že res, da po zgledu komunistov išče
krivce za svojo nesposobnost vsepovsod, toda s prstom je pokazala nanjo dr. Maja Sunčič s člankom “Za vse je kriva Alenka Bratušek” v Reporterju.
Ubogi mi, Bruselj je kriv, da smo morali sprejeti zlato fiskalno pravilo, da moramo zategovati pas, privatizirati državna podjetja, dvigniti
DDV, uvesti slabo banko, da se ne moremo do nezavesti zadolževati
itd. Bruselj uničuje Slovenijo in ji hoče vzeti suverenost, blodijo. Če že
za vse težave Slovenije ni kriv zgolj Bruselj, so za katastrofalno visoko
ceno zadolževanja naše države odgovorni neki finančni lobiji, špekulanti in kar je še tega, bo bleknil minister Stepišnik ali naložili “resni”
ekonomisti. Še malo, pa bodo dominantni mediji Bruselj okrivili še za
poletne zastoje na cesti.
Pred 20. marcem, ko je vlado prevzela Bratuškova, smo bili priča
povsem drugačni dominantno-medijski razlagi sveta, saj sta bila do
takrat za vse kriva Janša in Šušteršič. O kakšni bruseljski krivdi ni bilo ne
duha ne sluha. Po 20. marcu se je vse spremenilo, saj je dežurni krivec
za vse naenkrat postal Bruselj. Nekdo pač mora biti kriv, po nabijanju
naših dominantnih medijev pa je “logično”, da za stanje v Sloveniji ni
kriv tisti, ki je na oblasti in je po definiciji najbolj kriv za vse – to je
premierka Alenka Bratušek.
Namesto da bi se spraševali o premierkini krivdi, jo neskončno
hvalijo in branijo. V svoji vnemi se nekateri obračajo celo na modne
“strokovnjakinje”, ki hvalijo posmeha vredno premierkino garderobo,
češ da je boljša od garderobe Merklove, v čemer lahko prepoznamo
spodbujanje sovraštva do Nemčije. Glavno, da je Alenka super, čeprav
je resnica nasprotna. Preden so za vse začeli obtoževati Bruselj, so se
dominantni mediji skoraj raztrgali, ko so iskali nešteto izgovorov in
opravičil, zakaj se je Bratuškova v opoziciji z vsemi štirimi borila proti
ekonomski politiki Janševe vlade, zlasti njenega ministra Šušteršiča, nakar jo je po prevzemu oblasti skoraj dobesedno preplonkala, jo prodala
v Bruslju kot svojo in s tem tako rekoč ponovila besede svojega botra
Jankovića “Alenka dela”. Kar v prevodu pomeni: se kiti s tujim perjem,
svaljka po Sloveniji in Evropi v garderobi z grdimi živalskimi vzorci in
dokazuje, da smo res banana država.
V bruseljsko dominantno-medijsko zanko se je ujela celo opozicija,
vendar z nasprotno razlago, češ da je dobro, da je Bratuškovo Bruselj
privil. S tem ji dajejo alibi in jo odvezujejo krivde za njena dejanja na
najvišjem izvršilnem političnem položaju. Hkrati dominantno-medijski
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mašineriji omogočajo, da opozicijo, še zlasti Janševo SDS, še naprej povezuje s kolaboracijo, tokrat v sodobnem kontekstu, z Brusljem, Merklovo,
Nemčijo, s tujci. Kar po “prevodu” v dominantnih medijih pomeni, da se
Bratuškova bori proti zunanjemu in notranjemu sovražniku. Da le kdo
ne bi začel razprave, zakaj levičarska vlada Bratuškove lupi najrevnejše
sloje, dviguje DDV, napoveduje tudi dvig drugih davkov, predvsem na
nepremičnine. In če bi kdo že odprl takšna vprašanja, bi dominantni
mediji tudi za to okrivili Bruselj ali pa vpeljali kak nov spin, ker so se
klasični “glej, Hilda”, “glej, Janša”, “glej, Bavčar in Šrot” že rahlo obrabili.
S takšno enoumno podporo dominantnih medijev, ki je značilna
za totalitarne režime, je Bratuškovi res preprosto vladati. Ima najvišjo
oblast in hkrati ni za nič kriva ne odgovorna. V opravičilo ji bodo dominantno-medijske vrane zakrakale, češ da mora revica še doma kuhati ali
likati, pa še v trgovino gre, ker se tega pač ne da preplonkati. Joj, kako
lepo, koliko mamam se je s tem priliznila. Da ne govorimo o konservativnih moških, ki jim godi, da je premierka vendarle ženska v krilu in v
kuhinji. Čeprav je v resnici brezkompromisna prilizljiva političarka. To
lastnost najočitneje kaže v svojem zaščitnem znaku, v “flipflopanju”:
mnenje bo tolikokrat spremenila, da se bo na koncu vsem priliznila, se
obdržala na oblasti in za vse okrivila druge.
Svojo brezkompromisnost je Bratuškova ponovno potrdila prejšnji
teden med obiskom pri papežu Frančišku. Z obiskom se je priliznila
konservativnemu, vernemu in klerikalnemu delu slovenske javnosti, ki
je pri nas ne manjka. S papežem se je tako prisrčno smejala in ga celo
povabila na obisk v Slovenijo. Kakšna brezkompromisna prilizljivost:
najprej Bratuškova sedi v Stožicah, tuli partizanske pesmi, se bije v
antiklerikalne prsi in v rdeči obleki snubi največje rdečkarje. Potem leti
k papežu, da bi v črni obleki pihala na dušo največjim črnuharjem in s
Frančiškom modrovala o reševanju krize. Če bo treba, bo še kak očenaš
zmolila, potem pa za protistrup hitro odbrundala “Hej, brigade”, da ne
poči film rdečim totalitaristom.
Najhuje je, da Ljudmila Novak tokrat verjetno ne bo zgolj rekla, da
Bratuškovo podpira, ker je ženska (kot da bi Kučan rekel, da podpira
Janšo, ker je moški, ali obratno!), ampak se ji bodo zaradi papeškega
blagoslova Bratuškove in Slovenije zagotovo zasolzile oči. Potem se bo
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čudila, kam je izpuhtela javnomnenjska podpora NSi, čeprav so Novakovi
dominantni mediji še kako naklonjeni. Bratuškovi bo s tem pomagala,
da bo še trdneje v sedlu, namesto da bi končno spoznala, kdo je kriv za
vse, kar je narobe v Sloveniji.
Zato je treba dominantno-medijsko pranje možganov nujno
prevajati in “za vse je kriv Bruselj” razumeti kot “za vse je kriva Alenka

Bratušek”. Šele takrat bodo slovenski volivci končno spoznali, na koga
morajo biti besni. Da se jim denarnica ni stanjšala zaradi Bruslja, ampak
zaradi Bratuškove. Da zaradi nje ne bodo mogli na poletne počitnice. Da
bodo zaradi njenega dviga DDV-ja v minusu ali celo lačni proti koncu
meseca.Da bi volivci morali tožiti Alenko Bratušek, ker je kriva, da nam
je zaradi svoje v nebo bijoče nesposobnosti ukradla boljšo prihodnost.

In zakaj vse to? Zato, ker hoče bivša elita nazaj. Nazaj v balkansko kloako, kjer se je dalo tako lepo riti po blatu, kjer se oni edino dobro počutijo,
kjer se je dalo krati in ropati, ne da bi se morali bati nekakšne osamosvojitve in nekih Janšev. Skratka, samostojno Slovenijo, ki je “kriva” vsega tega,
je treba narediti za kar najbolj umazano, jo kriminalizirati. Tako je v Družini ugotovil dr. Ivan Štuhec.
Danes govorimo o petindvajset let trajajočem poizkusu, kako
kriminalizirati vse, kar je bilo povezano z osamosvajanjem Slovenije.
V Jezusovi družbi poznamo dva izdajalca, Petra in Juda Iškarijota.
Prvi izda zaradi slabosti in iz strahu pred morebitnimi posledicami, drugi
naklepno, preračunljivo, podkupljivo in tako, da kriminalizira izbrano
žrtev. Juda v Jezusovi skupnosti ne sledi Jezusovemu slogu življenja,
pripada drugi ideji, instrumentalizira nauk in materialna sredstva,
deluje na podlagi laži, prevare in izdajstva. Evangeliji ne poročajo, da
bi se Jezus posebej trudil in prizadeval, da bi ga rešil te ujetosti. »Kar
nameravaš storiti, stori hitro,« mu reče. Vedel je, da je v službi teme in
da svoj posel mora opraviti. Iz skupnosti ga je odslovil in se ni metal za
njim, ne na zobe, ne na trepalnice, da bi ga odvrnil od njegove temeljne
odločitve. Ali je tu odpovedala ljubezen do sovražnikov? Zelo verjetno
ne. Pred sistemsko vgrajenim zlom, v obliki laži in izdajstva, ki je orodje
hudiča, še Bog reagira lahko samo s križem. Za Juda Iškarijota bi lahko
rekli, da je bil tajni agent v Jezusovi družbi, nekakšen eksponent KGB,
Stasia ali naše Udbe.
Branko Soban v Sobotni prilogi Dela, 1. junija, piše o varčevanju, ki
ubija, in v oklepaju opozori na to, kaj se je v Rusiji zgodilo pod Jelcinom.
Pravi, da je z ekonomsko šok terapijo bilo potrebno »… (hiteti zato, da
se ne bi na oblast vrnili komunisti, a zgodilo se je še huje: na oblast se
je vrnila KGB, ki je bila vselej avantgarda partije) …«.
No, v Sloveniji se je to zgodilo brez šok terapije. Naša KGB je imela
simpatično ime Služba državne varnosti (SDV), čeprav bi se morala
imenovati služba partijske varnosti (SPV), saj je služila partiji in njeni
absolutni oblasti. In če je partija navidezno sestopila z oblasti, je SPV
ostala in delovala naprej. Šlo je celo tako daleč, da je prejšnji predsednik
države, dr. Danilo Türk, nekatere njene vidne predstavnike brezsramno
inštaliral v sam Parnas slovenske države, kot odlikovance in zaslužne
za osamosvajanje Slovenije. Aroganca brez primere, ki je komaj koga
šokirala!
Metoda delovanja teh služb po vsem svetu temelji na vohunjenju,
laži, podkupljivosti, izdajstvu, na kriminalizaciji vseh, ki jim ožijo ali zapirajo prostor delovanja. Svoje politično-simbolne osebnosti ljubosumno
varujejo pred sleherno kontaminacijo, da jih tako lahko pred narodom
predstavljajo kot čiste voditelje. Natanko to je počel Tito in vsi njegovi

priskledniki in nasledniki. Gre za strukturno pijavko ljudstva in države, ki
jo izsesava na vseh koncih in krajih, v to svoje početje pa zvito pritegne
tudi naivne, dobronamerne ali pa na različne načine kontaminirane
ljudi. SPV-jevskim lovkam so neredko nasedli tudi ljudje iz Cerkve ter
tako postali del mreže ali pa grešni kozli ob primernem času.
Ne glede na izid sodbe v primeru Patria, lahko danes govorimo o
petindvajset let trajajočem poizkusu, kako kriminalizirati vse, kar je bilo
povezano z osamosvajanjem Slovenije in postavljanjem temeljev lastni
državi. Po tem, ko nismo imeli niti enega procesa proti partijskim šefom,
ki so zunajsodno dali pobijati ljudi, niti enega procesa proti sodelavcem
SDV, niti enega procesa proti nasprotnikom osamosvojitve Slovenije, se
danes v imenu pravne države in avtonomije sodstva lahko dogaja vse,
tudi to, da si obsojen za dejanje, ki ti ga nihče ne more dokazati in ki
so si ga izmislili s pomočjo mednarodnih “varnostnih” zvez, da bi bila
zadeva videti verodostojno.
Ko govorimo, da smo v tej državi izgubili vrednote in skupne cilje, da
je kriza ne samo gospodarska, ampak najprej moralna, velja spomniti,
da laži in izdajstva nismo nikoli ne obsodili ne izkoreninili. SPV smo
pustili, da živi naprej v iluziji, da se ne bo nikoli več regenerirala. Danes
jo imamo vsepovsod, kot kuga se je razpasla po državnih institucijah,
medijih, bankah, pravosodju, gospodarstvu in verskih skupnostih oz.
cerkvah. SPV nam je ukradla vse, predvsem pa poštenje, ker samo tako
lahko svojo laž inštalira kot rešitev. Vse okrog nje je kriminalizirano, ona
sama ostaja čista in se nam reži v obraz iz hudih jam in kumrovškega
shoda, ki je baje za slovenske študente postal intelektualni izziv. Bog
nam pomagaj! Reži se nam iz vstajniških vrst, ki – prosto po Lubeju –
vidijo konec samozavestnega, razsvetljenega in močnega naroda izpred
25 let, prav po zaslugi Janše in Bavčarja.
Ker je SPV-ju uspela kriminalizacija slovenske osamosvojitve, nam
ponuja za rešitev neposredno demokracijo ali demokratični socializem
oz. še sami ne vedo, kako bi poimenovali ta zvarek.
Slovenija je na prelomu, ali bomo enkrat za vselej porezali lovke
SPV-ju in njihovim političnim eksponentom, ali pa bo ta država postala
njihov fevd, v katerem drugi nimamo mesta. Na obzorju je torej nova
emigracija. Med mladimi, ki intelektualnega izziva ne iščejo v Kumrovcu,
se dejansko že dogaja.

Štuhec je del slovenske zgodovine posrečeno primerjal z evangelijem. Zakaj ne bi stopili korak naprej in naredilii še eno primerjavo. Zakaj se mi,
kristjani, ne bi potrudili, da bi za Slovenijo veljala parafraza 18. vrstice 16. poglavja Matejevega evangelija: na skali kristjanov bom sezidal svojo
Slovenijo in vrata komunističnega podzemlja je ne bodo premagala!
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

“ZA KULISAMI”
Ko sem na Ledini učil, nas je pri neki priliki nadzornik Levec svaril pred protežiranjem. Govoril je
nekako takole:
»Pridem v kak razred, pa mi začne učitelj prestav
ljati učence, ki sede v prvih klopeh: ta je sin vladnega svetnika X, ta profesorja Y, ta nadzornika Z itd.
Vse prednje klopi so zasedene od tako imenovanih
“boljših” otrok. Zadaj za njimi pa sede otroci iz nižjih slojev. Gospoda, to ni prav. V prve klopi spadajo
predvsem učenci, ki slabo vidijo ali slišijo, čeprav
niso sinovi vladnih svetnikov.«
Tovariši z Ledine so mi pripovedovali, da je to
letelo na učitelja Posavca.
Na prvo in drugo mestno šolo so hodili takrat
večinoma otroci nižjih uradnikov, malih obrtnikov,
železničarjev in delavcev. Le tu in tam je sedel med
ubožno oblečenimi, večkrat tudi raztrganimi učenci,
kak fantek “boljših” staršev. Posavčev razred je pa
v tem oziru delal precejšno izjemo. Kdor je stopil
vanj, je imel skoraj vtis, da ima vadnico pred seboj,
toliko “boljših” otrok se je navadno v njem nabralo.
Te je porabil Posavec za kulise, za katere je skril
“proletariat”. Slišal sem pa, da so “boljši” starši zato
radi dajali svoje miljenčke v njegov razred, ker so
vedeli, da bodo pri učitelju dobro spravljeni, da jih
bo  upošteval zaradi staršev, ali jasneje povedano,
da jih bo protežiral.
Marsikateremu učitelju, naj že hodi v šolo v krilu
ali v hlačah, radi očitajo, da goji “protekcijo”. Morebiti je ta sodba pravična, lahko je pa tudi krivična.
Priznati je namreč treba, da je včasih težko tako
postopati v šoli, da bi se mogel učitelj v tem oziru
ubraniti vsakega očitka.
Vsak človek ima več ali manj estetičnega čuta.
Temu pa gotovo bolj ugaja snažen, lepo oblečen in
vljuden otrok, kakor umazan, zanemarjen in oduren.
Poleg tega pa pride vsaj v Posavčevem primeru še
to v poštev, da so bili takrat na Grabnu, pa tudi na
Ledini, “boljši” otroci navadno nadarjeni in pridni.
To pa ni bilo čudno. Starši so skrbeli, da so se učili,
so jim pomagali pri učenju ali jim celo plačevali kak
šno “pomoč”, ki jih je podpirala zlasti pri domačih
nalogah. Potem je čisto razumljivo, da je učitelj s
takimi učenci, ki so bili pridni in pazljivi, drugače
postopal kakor z razposajenimi, nagajivimi in lenimi
“barabicami”.
Ko sem bil prvo leto na Ledini, mi je dal največ
opraviti neki učenec tretjega razreda, ki mu je bilo
Dore ime, če se prav spominjam. Bil je to deček
šibke postave, bledega obraza in silno zanemarjen.
Na raztrgani obleki se je poznalo, da ni bila njemu
umerjena. Ker so mu bili rokavi predolgi, jih je kar
enostavno zavihal. Med poukom jih je pa včasih
odvihal in mahal z njimi po glavah bližnjih součencev. Sploh je delal povsod nemir, kamor je prišel.
Kadar smo imeli šolsko spoved, sem ga prestregel
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pri cerkvenih vratih ter ga postavil pri spovednici
poleg sebe, da sem ga imel vedno pred očmi. Ko je
svojo pobožnost opravil, sem ga zopet spremil do
vrat, sicer bi bil okrog spovednice cel cirkus. Učil se
ni nikdar nič, naloge je pa smatral za luksus, ki si ga
barabica njegove vrste ne sme privoščiti. Kadar sem
ga svaril, me je gledal potuhnjeno in zlobno. Zato
je kolikor toliko razumljivo, da ni dobil od nikogar
prijaznega pogleda ali lepe besede.
Nekega dne sem zbral več lenuhov in nagajivcev
ter jih za grehe celega meseca čez poldne zaprl. Da
bi starši ne skrbeli, zakaj jih ni iz šole, sem fantičkom
napovedal kazen že dan poprej ter jim naročil, naj
povedo doma, da sem jaz povabil na kosilo. Ko se je
vsa družba zbrala, sem zapazil, da so mamice svoje
ljubljence dobro preskrbele z jabolki in kruhom, da
ne bi omagali od lakote. Videl sem, da so moje vabilo na kosilo vzele tako, kakor je bilo mišljeno. Ker
sem obsodil “delikvente” na zapor s postom, sem
jim ukazal, da so morali ves proviant znositi na kateder. Storili so to s precej kislimi obrazi. Dore, ki je
bil seveda tudi med njimi, se jim je pa škodoželjno
smejal, ker ni imel nič s seboj.
Do dvanajstih so se “zaprtniki” še precej dobro
držali. Ko je pa v bližnji hiralnici ura eno odbila, se
je “nastrojenje” zelo poslabšalo. Večinoma so že
jokali, samo Dore je bil še vedno dobre volje. Menda
je smatral zapor s postom za posebno dobroto. Če
sem ga le za trenutek izpustil izpred oči, mi je že
katero naredil. Najprej je z majhno pračo streljal
trde papirnate puščice na “sozapornike”, dokler mu
je nisem konfisciral. Nato je zataknil stara peresa v
klop in nanje “klavir igral”. Ko sem mu pobral vse
orodje, s katerim je nagajal, je pa lezel pod klopi in
svoje “sotrpine” vlekel za noge. Zdelo se mi je, da
sem mu z zaporom storil celo uslugo. In res je bilo
tako. Ko sem ob četrt na dve izpustil fante domov,
me je prosil, da bi smel ostati v šoli. Rekel je, da ni
nikogar doma in da nima kam iti. Razumel sem ga.
Zunaj je bilo mrzlo, deževno novembrsko vreme, v
šoli pa prijetno toplo, zato bi bil rad pri šolski peči
počakal popoldanski pouk.
Nekaj tednov pozneje sem pogledal še bolj “za kulise”, za katerimi se je skrivala vsa fantova revščina.
Ko pridem nekega jutra pred osmo v tretji razred,
je bila v zadnji klopi krog Doreta zbrana velika gruča
otrok. Ko so me zagledali, so mi hiteli pripovedovati
najnovejše novice, da je Dore ves krvav po glavi,
da mu je ata s polenom “glavo razbil”, da je spal na
kozolcu. “Junaku dneva” se je očividno dobro zdelo,
da je vzbujal splošno pozornost.
Pogledam ga na vrh glave. Bil je res ves krvav.
»Kdo te je?«
»Ata s polenom.«
»Zakaj pa?«
»Ker mu nisem hotel cigaret prinesti.«
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»Zakaj ga pa nisi ubogal?«
»Ker mi ni dal denarja. Rekel je, naj jih kar ukradem, če jih drugače ne morem dobiti.«
Iz njegovih odgovorov in iz tega, kar so mi drugi
otroci povedali, sem dobil jasno sliko skrajno zanemarjenega otroka, ki je večkrat tepen kot sit, ki je
od vseh preganjan in zaničevan, ki pozna “ljubečo
mamico” in “skrbnega očeta” samo iz šolskih beril
in iz krščanskega nauka…
Doretov oče je bil pijanec, mati pa ne dosti boljša.
Kar sta zaslužila, sta sproti zapila. Če ni bilo zaslužka,
so morali otroci na cesto. Priberačeno sta spet pognala po grlu. Dore si ni upal brez cigaret domov in
se je štirinajst dni potikal okrog. Podnevi je bil v šoli,
ves prosti čas se je pa potepal. Jesti si je priberačil,
spat pa hodil na neki kozolec na takratni škofovi
pristavi. Tam ga je našel Jernejev hlapec nekega
mrzlega decembrskega večera vsega premrlega in
ga vzel s seboj v hlev. Drugi dan so poslali Jernejevi
po očeta. Ta je prišel ponj in ga vlekel domov. Dore
je slutil, kaj ga čaka, in mu je na dvorišču ušel. Oče
je pa zgrabil prvo poleno, ki mu je prišlo pod roke,
in ga vrgel za ubogim fantom. Na srečo ga ni dobro
zadel. Prebil mu je samo kožo na glavi.
Ko sem vse to zvedel, se nisem več čudil, da je
bil Dore največja barabica v razredu.
Mi “pajdagogi” bi večkrat pravičneje ravnali s
svojimi gojenci, če bi poznali razmere, v katerih
žive, če bi torej včasih pogledali za “kulise”. Jaz si
često očitam, da nisem v eni ali drugi stvari prav
postopal. Tolažim se pa s to mislijo, da pri tolikem
številu učenk – na šentjakobski šoli sem jih imel dvanajststo – nisem mogel pri vsaki gledati za “kulise”,
da bi vedel, zakaj se tako ne uči ali vede, kakor bi
bil imel rad.
Še bolj živo kakor Doretova “razbita” glava mi
je ostala v spominu neka Rozika, učenka drugega
razreda. (Imena so večinoma izmišljena, ker se vseh
več ne spominjam. Nekaterih učenk pa tudi iz drugih
vzrokov nočem imenovati s pravim imenom). Bila
je bolj slabotne postave in zdelo se mi je, da mora
biti včasih lačna. Znala je bolj slabo. Le tu pa tam
sem dobil kak povoljen odgovor od nje. Ko mi zopet
nekega dne ni znala, sem jo prijel precej osorno.
»Zakaj se pa nisi učila?«
»Sem fanta imela.«
»Tako, ti imaš že fanta?«
»Da, pa ga moram imeti, ker mama nima časa.«
»Koliko je pa star?«
»Osem mesecev.«
»No, saj je lepo od tebe, da imaš ti fanta, ko ga
mama nima časa imeti, pa bi se kljub temu lahko učila. Fanta imej v naročju, knjigo na mizi, pa se uči.«
»Če ga pa moram okrog nositi, da ne joka.«
»Takrat pa drži z eno roko fanta, z drugo pa katekizem!«
Tu mi pa ni več odgovorila, samo pogledala me

je, kakor bi bila hotela reči: »Kaj boš ti govoril, ko
pa ne veš, kaj se pravi fanta imeti!«
Čez nekaj dni sem pa že vedel.
Šel sem na sprehod ob Gruberjevem kanalu, pa
sem srečal malo Roziko, ki je ravno “imela fanta”. V
naročju je držala debel meh, ki se je vadil v “solopetju” (bilo je vse “fortissimo”), dva kričača sta se
je pa držala za krilo in jo vlekla.
»No,« sem si mislil, »sedaj naj pa revica še katekizem v roki drži in se uči!«
Od takrat sem bil zelo prizanesljiv do tistih, ki
so “imele fante”, to pa samo v nižjih razredih. Sicer
so se tudi na liceju nekatere deklice slabo učile, ker
so imele fante, toda tam sem smatral “fante” za
oteževalno okolnost.
Na šentjakobski šoli sem naletel večkrat celo v
nižjih razredih na učenke, ki so morale doma trdo
delati, kakor na primer neka Anica. Bila je zelo pridna
in je vselej dobila podobico, kadar je bila vprašana.
Nekega dne pride v šolo črno oblečena. Umrla ji je
mati. Od tistega dne je vidno nazadovala. Ko prvikrat
ni znala, ji nisem nič rekel. Ko je pa drugič bolj slabo
odgovorila, sem jo pa pokaral.
»Če bi imela v verouku ‘zadostno’, bi ti nič ne
rekel. Ker si pa poprej vedno za ‘prav dobro’ znala,
ne morem biti s teboj zadovoljen. Zadnjič sem ti
prizanesel, danes ti pa ne smem več, sicer se mi
popolnoma poleniš. Zato ostaneš po šoli tako dolgo
tu, dokler se ne naučiš.«
Sedaj so se njene oči napolnile s solzami in pogledala me je tako žalostno proseče, da sem takoj
spoznal, da ni bila napovedana kazen zaslužena.
Ustnice so jih drhtele, rekla pa ni nič. Samo solze
so ji polzele po licih in jokala je tiho, ne da bi bila
kaj obraz spremenila. Preden sem jo mogel vprašati,
zakaj joka, je dvignila njene soseda roko.
»No, kaj je?«
»Mamica ji je umrla, pa mora doma vse delati
in skrbeti za štiri manjše bratce in sestrice. Po šoli
mora hitro domov, da bo skuhala kosilo in ga nesla
atu v tovarno. Če bo pa zaprta…«
»Si že pridna,« jo prekinem, »da si mi to povedala. Pa, Anica, sedaj se res ne moreš toliko učiti kakor
poprej, ko moraš tako delati. Med poukom lepo pazi,
doma se pa nauči, kolikor se pač moreš. Da mi boš
le nekaj znala, pa bom zadovoljen.«
Njene solze sem hitro posušil s podobico in otrok
mi je bil tako hvaležen, da se je potem vedno zopet
prav dobro učil.
Ko sem šel po šoli proti domu, sem premišljeval,
zakaj se mi ni Anica zaupala, saj sem bil vendar z njo
vedno prijazen. Bila je pač ena tistih tihih, skromnih
otrok, ki imajo nekak strah pred svojimi predstojniki, da se jim ne približajo. To, sicer neopravičeno
bojazen, poznam dobro iz lastne izkušnje. Tudi jaz
ne bi razkladal v šoli domačih razmer, čeprav bi bil
čez poldne zaprt.

NAŠI RAJNI:
FRANK ŠEGA, Willoughby Hills, Oh

FILOMENA DAESCHNER, Floyd, VA

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2013
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.

NAŠE OBLETNICE

Čeprav nas je slovenskih frančiškanov v Združenih državah samo šest, se je ali se bo v letošnjem letu
zvrstilo kar nekaj duhovniških obletnic med nami. In ker je Lemont edini kraj, kjer lahko pridemo vsi skupaj, smo se letos odločili, da bomo te obletnice praznovali kar skupaj v maju ne glede na njihov datum.

P. Atanazij Lovrenčič praznuje letos diamantno mašo,
65-letnico duhovniškega posvečenja.

P. Blaž Chemazar praznuje letos biserno mašo,
60-letnico duhovniškega posvečenja.
40-letnico duhovniškega posvečenja praznujeta letos kar dva:
P. Bernard Karmanocky, župnik pri Sv. Tereziji
v Johnstownu (PA).
P. Krizolog Cimerman, župnik pri
Sv. Cirilu v New Yorku
Obletnico smo praznovali s somaševanjem vseh jubilantov, da se
je poznala tudi pri mizi, je pa poskrbela gospa Anica Sever.
Poleg teh naših jubilantov imamo pa letos še dva, ki praznujeta
železno mašo, torej 70-letnico mašniškega posvečenja, in sta na
nek način povezana z našim mesečnikom Ave Maria. To sta:
Dr. p. Bruno Korošak, naš naročnik in
občasni sodelavec, ki živi v samosatnu
Kostanjevica pri Novi Gorici v Sloveniji
Dr. Jože Gole, upokojeni profesor
bogoslovja, ki živi v domu starejših
v Milwaukee.

DAROVI V JUNIJU 2013

ZA SVETE MAŠE: $520: C. Grajciar; $60: J.Gerzel, F. Stopar;
$50: M. Hozjan; $30: M. Mejac; $20: J. Divjak, M. Grahor, J.
Horvat, R. Likozar, dr. V. F. Mersol; $10: P. Dolinar.

ZA LUČKE: $15: C. Grajciar;

ZA CERKEV: $50: R. Likozar; $25: dr. V. F. Mersol; $10: M.
Grahor, C. Grajciar.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: J. Horvat, R. Likozar;  $10: C.
Grajciar, M. Hozjan (OH).

ZA SAMOSTAN: $20: R. Likozar; $10: C. Grajciar.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $10: C. Grajciar.

ZA MISIJONE: $20: J. Horvat, M. Hozjan (OH), R. Likozar;
$15: C. Grajciar;

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

