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V avgustovi številki je na naslovni sliki zahodna polovica Kamniških planin z vrhovi Kočno, Grintovcem in Skuto. To
pot imamo pa na sliki vzhodno polovico KAMNIŠKIH PLANIN, kjer na sredini dominira 2.392 m visoka Planjava, ki
ima dva vrha, med katerima je samo 2 metra višinske razlike. Zahodno (levo) od Planjave je Kamniško sedlo, ki so mu
včasih rekli tudi Jermanova vrata, kjer je na višini 1.864 m Kamniška koča, še levo od Kamniškega sedla pa je 2.253 m
visoka Brana. Vzhodno (desno) od Planjave je značilno oblikovana 2.350 m visoka Ojstrica. Kdor s Kamniškega sedla
pogleda na drugo stran, vidi pod seboj Okrešelj, zaključek Logarske doline, ki se vije po severni strani pod Planjavo in
Ojstrico in velja za eno najlepših alpskih dolin. Seveda se Kamniške planine nadaljujejo še proti vzhodu (na sliki tega ni
videti) na severno Olševo in Raduho ter južne vrhove Rogatec, Lepenatko in Menino planino nad Gornjim gradom. Ko
se v Ljubljani že prižigajo luči, na zasneženih vrhovih se pa še poigravajo zadnji sončni žarki, je pogled res izjemno lep.
SEPTEMBER začenjamo letos z nedeljo, ki se po tradiciji imenuje angelska. Na slovenskem podeželju je pomenila konec poletnega dela na polju in nekakšen začetek kmečke jeseni, zato so jo precej slovesno praznovali. Marijini
godovi in spomini v septembru so: Marijino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in
Marija, rešiteljica jetnikov (24.). Zadnji spomin je bil važen v preteklih časih, ko so mnogi kristjani padli v muslimansko
ujetništvo, kar se je pri nas pogosto dogajalo v času turških vpadov na ozemlje današnje Slovenije med leti 1408 do
1593, ko so bili premagani v bitki pri Sisku, kjer so imele glavno zaslugo za zmago slovenske čete pod poveljstvom
Andreja Turjaškega (Auersperga). V malo manj kot 400 letih so Turki v Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo skoraj
200.000 ljudi, zato je bila Marija, rešiteljica jetnikov, takrat v veliki časti. God slovenske frančiškanske province, kamor
spada tudi samostan v Lemontu s podružnima hišama v Johnstownu, PA in New Yorku, NY, je na praznik Povišanja sv.
Križa (14.), frančiškani pa praznujemo tudi spomin Vtisnjenja ran sv. Frančiška (17.), v spomin na ta dan leta 1224, ko
je sv. Frančišek na gori La Verni prejel Kristusove rane. Septembra godujeta tudi italijanski kapucin P. Pij iz Pietrelcine
(23.) in naš prvi blaženi Anton Martin Slomšek (24.). Še nekaj drugih septembrskih godov: papež in cerkveni učitelj
Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez Krizostom-Zlatousti
(13.); kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmin (17.); ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.); nadangeli Mihael,
Gabriel in Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice
Ilirske Bistrice, umrl pa je v Betlehemu.
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22. NEDELJA MED LETOM; Egidij op.;
Antonin, muč.; Janez Frančišek Burté in
Severin Girault, muč.;
Gregor Vel., pap., c. uč.; Mansvet, šk.;
Roza iz Viterba, dev.; Ida, spok.;
Lovrenc Giustiniani, patriarh;
PRVI PETEK; Petronij, šk.; Zaharija, prerok;
PRVA SOBOTA; Marko Križevčan in tov.,
muč.; Regina, dev., muč.; Bronislava, red.;
23. NEDELJA MED LETOM; MARIJINO
ROJSTVO (MALI ŠMAREN); Božena, muč.;
Peter Klaver, red.; Serafina Sforza, red.;
Nikolaj Tolentinski, spok.; Otokar, red.;
Prot in Hiacint, muč.; Emilijan, šk.;
Presv. Marijino ime; Elbij, šk.;
Janez Zlatousti (Krizostom), šk., c. uč.;
Povišanje sv. Križa; Krescencij, muč.;
24. NEDELJA MED LETOM; Žalostna Mati
Božja (Dolores); Nikomed, duh., muč.;
Kornelij, pap. in Ciprijan, šk., muč.;
Rane sv. Frančiška; Robert Bellarmino, šk.,
c. uč.; Hildegarda iz Bingena, red.;
Jožef Kupertinski, red.; Irena (Mira), muč.;
Januarij, šk., muč.; Emilija de Rodat, red.;
Korejski mučenci; Evstahij, šk.;
Matej, ap., evangelist;
25. NEDELJA MED LETOM; Kandid, muč.;
P. Pij iz Pietrellcine, red., duh.; Lin, pap.;
Anton Martin Slomšek, šk.; Marija Devica
Rešiteljica jetnikov; Gerard, šk.;
Avrelija, dev.; Sergij Radoneški, šk.;
Kozma in Damijan, muč.;
Vincenc Pavelski, red. ust.;
Venčeslav (Vaclav), muč.; Lovrenc Ruiz in
japonski muč.; Bernardin iz Feltre, red.;
26. NEDELJA MED LETOM; Mihael, Gabriel, Rafael, nadangeli; Janez iz Dukle, red.;
Hieronim, duh., c. uč.; Mihael Kijevski, šk.;
Gregor Razsvetljeni, ust. Cerkve v Armeniji.

Kakršen kimovec takšen bo sušec.
Til (1.) oblačen, meglen: grda,
deževna jesen.
Mala maša (8.) –
v vsakem grmu paša.
Če je sv. Matevž (21.) vedren,
prijetna bo jesen.

UREDNIK VAM
Najvažnejša novica gotovo zadeva p. Atanazija
Lovrenčiča, ki je oktobra lani dopolnil 90 let, letos
pa je praznoval diamantno mašo (65-letnico posvečenja). Fizično je kar v redu, vendar pa potrebuje stalno družbo in pomoč, česar mu v samostanu seveda
nismo mogli nuditi. Zato se je preselil v dom, ki je
namenjen prav takim, ki so sicer fizično še v redu, ne
smejo pa biti osamljeni in potrebujejo družbo. Njegov
naslov je: The Birches, 215 55th Street, Clarendon
Hills, IL 60514. Tako smo v lemontskem samostanu
samo trije in se ni čuditi, da včasih na telefon odgovarja avtomatski odzivnik, saj ima vsak od nas svoje
obveznosti in je nemogoče, da bi nekdo vedno sedel
pri telefonu ter odgovarjal na klice.
V drugi polovici julija in prvi polovici avgusta je bil
tukaj bogoslovec br. Boštjan Horvat iz Ljubljane.
Med tednom je obiskoval tečaj angleščine in živel
pri frančiškanih v chicaškem downtownu, sobote in
nedelje pa je preživel v Lemontu.
Medeni piknik je bil, kot običajno, na zadnjo
nedeljo v avgustu, letos 25. avgusta. Poročilo o žrebanju, dobitkih in sodelavcij bo objavljeno v oktobrski
številki, saj je bila tale septembrska številka ob času
medenega piknika že na poti iz tiskarne k naročnikom.
Baragovi dnevi, ki so bili zadnja leta na zadnjo
soboto in nedeljo v septembru, so letos prestavljeni
na 5. in 6. oktober, bodo pa v Duluthu, MN. Severni
del Minnesote je namreč področje, kjer sta ob Baragu
delovala dva slovenska misijonarja, Pirc in Lavtižar.
Njuna pisma na razne naslove v Sloveniji in Avstriji
so pritegnila prve slovenske in nemške priseljence v
Minnesoto že okrog leta 1850. Za temi je misijonaril v
Minnesoti Jožef Frančišek Buh, ki je prišel v Ameriko
1864 (4 leta pred Baragovo smrtjo) in je bil precej let
župnik v Ely, MN. Izdajati je začel prvi slovenski časnik
v Ameriki “Amerikanski Slovenec”. Umrl je v Duluthu
leta 1923. Na Baragove dneve bo iz Lemonta odpeljal
romarski avtobus v petek, 4. oktobra ob 6. uri zjutraj
in se bo vrnil pozno zvečer v nedeljo, 6. oktobra. Za
informacije in prijave se obrnite na Janeza Vidmarja
(708-485-8412), Ano Hozjan (630-257-8070), ali
Mika Vidmarja (814-729-9648).
Septembra sicer ne goduje nihče od slovenskih
frančiškanov v Združenih državah, pač pa goduje 14.
septembra (Povišanje sv. Križa) Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa s sedežem v Ljubljani.
Umrli so: p. Alojzij Madic (12. sept. 1979); p. Benvenut Winkler (15. sept. 1960 na Brezjah); p. Robert
Mazovec (24. sept. 1992); br. Viktorijan Žnidaršič (30.
sept. 1959) in p. Fortunat Zorman (30. sept. 1998).
Gospod naj jim da večni mir!
p. Bernardin

Hočeš s Kristusom kraljevati, se ne smeš ti križa bati,
le skoz križ ino trpljenje, srečno se dobi življenje.
Le v nebesih smo prav doma, na tem svetu pa potujemo od danes do jutri.
Naše življenje na tem svetu je kratko, večnost pa je dolga.
Tukaj je setev, tamkaj bo žetev.
bl. Anton Martin Slomšek
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sv. Ciril Jeruzalemski,
škof (315-387)

KRIŽ NAJ BO V VESELJE
TUDI V ČASU PREGANJANJ

Brez dvoma je sleherno Kristusovo delovanje za vesoljno Cerkev vir slave, vrhunec slave pa je križ. Zato je Pavel
zapisal: Ne bom se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je sleporojeni dobil dar vida v kopeli Siloe, je bil to gotovo velik čudež. Toda kaj je to v primeri z darom vida, vrnjenim
P. Vladimir Kos – Tokio
slepcem vsega sveta? Lazar je bil obujen v življenje, ki je bil že
štiri dni v grobu; vsekakor čudovita zmaga nad naravo. Toda
bil je edini, ki mu je bilo tako vrnjeno življenje. Kaj bomo pa
Si upaš o križu, ki tare – zapeti?
rekli k obujenju vsega človeškega rodu, mrtvega zaradi greNa križu pa mojem Sin Božji visi.
hov? V puščavi je Jezus iz petih hlebov kruha pripravil zadosti
Kljub krvi krog ustnic uprt je v naš svet,
hrane za pet tisoč ljudi. Toda kaj je to, če pomislimo, da je vse
Ga skoraj z imenom nas klícati slišim.
človeštvo umiralo od lakote, ko ni poznalo Boga, pa ga je
Kristus nasitil. Pravi čudež je bil, da je rešil ženo, ki je bila že
Si upaš o križu pretežkem – zapeti?
osemnajst let obsedena od hudobnega duha. Toda kaj je to v
Le to vem: s Cirene bo prišel nekdó
primeri s tem, da smo bili rešeni mi vsi, obremenjeni s tolikimi
Njegov in naš križ si na ráme nadet –
verigami grehov?
tako je bilo, da bo venomer znova.
Križ je s svojo lučjo razsvetlil vse, ki so bili slepi v svoji nevednosti, je osvobodil vse, ki so bili zvezani s tiranijo greha,
Ker Bog je Ljubezen. Iz Božje ljubezni
in rešil vesoljni svet.
si Jezus nesmiselni križ je izbral –
Nikar se torej ne sramujmo Odrešenikovega križa, marveč
odtlej v vsakem križu z Njegovim je vez
bodimo raje ponosni nanj! Beseda o križu je Judom sicer v
in vez dáje čast in svetilko v kristalu.
spotiko, poganom se zdi neumna, nam pa je v zveličanje. Njim,
ki drvijo v pogubo, je kajpak neumna. Nam pa, ki smo na poti
Ob Križu Marija junaško je stala,
v zveličanje, je Božja moč. Na križu ni umiral navaden človek,
je s Sinom trpela za grešni naš svet.
temveč Božji Sin, Bog, ki je postal človek.
Boš, človek, brezbrižno novice jemal
Že tisto jagnje, ki ga je ukazal zaklati Mojzes, je zadrževalo
angela pokončevalca, kako nas ne bi še mnogo bolj rešilo grein množice gledal, le gledal trpeti?...
hov Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta? In tam je omogočila
rešitev kri brezumne ovce; koliko bolj je torej prinesla rešitev kri edinorojenega Božjega Sina?
Ta ni umrl proti svoji volji, niti ni bil zaklan nasilno; prostovoljno je šel v smrt. Le poslušaj njegove besede: Oblast
imam, da dam življeneje; in oblast imam, da ga zopet vzamem. V trpljenje je torej šel po svobodnem sklepu, vesel sprejemajoč nase to izredno dejanje, radujoč se
že vnaprej nad vencem zmage, ves srečen,
da bo človeštvo rešil. Ni se sramoval križa,
saj je z njim prinašal rešitev vsemu svetu. Na
križu namreč ni trpel le navaden človek, ampak Bog, ki je postal človek, človek, ki se je v
pokorščini boril za zmago.
Naj ti ne bo križ v veselje samo v mirnih
časih! Tudi v času preganjanj ohrani isto vero,
da ne boš Jezusov prijatelj v miru in njegov
sovražnik v vojski. Sedaj prejemaš odpuščanje
svojih grehov. Tvoj kralj ti v izobilju poklanja
duhovne darove, milosti. Ko pa bo izbruhnila
vojna vihra, pojdi pogumno v boj za svojega
kralja.
Jezus je bil križan zate, on, ki ni prav nič
zagrešil. Ti pa naj ne bi bil križan zanj, ki je bil
zavoljo tebe pribit na križ? Saj ne daješ milosti
ti, ki si jo že poprej prejel. Milost marveč le
vračaš in s tem odplačuješ dolg njemu, ki je
bil zate križan na Golgoti.

TISTA ČASTNA, VSEKRISTALNA VEZ
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NEDELJSKE
MISLI

1. september
22. navadna nedelja
PONIŽNI JE VELIK PRED BOGOM
Sir 3,17-18.20.28-29

Spodbude iz Sirahove knjige govore o ponižnosti
in njenem nasprotju, oholosti. Sirah to spravlja v
zvezo z modrostjo, saj po starozaveznem pojmovanju modrost pomeni imeti spoznanje, ki vodi
praktično življenje, in zdravo pamet, ki omogoča
ocenjevati vse, kar človeka doleti in to prav izkori
stiti. Zato so Sirahu sumljiva modrovanja, ki so bi
la običajna v grških krogih, kjer je njegova knjiga
nastala. Zanj je modrost samo ena in ta je v Bogu,
ki je pa ni v celoti razodel. Sprejeti, ker je Bog dal,
in po tem delovati, je po Sirahu prava ponižnost;
zahtevati več, kot nam je razodel, vodi v oholost.
Seveda pa ne le dovoljuje, ampak celo zahteva poglabljati človeško spoznanje: modro srce razmišlja
modre izreke, pazljivo uho je želja modrega. Nujno
je torej raziskovati Sveto pismo, kjer je zapisana
Božja modrost, pa prisluhniti tudi človeški modrosti,
saj tudi ta izhaja iz Božje modrosti.

8. september
23. navadna nedelja
BOŽJI SKLEPI SO NEDOUMLJIVI
Mdr 9,13-18b
Odlomek iz Knjige modrosti je molitev za modrost
in tudi v tem odlomku je ost proti grški filozofiji, ki
je skušala razlagati človeške težave in pridobiti modrost, ki naj bi prinesla nesmrtnost. Božjih sklepov
ni mogoče razumeti, treba pa jih je sprejeti. Krivda
za to, da jih ni mogoče razumeti, naj bi bila v tem,
»ker minljivo telo teži dušo«, kar se sklada s Pavlovim naukom, da je treba hrepeneti po tistem, kar
je “zgoraj”, kar pomeni, da telo postane ovira le, če
skrb za tisto, kar telo predstavlja, torej za materialne dobrine, stopi na prvo mesto. S tem hoče Boga
odriniti na drugo mesto, to pa ne gre: ali imamo
njega in vse, kar od nas zahteva, na prvem mestu,
ali pa nas sploh zapusti. Naš Bog je ljubosumen Bog,
kar je povedal že v stari zavezi, in se nikoli ne pusti
odriniti na podrejen položaj – ob takem poskusu se
umakne. V naši potrošniški družbi so te ugotovitve
še kako pomembne, saj smo danes bolj kot kdaj
podvrženi skušnjavi, da bi bila naša prva skrb ures
ničenje materialnega blagostanja. To je tudi vzrok,
da človeštvo ne najdi poti iz sedanje ekonomske krize: materialno blagostanje brez Božjega blagoslova
je prazno upanje.

15. september
24. navadna nedelja
MOJZES IZPROSI BOŽJE ODPUŠČANJE
2 Mz 32,7-11.13-14
Mojzesova prošnja za ljudstvo, ki se je pregrešilo z
malikovanjem zlatega teleta, nam razodeva, kakšna
mora biti molitev. Bog ponuja Mojzesu možnost začeti znova: uničil bo izvoljeno ljudstvo in njemu dal
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vodstvo drugega ljudstva, ki bo bolj pokorno Božjim
zahtevam. Mojzes pa ne misli na osebno korist, ki bi
jo od takega razvoja brez dvoma imel, ampak zgolj
na rešitev Izraelcev. Osnovni zakon molitve je torej,
da ne sme biti sebična. Mojzes ljudstva pred Bogom
ne opravičuje, ampak se sklicuje na Božjo dobrosrčnost, potrpežljivost v vseh časih in zvestobo zavezi,
ki jo je sklenil z Izraelci. Tako Boga “prisili”, da daje
še vnaprej prednost usmiljenju pred pravičnostjo.
Tudi Kristusovo posredovanje objema vse človeštvo,
kot je Mojzesovo posredovanje objemalo ves Izrael.
Naša molitev mora torej biti sprejetje Božjih misli,
ne pa prošnja za uresničevanje naših načrtov. Vedno
pa ostane v veljavi: zgodi se tvoja volja!

22. september
25. navadna nedelja
BOŽJA GROŽNJA GOLJUFOM
Am 8,4-7
Prerok Amos nastopa proti krivicam, ki so se
razpasle v 8. stoletju pr. Kr. Celo verski prazniki so
brezvestnim trgovcem služili za odiranje ubogih.
Zmanjšati vrednost denarja, zvišati ceno, uporab
ljati varljivo mero, poceni kupovati od tistih, ki so
v stiski in drago prodajati ničvredne stvari tistim,
ki nujno potrebujejo – človeku se zdi, da ima pred
seboj zapisnik seje današnjih vrhovnih svetovnih finančnikov, ki s svojo prefrigano gospodarsko politiko
povzročajo svetovno krizo, v kateri so maloštevilni
bogati vedno bogatejši, revni pa vedno revnejši. Za
njimi pa uspešno capljajo manjši “politični bogovi”,
ki se dajejo voliti s praznimi obljubami. Vsi ti pozab
ljajo, kar pravi Bog na koncu Amosovega odlomka:
»Ne, nikoli ne bom pozabil teh njihovih del!« Učimo
se iz zgodovine: propadel je stari Rim, propadel je
Napoleon, šel je Hitler, šel Lenin s Stalinom vred, šel
je Tito. Danes so tam, kamor spadajo: na smetišču
zgodovine. Tja bodo šli tudi današnji “politični bogovi”, čisto vseeno, ali so vzhodni ali zahodni.

29. september
26. navadna nedelja
BOŽJA GROŽNJA GREŠNIKOM
Am 6,1a.4-7
Prerok grozi krivičnim bogatinom, da bo Bog posegel v njihovo namišljeno varnost. Ta grožnja se
je uresničila, ko so ob izgnanstvu izgubili vse svoje
bogastvo. To prerokovo poslanstvo, namreč javno
ožigosati krivice, ki se dogajajo in napovedovati Božje kazni, je dolžnost Cerkve še danes. Zapravljanje
bogatih narodov ne le za lagodnost, ampak tudi za
oborožitev, za pridobitev oblasti, in dobesedno umiranje od lakote na drugi strani, posebno v tretjem
svetu, bo prav tako povzročilo Božji poseg proti
celim narodom in državam, kot v času izraelskega
izgnanstva. Seveda so v prvi vrsti odgovorni voditelji in politiki, ampak brez odgovornosti niso tudi
tisti, ki so jih izvolili, pa tudi tisti cerkveni voditelji,
ki bi proti takim kandidatom morali javno nastopiti,
pa so stisnili rep med noge, da ne bi bili obtoženi
vmešavanja v politiko.
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FAIRFIELD, CT — Župnija Sv. Križa, ki je nasled
nica leta 1913 v Bridgeportu ustanovljene sloven
ske župnije, je praznovala 100-letnico obstoja.
Slovesnost je vodil sedanji župnik Alfred Pečarič,
zastopnica slovenskega veleposlaništva v Washing
tonu je predala priznanje in zahvalo Urada Vlade
Republike Slovenije za Slovenke v zamejstvu in
po svetu, posebno pismo pa je poslal tudi škof dr.
Peter Štumpf, ki je zadolžen za stike s Slovenci v
zamejstvu in po svetu.
VATIKAN — Papež Frančišek je 5. junija odobril
odlok Kongregacije za zadeve svetnikov, s katerim
je priznan drugi čudež, pripisan priprošnji blaženega Janeza Pavla II. Istočasno je potrdil pozitivno
glasovanje za kanonizacijo bl. Janeza XXIII. Obe
razglasitvi za svetnika bosta določeni v konzistoriju, katerega sklic je papež Frančišek napovedal.
WASHINGTON — Ameriški senat je na položaj
poveljnika zračnih sil zveze Nato potrdil Slovenca
Franka Gorenca in ga povišal v generala s štirimi
zvezdicami. S tem je postal tudi poveljnik ameriških
zračnih sil v Evropi in Afriki in še poveljnik skupnega centra za kompetentnost v nemškem Udemu.
General Gorenc je bil rojen v Sloveniji leta 1957 in
se je s starši priselil v Združene države leta 1961.
Otroštvo in mladost je preživel v Milwaukee, WI.
DŽAKARTA — Indonezija se čedalje bolj pogreza v islamizacijo. Julija 2013 je Vrhovno sodišče v
Džakarti odpravilo dekret, ki je dovoljeval prodajo
alkoholnih pijač. Od sedaj lahko krajevne oblasti po
lastni presoji prepovedo njihovo prodajo. Vrhovno
sodišče je tudi prepovedalo ženskam sedeti po moško na motorjih ter oblačiti kavbojke ali mini krila.
WASHINGTON — Zgodovinska sodba vrhovnega
sodišča ZDA, ki je razglasila prepoved patentiranja
človeških genov, kakor ni mogoče patentirati ničesar, kar očitno pripada naravi in njenim pojavnim
oblikam, je poudarila temeljno načelo: s človeškim
telesom ni moč delati trgovine.
VATIKAN — Po dveh letih in pol se je v petek, 5.
julija, končal škofijski postopek o življenju, junaških krepostih vietnamskega kardinala Françoisa-Xavierja Van Thuana, ki je umrl leta 2002. Leta
1975, nekaj mesecev po imenovanju za nadškofa
Sajgona, ga je komunistični režim zaradi vere zaprl
za trinajst let, od katerih jih je devet presedel v
samici. Vietnamski komunistični režim beatifikaciji
nasprotuje in nagaja, kjer more (glej str. 278).
DUBAJ — Kardinal Ferdinando Filoni je sredi junija na obrobju tega mesta v Združenih arabskih
emiratih posvetil novo cerkev sv. Antona in skupno
središče za okoli 650.000 katoličanov s Filipinov, iz
Indije in Bangladeša, ki so tam na delu.
RIM — Od 20. do 22. junija je bil na univerzi Antonianum mednarodni simpozij, na katerem je sodelovalo osemsto raziskovalcev različnih disciplin z
vsega sveta. Treba je ovrednotiti odnos med vero
ter različnimi kulturnimi in znanstvenimi področji,
da bi našli nove poti v graditvi človeške zgodovine.
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BRUSELJ — V kapeli Evrope se je 24. junija pričel
teden molitve in premišljevanja z naslovom “Teden
upanja”. Njegovo prvo sporočilo je bilo, da je Cerkev navzoča v Evropi, za Evropo in v srcu Evrope.
Da je v službi vseh, ki bi radi dali Evropi dušo.
AUSCHWITZ — V nedeljo, 23. junija, je bil pred
“vrati smrti” v tem medvojnem koncentracijskem
taborišču koncert z naslovom “Trpljenje nedolžnih”.
Udeležilo se ga je šest kardinalov, petdeset škofov,
petintrideset rabinov in dvanajst tisoč drugih ljudi.
LUBLIN — V sredo, 26. junija, je Katoliška univerza Janeza Pavla II. v Lublinu na Poljskem začetnikoma Neokatehumenske poti Kiku Argüellu in
Carmen Hernandez podelila častni doktorat iz teologije. Naziv sta prejela za “izviren prispevek” pri
prenovi Cerkve po drugem vatikanskem koncilu.
MANILA — Filipinski škofje so skupaj z Narodnim
svetom evangeljskih cerkva in Narodnim svetom filipinskih cerkva osnovali “krščansko zvezo” v boju
proti trgovini s človeškimi organi..
LUZERN — Pred petindvajsetimi leti (26. junija
1988) je umrl znani švicarski duhovnik, teolog in
kardinal Hans Urs von Balthasar.
VATIKAN — Direktor Vatikanske banke (IOR) Paolo Cipriani in njegov namestnik Massimo Tulli sta
odstopila s svojih položajev. Odločila sta se, da
je ta korak v “najboljšem interesu” vatikanskega
denarnega inštituta in Svetega sedeža. Kot kaže,
je to začetek temeljitega čiščenja te vatikanske
ustanove, ki ga je zahteval papež Frančišek.
VATIKAN — Dr. Matjaž Roter, duhovnik celjske škofije, je bil imenovan za atašeja (addetto) Apostolske nunciature v Urugvaju. Po nadškofu dr. Ivanu
Jurkoviču, apostolskem nunciju v Rusiji, in dr. Mitji
Leskovarju, uradniku Državnega tajništva v Vatikanu, je dr. Roter trenutno tretji slovenski duhovnik
v papeški diplomaciji. Sveti sedež ima diplomatske
odnose s 180 državami in mnogimi mednarodnimi
organizacijami.
VATIKAN — 5. julija je papež Frančišek skupaj z
upokojenim papežem Benediktom XVI. v Vatikanskih vrtovih blagoslovil kip nadangela Mihaela in
zaupal Vatikan njegovemu varstvu. Papež Frančišek je Vatikan zaupal tudi varstvu svetega Jožefa.
LAHORE — V vasi blizu Patokija v provnici Punjab
v Pakistanu so tri žene kristjanke javno pretepli,
razgalili in ponižali. To je storil iz maščevanja sin
muslimanskega veleposestnika, ker so na paši črede kmetov kristjanov prekoračile meje. Dogodek
zelo odmeva v pakistanski javnosti.
RIMINI — Sto srečanj, dvanajst razstav, osemnajst predstav, deset športnih prireditev, tisoče gostov in obiskovalcev z vsega sveta, skoraj 4.000
prostovoljcev, tisoč akreditiranih novinarjev je oblikovalo 34. srečanje za prijateljstvo med narodi v
Riminiju od 18. do 24. avgusta.
RIM — Kardinal Vincenzo Paglia, predsednik Papeškega sveta za družino, je povabil družine vsega
sveta, da se oktobra letos srečajo s papežem Frančiškom v Rimu. »Papež je na vaši strani,« je poudaril. Program in nasveti so objavljeni na spletni
strani: www.famiglia.va.
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IASI — V tem romunskem mestu je bil javno predstavljen prvi celoten prevod Svetega pisma iz izvirnih besedil v hebrejščini, aramejščini in grščini
v romunski jezik. To je po dolgem času in velikih
pričakovanjih storila katoliška Cerkev v Romuniji,
kar je zanjo izjemnega pomena.
DUBAJ — Ker je 26% moških in 40% ženskih državljanov predebelih, je vlada preskrbela aparate
za telesne vaje v javnih parkih in zastonjske nasvete dietologov, določila pa je tudi nagrado: za vsak
kilogram zmanjšane teže vrednost enega grama
zlata, kar je trenutno okrog $48. Kdor želi priti do
nagrade, mora izgubiti najmanj 2 kg teže..
VATIKAN — Papež Frančišek je 18. julija letos z
lastnoročnim dekretom ustanovil komisijo za pregled gospodarsko-upravne organizacije Svetega
sedeža. Komisija zbira podatke, poroča papežu in
sodeluje s kardinalskim svetom za organizacijske
in gospodarske probleme Svetega sedeža z namenom, pripraviti reforme ustanov Svetega sedeža, ki
jih bodo poenostavile in izboljšale.
RIM — Dunajski nadškof kardinal Christoph Schönborn je v pogovoru za italijansko katoliško agencijo
SIR ob deseti obletnici objave dokumenta papeža
Janeza Pavla II. Cerkev v Evropi poudaril, da naj
se stara celina »zave svojih temeljnih vrednot, h
katerim je odločilno prispevalo krščanstvo«. Kot
pozitivno znamenje je pohvalil »vnovično odkritje
misijonarske razsežnosti Cerkve«.
VATIKAN — Papež Frančišek je 4. junija potrdil, da
je 96 katoliških duhovnikov, redovnikov in laikov,
ki so jih umorili med špansko državljansko vojno
v letih od 1936 do 1939, umrlo mučeniške smrti,
ker so jih umorili “iz sovraštva do vere”. Priznal je
tudi junaške kreposti škofu portugalske škofije Guarda Joseju Oliverri Matosu Ferreirii (1879–1962),
italijanskemu duhovniku Nicoli Mazzi (1790–1865),
italijanski redovni ustanoviteljici Giulii Crostarosi
(1696–1755) in Španki Teresi Todi y Juncosi.
FRANKFURT — Predsednik Papeškega sveta za
pravičnost in mir kardinal Peter Kodwo Appiah
Turkson je v pogovoru za Frankfurter Allgemeine
Zeitung ob gospodarski krizi pozval k večji skrom
nosti in solidarnosti. »Če bi bile v krizi siromašne
dežele malo bolj skromne in bogate malo bolj velikodušne, bi zelo veliko pridobili.«
KUALA LUMPUR — Zveza malajsko-islamskih organizacij v Maleziji je vlado pozvala, naj »iz dežele
izžene« apostolskega nuncija, nadškofa Josepha
Marina, ker se po njenem mnenju s svojim stališčem do uporabe imena Alah pri krajevnih kristjanih vmešava v islamske zadeve. Nuncij je namreč
v pogovoru za revijo Malaysiakini zagovarjal prakso malezijskih kristjanov, da za Boga uporabljajo
v deželnem jeziku običajno poimenovanje Alah.
ISLAMABAD — Pakistanska škofovska komisija
Pravičnost in mir je v pismu novemu predsedniku
vlade Navazu Šarifu poudarila, da bi morale biti
šole prve, kjer naj bi dosegli spremembo miselnosti glede verske nestrpnosti. Učbeniki in učni načrti
namreč zapostavljajo nemuslimanske učence. Ti
morajo na državnih šolah obiskovati pouk o islamu.
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BERLIN — V tako imenovani spominski cerkvi cesarja Wilhelma so ob finalnem srečanju za pokal
med nemškima nogometnima moštvoma FC Bayern München in VfB Stuttgart prvič pripravili ekumensko bogoslužje. Vodila sta ga trierski pomožni
škof Jörg Michael Peter in predsednik Sveta Evangeličanske cerkve v Nemčiji Nikolaus Schneider.
BERLIN — Statistični podatki za leto 2011 izkazujejo, da je v Nemčiji 53,2 milijona kristjanov;
od tega 24,7 milijona katoličanov in 24,3 milijona
protestantov. Od katoličanov jih živi na območju
vzhodne Nemčije le dobrih 860.000.
JERUZALEM — Neznanci so cerkev Marijinega zaspanja pomazali s protikrščanskimi grafiti. Predstavnik policije Micky Rosenfeld je izjavil, da naj bi
bil vzrok za to verska judovska skrajnost.
KIJEV — Predsednik Papeškega sveta za edinost
kristjanov, kardinal Kurt Koch, je bil od 8. do 12.
junija na obisku v Ukrajini, kjer se je srečal in pogovarjal s predstavniki rimokatoliške, grkokatoliške
in pravoslavne Cerkve. Obiskal je Lvov, Užgorod in
Mukačevo in to točno dvanajst let po obisku papeža
Janeza Pavla II. v Ukrajini. Papež in kardinal Koch
sta to deželo obiskala, da bi pomagala ozdraviti
globoke rane, ki so zazevale med različnimi cerkvami po razpadu Sovjetske zveze, in da bi njihovi
člani premagali medsebojne napetosti in trenja. Ta
zadevajo zlasti lastništvo nad cerkvenimi objekti,
njihovo zidavo in uporabo.
BANGKOK — Leto po izbruhu nasilja med budi
sti in muslimani v burmanskem mestu Rakhine še
vedno živi 140.000 ljudi v zasilnih bivališčih, je objavila UNHCR. Povedala je, da je njena prva skrb
pomagati ogroženim ljudem, da bi živeli v miru in
slogi ter da bi se pregnani lahko vrnili na svoje domove. Ob prvem valu nasilja junija lani so jih pregnali 75.000, v drugem oktobra lani pa še 36.000.
MÜNCHEN — KNA poroča, da je Bavarska kriminalistična služba (LKA) pravoslavni Cerkvi na severu
Cipra vrnila 173 iz cerkva in kapel ukradenih umetnin, med njimi iz cerkve v Lythragkomiju, ki jo je
Unesco leta 1974 priznal za svetovno kulturno dediščino, ter samostana Antifonitis. V Nemčijo jih je
spravil tam živeči turški državljan, ki je s tovrstnimi
umetninami nezakonito trgoval po vsem svetu.
BRAZILIJA — Predsednik Brazilske škofovske
konference kardinal Raymundo Damasceno Assis
je naglo povečevanje binkoštnih cerkva v Braziliji
(imajo se za protestantske oziroma evangeličanske) ocenil kot priložnost za predramitev katoliške
Cerkve: »Mogoče smo postali malo preveč lagodni,
mogoče nas je povečanje binkoštnih gibanj zbudilo
in prebudilo za naše dejansko poslanstvo.«
BUENOS AIRES — Najstarejši argentinski škof in
dolgoletni pomožni škof v argentinskem glavnem
mestu, Guillermo Leaden (20. julija je dopolnil sto
let), je izvolitev kardinala Jorgeja Maria Bergoglia
za papeža ocenil kot “božjo milost”, papeža Frančiška pa kot “svetega moža”.
BEJRUT — Maronitski patriarh Bechara Boutros Rai
pravi, da je vojna v Siriji Libanonce razdelila: eni so
za opozicijo, drugi pa za predsednika Asada.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI
Na vseh svetnikov dan je Knoblehar spet krstil
pet mladih, zdravih črncev, ki mu je denar za njihov
odkup dalo münchensko Ludovikovo društvo. Veselo
se sprejeli iz njegovih rok belo obleko krstne nedolžnosti in gorečo svečo. Po krstu jih je z oltarnih
stopnic nagovoril v arabščini: »Zdaj imate, ljubi moji,
še boljšega Očeta in še boljšo Mater, kakor sta bila
tista dva, ki so vas od njiju s silo odgnali. Glejte, to je
vaša Mati; kako skrbno gleda na vas! Dvignite svoje
roke k njej in jo prosíte, naj vam vselej ostane dobra
Mati. Recite ji: Ljuba Mati, zmerom hočemo ostati
tvoji dobri otroci; nikoli te ne bomo užalili, nikoli. Da,
Marija je vaša mati; sprejela vas je za svoje otroke,
ko ste se odrekli satanu in njegovim zlim dejanjem.
Pazíte na svojo belo obleko krstne nedolžnosti,
da je ne oskrunite in da boste nekoč mogli v njej
stopiti pred božji prestol. Dobili ste pa tudi mnogo
bratov in sester, ki zdaj z vami vred dvigajo svoje
bele roke za vas k ljubi Materi Mariji. Molíte tudi za
tiste, ki so vam izkazali toliko dobrega. Ne pozabite
moliti tudi za svoje rodne očete in matere, ki daleč
od tukaj zdihujejo in jokajo za vami. Oni še nič ne
vedo o ljubi Materi Mariji. Molíte, da bodo tudi oni,
z vsemi vašimi rodnimi brati in sestricami, deležni
nebeških radosti!«
V letu 1852 je poslal dr. Knoblehar na Dunaj dva
zaboja. V njima je bilo več mehov ptic, dva zavoja
nojevih peres, dva svežnja bičev iz krokodilje kože,
dve nojevi in troje krokodiljih jajc, dve vreči zdravila
“tsao” zoper trakuljo in lub nekega drevesa, ki je
menda zdravilen kakor kinin; naj ga preišče zdravniški oddelek dunajskega vseučilišča. Nekaj od tega
so z Dunaja poslali v Ljubljano, »ker je Knoblehar
kranjski rojak.«
Zgodnja Danica je sporočila 27. februarja naslednjega leta: »Iz srednje Afrike je poslal misijonar
Oton Trabant v pločevinasti škatli nekaj starinskih
reči iz Meroe v Nubiji in 60 rožnih vencev, 30 belih
iz biserne školjke iz Rdečega morja, 30 rdečih pa
iz egiptovske palme. Te reči so namenjene misijonskih prijateljem in znancem v spomin; eden izmed
misijonarjevih prijateljev jih bo razdelil.
Škofu Slomšku je Mozgan tudi pisal: »Naše razmerje do oblasti je zdaj vse drugačno, kakor je bilo,
ko so misijonarji prvikrat prišli v Kartum. Za Latif
pašo je prišel Rustuf paša. Takoj drugi dan po prihodu nam je sporočil, da mu je mnogo na tem, da
si pridobi našo prijaznost, ker je o misijonarjih že v
Kairu mnogo slišal. Tri mesece je bil upravnik.« Za
to zboljšanje odnosov sta mnogo storili priporočilni
pismi carigrajskega sultana in egiptovskega podkralja, pa tudi avstrijski konzul dr. Reitz. – Mozgan
nadaljuje v pismu: »Ko je (Rustuf paša) nenadoma
umrl, je prišel na njegovo mesto mudir (poglavar)
iz Keneh, Ismail paša. Ta ima pravilne pojme o misi262

jonstvu, zato vsak teden obišče g. provikarja, mu v
veliki zaupnosti razodene marsikatero novico in mu
ne odreče nobene prošnje. Vidi se, da ga veseli, ako
nam more v čem ustreči. Tudi v svojem ravnanju
do drugih je že večkrat pokazal, da je previden in
pravičen mož. Pozna meje turške države v Sudanu
in se ne da slepiti napačni misli, da so Turki gospodarji tudi čez druge, še ne podjarmljene poganske
dežele.«
Sestri Mariji je Kocjančič omenil: »G. Angel (Vinco) bo odšel na Beli Nil. Tudi on bo moral ves živež
vzeti s seboj, razen mesa in vode.«
Res je v pozni jeseni leta 1852 mladi Vinco spet
najel ladjico in nekaj ladjarjev. Dal je na ladjico znesti
svoje stvari in pripravljeni živež. Poslovil se je od
Knobleharja in misijonarjev in odplul proti jugu. Ko
se je spet dolgo, dolgo vozil, se je ustavil v deželi
Barijcev. Tam je bil mimo gredoč že leta 1849/1850
s Knobleharjem in p. Pedemontejem. Prejšnjega
leta 1851 in tistega leta 1852 je pa bil tam sam z
ladjarji. Učil se je barijskega jezika, spoznaval navade in razmere in iskal kraj, kjer bi se ustanovila
prva misijonska postaja. Najbolj pripravna se mu je
zdela vas Marču ali Ulibári na desnem bregu Belega
Nila. Zato si je bil tam kupil kos zemlje in postavil
z ladjarji kočo iz blata in trstja, kakor jih imajo domačini. – Tudi zdaj je šel tja, se nastanil v koči in
obiskoval barijske vasi, čakajoč Knobleharja.
Zvedeli so pa zanj arabski in evropski nakupovalci
slonove kosti. Že prej je ta ali oni obstal z ladjo v
Marču, da za steklene bisere nakupi slonovih zob.
Ko se je pa razvedelo, da v Marču živi evropski
duhovnik, ki je z Barijci dobro znan in ki tudi govori
njihov jezik, se je teh nakupovalcev ustavljalo vedno
več. Nekateri so se zasidrali tudi za dalj časa. Silili
so v krotkega in nezaščitenega Vinca, da jim bodi za
tolmača in posredovalca pri kupčiji. To ga je večkrat
spravilo v težak položaj. Pred njim so se prepirali
in tudi dejansko spopadli uslužbenci trgovcev in
črnci. Pa tudi trgovske drhali so se med seboj spoprijemale, ker je vsaka hotela nakupiti kar največ
slonovine in kaj najbolj poceni. Sporov in napadov
so se udeleževali tudi Vincovi ladjarji, on je pa moral
miriti. Včasih ga je obdolžil trgovec, da drži z drugim in mu dovaja prodajalce. Mozgan je omenil 3.
februarja 1853 škofu Slomšku: »Posebno veliko mu
je prizadel Turek Husein aga. S silo ni mogel dobiti
od črncev slonove kosti; odkar jim je bil zapretil,
da bo poslal nadnje oboroženo moštvo, si nihče ni
upal stopiti na njegovo ladjo. Obdolžil je g. Vinca,
da je on naščuval črnce, naj mu ne nosijo slonovine.
Več dni ga je imel zaprtega v njegovi koči in mu ni
pustil iz nje.« Mnogokrat se je Vincu vsililo toliko teh
arabskih in evropskih nasilnežev, da je komaj dobil
časa in prostora za spanje.
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P. Gabrijel sv. Marije Magdalene

ROJSTVO DEVICE MARIJE
8. september

»Z veseljem se spominjamo rojstva Device Marije, iz katere je izšlo Sonce pravičnosti, Kristus, naš
Bog« (vstopni spev). Marijino rojstvo je uvod v Jezusovo rojstvo, ker se z Marijinim rojstvom začenja
uveljavljati božji načrt za učlovečenje božjega Sina.
V nazareški Devici mu Najvišji pripravlja mater. Mati
vnaprej naznanja Sina in pravi, da Sin prihaja ter da
se davne obljube za odrešenje človeštva začenjajo
uresničevati. Marijina veličina je vsa v tem, da jo je
Bog vnaprej določil za mater svojemu Edincu. Prerok
Mihej je napovedal oblast drugih do časa, »ko bo
porodnica rodila« (5,2). Čas, ko bo rodila, označuje
kot začetek nove dobe, ko bo iz Betlehema Efráta
prišel on, ki naj vlada v Izraelu. V Betlehemu namreč
se bo z Jezusovim rojstvom iz Device Marije začela
doba mesijanskega odrešenja.
Rojstvo Device Marije je torej zarja odrešenja,
njen prihod meče novo luč na vse človeštvo, luč
nedolžnosti, čistosti, milosti, in naznanja veliko
luč, ki bo obsijala zemljo, ko se bo prikazal
Jezus, “luč sveta”. Marija, ki je po Kristusovem zasluženju obvarovana greha in
napolnjena z milostjo, ne naznanja samo
bližnjega odrešenja, temveč nosi v
sebi tudi njegove prvine kot prva odrešenka svojega božjega Sina. Njeno
brezmadežno spočetje je prvi cvet, ki je
vzbrstel vnaprej iz njegove velikonočne
skrivnosti; cvet, ki razsvetljuje svet in
privlači naklonjenost Najvišjega.
Po Jezusovem rojstvu ni bilo nobeno
drugo rojstvo tako važno pred božjimi očmi in tako dragoceno za blagor
človeštva, kakor Marijino rojstvo. In
vendar to rojstvo ostaja v senci, nihče
ga ni razglasil in Sveto pismo nič ne
govori o njem. Marijin izvor se izgublja
v molku, kakor je izginilo v molku vse
njeno življenje. Marijino rojstvo je velik dogodek, ki pa je obdan z globoko ponižnostjo.
Kolikor bolj hoče človek rasti pred božjimi očmi, za
toliko manjšega in ponižnejšega se mora imeti in
se ne sme ponašati ne pred seboj ne pred drugimi.
Prvič se Marija pojavi v Matejevem evangeliju ob
koncu Jezusovega rodovnika: »Jakobu pa se je rodil
Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se
imenuje Kristus« (1,16). V Lukovem evangeliju se
prvič omenja v zvezi z Gospodovim oznanjenjem. Pri
Marku in Janezu se imenuje šele pozneje med Sinovim javnim delovanjem. V vsakem primeru Marija
nastopa v evangeliju samo v zvezi z Jezusom, samo
kot Odrešenikova mati; čeprav se njena navzočnost
opaža na marsikateri strani, posebno pri Luku, je
vseeno tako skromna in obdana s ponižnostjo, da
ob Jezusu povsem stopi v ozadje. Marijino življenje
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se prepleta z Jezusovim in se izgublja v njem; živela
je skrita s Kristusom v Bogu. Živela je v senci ne
samo v otroških letih, temveč tudi v dnevih svojega božjega materinstva, tudi v trenutku Sinovega
zmagoslavja, tudi takrat, ko je neka žena ob navdušenju zaradi Jezusovih govorov povzdignila svoj
glas in sredi množice zaklicala: »Blagor telesu, ki te
je nosilo« (Lk 11,27).
Marijin praznik v bogoslužju 8. septembra je torej
vabilo k skritemu življenju z Marijo v Kristusu in s
Kristusom v Bogu. Blagor njim ki jih Bog sam po
okoliščinah vodi po poti ponižnosti in preprostosti,
kjer ni nič takega, kar je pred svetom imenitno.
Njihova naloga je samo ta, da sprejmejo božji načrt in se pridružijo trumi ubogih v duhu, katerim je
obljubljeno nebeško kraljestvo. Pa tudi tisti, ki jim
dožnost nalaga posebno odgovornost in imajo po
svoji službi vidno mesto v družbi ali v Cerkvi, so
poklicani, da naj posnemajo Marijino ravnanje.
Od Marije naj se naučijo, kako je treba služiti bratom brez hrupa, ne da bi uveljavljali
svojo osebnost ali si lastili kake posebne
prednosti, temveč rajši ostanejo v senci,
predvsem takrat, kadar to ali ono delo
ni več potrebno. Kdor želi posnemati
preblaženo Devico, naj skrbi, da se
skrije v božjo senco, v prepričanju, da
so njegova dobra dela, če jih je kaj,
božji dar, namenjen v skupno korist in
v slavo Najvišjega.
Kako plemenito, vzvišeno in slavno
je bilo tvoje rojstvo, o preblažena Devica Marija! ... Kakšno obilje milosti izlije
na tvojo glavo na ta dan Bog Oče! ...
Vidim, kako večna Beseda sama prihiti, da posveti svoj tabernakelj in ga v
svoji brezmejni velikodušnosti obogati
z nebeškimi zakladi, ker hoče, o blažena Devica, zarja našega odrešenja,
hoče, da bi ob prihodu na svet bila njega vredna
in bi čutila neizmerni dar, da imaš Sina, ki ti je sin
ter obenem stvarnik tvojega rojstva. Kateri um bi
se ne čutil zmedenega ob pogledu na take čudeže?
Katera, ne rečem beseda, temveč tudi zgolj misel
bi se mogla povzpeti tako visoko, da bi dosegla čast
in veličastvo božje Matere? ...
Noč je torej prešla in dan se je približal, ... ta
blaženi slavni dan, toliko stoletij obljubljan ubogi
človeški naravi! ... Že se začenja svetlikati Jezusov
dan in že okušamo njegovo dobrodejno svetlobo, ...
že se iskri njegova luč v tebi, o Marija, ki prihajaš
na svet, ker si tudi ti brez vsakega greha in polna
milosti. Ti si neizmerno bogat studenec ljubezni
do grešnikov, se pravi, do vseh ljudi, ker smo vsi
grešniki. (J. B. Bossuet).
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

drugi del

DNEVI IN NOČI, KI SLAVIJO GOSPODA
xii. poglavje

KO PTIČJE ŽVRGOLENJE UTIHNE

Č LO V E KO VA U S O D A : T R P E T I I N U M R E T I
Bi bilo lahko kakemu Izraelcu neznano, da je
smrt kazen za greh? Prva Mojzesova knjiga, ki so jo
neprestano prebirali, je vsakogar spominjala na strašno odločitev, ki jo je Bog naznanil prvemu človeku:
»Prah si in v prah se povrneš« (1 Mz 3,19). Tu ni šlo
samo za tistega, ki je letal
za prostitutkami in »se
je pogrezal v jamo«, kot
pravita Izaija in psalmist
(prim. Iz 38,18; Ps 88,5),
ampak tudi za pravičnega,
tistega, ki ga Gospod ljubi.
Neizprosna usoda človeka
je trpeti in umreti; Sveta
knjiga je to neumorno ponavljala.
Ob branju Stare zaveze
se je težko izogniti osuplosti, ko ugotovimo, koliko
prostora je namenjenega
bolezni, trpljenju, smrti.
Pobožen Jud, ki mu je bilo
besedilo domače, je moral
imeti neprestano pred očmi
ta ponavljanja. Sirah, ki je
ob svoji navidezno hoteni posmehljivosti globok vernik, je v začetku svojega 7. poglavja razložil, kako
je misel na smrt potrebna in koristna. Na drugem
mestu je modro opisal tista leta, o katerih vsakdo
lahko reče: »Nobenega veselja mi ne delajo!«, ko
se močni možje ukrivijo, ko ženske nehajo mleti žito
in olive, ko končno, po pesnikovih besedah, »ptičje
žvrgolenje obmolkne.«

Vendar ni misliti, da je svetopisemska modrost
pripeljala v temeljni obup, v taedium vitae (odpor
do življenja), v neizbežnost usode. Ravno nasprot
no. Mnoga sveta besedila so ponavljala, da se mora
človek boriti proti smrti, da mora, če le mogoče,
premagati bolezni in storiti
vse, da se jim izogne. Te
Zmaga
nad smrtjo
zapovedi so rabini povzemali in jih komentirali s
tako natančnostjo, da so
nekateri talmudski spisi
postali priročniki za higieno
in za nauk o izdelovanju
zdravil ter zdravstvene
enciklopedije. Oskrbovati
in zdraviti so dolžnosti, in
to verske dolžnosti v mo
či načela, da sta telo in
duša neločljivo združena,
tako »da bolno telo ne mo
re biti primerno orodje
za delovanje čiste duše.«
Poganskemu mens sana in
corpore sano (zdrav duh v
zdravem telesu) je Izrael
dal resnično duhovno globino.
Tako je eden od najznačilnejših in najganljivejših
Jezusovih vidikov to, da je “thaumaturg”, čudodelnik,
kar so mu priznavali tudi najbolj razumarski kritiki. On ozdravlja bolne, postavlja na noge hrome,
vrača vid slepim in govor nemim; s svojimi čudeži
in s svojim zgledom daje ljudem upanje, da bodo
zmagali nad smrtjo.

HIGIENA IN ZDRAVJE
Na splošno so bili Izraelci zdravo in krepko ljudstvo: to jim priznava sam Tacit, ki jih sicer ne mara.
Deležni so bili zdravega podnebja, skromne hrane
in preprostega življenja. To je bil tudi sad higiene,
ki je bila od naše bolj preprosta, manj zaskrbljena
za brezkužnost in obrambne ukrepe proti boleznim,
zato pa nič manj resna. Videli smo, da je bila snaž
nost pravilo. Kopeli in umivanja, ki so bila občasno
nujna zaradi vročine in prahu in jih je nalagala Postava, so bili higienski ukrepi, ki jim ne gre podcenjevati
važnosti. Pripovedovali so, da je nekega poletnega
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dne veliki Hilél po koncu šole rekel svojim učencem:
»Zdaj grem opravit versko dolžnost.« – »Kakšno?«
so ga vprašali. – »Skopati se!« In ko se je mladina
čudila, je rabin razložil: »Kaj nisem dolžan skrbeti za
svoje telo? Ali ni bilo ustvarjeno po božji podobi?«
Drug modrosten izrek je učil, da je pomanjkanje
higiene vzrok vseh bolezni, celo bolezni drobovja,
čirov, blaznosti in slepote.
Nobenega dvoma ni, da ima določeno število
svetopisemskih prepisov higienske cilje. Primer so
predpisi, ki jih oblikuje 3. Mojzesova knjiga v 11.
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poglavju glede čistih
in nečistih živali. Nič
ni modrejše kot prepovedati jesti meso
živali, ki so poginile zaradi bolezni, ne pa bile
pobite in niti zaklane,
saj se zaradi krvi meso
hitreje pokvari. Svariti
pred mesom jastrebov, lunjev, krokarjev
in drugih mrhovinarjev,
pred mesom kač in žab
spet razodeva enako
previdnost. Pametno
je tudi umiti roke po
dotiku pokvarjenega
mesa, v presenetljivo
obredno nečistost pa
je zakonodajalec prisilil vsakogar, ki bi se dotaknil
trupla. Dokaj drugih predpisov, ki se nam zde bolj
čudni, je lahko razložiti glede na izraelsko življenje.
Brez dvoma pa so se vsem pokoravali v Jezusovem
času. Sveti Peter zatrjuje, da nikoli ni jedel mesa
nečistih živali, pa tudi glede Jezusa o tem ni nobenega dvoma.
Verska postava je oblikovala tudi pravila skupne
higiene, ki jim ni manjkalo modrosti. Ob velikih
množičnih srečanjih se je bilo treba držati predpisov
5. Mojzesove knjige glede snage tabora in zagrebanja odpadkov (5 Mz
23,11-14). Rabini so
razlagali te predpise
in določili razdaljo 50
komolcev (okrog 25
metrov) med mestnim
obzidjem in prostorom, kjer so zakopavali
mrhovino in postavljali
strojilnice. Določili so
celo, da je treba upoštevati prevladujoči
veter, da ne bi nosil v
mesto kužna izpuhteZanemarjeno bivališče
vanja. Dolgi odlomki 3.
Mojzesove knjige, kjer
je govora o gobah na obleki in v hišah (3 Mz 13,47-44;
14,33-53), razodevajo natančne varnostne ukrepe. Vsako oblačilo, ki ima sumljive sledove, mora
pregledati izvedenec, treba ga je skrbno očistiti in
če znaki ne izginejo, sežgati. Predpisi, ki zadevajo
“gobo v hišah”, so prvi v zgodovini znani odloki proti
brlogom. Sveto besedilo celo natančno opiše izgled
teh okuženih bivališč, kjer so uspevali mikrobi in »je
na hišnih stenah bolezen z zelenkastimi ali rdečkastimi udrtinami, ki so videti globlje kot stena,« to je
Ruševine
hiše

gniloba, odpadel omet na tleh in razrahljani kamni.
Lastnik mora izprazniti hišo, dati ostrgati stene, jih
znova ometati in, se razume, darovati spravno daritev dveh ptic, od katerih bo ena žrtvovana, da bodo
z njeno krvjo poškropili obnovljeno bivališče, druga
pa bo – lep simbol
Petrovo videnje
– izpuščena.
Samo po sebi
se razume, da je
vera, ki je bila prisotna na področjih,
za katera bi danes
mislili, da nima tam
kaj iskati, pustila
svoj pečat ne vseh
higienskih področ
jih, tudi na najmanjših in najbolj
materialnih. Videli
smo že, da se rabinom ni zdelo za
malo zanimati se
za najbolj intimne
ukrepe zasebne
higiene. Tak je spis
“Blagoslovi”, znani Berakoth, ki trdi, da »zaprtje
povzroča vodenico, zadrževanje urina pa zlatenico,«
in predvideva zahvalno molitev za zadovoljitev telesnih potreb. Zakaj »Gospod je v človeku ustvaril
vse odprtine in vse žile.« In temu izkazovanju nepričakovane pobožnosti
se bodo posmehovali
samo tisti, ki pozab
ljaljo, na nek zares
posvečen način nič ni
izven božjega nadzorstva…
Samo po sebi se
razume, da je bil za
verski zakon najbolj
važen predpis higie
ne pri vsem paziti na
zmernost. Mar ne ponavlja pogosto med
drugimi tudi Knjiga
Pregovorov, da je vsakršno pretiravanje škodljivo telesu prav tako kot
duši. Kar spomnimo se njenih živahnih opisov pijanca. O teh zdevah je bilo učenje rabinov neizčrpno:
Treba se je spomniti modrosti, ki našteva »osem
reči, katerih pretiravanje je škodljivo: potovanja,
spolni odnosi, bogastvo, delo, pijača, jedača, spanje, vroče kopeli in puščanje krvi. Disciplina, ki so jo
vsi ti strogi predpisi nalagali judovskemu ljudstvu,
je morala veliko doprinesti, da so bili zdravi in v
dobrem stanju.

Zdrav človek je bogat, a tega ne ve.
Zdravje je največje bogastvo.
Zdravje ceniš šele potem, ko si ga izgubil.
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anzelm Grün

III.
STRAH, DA BI SE OSRAMOTIL

Strah, ki nas hromi, se more, če pogledamo pobliže na njegovo vsebino, večkrat kazati kot strah
pred osramotitvijo. Strah nas je, da bi se pred
drugimi osramotili. Počutimo se osramočeni, če se
drugi smejejo zaradi naših domnevno nerodnih in
nebogljenih besed, če se nam besede zataknejo,
če se zagovorimo ali če se kakorkoli zapletemo in
iz tega ne najdemo več poti. Sram nas je, če se
osramotimo. Sram je strah, da bi izgubili svojo čast.
Človekova prapotreba je, da bi pred drugimi izgledal
dober. Obenem pa obstaja prastrah, da bi bil pred
drugimi osramočen in ponižan. Sram je del človeka.
Ima pozitiven pomen. Hoče nas obvarovati pred tem,
da bi kdo od zunaj vdrl v naše intimno področje in
prestopil naše meje tako, da bi nas razgalil. V Svetem
pismu je sram povezan tudi za nagoto. Pri tem ne
gre najprej za sram pred spolnostjo, temveč za sram
pred ranljivo vsiljujočimi pogledi drugega. Človekova
prapotreba je, da se obvaruje pred presojajočimi in
obsojajočimi pogledi drugih. Sram prvotno pomeni: nekaj pokriti, zagrniti. Pogledom drugega se ne
maramo povsem odpreti. Potrebni smo zasebnosti.
Nočemo, da bi nas drugi razgalil in sramotili.
Ne govorimo le o sramu kot o človeškem čustvu,

»Dano vam bo tisto uro«

Tukaj se kažeta dva vidika strahu. V enem govori Jezus o obrambi. Često se počutimo, kot bi nas
vlekli pred sodišče. Smo kakor prisiljeni, da se pred
drugimi za svoje ravnanje opravičujemo ali se pred
očitki drugih branimo. Toda čim bolj se opravičujemo,
toliko slabši smo. Če se bomo začeli pred drugimi
za svoje ravnanje opravičevati, ne bomo prišli nikoli
do konca. Takrat iščemo na tisoče odgovorov, zakaj
smo ravnali in govorili tako in ne drugače. Toda vsak
poslušalec opazi, da je ta naša obramba prežeta s
strahom. Z obrambo svoj strah še bolj zapletamo.
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temveč tudi o osramotitvi s strani drugih, ko nas drugi ponižujejo, nas zasmehujejo, nas napravijo majhne. Največja osramotitev je zloraba. Sramujemo pa
se tudi, če je pozornost drugih pretirana. Če stojimo
v središču ter vsi zrejo na nas, nas često postane
sram. Sram večkrat razvija strategijo izogibanja.
Temu česar se sramujemo, se hočemo na vsak način
izogniti. Takšne obrambne poteze pa lahko vodijo k
bolezenskim oblikam sramu. Vendar sram kot varuh
lastnega dostojanstva pripada k človekovemu bistvu.
Današnja psihologija je to dojela. Judovski psihoanalitik Leo Wurmser razlikuje v svojem standardnem
delu Maske sramu tri oblike sramu: depresivni učinek
sramu, strah pred sramom in varujočo obliko sramu.
Mnogi poskušajo, da bi imeli sram pod kontrolo, ker
je zanje neprijeten. Toda potem šele postane to,
česar se sramujejo, prav odkrito. To se na primer
kaže v strahu pred zardevanjem. Ne bi radi, da drugi
zaznavajo naš odziv. Toda naš obraz se ne obnaša
tako. Konec koncev je strah pred sramom strah, da
bi drugi videli našo slabost in nas z zaničevanjem
zavrnili (Wurmser 109). Sramujemo se pred nečim,
kar bi najraje skrili. In sramujemo se pred drugimi.
Ne bi radi, da bi drugi videli našo goloto.
Sedaj se ne bi več rad ukvarjal s temo sramu, pač pa
bom govoril o Jezusovem odzivu na strah pred sramom,
kakor nam je izročen v govoru njegovim učencem, ki jih
pošilja v svet. Jezus naroča učencem, naj v njegovem
imenu oznanjajo veselo vest o Božjem kraljestvu, ki je
blizu. Bog je tu. On nam je blizu. Znamenja te Božje
bližine so ozdravljenja. Kakor Jezus tako naj tudi učenci
bolne ozdravljajo, mrtve obujajo, gobave očiščujejo in
demone izganjajo. Jezus pa učencem ne obljublja prijaznega sveta. Prej bodo izpostavljeni preganjanjem.
Vlačili jih bodo pred sodišča in jih bičali. Jezus ve, da se
učenci bojijo delovati in govoriti ter odgovarjati v tako
težkem položaju. Bojijo se presojajočih in obsojajočih
pogledov drugih. Bojijo se, da bi jih razgalili. Toda Jezus
jim pravi, naj ne skrbijo: »Kajti tisto uro vam bo dano,
kaj govorite. Ne boste namreč govorili vi, ampak Duh
vašega Očeta bo v vas govoril« (Mt 10,19 sl.).
Namesto tega poslušajmo Jezusov nasvet: ne skrbi,
kaj boš govoril. Ne pripravljaj si nobenega izčrpnega opravičevanja. Preprosto zaupaj v to, kar ti bo
takrat dano.
Sploh se ti ni treba opravičevati. Smeš biti takšen,
kakršen si. Ne išči torej, kako bi se opravičeval,
temveč reci to, kar se bo oblikovali v tvojem srcu.
Drugi vidik je v strahu, da bi nas ti, o katerih
govorimo, jemali kot sovražnike, da bi nas obsodili
in ranili. To je močan opis našega lastnega strahu.
Če se bojim, da se bom z govorjenjem osramotil,
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dajem drugemu vedno tudi moč nad samim seboj.
Jaz sam in občutek moje lastne vrednosti postanemo odvisni od drugega. Pomembno je le to, kar on
misli o meni. Od tega je potem odvisno, kako se
počutim. V tem trenutku postane on moj vladar.
Dam mu moč nad seboj. Postane moj gospodar.
Popolnoma me ima v svojih rokah. Ko se podvržem
njegovi presoji, postanem njegov suženj. Moje dobro
počutje je odvisno od njegovega soglasja. Pri tem se
sam razvrednotim. Presoje drugega se bojim. Strah,

da bi se pred drugimi osramotil, kaže, da jemljem
druge kot sovražnike. Nočejo mi nič dobrega. Čakajo
le na to, da me bodo razgalili, ko bom storil kako
napako. Mnogi se v teh kritičnih položajih preizkušenj notranje zaprejo. Govorimo o njihovi maski, ki
je za pogled drugega nepredirna. Drugi poskušajo
sovražnika srečevati odkrito. Pokažejo se takšni,
kakršni so. Če pa so odgovor na to odprtost zahrbt
nost, spletke in sla po oblasti, se to lahko konča v
uničujočem sramu (Wurmser 27).

Jezus nam kaže pot, kako premagati ta strah. To je preprosto klic,
naj si ne delamo skrbi in naj si ne razbijamo glave s tem, kako in kaj
naj bi govorili. »Zakaj tisto uro vam bo dano, kaj govorite. Ne boste
namreč govorili vi, ampak Duh vašega Očeta bo v vas govoril« (Mt
10,19 sl.). Ne smemo biti usmerjeni na poslušalce in njihovo morebitno presojo, temveč moramo govoriti iz svoje notranjosti. Odvrniti
se moramo od ljudi in se obrniti k svojemu srcu. Tam, v svojem srcu
čutimo, kaj naj rečemo. Nasprotno pa nas naša glava dela nemirne in
tako stalno razmišljamo o tem, kaj bi si lahko o nas mislili drugi. Če
smo v stiku s svojo notranjostjo, zaupamo, da v sebi čutimo pravilne
besede. Jezus nam obljublja, da bo v teh trenutkih govoril sam Božji
duh po nas in v nas. Ni se nam treba pripravljati na pogovor in premisliti vseh možnosti. Pač pa naj bi preprosto zaupali temu, kar se v
tem trenutku pojavlja v nas. To nas osvobodi od strahu. Če zaupamo
Duhu, ki govori v nas, potem nima drugi nad nami nobene moči. Smo
v stiku s svojo notranjostjo. Govorimo iz svojega srca in nismo usmerjeni na mogočne, pred katerimi se hočemo postaviti. Včasih si moram
v takih primerih znova in znova reči: drugi ima nad mano toliko moči,
kolikor mu dovolim, In na vso moč si moram dopovedovati: nobene
moči nad sabo mu ne dam. Zaupam Duhu, ki govori v meni. Potem
presoja drugega name ne bo več vplivala.
Nek mlad mož mi je pripovedoval, da ga obhaja
pred vsakim predstavitvenim pogovorom na tisoče
misli o tem, kaj naj reče in kako naj odgovarja na
vprašanja. Toda ta tuhtanja ga hromijo. So izraz
strahu, da bi se lahko osramotil, da bi se pokazal v
slabi luči. Pozornost na zunanjo sodbo njegov strah
samo še okrepi. Zato je osvobajajoč Jezusov nasvet,
naj se rešimo misli na druge, njihova pričakovanja
in sodbe ter se obrnemo k lastni notranjosti in zaupamo temu, kar nam Božji Duh daruje kot notranjo
spodbudo.
Poznam mnogo ljudi, ki si v skupini ne upajo nič
povedati. Drugi bi lahko govorili bolje kot oni ... Ali
pa se bojijo, da bi ne mogli povedati tega, kar druge
prepriča. Drugi bi lahko mislili: ta je neumen. Sploh
ne ve, kako se pravilno oblikuje misel ... Vsi kompleksi, ki so nastali v šoli, se okrepijo. Takšni ljudje
si že vnaprej predstavljajo, da jih bodo ocenjevali
za vsako besedo. Ta “biti ocenjen” so ponotranjili

tako, da samega sebe stalno vrednotijo. In to vred
notenje jih oddaljuje od tega, da bi spontano rekli
to, kar mislijo.
Dve poti sta, kako se osvoboditi tega strahu:
– Prva pot je: dovoliti drugim, da smejo misliti,
kar hočejo. Ni si treba razbijati glave zaradi tega,
kar mislijo drugi. Nisem odvisen od njihove sodbe.
Ne stojim pred njihovim sodiščem in se ne tresem
pred njihovo sodbo. Ne določa me njihova potrditev
ali naklonjenost, njihova presoja ali obsodba. Določa
me Bog. Sem v Božjih rokah.
– Druga pot: sem v stiku s samim seboj. Prisluškujem svoji notranjosti. Prisluškujem temu, kar
se spočenja v meni. Zaupam vzpodbudam svojega
srca. Kajti verjamem, da mi v teh lahnih vzpodbudah
govori sam Božji Duh. To me osvobaja od duha ljudi,
ki so okoli mene, ki so do mene morda sovražno
nastrojeni. Ne dovolim, da me določa prepričanje
drugih, temveč edinole Bog.

MOLITVENI NAMENI
ZA SEPTEMBER
Splošen: Da bi ljudje našega časa, ki so pogosto potopljeni v hrup, znova odkrili molk in bi znali
prisluhniti glasu Boga in bratov.
Misijonski: Da bi kristjani, ki marsikje na svetu trpijo preganjanje, mogli biti s svojim pričevanjem
preroki Kristusove ljubezni.
2013 – AM – SEPTEMBER
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Frančišek

ŠEL V NEBESA,
SEDI NA DESNICI OČETOVI
V izpovedi vere najdemo zatrdilo, da je Jezus
“šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi“. Jezusovo
zemeljsko življenje dosega svoj vrh v vnebohodu,
to je, ko preide s tega sveta k Očetu in je povzdig
njen na njegovo desnico. Kaj pomeni “zreti Jeusa,
sedečega na Očetovi desnici”? Naj nas o tem pouči
evangelist Luka.
Izhajamo iz trenutka, ko se Jezus odloči za svoje
zadnje romanje v Jeruzalem. Evangelist poroča: » Ko
so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se
je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem« (Lk 9,51).
Medtem ko “gre gor” v Sveto mesto, kjer se bo izpolnil njegov “izhod” iz tega življenja, Jezus že vidi
cilj, nebesa, toda dobro ve, da vodi pot, ki ga pelje
nazaj v Očetovo slavo, preko križa, preko pokorščine načrtu Božje ljubezni do človeštva. Katekizem
Katoliške Cerkve pravi,
da »povzdignjenje na
križ pomeni in naznanja
povzdignjenje ob vnebohodu« (662). Tudi nam
mora biti jasno v našem
krščanskem življenju,
da vstop v Božjo slavo
zahteva vsakdanjo zvestobo tudi, kadar zahteva
žrtev, da včasih zahteva
tudi spremembo naših
programov. Gospodov
vnebohod se je zgodil na
Oljski gori, blizu kraja,
kamor se je umaknil k
molitvi pred trpljenjem,
da bi ostal v globoki povezavi z Očetom: ponovno
vidimo, da molitev daje milost živeti zvesto Božjemu
načrtu.
Na koncu evangelija pisec pripoveduje dogodek
vnebohoda zelo zgoščeno. »Peljal jih je ven proti
Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil.  Medtem ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in
se vzdignil v nebo. Oni pa so se mu poklonili in se
v velikem veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves čas
v templju in so slavili Boga« (Lk, 24,50-53). Tako
pravi Luka. Rad bi poudaril dve stvari v pripovedi.
Predvsem, da Jezus med vnebohodom napravi duhovniško kretnjo blagoslova in brez dvoma učenci
izrazijo svojo vero s počastitvijo: pokleknejo in sklonijo glavo. To je prva važna stvar: Jezus je edini in
večni Duhovnik, ki je s svojim trpljenjem šel skozi
smrt in grob in je vstal ter šel v nebesa. Je pri Bogu
Očetu, kjer vedno posreduje za nas (prim. Heb
9,24). Kot zatrjuje sveti Janez v Prvem pismu, je naš
branilec. Kako lepo je to slišati! Ko je nekdo poklican
268

pred sodnika ali gre na proces, je prva stvar, da si
poišče odvetnika, da ga bo branil. Mi ga imamo in
nas vedno brani, nas brani pred zalezovanjem hudiča, nas brani pred nami samimi, pred našimi grehi!
Imamo tega branilca: naj nas ne bo strah iti k Njemu
prositi za odpuščanje, prositi za blagoslov, prositi za
usmiljenje! On nam vedno odpusti, je naš branilec in
nas vedno brani! Tega ne pozabite! Jezusov vnebohod nam daje spoznati to tolažilno resnico za naše
potovanje: v Kristusu, pravemu Bogu in pravemu
človeku je bila naša človeškost prinešena Bogu. On
nam je odprl pot. On je kot vodja naveze, ki pleza
na goro. Prišel je na vrh in nas potegne k sebi in
vodi k Bogu. Če mu zaupamo svoje življenje, če se
mu pustimo voditi, smo zagotovo v varnih rokah, v
rokah našega Odrešenika, našega branilca.
Druga stvar: evange
list poroča, da so se apostoli, ko so videli Jezusa oditi v nebo, vrnili v
Jeruzalem »v velikem
veselju.« To se zdi nekoliko čudno. Ponavadi je
takrat, kadar smo ločeni
od svojih sorodnikov,
svojih prijateljev zaradi
dokončnega odhoda in
predvsem zaradi smrti, v
nas neka naravna žalost,
saj ne bomo več videli njihovih obrazov, ne
bomo več slišali njihovih
glasov, ne bomo mogli
uživati njihove naklonjenosti, njihove navzočnosti.
Evangelist pa poudarja veliko veselje apostolov.
Kako vendar? Prav zato, ker z očmi vere razumejo,
da Jezus ostaja vedno z njimi, čeprav se je umaknil
njihovim očem. Ne zapušča jih, ampak jih v Očetovi
slavi podpira, vodi in posreduje zanje.
Evangelist Luka pripoveduje o vnebohodu tudi v
začetku Apostolskih del, da bi poudaril ta dogodek
kot prstan, ki povezuje Jezusovo zemeljsko življenje
z življenjem Cerkve. Tu Luka omenja tudi oblak, ki je
Jezusa skril očem apostolov, ki so ostali v opazovanju
Kristusa, ki se dviguje k Očetu (prim. Apd 1,9-10).
Tedaj se pojavita dva moža v belih oblačilih, ki jih
spodbudita, naj ne ostanejo pri gledanju v nebo,
ampak naj utemelje svoje življenje in svoje pričevanje na gotovosti, da bo Jezus prišel na enak način,
kakor so ga videli oditi v nebo (prim. Apd 1,10-11).
To je povabilo, da bi izhajali iz zrenja Kristusovega
gospostva, da bi imeli od njega moč ponesti evangelij
in pričevati zanj v vsakdanjem življenju. Zreti in deSEPTEMBER – AM – 2013

lati: ora et labora (moli in delaj) uči sveti Benedikt.
Oboje je nujno v našem krščanskem življenju.
Vnebohod ne pomeni Jezusove odsotnosti, ampak
nam govori, da je živ in sredi med nami na nov način. Ni na nekem določenem mestu na svetu, kot je
bil pred vnebohodom. Zdaj je v Božjem kraljestvu,
navzoč v vsakem času in prostoru, blizu vsakomur od
nas. V svojem življenju nismo nikdar sami: imamo

branilca, ki pazi na nas in nas brani. Nikoli nismo
sami: križani in vstali Gospod nas vodi. Z nami je
toliko bratov in sester, ki v molku in skriti v svojem
družinskem življenju in delju, v svojih problemih
in težavah, v svojem veselju in upanjo živijo vero
vsak dan in skupaj z nami prinašajo svetu gospostvo
Božje ljubezni v vstalem Jezusu Kristusu, ki je šel v
nebesa in je naš branilec.

Rudi Koncilija

MIR SRCA –
ZNAMENJE VERE
Človek, ki zaničljivo gleda na človeško življenje,
hitro greši. Kdor grize samega sebe, grize tudi druge. Veliko teže pa greši človek, ki se živo zaveda
svojega človeškega dostojanstva, ki mu ga daje
Bog. Še teže pa greši, kdor se zaveda najvišjega
dostojanstva, ki ga prejmemo pri krstu: dostojanstva
božjega otroštva, ki združuje otroško ponižnost in
božjo vzvišenost krščanskega bivanja.
Cerkev je visoko dostojanstvena stavba, katere
vogelni kamen je sam Kristus, nas opozori Prvo
Petrovo pismo (1 Pt 2,4–9) in nas kliče k temu visokemu samozavedanju. Ker so bili apostoli docela
prežeti z njim, so konflikte, ki so nastajali med
prvimi kristjani, znali reševati v duhu ljubezni in
praktično učinkovito, kot vidimo iz Apostolskih del
(Apd 6,1–7). Iz konflikta, rešenega v ljubezni,
se je rodila diakonska služba v Cerkvi.
Zavest vzvišenosti človeškega življenja v Kristusu je krščanska drža, ki jo
krasi notranji mir. Zato nam v evangeliju (Jn 14,1–12) Jezus naroča:
»Vaše srce naj se ne vznemirja!«
Kaj Jezus navaja kot razlog, da
se nam ni treba vznemirjati? Prvi
razlog za to je resnično verovanje v
Boga in Kristusa: v Boga v njegovi
neskončni skrivnosti in v Kristusa, ki
skrivnost Boga utelesi tako, da ga lahko
spoznavamo v njegovih človeških mislih,
besedah in dejanjih.
Ni se nam treba vznemirjati, če v veri gledamo
prek smrti v nebesa, kjer ima Gospod pripravljenih
“mnogo bivališč” za vse ljudi. Ta naša prihodnja nebeška stanovanja so tam, kjer je stanovanje vstalega
Kristusa. Božje stanovanje bo naše stanovanje.
In kod gre pot do tam? Gre skozi osebni stik,
skozi življenjsko prijateljstvo s Kristusom. Zlasti v
doživetjih, ki so podobna njegovim, tudi najhujšim
doživetjem. Kadar v njih ravnamo podobno kot on,
jih ljubezen preoblikuje v najlepša. Na tak način
vse življenje na zemlji spoznavamo Kristusa, s tem
pa tudi Očeta. Do njega, Nedostopnega, ni drugega
dostopa kot skozi Kristusa. Oče je »Bog v nedostop
ni skrivnosti« (Rahner), učlovečeni Sin pa je Pot k
Očetu.
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Apostola Tomaža je zanimalo, kam Kristus odhaja in kako se pride tja. Odgovor: stanovanje je
pri Očetu, pot tja je Kristus. Apostola Filipa pa je
zanimalo, kako Očeta spoznati. Tako, da najprej
spoznamo Kristusa. Jezus Filipu očita ravno to, da ga
po daljšem času druženja še vedno ne pozna. Torej
ni dovolj drugega poznati samo od zunaj. Treba ga
je spoznati od znotraj. Če bi Filip spoznal Jezusa
od znotraj, bi s tem spoznal tudi Očeta. »Kdor vidi
mene, vidi tudi mojega Očeta«, seveda: od znotraj.
Oče in Sin sta tako eno, da so Jezusove besede hkrati
Očetove besede. Jezusova dela hkrati izvršuje Oče.
Sin je v Očetu in Oče je v Sinu. Ta dela pa so taka,
da je treba verovati že zaradi del samih. Božja dela
se tako popolnoma dvigajo nad zgolj človeška dela,
da se iz njih da videti, da jih je storil Bog.
Toda Bog izvršuje svoja dela tudi prek
delovanja ljudi. Če vzamemo za primer
zbiranje na tisoče mladih v Taizeju,
nam je lahko takoj jasno, da ni človeka in ne skupine ljudi, ki bi mogla
z lastno iznajdljivostjo in pametjo
uresničiti kaj takega. Zato teologi
v tem dogajanju vidijo čudež. Torej dogajanje, ki ga lahko povzroči
samo Bog.
»Kdor vame veruje, bo izvrševal
dela, ki jih jaz izvršujem. In še večja
bo izvrševal, ker grem k Očetu.«
Beseda “večja” se nam zdi težko razumljiva.
Toda če pomislimo, da je k nekaterim mašam papeža Janeza Pavla II. prišlo tudi dva milijona ljudi,
nam to postane razumljivo. Kristus je zbral ta dva
milijona, ne v lastnem življenju na zemlji, ampak v
našem času po papežu današnjega časa. Nikoli pa
papež ne bi mogel sam zbrati k maši take množice
z lastno pametjo in iznajdljivostjo.
Vera v Boga prinaša v dušo mir, nevera vanj pa
nemir. Srce vsakega človeka si v globini želi miru,
spočitosti v Bogu. Vendar je treba nehati misliti, da
mir lahko dosežeš sam. Dosežeš ga lahko po Kristusu, ki ga ljubimo v dogajanju.
Če smo prežeti z njim, vemo, da so dela, ki jih
izvršujemo, božja dela, in da je mir srca znamenje
vere.
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P. Bernardin Sušnik

STIGME IN STIGMATIZACIJA
Osnovni pomen grške besede stigma je vbod ali
znak, ki je bil v antiki vžgan v čelo ali v roko. V Novi
zavezi ga najdemo samo enkrat, in sicer v Pismu
Galačanom, kjer Apostol pravi: »Jaz namreč nosim
Jezusova znamenja na svojem telesu« (6,17), kjer
gre verjetno za rane, ki mu jih je prizadela apostolska služba. V glavnem gre pa pri stigmah za rane,
ki se pojavljajo na telesu ljudi brez vsakega vidnega
zunanjega dejavnika. Oblika in mesto teh ran sta
taka, kakor si ju predstavljamo po evangeljski opisih
Kristusovega trpljenja, kar je lahko razumeti, saj se
rane pojavljajo pri ljudeh z močnim mističnim življenjem, ki so veliko premišljevali Kristusovo trpljenje.
Vsak tak pojav ran je seveda predmet skrbne raziskave, ki jo izvede cerkvena oblast, preden lahko
potrdi nadnaravni izvor teh ran – stigem.
Prvi zgodovinsko izpričani stigmatiziranec je bil
sveti Frančišek Asiški, iz novejši časov pa je znan
kapucin sv. p. Pij iz Pietrelcine. Kljub časovni oddaljenosti je po zaslugi skrbnih kronistov za svetega
Frančiška znan natančen datum in kraj, kjer so mu
bile vtisnjene rane (stigme). Zgodilo se je to na
La Verni v votlini, ki je še sedaj ohranjena in je s
pokritim hodnikom povezana s frančiškanskim samostanom na La Verni. Samostana seveda v tistem
času ni bilo in Frančišek se je v to gorsko samoto
večkrat zatekal k molitvi in premišljevanju. Datum

vtisnjenja njegeovih stigem je 14. september 1224,
torej dobri dve leti pred smrtjo.
Poročilo kronistov je dobilo svoje potrdilo v 70.
letih prejšnjega stoletja, ko so s posebnim dovoljenjem Svetega sedeža odprli kamnito krsto, ki
po pričevanju izročila hrani Frančiškove ostanke v
njemu posvečeni baziliki v Assisiju. Pri odpiranju in
preiskavi okostja je bilo poleg cerkvenih prič navzočih več medicinskih avtoritet iz raznih italijanskih
univerz, ki so se ob preiskavi okostja strinjali, da
so na kosteh spremembe, ki potrjujejo podatke
kronistov o ranah. Obstoj ran, ki so po prepričanju
izročila znamenje posebne Božje ljubezni, ki jo je
Frančišek izkazoval in užival, je tako tudi znanstveno
potrjen. S tem je tudi praznovanje Vtisnjenja ran
svetemu Frančišku, ki ga v frančiškanskih redovih
praznujemo 17. septembra, dobilo poleg legendarne
tudi zgodovinsko osnovo.
Vtisnjenje ran (stigmatizacija) so bolj ali manj
pesniško opisali prenekateri pisatelji, je pa tudi predmet likovnega ustvarjanja, predvsem slikarskega.
Morda je ena najredkejših upodobitev bronasto delo
hrvaškega kiparja Ivana Meštrovića, ki je na stranskem oltarju cerkve Marije Srednice ob frančiškanski
generalni kuriji v Rimu.
Literarni opis stigmatizacije imamo izpod peresa
Marije Kmetove v knjigi Sveti Frančišek Asiški.

Marija Kmetova

SVETI FRANČIŠEK ASIŠKI

KRISTUSOVE RANE
»O, Gospod Jezus Kristus,« je zavzdihnil Frančišek, ko je klečal pred votlino in gledal proti izhodu,
kjer so se razgibale megle in je dan silil na zemljo,
»prosim te, da mi podariš dve milosti, preden umrjem. Najprej te prosim, da bi do dna občutil v svoji
duši in na svojem telesu tisto bolečino, ki si jo ti, o
mili Jezus, prestal v svojem bridkem trpljenju. In
potem te prosim, da bi se moje srce, kolikor je le
mogoče, napojilo s tisto brezmejno ljubeznijo, ki je
razvnela tebe, Sina Božjega, in te prisilila, da si tako
vdano toliko pretrpel za nas grešnike.«
Ko je tako molil, mu je Bog povedal, da ga bo
uslišal in mu podelil te občutke, kolikor jih le more
sprejeti človek vase. In ko je Frančišek to zaznal, je
pričel prav pobožno premišljevati Kristusovo trpljenje. Tako močno je gorel v njem ogenj pobožnosti,
da se je iz ljubezni in sočutja popolnoma strnil z
Jezusom.
In ko je bil tako ves v molitvi in je vse plamtelo
v njem, tedaj, glej, se je zgodilo, da je videl v tej
jutranji uri, kako prihaja seraf z neba in ima šestero bleščečih se peruti. Tako naglo se je bližal seraf
Frančišku, da je Frančišek natančno videl in razločil,
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da je to križan človek. Peruti so bile tako razvrščene,
da sta se dvigali dve nad glavo, z dvema je letal,
dve pa sta ovijali vse telo.
Frančišek se je zelo prestrašil, ko je zagledal to
prikazen. Obenem pa je bil vesel in potrt in poln
začudenja. Neizmerno ga je razveselil Kristus, ki je
bil tako prisrčen, da se mu je tako zaupno razodel
in ga je tako milo gledal. Neskončno pa je bolelo
Frančiška, da je bil Gospod pribit na križu. In čudil
se je, da je videl to izredno čudovito prikazen, saj
je vedel, da se človeško trpljenje ne more združiti z
neumrljivim duhom serafa. Ko se je tako čudil, mu
je povedal oni, ki se mu je prikazal, da mu je Bog
namenoma poslal prav tako prikazen, kakršno vidi,
zato da bi razumel, kako se s križanim Kristusom
ne bo zedinil v telesnem trpljenju, ampak se bo v
notranjem ognju popolnoma strnil z njim.
Čez dolgo časa je izginila ta čudovita prikazen. Na
vso moč je vzplamtelo Frančiškovo srce za Boga in
je bilo polno žive ljubezni zanj. V njegovo telo pa je
prikazen vtisnila čudovito podobo in čudovite znake
Kristusovega trpljenja; nekaj žebljem podobnega
se je prikazalo na rokah in nogah, tako da so bile
SEPTEMBER – AM – 2013

v sredi prebodene z njimi. Na rokah je bil zasajen
žebelj tako, da je bila glavica v dlani, na nogah pa
na narti. Konice žebljev so bile na rokah na hrbtu,
na nogah pa na podplatu in so bile tako zakrivljene,
da je bilo kakor v obročku še za prst prostora med
mesom in konico žeblja. A prsi, kakor da bi jih bil
kdo prebodel s sulico, so imele na desni strani krvavo
in rdečo rano, iz katere je tekla kri.
Tedaj je sonce posijalo na Frančiška in kakor
rdeče rože so zacvetele
rane na rokah.
»O, ti moj dobri Oče,«
je tiho dejal Frančišek, »ti
Sonce vseh sonc!« Hotel
je skleniti razprostrte
roke in jih od neskončne
radosti in bridkosti pritisniti na srce, pa ga je
zabolelo. Dvignil bi se bil
rad, pa ni mogel stopiti
na noge. Sedel je, počasi
so mu zlezle trepalnice
skupaj. Zadremal je in
videl svojo mater, ki se
je sklanjala nad njim,
ga zibala in mu pela. On
pa je bil čisto majhen,
otročiček – nebogljenček,
in mu je bilo tako lepo
in dobro. Od vzhoda do
zahoda se je raztezal
mir na njim in mir je bil
v duši in srcu.
»Francesco, Francesco mio, dolcissimo...«
Toplo mu je zavelo nad očmi. Odprl jih je in se
zazrl v dvoje drugih oči, ki so vse motne od solza
strmele v neskončni boli in ljubezni vanj.
»Leon,« je dahnilo iz Frančiška.
Leonu se je razširil pogled, omečile so se trpke

poteze na licu, radostno je vzkliknil:
»Živ si!«
In je planil pokonci in se v istem hipu zgrudil na
tla in poljubljal rob Frančiškove halje.
Frančišek ga je gledal z vsem srcem, potem se
je ozrl na svoje roke in noge. Leonove oči so šle za
njegovimi od rane do rane, Frančišek pa se je nasmehljal v zadregi in je skušal z rokavi in haljo pokriti
Kristusova znamenja.
Kakor otrok je bil, ves
nežen in slaboten. Leon
je pozabil na košarico s
kruhom in vodo, s kateri
je bil že od polnoči čepel
pred brvjo in se potem
zjutraj priplazil k spečemu očetu. Rosa je stala
na kruhku, rumeni lističi
so ždeli na vodi. Komaj
slišno je vprašal:
»O, sveti, sveti oče,
kako, povej; iz dna duše
te prosim!«
In kakor je šepetalo
listje v rdečih in zlatih
vrhovih, tako je šepetal
Frančišek Leonu in mu
vse povedal. Potem je
Leon naglo odhitel in se
vrnil z belo krpo in je z
drhtečimi rokami in tako
pobožno kakor pri maši,
kadar je odgrinjal in pogrinjal kelih in pateno, obvezal Frančišku roke in
noge in mu položil krpico na krvavečo rano na prsih.
»Molimo te, o Gospod, in te hvalimo, ker si s
svojim križem svet odrešil!« sta potem oba molila
in se zahvaljevala Gospodu.
In Frančišek je prosil Leona, naj mu prinese papirja in je zapisal:

»Ti si svet, Gospod Bog, ti si Bog vseh bogov, ki edini delaš čudeže.
Ti si močan, ti si velik, ti si najvišji.
Ti si vsemogočen, ti, sveti Oče, si Kralj nebes in zemlje.
Ti si troedini Gospod, Bog vseh bogov.
Ti si dobro, ti si vse dobro, ti si najvišji blagor, si Gospod, živi in resnični Bog.
Ti si ljubezen, ti si modrost, ti si ponižnost, ti si potrpežljivost.
Ti si lepota, ti si varnost, ti si mir in si veselje.
Ti si naše upanje, ti si pravičnost in si zmernost.
Ti si vse naše bogastvo.
Ti si krotkost, ti si naš varuh, ti si naš branik in naša obramba.
Ti si naše zatočišče in naša moč.
Ti si naša vera, naše upanje in naša ljubezen.
Ti si naša velika sladkost.
Ti si brezmejna dobrota, si največji in čudoviti Gospod Bog,
si vsemogočen, dober, usmiljen in si naš Zveličar.«
Leon je klečal poleg njega in ga gledal.
Frančišek je potem nalahno zamahnil z roko in Leon je razumel, da hoče biti sam.
2013 – AM – SEPTEMBER
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VERA DAJE SMISEL VSEMU
prva okrožnica papeža Frančiška Luč vere
povzeto po Družini 28/2013
»Trilogiji Benedikta XVI. o teoloških krepostih
(Bog je ljubezen iz leta 2006 in Rešeni v upanju iz
leta 2007) je manjkal en steber. Božja previdnost je
hotela, naj bo manjkajoči steber dar upokojenega
papeža svojemu nasledniku, istočasno znamenje
edinosti vere.« S temi besedami je kardinal Marc
Ouellet, prefekt Kongregacije za škofe, povzel
nastanek zgodovinske okrožnice papeža Frančiška
z naslovom Lumen fidei – Luč vere, ki je bila predstavljena v petek, 5. julija, na tiskovnem uradu
Svetega sedeža.
Dokument je razdeljen na štiri poglavja in šestdeset členov. V uvodnem poglavju so predstavljeni
nagibi za nastanek dokumenta. Prvi je ta, da more
vera razsvetliti človekovo bivanje, mu pomagati
pri razločevanju med dobrim in zlim ter ga odvrniti
od ideološkega nazora, ki vero smatra kot skok v
prazno, grožnjo človekovi svobodi. Nato se okrožnica kratko ustavi ob letu vere, ki se je z odprtjem
11. oktobra lani prekrivalo s 50. obletnico začetka
drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki je bil
pravzaprav “koncil o veri”, ki nas je “povabil, da v
središče našega cerkvenega in osebnega življenja
postavimo prvenstvo Boga v Kristusu”. Vera ni vnaprej znana predpostavka, ampak je božji dar, ki ga
je treba negovati in krepiti. V veri zasije ljubezen
Boga, ki “nas spreminja, razsvetljuje pot prihodnosti,
v nas rojeva krila upanja, da bi hodili veselo”.
V prvem poglavju, ki nosi naslov Verovali smo
ljubezni, je vera pojasnjena kot “poslušanje” božje
besede, kot “klic”, da se odpremo novemu življenju,
in kot “obljuba” prihodnosti, ki nam zagotavlja nadaljevanje naše poti v času in je zato tesno povezana
z upanjem. Vera je zaupanje v božje usmiljenje, ki
ljubi, sprejema, odpušča in ravna “stranpoti zgodovine”. Papež v ospredje postavi Jezusa, ki je “zanesljiva priča”. Ko verujemo vanj, sodelujemo “pri
njegovem načinu gledanja”. “V božjih rečeh” imamo
Jezusa kot tistega, ki nam jih razlaga. Vera ne more

Tone Pavček
S križem kot je bogkov kot.
V kmečki hiši gospoduje.
Žive v njej in kup podob
mrtvih prednikov varuje
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biti “zasebno dejanje”, marveč se uresničuje znotraj
Cerkve kot “stvarne skupnosti verujočih”.
Drugo poglavje z naslovom Če ne boste verovali,
ne boste spoznali, govori o tesni povezanosti vere
in resnice. Če te vezi ne bi bilo, bi se vera skrčila
na “lepo pravljico”, “projekcijo naših želja po sreči”.
Okrožnica nato poudari vez med ljubeznijo in resnico, saj samo prava ljubezen “premaga preizkušnjo
časa in postane vir spoznanja”. Papež nato spregovori o dialogu med vero in razumom ter med drugim
poudari, da se vera ne uveljavlja z nasiljem, ne tlači
posameznika, zato vera ni nepopustljiva in vernik ni
prevzeten, ker nas resnica dela ponižne.
Tretje poglavje okrožnice z naslovom Izročil sem
vam, kar sem prejel, je posvečeno evangelizaciji.
Vera se prenaša od generacije na generacijo, to pomeni vez med vero in spominom. “Posebno sredstvo”
prenašanja vere so zakramenti: krst, evharistija.
Druga izredna orodja so izpovedovanje vere z molit
vijo vere in očenaša ter božje zapovedi. Poudari, da
je vera ena sama, zato jo je potrebno izpovedovati
v vsej njeni čistosti in celovitosti: “edinost vere je
edinost Cerkve”; odvzeti nekaj veri pomeni vzeti
nekaj od resnice skupnosti.
Zadnje, četrto poglavje nosi naslov Bog jim je
pripravil mesto. Predstavi povezanost med vero in
skupnim dobrim. Vera ne služi samo za onstranstvo,
ne oddaljuje od sveta in ni tuja konkretnemu angaž
maju sodobnega človeka. Okrožnica se nato osredotoči na vse socialne stvarnosti, ki jih razsvetljuje
vera: najprej je to družina, utemeljena na zakonski
zvezi, nato so tu mladi, narava, božji dar, ki ga moramo spoštovati, trpljenje in smrt.
Papež Frančišek okrožnico sklene s spodbudo, naj
ne dopustimo, da nam kdo ukrade upanje, ga izpraz
ni s hitrimi rešitvami in predlogi, ki bi nas ustavili na
poti. Povabi nas, naj se ozremo na Marijo, “izvrstno
ikono” vere, saj je kot Jezusova Mati spočela “vero
in veselje”.

BOGKOV KOT
Rod za rodom se pod njim
mučil je za preživetje
in je gledal Božji sin
greh, molitev, smrt, spočetje.

Čas pa, ki čez vse beži,
stara obeležja ruši,
menja hiše in ljudi,
v srcu vest, oltarje v duši.

Staro malo zdaj velja.
Spraznjenost sedi za mizo.
V kotu bogkovem brblja
neutrudni televizor.
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Enzo Bianchi

OČETOV ZGOVORNI MOLK
Kadar nebo delamo krivo, da molči, je to zato,
ker v resnici iščemo glas, kakor ga mi hočemo. Med
mnogimi oblikami molka je v naših dneh tudi ena,
ki jo sila lahko obsojamo: molk Boga. In to ne v
žalostno vprašalnem smislu, češ zakaj molči pred
prepadi zla, ampak v tistem drobižarskem, vsakdanjem, osebnem smislu.
Kolikokrat se primeri, da slišimo pritožbe, ki se
zdi, da so usmerjene v nebo: »Bog mi ne govori, nič
mi ne reče!« To so besede, ki jih ne izgovarjajo pogosto velike duhovne osebnosti, že priletne, katerih
dolga izkušnja molitve je lahko spoznala tudi “temno
noč” Božje odsotnosti, ampak jih izgovarjajo mladi
ali povprečni verniki, za katere se zdi, da tako opravičujejo svoje pomanjkanje vere, svojo oddaljitev
od krajev in časov molitve, pogovora z Gospodom
v zvestobi ljubezni.
Kadar nas preterese kak hud dogodek je postalo
skoraj navada spraševati
se »Kje je Bog?« in ga
obtoževati nekakšnega
krivdnega molka, namesto
da bi reševal probleme
zgodovine in naše osebne
zadeve. In s tem se rešujemo pred mnogo bolj
vznemirljivimi vprašanji:
»Kje je človek, brat svojega bližnjega? Kje sem
jaz sam? Kaj sem naredl
iz svoje odgovornosti in
solidarnosti?«
“Molk Boga” je v resnici svetopisemski izraz, ki
ga posebno Stara zaveza
polaga v usta možem in
ženam molitve. To daje
misliti, da molčeči Bog
ni predmet praznega govorjenja ali razpravljanja,
ampak vprašanje na vrhuncu poti trpljenja: kadar
prevlada bolečina, zatiranje, uničevanje, krivica, ki
ubija in ni nikogar, ki bi človeku prišel na pomoč,
nikogar, ki bi ga poslušal, ki bi ga branil, ki bi se
zoperstavil zlu, takrat vernik kliče Boga, in če se nič
ne spremeni, vztrajno prosi: »O Bog, ne bodi tiho, ne
molči in ne miruj, o Bog!« (Ps 83,2); »O Bog moje
hvalnice, ne molči!« (Ps 109,1); »Če boš molčal
pred menoj, bom podoben tistim, ki se pogrezajo v
jamo« (Ps 28,1).
Tudi Job je zaklical: »Kličem te na pomoč, a me
ne uslišiš!« (Job 30,20). Kdor tako moli, ne pričakuje, da bo Bog govoril, ampak pričakuje, da se bo
nekaj spremenilo v njegovem položaju, da bo neka
sprememba v resničnosti, ki ga obdaja, da se bo
spremenil tudi sam: v resnici je mogoče živeti na
poti trpljenja ne da bi Boga obtoževali zradi molka.
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Toda to je mogoče samo, če pridemo do spoznanja,
da ima ta pot nek smisel. Jezus se je na vrhu svoje
zapuščenosti na križu obrnil k Bogu in ga spraševa:
»Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« po 22.
psalmu, ki je pesem na smrt preganjanega pravičnega. Pa se prav v tem psalmu po pritožbi, ko se
zdi, da ni nobenega izhoda, da je vse končano, dviga
glas molilca, ki vzklika: »Ko sem k njemu klical, me
je slišal.«
Toda te prošnje psalmistov, te molitve Bogu, naj
neha molčati, je treba razluščiti: gre za razlikovanje
ali res Bog molči, ali pa molči vernik, ljudstvo, molilec, ki ne posluša in je nesposoben zaznati besedo
Boga, ki je morda izgovorjena na drugačen način,
po nepričakovanih in nepredvidljivih dogodkih in dogajanjih. In končno, zakaj bi Bog ne mogel govoriti
tudi v molku? Da, molk je lahko eden izmed načinov
njegovega sporočanja hkrati z izgovorjeno in uresničeno besedo. Ne smemo
pozabiti svetopisemskega
besedila, ki more razsvetliti in ki je bilo nekoč vstopni
spev božične polnočnice:
»Ko je bilo namreč vse
zavito v molčečo tišino… je
poletela tvoja vsemogočna beseda s kraljevskega
prestola« (Mdr 18,14-15).
Skrivnost Božje besede in
molka.
Tako je. Bog je v resnici
molk in beseda: ne gluh
molk, ampak molk, ki je
nek način komuniciranja
drugemu v primerjavi z
besedo, način, ki se v določenih okoliščina izkaže, da
je učinkovitejši in “zgovornejši” kot vsak govor. Božja beseda ostane zapisana
v njegovem vélikem molku in v njem najde svoj
izvor in svojo dostopnost: poslušati moramo eno in
drugo, saj sta obe navzočnost Boga, tistega Boga,
ki ne more biti kaj drugega kot navzočnost, zakaj
vedno se je kot tak razodel. Vemo, da je skušnjava
ateizma, niča, ničnosti, neprestano v zasedi, in morda najbolj za ljudi molitve, za velike kontemplativce,
ki žive v veri in trdi zasidranosti v Gospodu: tudi oni
lahko pridejo do tega, da se pritožujejo zaradi molka
Boga, da objokujejo njegovo odsotnost in kličejo
njegovo besedo. Pa prav oni pričajo, da zaradi tega
Božja navzočnost ni nič manjša: Bog je vedno ob
človeku, ki ga je ustvaril po svoji podobi in ga ljubi do
konca. Če Bogu očitamo molk, če njemu pripisujemo
praznino našega srca, je to zato, ker v resnici nismo
sposobni, da bi ga poslušali, ker iščemo besedo, ki
bo naša podoba in sličnost.
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naša kultura

Silvester Čuk

VENO PILON

22. september 1896 – 23. september 1970
»Živa in prizadeta podoba človeka in krajine sta prevladujoči vsebini Pilonovega ekspresionističnega
slikarstva, s katerim se je tako neizbrisno zapisal v zgodovino slovenske sodobne likovne umetnosti. Podoba
človeka, izražena kot psihična krajina upodobljenčeve notranjosti, je zatem v jedru Pilonove fotografije,
kateri se je posvetil za časa svojega bivanja v Parizu.«
Tako je zapisal umetnostni zgodovinar dr. Stane Bernik o slikarju Venu Pilonu, ki se je rodil v Ajdovščini,
kjer je njegov rojstni dom spemenjen v galerijo.

Pekov sin postane slikar – in pek
Krstna knjiga ajdovske župnije nam pove, da je bil
Venceslav Pilon rojen 22. septembra 1896. Njegov
oče Dominik, doma iz Mosse v Furlaniji, je bil po
poklicu pek; v Ajdovščini se je oženil z Urško Trošt
iz Podrage pri Vipavi, ki mu je poleg sina Venceslava
rodila še tri hčere.
Venceslav je po štirih letih osnovne šole doma šel
na realko v Gorico, kjer je leta 1915 maturiral. Ko mu
je bilo kakšnih petnajst let, je očetov priimek Pillon
“poslovenil” v Pilon, kar je obveljalo za vso družino,
krstno ime pa je skrajšal v Veno. Slikarska žilica se
je v njem zbudila med počitnicami leta 1907, ko je
opazoval slikarja Antona Gvajca pri slikanju pokrajine. V zadnjih letih srednje šole se je že poskušal v
oljnem slikarstvu.
Kmalu po maturi je bil vpoklican
pod orožje: najprej je bil na Krnu,
zatem na Tirolskem, nazadnje pa
v Galiciji, kjer je leta 1916 prišel
v rusko ujetništvo. V ukrajinskem
mestecu Lipecku je nekaj časa
deloval kot učitelj risanja; tam je
dočakal boljševiško revolucijo oktobra 1917. Proti koncu leta 1918
se je vrnil v domovino.
Naslednjo pomlad je odšel na
umetnosto akademijo v Prago, kjer
je v enem letu končal dva letnika.
Študij je nadaljeval v Firenzah,
vendar ga zaradi svojega vihravega
značaja ni dokončal. »Dva meseca
pred diplomo sem se sprl in odšel
brez diplome.« Odpravil se je na
Dunaj, kjer je obiskoval grafično
šolo. Sledilo je študijsko potovanje v München,
Berlin in Dresden. Od leta 1919 je sodeloval na več
skupinskih razstavah.
Leta 1922 se je naselil doma v Ajdovščini, kjer
je od očeta prevzel pekarno, ob tem pa je opravljal
še mnoge druge posle: bil je kazenski zagovornik,
vodil je gradnjo hidroelektrarne na Hublju, ocenjeval
je vojno škodo, bil je honorarni inšpektor za varstvo
kulturnih spomenikov, poučeval je slovenski in italijanski jezik. Doma si je uredil atelje, kjer je ustvarjal
svoja najboljša dela v oljni tehniki. V ajdovskem
obdobju (1922-1928) so nastale skoro vse njegove
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najpomembnejše slike: cerkev v Logu pri Vipavi,
Ajdovščina, Moj oče, Čipkarica, Portret skladatelja
Marija Kogoja in druge. Navezal je prijateljske stike
z rojakom dr. Danilom Lokarjem, zdravnikom, ki
je postal pisatelj na stara leta: prvo knjigo je izdal
1954, ko mu je bilo že 62 let. Leta 1926 je za nekaj časa odšel na študijsko potovanje v Pariz, da bi
navezal stike z umetniškim svetom, novimi hotenji
in iskanji. Po očetovi smrti (1927) se je vrnil tja za
daljšo dobo, zatem se je mudil v Italiji, kjer je prid
no slikal, po letu 1930 pa je Pariz postal dokončno
njegov drugi dom.

Pariški umetniški fotograf

Veno Pilon je na Montparnassu, “sveti gori” pariških umetnikuov, še nekaj let ustvarjal kot slikar,
predvsem grafik in risar; po soočenju z raznimi modernimi smermi pa
se je docela odvrnil od slikarstva.
»Ni le nehal slikati, ampak svojih
dotedanjih del tudi ni cenil, tako
da so mnoga propadla ali pa jih
je uničil« (J. Mikuž). Posvetil se je
umetniški fotografiji, s katero se
je spogledoval že v ajdovski dobi.
V svoji avtobiografiji Na robu (Slovenska matica, Ljubljana 1965)
piše, da je »hotel ujeti mnoge geo
grafske, etnografske in kulturne
znamenitosti, neke vrste inventar
Primorske pod italijansko okupacijo«. Leta 1928 je Slovenskemu
etnografskemu muzeju v Ljubljani
izročil zbirko 179 fotografij, ki jih je
pripravljal kot gradivo za krajevni
album Primorske. V pariški dobi
mu je bila fotografija tudi vir sredstev za preživet
je. Pomembnejše kot to, meni Stane Bernik, pa je
dejstvo, da je slikar Veno Pilon fotografijo vendarle
»pojmoval tudi kot izrazno sredstvo, saj nas o tem
zgovorno prepričujejo njegove ohranjene in avtorsko
opremljene (podpisane) eksperimentalne in zlasti
avtorske fotografije, s katerimi je zapusil pomembno
galerijo aktualnih pariških likovnikov in tridesetih
let«. Francoski javnosti je odkril tudi enega od pionirjev francoske umetniške fotografije – Louisa Guicharda, svojega tasta. Ko se je Veno Pilon leta 1934
poročil z njegovo hčerko Anne-Marie, mu je stari
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lekarnar zaupal, da se je svoje dni tudi sam ukvarjal
s fotografijo. V Pilonovi fotografski zapuščini je precej
zgodnjih portretov žene Anne-Marie, ki mu je leta
1937 podarila sina Domija. Prizori iz družinskega
življenja odsevajo njegove besede iz spominov, da
je po poroki »sledila vrsta let zakonske in splošne
sreče, vezane z otroškimi leti sina, zaradi katerega
sem začel ceniti copate in spoštovati taščo«.
Najpomembnejši del svojega fotografskega opusa
je Pilon uresničil med letoma 1930 in 1935. Leta
1935 je obiskal svoj domači kraj, pa se je brž vrnil

v Pariz, ker so mu bila odveč fašistična nadlegovanja. Vojna leta je z družino preživel na pariškem
podeželju. Po vojski je postal nekakšen “kulturni
ambasador” Slovenije v Franciji. V letih 1947-1949
je doma sodeloval pri snemanju prvega slovenskega
povojnega filma Na svoji zemlji. Leta 1965 je izšla
njegova avtobiografija Na robu, v kateri je kritično
popisal svoje življenje in delo.
Po smrti žene Anne-Marie leta 1963 se je za stalno naselil v Ajdovščini, kjer je 23. septembra 1970
dočakal svojo zadnjo uro.

A. Ž.

ZDA ŠTEVILKA ENA NA SVETU!

objavljeno na Siol.net

ZDA ostajajo najmočnejše gospodarstvo na svetu.
Povečanje produktivnosti, nove tehnologije, vodilne
svetovne blagovne znamke, ugodni demografski
trendi. To so nekateri izmed razlogov za njihovo moč.
V obdobju po svetovni finančni krizi, ki je izbruhnila leta 2008, se je v svetovni javnosti ustvaril vtis
o ZDA kot svetovnem bolniku: razpadajoča infrastruktura, množica nezaposlenih in revnih ter peščica bogatih, ki na moralno sporne načine postajajo
vse bogatejši. Nekaj je resničnega, vse pa ne, piše
nemški časopis Focus.

Ameriško gospodarstvo
dvakrat večje od kitajskega
ZDA namreč ostajajo gospodarska številka ena
na svetu, in to s precejšnjo prednostjo. Imajo le 4,5
odstotka svetovnega prebivalstva, a kar 20 odstotkov svetovnega bruto domačega produkta (BDP).
Ameriško gospodarstvo je dvakrat večje od kitajskega, ki je številka dve na svetu.   Za nameček ZDA
pripadajo majhnemu, ekskluzivnemu krogu držav,
v katerih je realni BDP višji kot pred krizo v letih
2007/2008. ZDA so prav tako svetovni rekorder v
industrijski produkciji. Leta 2012 je ta država izdelala
industrijsko blago v vrednosti 1,9 bilijona dolarjev.
To je 27 odstotkov več kot leta 2009. V industriji
je v tem času nastalo 500.000 več delovnih mest.
Ključna beseda: reindustrializacija ZDA.

Selitev produkcije nazaj v ZDA
Vse več ameriških podjetij namreč seli svojo
produkcijo nazaj na domača tla – iz Azije, Južne
Amerike ali vzhodne Evrope. V teh deželah so stroški
dela sicer nižji, vendar je slabša tudi produktivnost.
Poleg tega je oznaka Made in USA pri ameriških porabnikih, ko se odločajo, kaj bodo kupili, še vedno
upoštevanja vreden dejavnik.
Pomemben dejavnik reindustrializacije je t. i.
energetska renesansa. ZDA zaradi izkoriščanja plina in nafte iz skrilavca, kar jim je omogočilo razvoj
novih tehnologij, postajajo vse bolj neodvisne od
uvoza tuje energija. Ameriška industrija ima tako
na voljo poceni domačo energijo, drugje po svetu
je energija občutno dražja. Tako je prvič v 16 letih
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produkcija v ZDA presegla uvoz.  Združene države
Amerike imajo tudi demografske prednosti: Američani so v povprečju precej mlajši kot prebivalci v
drugih industrijskih državah – povprečni Američan
je star samo 36,9 leta.
Dežela neomejenih možnosti je še vedno vabljiv
cilj za množice priseljencev: priseljevanje na eni
strani prinaša težave, vendar hkrati tudi prednosti:
stroški pokojninskega sistema, zdravstvenega zavarovanja in odplačevanje dolgov namreč slonijo na
trdnih demografskih temeljih.

Blagovne znamke, izvoz,
neposredne naložbe

ZDA so med največjimi izvoznicami – na četrtem
mestu za Kitajsko, Nemčijo in Japonsko. Ameriški
avtomobili zadnje čase sicer pri tujih kupcih ne gredo za med, a blestijo izdelki podjetij, kot so Apple,
Procter & Gamble ali Ralph Lauren, ki se dobro prodajajo po vsem svetu.  Dobro so se odrezale tudi pri
privabljanju neposrednih tujih naložb. Lani je bilo v
ZDA $736 milijard neposrednih tujih naložb, kar pomeni 15 odstotkov vseh neposrednih tujih naložb na
svetu. S tem so ZDA zrinile z vrha lestvice Kitajsko.
Apple, Google, IBM, McDonald´s, Coca-Cola,
AT&T, Microsoft, Marlboro. In Visa. To je devet blagovnih znamk z najvišjo vrednostjo na svetu, vse
so ameriške. Šele na desetem mestu je kitajsko
podjetje China Mobil.

Najboljše univerze,
svetovna valuta …

ZDA so vodilne na tehnološkem področju. Imajo
podjetja, kot so Apple, Facebook ali Qualcomm.
Naložbe v nove tehnologije so v obdobju od leta
2008 rahlo narasle, medtem ko jih je v zahodni
Evropi, na Japonskem in Kitajskem manj.   Tudi
najboljše svetovne univerze so v ZDA: Harvard,
MIT ali Yale. Med deseterico najboljših na svetu jih
je kar šest. Prav tako je ameriški dolar še vedno
najpomembnejša svetovna valuta, in to z velikim
naskokom pred zasledovalci. Konec leta 2012 je bilo
62 odstotkov denarnih rezerv v centralnih bankah
po svetu v dolarjih.
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Tilen Mlakar

PETEK TRINAJSTEGA
Petek trinajstega se vsako leto na koledarju pojavi vsaj enkrat in največ trikrat. Letos je
to septembra in decembra. In vsakič lahko v medijih zasledimo prispevke, ki se sprašujejo in
ugibajo o resničnosti ene najbolj razširjenih vraž v današnjem svetu: da je petek trinajstega
nesrečen dan.

Kako se je začelo?
Najprej naj omenimo, da je začetke vraže zelo
težko izslediti. Raziskovalci si še zdaleč niso enotni,
od kod izvira. Najslavnejši teoriji umeščata njen
izvor ali v nordijsko mitologijo ali v nasilno ukinitev
reda templarjev, ki se je zgodila ravno na petek
trinajstega oktobra leta 1307. A to so bolj ugibanja
in posredne povezave kot kaj drugega. Dejstvo je
namreč, da se petek trinajstega kot nesrečen dan
prvič omenja leta 1869, bolj popularna pa je ta vraža
postala šele v 20. stoletju. Povod za popularizacijo
je bil zelo verjetno roman Thomasa W. Lawsona z
naslovom Petek trinajsti iz leta 1907. Olje na ogenj
pa je prilila tudi serija grozljivk z enakim naslovom.
Ker torej ni dokaza, da obstaja neposredna povezava med določenim nesrečnim dogodkom in vražo v
današnji obliki, je verjetno pravilno sklepanje, da gre
pri petku trinajstega pravzaprav za združitev dveh
različnih vraž. Prva pravi, da je nesrečen vsak petek.
Ta misel je v nekaterih evropskih narodih prisotna
že vsaj od 14. stoletja, po vsej verjetnosti pa izhaja
kar iz dejstva, da je bil na ta dan križan Jezus.
Druga je še starejša in univerzalnejša. Število
dvanajst namreč ni število polnosti le v antičnem (na
Olimpu je bivalo 12 bogov), judovskem (12 izraelovih rodov) in krščanskem izročilu (12 apostolov),
temveč tudi v drugih izročilih. V nasprotju s tem je
bila trinajstica vedno tista, ki polnost kvari, zato
prinaša nesrečo.

Kaj povzroči strah?
Vsako vraževerje in strah ima tudi svoje praktične
posledice. Česar se človek boji, tega se tudi izogiba.
Petek naj bi bil že na splošno slab dan za potovanje
ali začetek daljše poti. Še toliko bolj naj bi to veljalo
za petek trinajstega. Mnogi si zato ne upajo iti niti v
službo, tisti najbolj vraževerni pa se ne ganejo niti
iz postelje.

Znanstvena odkritja
Strah pred petkom trinajstega na življenje ljudi
vpliva na več načinov.
Ekonomisti v Združenih državah Amerike so izračunali, da se na vsak tak dan sklene kar za 800
do 900 milijonov dolarjev poslov manj kot običajno. Očitno se zdijo ljudjem posli, sklenjeni takrat,
bolj tvegani. Britanski znanstveniki so po analizah

prometnih nesreč ugotovili, da je na te dneve v letu
več verjetnosti, da bomo imeli prometno nesrečo in
pristali v bolnišnici. A po mnenju psihologov vzrok za
to ni nesrečni dan, temveč strah ljudi, da se jim bo
zgodilo nekaj slabega, zato so nemirni in posledično
slabši vozniki.
Pretiran strah pred petkom trinajstega je namreč
bolezensko stanje in ima svoje ime: paraskevidekatriafobija (gr. »paraskeví« pomeni petek, »dekatreís« pa trinajst). O njej govorimo, ko oseba zaradi
strahu spreminja svoje življenjske navade in ji ta
onemogoča normalno delovanje. Po nekaterih podatkih za njim trpi okrog 20 milijonov Američanov.
A strah tudi ni vedno samo slab. Nizozemski center
za zavarovalno statistiko je ugotovil, da je v njihovi
državi na petke trinajstega manj prometnih nesreč
kot na navadne petke, in to le zato, ker zaradi vraže
takrat veliko ljudi ostane doma. Smo torej na nesrečne petke na cestah bolj ali manj varni? To je odvisno
predvsem od tega, kako to vražo sprejemamo.

Krščanski odgovor
Vraže nerazložljive in navadno negativne dogodke
pripisujejo neznanim silam. Pogosto jih nato želijo s
posebnim dejanjem obvladati. Gre torej za določene
neracionalne strahove in željo, da bi neko nadnaravno moč obvladali sami. Zato vraževerje pravzaprav
ni daleč od magije. Ni čudno, da se ga je krščanski
nauk vedno skušal izogibati. Kristjani verjamemo,
da je stvarnik sveta Bog, ki ni nobene stvari ustvaril
same na sebi slabe ali take, ki bi prinašala nesrečo.
Zato ne petek ne število 13 ne moreta biti nesrečna.
Če pa nas je že nečesa strah, je najboljša in edina
učinkovita pomoč molitev. Samo Stvarnik ima moč,
da spreminja tok dogodkov. Od nas želi, da stvari,
ki jih ne zmoremo, ne razumemo ali se jih bojimo,
prepustimo njemu. Tega zaupanja božjemu načrtu
nas je učil Jezus: »Ali ne prodajajo dveh vrabcev
za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade
na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi
lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste
vredni več kakor veliko vrabcev« (Mt 10,29-31).
Če verjamemo v božjo ljubezen do nas, se nam ni
potrebno ničesar bati. Tako lahko odgovorimo tudi
na vprašanje apostola Pavla: »Kdo nas bo ločil od
Kristusove ljubezni?« (Rim 8,35). Petek trinajstega
prav gotovo ne. Zato le brez strahu!

ZANIMIVOSTI:
Po nekaterih podatkih naj bi bilo v ZDA več kot 80
odstotkov vseh stolpnic brez trinajstega nadstropja.
Zaradi strahu pred trinajst ga mnogi poskušajo kar izpustiti iz štetja. Dvanajstici enostavno sledi štirinajst.
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Na vražo petka trinajstega niso odporni niti državni voditelji. Med najbolj znanimi vraževerci sta
bila Napoleon in ameriški predsednik Franklin D.
Roosevelt.
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Med slavnimi ljudmi, ki so se rodili na petek trinajstega, so ameriški predsednik Thomas Jefferson,
dvojčici igralki Mary-Kate in Ashley Olsen (spomnimo
se ju iz nanizank Nora hiša in Dvojčici) ter pokojni
raper Tupac Shakur.
Na petek, 13. aprila 2029, se bo zemlji zelo približal
asteroid 2004 MN4, velik 320 metrov. Ob odkritju so

se znanstveniki bali, da bi utegnil Zemljo celo zadeti,
vendar je bil strah na srečo neutemeljen. Bomo pa
zato lahko na nebu opazovali svetel prelet asteroida.
Od leta 1936 v ZDA deluje poseben klub, katerega člani se dobivajo vsak petek trinajstega. Želijo
dokazati, da vraža ni resnična, zato ob svojih shodih
počnejo vse, česar se vraževerje ogiba.

islam

Marko Kremžar

ISLAM IN EVROPA (2)
Vnovični vdor v Evropo
Vodstvo islamskih dežel je bilo že dolgo v rokah
Turkov, ki so leta 1071 premagali bizantinsko vojsko
v Mali Aziji in prišli v bližino Carigrada. Zaradi križarske navzočnosti osvajanj niso nadaljevali do leta
1354, ko so na severu Egejskega morja postavili prvo
stalno vojaško oporišče na vzhodu evropske celine
in pričeli od tam prodirati proti zahodu. Temu so se
upirali Srbi, a bili leta 1389 poraženi na Kosovem
polju. Leta 1397 so Turki osvojili Grčijo, čeprav se je
glavno mesto nekdanjega cesarstva, Bizanc, skoraj
obkoljeno od muslimanov, še branilo. Po dolgih bojih
so Turki dokončno osvojili Bizanc ali Carigrad 29.
maja 1453. S tem je bilo konec vzhodnorimskega
cesarstva in islamu, ki je že obvladal skoraj vse
Sredozemlje in del Balkana, so bila odprta vrata v
srednjo Evropo. Leta 1463 so Turki osvojili Bosno,
leta 1489 premagali Srbijo (Kosovo polje), leta 1526
pa vdrli na Madžarsko in prodirali naprej v Evropo.
Tri leta kasneje (1529) je sultan Sulejman Veličastni
napadel Dunaj. Pričel je oblegati mesto, a se je moral
zaradi hude zime umakniti.
Ker so muslimani obvladovali Sredozemsko morje
in s tem povezane trgovske poti ter ogrožali obmorska mesta, so sklenile leta 1571 sredozemske
države: Španija, papeška država in Benetke prenesti
boj proti islamu na morje. Pod imenom Sveta liga
so zbrali floto z 210 galejami in drugimi ladjami, z
31.000 vojaki in 1.800 topovi pod poveljstvom don
Juana Avstrijskega, ki je bil nezakonski sin cesarja
Karla V. in polbrat španskega kralja Filipa II. Pri Lepantu v grškem morju so 7. oktobra 1571 napadli
turško ladjevje, ki je bilo sestavljeno iz 290 galej s
25000 vojaki, 41.000 veslači in 750 topovi. Na ladje
lige je poveljnik brodovja namestil oddelke španske
pehote, ki so bili oboroženi z arkebuzami. V hudi in
dolgo neodločeni bitki so bili Turki poraženi in so
rešili od vse armade le 30 ladij, medtem ko so bile
izgube lige razmeroma majhne. To je bila v evropski
zgodovini zadnja pomorska bitka, kjer so se bojevale
na obeh straneh galeje, to je ladje na vesla.
Bitka pri Lepantu, ki jo je spremljala z molitvijo
rožnega venca vsa krščanska Evropa, je pomenila
konec turške premoči v Sredozemskem morju. Ker
pa liga te zmage ni izrabila, da bi osvojila tudi turška
obmorska mesta, je na celini ostal muslimanski imperij nedotaknjen. Po zmagi se je sveta liga razšla,
vojna na evropskih tleh pa se je nadaljevala. Turki
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so prodirali polagoma, a vztrajno v srednjo Evropo in
ogrožali tudi Slovenijo. Vojaške enote iz slovenskih
dežel so sodelovale v obrambnih bitkah pri Kisegu
(1532) in Sigetu (1566) pa tudi drugod na območju
Vojne krajine.

Odločilni bitki

Na vzhodnem delu evropske celine je prvo odločilno bitko z islamom zmagovito izbojevala leta
1593 pri Sisku slovenska vojska pod vodstvom
grofa Andreja Turjaškega. Turška armada, ki je štela
40.000 mož, je pod poveljstvom Hasan paše oblegala
trdnjavo Sisak, ki je na sotočju Save in Kolpe zapirala Turkom prehod v Slovenijo ter proti Benetkam
in Rimu. Na god sv. Ahaca, 22. junija, je prišla na
pomoč obleganemu Sisku slovenska vojska, ki je
štela manj kot 5.000 mož. Brez odlašanja, takoj ob
prihodu zgodaj popoldne, so napadli Turke najprej
težki konjeniki pod vodstvom znanega slovenskega
viteza Adama Ravbarja. Ko je poveljnik Andrej Turjaški videl, da so se Turki pričeli umikati pod silovitim napadom Ravbarjeve konjenice, je poslal v boj
pehoto, oboroženo z arkebuzami, ki je strla turški
odpor. Pod točo krogel so se Turki pričeli umikati
čez Kolpo. Ko so to videli obleganci v trdnjavi, so
naredili izpad in s tem povečali preplah turške vojske, ki se je reševala z begom. Na bojišču so pustili
tisto popoldne Turki 10.000 mrtvih, med katerimi
je bil tudi poveljnik Hasan Paša. Slovenska vojska
je zaplenila 39 topov, 10 turških zastav, med preostalim plenom pa tudi dragocen plašč Hasan paše,
ki ga je Andrej Turjaški podaril ljubljanski stolnici.
Škof Hren je dal napraviti iz njega mašni plašč, ki
je zdaj v slovenskem Narodnem muzeju. Zmaga pri
Sisku je ustavila prodiranje islama proti zahodu. Ko
je zvedel za izid boja avstrijski cesar Rudolf II., je
ukazal v cerkvi slovesen “Te Deum”, papež Klemen
VIII. pa je poslal Andreju Turjaškemu osebno pismo
s priznanjem in zahvalo. To je bila prva krščanska
zmaga nad Turki na kopnem od začetka pohoda
islamskih čet na Evropo z vzhoda. V tem pogledu
jo smemo primerjati z zmago pri Covadongi, kjer je
osemsto let prej don Pelayo na čelu Asturijcev dosegel na Pirenejskem polotoku prvo zmago nad Mavri.
Slovenska vojska Andreja Turjaškega je s to zmago
dokončno preprečila prodiranje Turkov v Slovenijo
in preko nje na Apeninski polotok.
Naslednji odločilni boj proti Turkom se je bil pred
Dunajem leta 1683. Tokrat je poveljeval dobro pri277
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pravljeni turški armadi, ki je štela 130.000 mož,
Prvo zmago nad islamom na vzhodu Evrope je izveliki vezir paša Kara Mustafa. Cesar Leopold se je z
bojevala slovenska vojska pod Andrejem Turjaškim,
družino, večjim delom vojske in prebivalstva umaknil
ki je prišla na pomoč obleganemu Sisku, končno
z Dunaja v mesto Linz ter pustil v glavnem mestu
zmago nad njim pa je dosegela poljska vojska pod
le posadko 4.000 mož. Papež
poveljstvom Jana Sobieskega,
Jan Sobieski III.
Inocenc XI. je pozval krščanske
ki je prišla na pomoč obleganevladarje, naj pridejo na pomoč
mu Dunaju.
obleganemu Dunaju. Španci so
Konec dobe
poslali denarno pomoč, FrancoPo tisoč letih bojev je islam
zi pa se za poziv niso zmenili.
z
vojaškim
porazom izgubil
Ko so Turki že razstrelili del
osva
j
alni
zagon.
V zadnjih deobrambnih zidov in pripravljali
setletjih
pa
je
postal
terorizem
zadnji napad na mesto, je prišel
ena od poti, ki vrača občutek
na pomoč krščanskemu Dunaju
poslanstva tako muslimanom,
s svojo vojsko poljski kralj Jan
ki ga odobravajo, kakor onim,
Sobieski III. V jutranjem mrazu
ki ga zavračajo. Islam, najmlajši
so 11. septembra 1683 Poljaki
od abrahamskih monoteizmov,
napadli številnejšo turško arpostaja na začetku novega ti
mado. Težka poljska konjenica
sočletja znova vojaška, kulturna
je strla turški odpor in pognala
in demografska sila, ki ob brezstotisočglavo množico islamske
brižnosti nekdaj krščanskega
armade v beg. Po zmagi se
sveta polagoma spreminja et
je kralj Jan Sobieski III. vrnil
nično pa tudi kulturno vsebino
na Poljsko in bil verjetno edini
Evrope. Skozi stoletja je krščanstvo dajalo Evropi
vojskovodja v zgodovini, ki se z zmago ni maral
povezovalno silo za odpor proti osvajalcem, katerih
okoristiti. Njegova pomoč Dunaju je bil v resnici zad
skupni imenovalec je bil islam. Te duhovne vezi, se
nji križarski pohod v tisočletnem boju Evrope proti
zdi, danes ni več. Kako jo bo nadomestila Evropa v
osvajalnim naklepom islama. Po tem porazu si turški
imperij ni več opomogel.
dobi novih globalnih izzivov?

preganjanje kristjanov

VIETNAM
Hanoj proti beatifikaciji kardinala Van Thuâna.
Vienamske oblasti so preprečile slovstvenemu
kritiku Nguyên Hoang Ducu vkrcati se na avion za
pot v Rim. Imenovani je najvažnejša priča v procesu za razglasitev za blaženega kardinala Frančiška
Ksaverija Nguyên Van Thuâna (1928-2002). Priča
je bivši funkcionar Urada za verske zadeve in javne
varnosti. 5. julija letos so ga pričakovali v Vatikanu za
obred zaključitve škofijskega procesa za beatifikacijo
vietnamskega kardinala. Kljub uradnemu povabilu so
ga zadržali vietnamski funkcionarji javne varnosti.
Eden izmed razlogov je tudi, da Hanoj nasprotuje
celotnemu procesu za beatifikacijo.
Kot je povedal voditelj vietnamske sekcije Radio
Free Asia, je Nguyên Hoanc Duc prišel na hanojsko
letališče Nôi Bai. Pokazal je vozni listek pri vhodu
družbe Thai, s katero bi moral leteti v Italijo. Tedaj
so zahtevali, naj se javi v uradu javne varnosti na
letališču.
Eden uradnikov je vietnamskemu razumniku sporočil, da “nima dovoljenja” zapustiti državo ne da bi
pri tem navedel vzroke, na katerih temelji odločitev.
Dodal je samo, da “izvaja ukaze”. Po daljših razgovorih in diskusijah je prizadetemu potniku uspelo priti
do neke ustne izjave, v kateri je bilo “izrecno pove278

dano”, da mu je oblast prepovedala zapustiti državo.
Med razlogi za poseg obmejne policije je “nestrinjanje” komunistične vlade s kanonizacijo kardinala, ki je
v svojem dolgem in burnem življenju prestal 13 let v
komunističnih zaporih. Komunistična vlada poudarja
“dolgo bivanje” visokega prelata v vladnih zaporih.
Drugi razlogi so vezani na “osebnost” slovstvenega
kritika, bivšega državnega funkcionarja, danes neodvisnega pisatelja, ki pogosto kritizira oblast.
Nguyên Hoang Duc je danes poznan in cenjen zaradi svojega literarnega dela, njegovo življenje pa je
tesno povezano z življenjam svetniškega kandidata
kardinala Van Thuâna. Iz srečanja z njim je nastala
tudi želja po spreobrnjenju. Bivši državni funkcionar
je “občudoval” kardinalovo osebnost, ob srečanju s
kardinalom pa je bil deležen treh “čudežev”: spreobrnjenja h krščanski veri, ozdravljenja od bolezni
in razodetja nekega bodočega dogodka. O svoji poti
do spreobrnjenja v katolištvo in o krstu pripoveduje
v besedilu z naslovom: “Hoja vere s posredovanjem
Frančiška Ksaverija Nguyên Van Thuâna”. Prav ta
spis je veliko pomenil v procesu za beatifikacijo
vietnamskega kardinala, ki jo pa hanojske oblasti
hočejo ovirati.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega malce mastnega misijonskega cekarja

KOČLJIVA NOČ
Japonska je res moderna dežela s svojimi 127
milijoni prebivalcev. Kjerkoli v svetu se pojavi kaj
novega, kar bi se dalo spremeniti v denarno pomenljiv izdelek, to novost Japonci kupijo kot licenco, jo
potem temeljito preštudirajo, da bi to stvar lahko
sami izdelovali, a tako spremenjeno, da jih nihče ne
bo mogel obdolžiti kraje ali goljufije. Menim, da se
ne motim, ko s te strani opisujem Japonsko.
Na deželi je pa drugače. Sicer skuša dežela posnemati naprednost mest, kolikor je to mogoče,
obenem pa ljubosumno ohranja vse tisto, kar daje
vasem in pokrajinam njihovo dragoceno – in skrbno
čuvano – posebnost. To stopnjuje še posebej sama
narava, ki se v svojih barvah in oblikah čudovito
razlikuje od hriba do hriba, od obale do obale, od
ravnine do ravnine. Pod tem vidikom je Japonska
ena sama blagajna za turizem...
Povabljen sem bil na deželo v osrednji Japonski.
Pokrajina, ki jo imam v spominu, ima sicer železnico,
a njene železniške postaje so brez železničarja, se
pravi nekoga, ki bi prodajal in sprejemal vozne karte. Kupiš jih v velikem oddaljenem mestu in menda
vedo za število vsakdanjih potnikov, da jim zaupajo.
Po nasvetu sem kupil povratno karto, tako da so me
lahko imeli v evidenci. Z mirno vestjo, osvetljeno z
jesenskimi zvezdami v sicer kot kotel črni pokrajini,
se napotim k družini, ki me je povabila. Nekaj časa
hodim med nekaj potniki, ki so bili izstopili z menoj.
Polagoma jih je zmeraj manj. Preden smo se razšli,
so mi pokazali v daljavi razsvetljena okna samotne
domačije.
»Kar naravnost,« mi svetuje starejši možakar, »ne
morete zgrešiti.« In doda: »Pazite, da vas njihov pes
ne napade; zelo ga veseli raztrgati hlače.«
Oborožen s tema nasvetoma pogumno – a ne
prehitro – korakam po dokaj svetli cesti. V roki
nosim lahko prtljago – ideal je potovati neobložen
– in v rumenkast papir zavito japonsko pogačo, dar
družini, ki me je povabila. Spremljajo me drevesa
ob robu ceste in oblaki, ki zamenjajo zvezde. Hiša z
lučjo v daljavi je še zmeraj vidna. Ne vem, ali imam
že polovico poti za seboj. Na moji desni se oglasi
– žaba. Že dolgo je nisem slišal. Torej mora biti v
bližini nekaj kakor velika mlaka, si mislim, morda
celo močvirje.  Ali sega tu in tam celo čez cesto, ki
je še komaj vidna? Pod drevo odložim v papir zavito
pogačo, ki je tako spretno zavita, da se zdi škatla.
Aktovke pa ne dam iz rok. Previdna navada, lahko
rečete. Previdno stopim s ceste v travo. Žaba – ali
žabi podobna žival – se znova oglasi. Luč v daljavi
se ne spremeni, le malce bližja je. Najbrž je nekje
na hribu, ker me hišna luč ne doseže. Previdno stopam. Začutim nekaj kakor vonj po vlagi. Spet se
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žaba oglasi, kot da bi me hotela zvabiti bliže. Pod
nogami začutim vodo. Ob čevlju je kamen; vržem
ga v temo pred seboj. Upam, da ne bo zadel žabe.
Pljusk se sliši, a je plitev. Vžigalic nimam, tudi žepne
svetilke ne, čeprav sem si že tolikokrat obljubil, da
jo bom kupil. Ni izključeno, da sem na dnu svojega
misijonarskega bitja – len. Obrnem se in grem nazaj
k cesti, ki jo bolj slutim kot vidim. Bolj oddaljena
kot doslej se spet oglasi žaba. Komaj jo čujem, ker
vidim pred seboj nekaj belega. Ko sem čisto blizu,
vidim, da je od moje pogače ostal le papir, ne preveč
razcefran, a vendar samo papir. Pogače ni bilo več.
Krokarji? Videl sem jih, ko sem se bil ozrl v nebo
na železniški postaji. Nekaj kosov papirja vzamem
s seboj, da bodo kraji verjeli.
Hiša je stala na majhni vzpetini. Ali se da priti v
hišo, ne da bi me pes odkril? Debele hrastove duri se
zdijo nedostopne. Nobenega sledu o zvoncu. Moram
okrog zidu. Na pol poti vidim, da je hiša tako zgrajena, da se njen hrbet združi z vzpetino in se z njo
spusti v nižino. Preden se spusti navzdol, zagledam
– grobove. Spomnim se stare kmečke navade, da ljudje na vasi pokopljejo svoje drage (se pravi njihove
zemeljske ostanke, ki brez duše niso več ljudje) poleg posestva, na katerem že od davnega prebivajo.
Na enem ležečem nagrobnem kamnu sedita krokar
in mladič in nekaj zobata. Mojo pogačo? Še danes
ne vem, kaj sta dejansko uživala. Za raziskovanje
ni bilo možnosti, ker je znotraj zidu začel lajati pes.
Nekje se zid odpira. Mogočen žarek luči me oblije.
Kdo je za lučjo, ne vidim, a se priklonim.
»Pozdravljeni, gospod pater,« me nagovori moški
glas, »čakali smo na vas, pridite!« nadaljuje.
»Oprostite,« rečem z ostanki papirja v rokah, »le
to je ostale od mojega darila. Menda so mi krokarji
ukradli pogačo,« dodam.
»Ali pa divja svinja, ki hodi okrog z mladiči inn
išče hrano,« razlaga gospodar.
Ob glavnem vhodu me gleda velik pes. V napol
odprtem gobcu se svetijo zobje. Za moje hlače? Hitro
stopim pred gospodarjem v hišo. Za menoj golči pes.
Me bo čakal na povratku? Morda je dedno obremenjen, ker ga motijo hlače? Misli ne morem izpeljati,
ker me v veliki sobi pozdravi gospodarjeva žena.
In poleg nje stoji njena hči, enako smehljaje. Ko se
jima priklonim, se spomnim. Dekle z lepim imenom
Damiana... pred dolgimi leti me je njega prijateljica
prišla obiskat. Komaj deset let po veliki vojski je bilo
deklet na Japonskem veliko več kot fantov – fronta
jih je ogromno požrla. In dekleta so se ogledovala po
možnostih... japonsko vljudno, nevsiljivo, smehljaje... in vendar. V mojem primeru se je milost božja
izkazala za močnejšo. Ali se me še spominja?
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Od priklona se vzravnam in gospa iztegne roko
mimo hčere v ozadje, kjer šele zdaj opazim mladega
moškega:
»Hčerin mož – danes praznujemo deseto obletnico njune poroke. Moja hči Damiana.«
»Čestitam iz srca!« In jima stisnem roko. Niti za
hip se ne potopim v oči še zmeraj lepe Damiane.

Roko stisnem s pogledom na vrat. V mojem obrazu
je resnično veselje.
Mimogrede: pes mi tisto noč ni raztrgal hlač.
Morda je nagonsko čutil, da v tej družini nisem stoodstoten neznanec. Čeprav se nihče ni z besedami
dotaknil pravih povojnih let. Vsakdo ve, da so takšne
stvari kočljive.

ČAD
nujna pomoč

področju, Benin, Burkina Faso, Slonokoščena obala,
Gabon, Mali, Nigerija, Senegal, Sierra Leone in Togo
podpisale mednarodne dogovore za varstvo nedoletnih, ne investirajo potrebnih denarnih sredstev.
Kriminalna združenja tako plačajo za otroka manj
kot 50 evrov in obljubljajo družini boljše življenje,
izobrazbo in denar. Kot povedo misijonarji, je glavni
vzork revščina, povpraševanje po delovni sili, razbite
družine, spori, tradicija in splošna neenakost. Pomagati skušajo s sprejemnimi hišami, z opazovalci na
mejah, s telefonskimi linijami za mlade in ponovnim
vključevanjem v družine. Agencija Fides.

V svojo domovino se vrača na tisoče državljanov,
predvsem otrok. Hočejo se izogniti negotovosti v
sosednji Centralnoafriški republiki, sudanskem Darfurju, Libiji in Nigeriji. Mnogi otroci prihajajo sami,
ker so brez staršev ali pa ločeni od njih. Povratniki
iščejo varno zavetje v krajih, ki so daleč od državne
meje, nujno pa potrebujejo osnovno pomoč: hrano,
zdravila in kar je potrebno za šolanje. Krajevni viri
tudi poročajo, da zaradi negotovosti v državah, ki
mejijo na Čad, prihajajo begunci iz Sudana, Libije,
Nigerije in Centralnoafriške republike. Zaradi tega
manjkajo osnovne dobrine: bivališča in hrana. V
mestu Tissi na darfurski mejo je od 22.000 čadskih povratnikov 15.826 otrok, kar je 72%. V vasi
N'Gubua je od 1.300 nigerijskih beguncev 771 otrok,
kar je 60%, od teh je 268 mladoletnih popolnoma
samih. Iz Nigerije so se vrnili čadski učenci koranskih
šol. Cela vrsta spopadov med etničnima skupinama
Misseriya in Salamat v zapadnem Darfurju, je prisilila v beg na tisoče ljudi. Mednarodne organizacije
skušajo pomagati, kjer je mogoče, predvsem pa
organizirajo poletne tečaje, da bi se lahko begunski
otroci prihodnje šolsko leto pridružili rednemu šolanju. Agencija Fides.

KOLUMBIJA
mučenje otrok
V glavnem mestu Bogota vsak dan sprejmejo
45 otrok in mladih, ki so žrtve mučenja, v Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ki je namenjen
varstvu družine in mladoletnih. Po podatkih iz leta
2012 je bilo samo v glavnem mestu registriranih
18.000 primerov nasilja in zlorabe mlajših od 18 let.
V treh primerih od štirih so bili rablji sami starši. Iste
ga leta je doživljajo nasilje 7.000 otrok, mlajših od
5 let, v starosti 6 do 13 let je bilo 6.560 primerov, v
starosti 14 do 17 let pa skoraj 5.000. Agencija Fides.

SVET
milijoni otroških sužnjev
Salezijanski misijoni so v svoji kampanji sporočili,
da je na svetu več kot milijon otrok žrtev trgovine z
ljudmi, drugih 9 milijonov pa je sužnjev. Misijonarji
obveščajo, da v Zapadni Afriki več kot 300.000
prodanih otrok konča v rokah mafije, ki jih potem
preprodaja za hišne delavce, za rudarje, za delo na
poljih ali za prostitucijo. Čeprav so države na tem
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ZIMBABVE
tretjina otrok
podhranjenih
Da je kronično podhranjen vsak tretji otrok je
izjavil predsednik Mugabe, ko je predstavil narodni
načrt za prehrano. Njegov cilj je zmanjšati posledice slabe letine. Po njegovem mnenju se je položaj
poslabšal zaradi povišanih cen hrane in podnebnih
sprememb. Število pomoči potrebnih je od leta
1995 zraslo za 20%. Pri četrtini otrok, ki so umrli
pred dopolnjenim petim letom, je bila vzrok smrti
podhranjenost. Marca je vlada cenila število ljudi, ki
potrebujejo takojšnjo pomoč v hrani na 1,400.000
oseb. Kot poroča krajevni časopis, prihaja iz Zambije
150.000 ton koruze, ki jo bodo razdelili. Zimbabve
ima preko 12 milijonov prebivalcev, od katerih je
večina kmetov. V preteklih letih, predvsem 2008 in
2009 je bilo od pomoči za preživetje odvisnih preko
3 milijone ljudi. Agencija Fides.

ZAMBIJA
škofje proti ustavni
oznaki “krščanska dežela”
Zambijski škofje nasprotujejo predlogu, da bi
Zambija v preambuli nove ustave označena kot
“krščanska dežela”. Glavni razlog je, da ni mogoče
v življenju izpolnjevati vrednote in zapovedi krščanstva kar z neko izjavo. Poleg tega pa ne gre
odpraviti načela ločitve vere od države. Zambija je
mnogoverska država. Razglasiti jo za “krščansko”,
pomeni biti v nasprotju z oznako, da je vera ločena
od države, kar je predloženo v istem besedilu. Škofovska konferenca je imela tudi nekaj pripomb glede
načel kakor izkoriščati naravno bogastvo dežele, da
bo v korist domačinom, kar pomeni preprečiti zlorabe
multinacionalk. Agencija Fides.
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KAMERUN
malarija napada otroke
Leta 2010 je bilo na vsem svetu registriranih
okrog 219 milijonov primerov malarije. Zaradi nje
je umrlo 655.000 ljudi. Od tega je bilo 90% smrti
v Afriki. Kljub temu pa se je od leta 2000 do zdaj

število smrti zaradi malarije po vsem svetu zmanjšalo za 25%. Veliko zasluge pri tem imajo mreže
proti komarjem, ki so jih delili zastonj. Kljub temu
so v Kamerunu še vedno trije otroci od desetih v
nevarnosti, da zbole za malarijo. Eden največjih
zdravstvenih problemov je hitra diagnoza bolezni.
Agencija Fides.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

LAŽ, SPRENEVEDANJE
IN ODIRANJE
Slovenec dela za kilogram belega kruha kar 23 minut, kar je skoraj trikrat več kot Avstrijec in štirikrat več kot Švicar.
To ni kaka iz trte izvita trditev, ampak poročilo, ki sem ga našel na Siol.net 14. julija letos. Če odmislimo tuje registracije, ki so v kolonah avtomobilov, ki se valijo dopustovat na morje, bi človek pomislil, da se Slovencem prav dobro godi, da si lahko privoščijo take dopuste. Ob gornji ugotovitvi
pa se porodi drugačno preračunavanje. Če so osnovne dobrine, kot je kruh, trikrat ali celo štirikrat dražje, kot je to v tistih delih Evrope, ki se že motajo
ven iz gospodarske krize, potem si lahko predstavljamo, kakšne so razlike v ceni drugih dobrin, ki niso ravno osnovne za preživetje. Kdor si jih hoče
privoščiti, mora imeti temu primerne dohodke. In tu se človek vpraša, ali tisti Slovenci, ki si vse to lahko privoščijo, res v povprečju toliko delajo, da svoje
sorazmerno visoke dohodke tudi zaslužijo.
Vse kaže, da take vrste raziskava ponovno vodi k ugotovitvi, da je v Sloveniji še vedno velik odstotek ljudi, ki se mastijo ob državnih jaslih, ne da
bi njihovo delo bilo kaj drugega, kot da mažejo papir in hkrati uživajo privilegije, od katerih nočejo za nobeno ceno odstopiti. “Greh” prejšnje Janševe
vlade je bil, da so začeli izpodkopavati te privilegije, zato se je je bilo treba znebiti na glede na sredstva, zato je bilo treba tudi Janšo samega obsoditi
na zapor, čeprav ni niti enega dokaza za njegovo krivdo. Da je sodišče tukaj ravnalo po starih komunističnih načelih, kjer je partija ne glede na dokaze
odločala, kdo je kriv in kdo ne, ni nobenega dvoma. Drugače tudi ni mogoče, saj na področju slovenskega sodstva vedrijo in oblačijo prekaljeni stari
komunisti: predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša, predsednik Ustavnega sodišča Ernest Petrič in generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Nobena
skrivnost tudi ni, da ima dirigentsko palico v rokah garnitura komunističnih “old boys” pod vodstvom Milana Kučana, ki po stari navadi prikrito iz ozadja
ribarijo v kalnem. Tem seveda ne gre za nič drugega, kot le za to, da vse ostane pri starem, kvečjemu, da bi se po možnosti vrnili nazaj v balkanski kotel.
In tako so “strici iz ozadja” pod Kučanovim vodstvom spravili na vlado to, kar ima Slovenija danes. Čedalje bolj jasno je, da tudi tukaj velja pregovor, da
riba pri glavi smrdi, vlada pa pri predsednici. Takole je Bratuškovo v Reporterju opisala Zlata Krašovec pod naslovom “Resnicoljubna ni, malomarna pa”.
Zgodi se, da kakšna veselica ne uspe preveč, pa udeleženci dan
potem na vprašanje, kako je bilo, odgovarjajo: »No ja, siti ravno nismo
bili, žejni pa!« V skladu s tem bi o slovenski premierki Alenki Bratušek
lahko rekli: »Resnicoljubna res ni, malomarna pa!« Pa poglejmo najprej,
kako je z njeno resnicoljubnostjo.
»Socializem ni nekaj negativnega. Iz socializma imamo kar precej
dobrih stvari: brezplačno šolstvo, brezplačno zdravstvo, porodniška
v Sloveniji še vedno traja dvanajst mesecev, in to za relativno dobro
plačilo, naše mamice so še vedno lahko doma eno leto, imamo celo
brezplačne vrtce za drugega otroka. To so pozitivne stvari, ki smo jih
prinesli iz socializma,« je slovenska premierka Alenka Bratušek pred
nekaj tedni razlagala novinarki televizije Bosne in Hercegovine Saneli
Prašović-Gadžo. In ostala živa. Strela ni udarila v mikrofon, čeprav
si zapisano nedvomno zasluži vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.
Koncentracija neresnic in polresnic v vsega petinpetdesetih izrečenih
besedah je daleč presegla vsako razumno mejo.
Ko premierka zagotavlja, da socializem ni nekaj negativnega, je
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to seveda njeno osebno mnenje, ki morda izhaja iz odsotnosti osebne
izkušnje sistema, ki je v imenu neke bodoče skupne blaginje pogosto
grobo teptal pravice posameznikov in družbenih skupin. Ko govori o
brezplačnem šolstvu in zdravstvu, (najbrž namerno) pozablja, da so slovenski davki in prispevki med najvišjimi v svetovnem merilu; spregleda
pa tudi to, da človek z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem ne pride
veliko dlje kot do vratarja zdravstvene ustanove in mora za marsikatero
“brezplačno” storitev kakor tudi za “brezplačna” zdravila vsak mesec
odšteti kar spodoben znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Da o samoplačnikih sploh ne izgubljamo besed. Ko premierka tudi trdi,
da so naše mamice še vedno lahko z dojenčki doma vse leto, ji ne pride
na misel dodati besedo ali dve o prizadevanjih njene vlade, da poslej
ne bo več tako, saj naj bi po novem moral vsaj trideset dni dopusta
izkoristiti oče, sicer bosta starša na ta mesec lahko kar pozabila. Tudi
“relativno dobro plačilo” naj bi bilo po novem še precej bolj relativno
kot doslej, saj predlog novele zakona, ki ga je pripravila njena vlada,
predvideva tudi omejitve porodniškega nadomestila.
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Vse doslej našteto je morda še v mejah sprenevedanja. Ko pa premierka preide na nakladanje o brezplačnih vrtcih za drugega otroka, ki
da jih imamo še iz socializma, je to čisto navadna neresnica. Laž, če ne
ovinkarimo. Brezplačni vrtec za drugega otroka ni nikakršna dediščina
socializma. Brezplačni vrtec za drugega otroka je uvedla prva Janševa
vlada, in to kljub glasnemu zmrdovanju opozicije in medijev, ki so trdili,
da gre za navaden populizem. Z veliko privoščljivosti v smislu “Janša dal,
Janša vzel” je bil lani pospremljen tudi predlog zakona za uravnoteženje
javnih financ (ZUJF), po katerem naj bi zaradi krize vrtec za drugega
otroka ne bil več brezplačen, temveč bi morali starši prispevati trideset
odstotkov cene. Državni zbor je ZUJF potrdil šele potem, ko je krmilo
slovenske vlade prevzela Alenka Bratušek, ki pa se zdaj svetu brez
zadrege še kar hvali, da so pri nas vrtci za drugega otroka brezplačni.
Kakopak po zaslugi socializma.
Toliko o sprenevedanju in lažeh. Potrdilo o premierkini malomarnosti pa je prejšnji teden izdala kar ljubljanska fakulteta za družbene
vede, kjer je posebna komisija več mesecev presojala pogoje za to, da se
magistrici Alenki Bratušek zaradi plagiatorstva odvzame znanstveni naziv. Po dolgotrajnem tehtanju je komisija sklenila, da pri premierkinem
magisteriju nikakor ne gre za plagiat, temveč zgolj za »malomarnost, ki
pa ne more biti zadosten razlog za odvzem magistrskega naziva«. Sedaj,
ko je odločitev znana, tudi lažje razumemo, čemu je bilo zanjo potrebno
toliko časa. Zaradi bogastva slovenskega jezika so morali razsodniki
skrbno izbirati besede. Namesto tega, da je Alenka Bratušek ravnala
malomarno, bi prav lahko zapisali, da je bilo njeno ravnanje brezskrbno,
a bi to najbrž zvenelo preveč lahkotno; oznaka, da je bila brezbrižna,
bi v ospredje postavila premierkin psihološki profil; površna bi zvenelo
preveč osnovnošolsko, nemarna skorajda žaljivo in zanikrna prav tako;
reči, da je bila šlampasta, pa je jezikovno nesprejemljivo.
S pretehtano izbiro je komisija poskrbela za to, da Alenki Bratušek

ne bo treba odstopiti, kot je obljubila, če bi se njen magisterij izkazal
za plagiat, fakulteta za družbene vede pa je ohranila svoj nedvomni
renome.
O Sloveniji pogosto slišimo govoriti kot o družbi znanja, in nobenega
dvoma ni, da k temu slovesu veliko prispeva prav fakulteta za družbene
vede. Ker je premierka Alenka Bratušek vsej svoji malomarnosti navkljub
tam magistrirala z nalogo Statusna sprememba servisa za protokolarne
storitve iz neposrednega proračunskega uporabnika v javni gospodarski
zavod, si lahko veliko obetamo tudi od mladih intelektualnih moči, ki
se kalijo v naročju te institucije. Neverjetno je, s kakšno zagnanostjo se
lotevajo proučevanja naše stvarnosti, še bolj pa to, kako jim pri tem ni
tuja prav nobena žgoča družbena problematika.
Za boljšo predstavo naj navedem primer izjemne intelektualke B.
R. Ž., ki je pred tremi leti na FDV diplomirala z nalogo Pomeni bureka v
Sloveniji. Osnovna teza njenega znanstvenega izdelka je trditev, da je
burek v Sloveniji ena najbolj priljubljenih jedi. In več kot to. »Fenomen
bureka v slovenski kulturi je večplasten, saj se pojavlja in funkcionira
na različne načine in ne zgolj kot jed, zato se moja analiza osredotoča
na raziskovanje tistih plati bureka, ki morda na prvi pogled niso tako
očitne. V pričujočem diplomskem delu so s subjektivnega stališča analize
diskurza predstavljeni pomeni te jedi pri nas, pri čemer je primaren, torej
prehrambeni pomen bureka, izpuščen,« je zapisala avtorica te neprecenljive študije. Pri svojem raziskovanju se je opirala tudi na strokovna
besedila, kot so prispevek Striptiz – da ali ne, objavljen na spletni strani
24 ur, članek Burek? Ja, bitte!, objavljen v časniku Dnevnik, na definicija
besede klobasati na spletni strani Abecednik.com in – bržkone je bilo to
temeljno gradivo – na članek Burek za vse – vsi za džamijo, objavljen
v časopisu Kralji ulice.
Tako kot magisterij premierke Alenke Bratušek je tudi to izjemno
znanstveno delo mogoče najti na svetovnem spletu.

Z vidika celotne vlade in še delov opozicije je pa dr. Boštjan M. Turk orisal problem magisterija v Reporterju pod naslovom “Pokveka osebne identitete”.
Ko je Fakulteta za družbene vede v Ljubljani sporočila, da je magisterij Alenke Bratušek neproblematičen, kar se tiče odvzema naslova, se
je zgodilo dvoje. Najprej, fakulteta je svoj ugled (in status) žrtvovala za
pomiritev razmer znotraj sedanje vladajoče koalicije. Tisto, kar je Alenka
Bratušek predstavila kot magistrsko nalogo, seveda je plagiat. V njem
so neposredno prepisane strani: tudi če sodeluješ v nekem projektu,
moraš – da se tvoj prispevek loči od kolegov – navesti njegov vir. Brez
tega preprosto prepisuješ. V oči bode tudi dejstvo, da je literatura na
koncu naloge nanesena z vseh vetrov. V kakršnemkoli znanstvenem delu
se lahko navajajo zgolj enote, ki so neposredno (besedilno) povezane
z izdelkom: fakulteta za družbene vede je vse to vedela prav toliko kot
mi sedaj.
Obstajale so študije akademskih kolegov (Bernard Brščič, Matej
Makarovič, Matevž Tomšič), ki so “magisterij” sedanje predsednice
vlade postavile pred zrcalo, brž ko se je problem pojavil. Na osnovi
njihovih kriterijev (ki so bili utemeljeni na dejanski tvarini besedila in
so neoporečni), bi se ne mogla nobena akademska institucija, ki da kaj
na svoj ugled, izreči drugače, kot so se oni.
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A se je zgodilo nepričakovano, vendar ne nelogično. Fakulteta za
družbene vede se je odločila magisterij Alenke Bratušek zaščiti v njegovi “originalnosti” iz dokaj univerzalnega vzroka. Alenki Bratušek je
bila po načelu negativne kadrovske selekcije, ki je obvladovala družbo
titoističnega samoupravljanja, podeljena kakršna koli koncesija, če se je
le odločila za izjavo o lojalnosti čebinski tovarišiji. In za to se je odločila
prav tam, kjer taka odločitev največ šteje, to je v nekdanji Dolančevi
šoli za politične vede, današnji FDV.
Alenka Bratušek pa ni edina, ki je svoje prvenstvo prodala za skledo
leče. Senat FDV je “pokril” njeno nalogo iz preprostega razloga: če bi
bila razglašena za plagiat – kar bi po pravici morala biti – bi se ustvaril
precedenčni vzorec, ki bi lahko kot kriterij izločanja služil toliko in toliko
magisterijem, doktoratom in diplomam, ki so bili narejeni po enakem
načelu: poneverjeni, prepisani, ker je tako zahteval diktat negativne
selekcije. Desetine doktorjev, profesorjev, magistrov ali drugačnih “pomembnežev”današnje tranzicije bi se znašlo brez naslova, posledično pa
tudi brez družbenega položaja. Če bi Alenki Bratušek dokazali plagiat,
bi morala odstopiti kot predsednica vlade. Takisto bi moralo storiti še
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toliko in toliko ljudi, ki določajo usodo države. Je kdo videl in prebral,
predvsem pa kritično ovrednotil diplomsko delo Gregorja Golobiča? In
še pomembneje: je kdo potipal, kakšno je razmerje napak, poneverb in
drugačnih izmišljij v delih Slavoja Žižka? In tako naprej, od vidnejšega
k bolj prikritemu in narobe.
V vprašanju, kako je Alenka Bratušek koncipirala svoj “magisterij” in
kaj se je ob tem tam dogajalo, se skriva še pomembnejša, subjektivna
motivacija oz. osebna zgodba. Alenka Bratušek bi prepisovanje lahko
zavrnila, predvsem pa bi odstopila kot magistrica in kot predsednica
vlade sama. To bi bilo povezano z vprašanjem njene osebne integritete,
v obvezni sorazmernosti pa tudi z vprašanjem integritete bratovščine,
ki ji je omogočila meteorski vzpon spričo skrajno sumljivih zaslug. A
tega ni storila in ne namerava storiti. Razkritje njenega plagiatorstva
ob hkratnem servisiranju Dolančeve šole za politične vede s Kardeljeve
ploščadi je pokazalo, da je Alenka Bratušek človek brez elementarne
integritete, če poslanstvo univerzitetnega delovanja razumemo v
sklicevanju na tisto, kar nas od pamtiveka kot ljudi sploh vzpostavlja:
integer – ves in cel, neomadeževan, alma mater – duhovna mati in
prednica se glasijo stoletni nazivi za to institucijo.
A v tem ne smemo biti niti najmanj presenečeni. V Sloveniji je v
zadnjem tednu izšla knjiga Dejana Kaloha “Ko boter spregovori o sebi”.
To je pričevanje o najmočnejšem človeku nedavnih desetletij, o Milanu
Kučanu. V publikaciji je zbrano štirideset let delovanja dotičnika v totalitarnem sistemu, delno tudi v tranziciji. Citati, ki rekonstruirajo življenje
princa slovenske partije (in temè), so skrajno nenavadni za tisto, kar bi
lahko pojmovali pod naslovi, ki so sem mu od leta 1988 lepili na kožo
(takrat je Dnevnik začel akcije v njegovo “čast”). “Slovenec leta” je bil
skoraj dvajsetkrat, vmes je požel lovorik, ki jih tudi najbolj izčrpen kronist

ne bi zmogel popisati. A vse to ni imelo stika z njegovim bitjem. Kar
se je dogajalo, razodeva namreč Kalohova knjiga, ker govori o tistem,
kar je nesporno Milan Kučan mislil, bil in počel, o njegovem življenju s
stališča najstrožjega sodnika, njegovih lastnih izjav.
Te so za neki normalen razgled človeka postmoderne dobe katastrofalne. Milan Kučan je ovajal, zaradi njegovega ovajanja so ljudi
zapirali (afera Bruc), najzvestejšim sodelavcem je redno zabijal nož
v hrbet (Janez Kocijančič, Stane Kavčič), izdajal je in lagal, pretvarjal
se je in povzročal neznosno trpljenje neštetim. Najprej je nož v hrbet
porinil najožji družini: njegov oče je bil pač tipičen madžaron, ki bi ga
doletela kazen, če bi ne bil umrl pri Čačku. Njegov stric (s prav takim
priimkom kot avtor tega članka) je bil pripadnik razreda, ki so ga prav
Kučanovi tovariši po krivici pospravili s sveta. Bil je celo usmrčen tik po
koncu druge vojne.
Milan Kučan je bil tipičen stalinistični kader tretjega reda, brez
vsakršne moralne refleksije, ki jih je bilo v tovariških partijah v drugi
polovici dvajsetega stoletja na desetine tisočev. Da je tak človek postal
predsednik osamosvojene republike, je največja nesreča slovenstva, ki
si jo moremo predstavljati. S svojim negativnim zgledom je ustoličil
sistem, v katerem so “magisteriji” na Dolančevi šoli za visoke vede nekaj
samo po sebi umevnega.
V najgloblji plasti je uspešno inficiral tudi svoje zgodovinske nasprotnike: medijski aparat, ki sliši na njegovo ime, trenutno v “zenitu slave”
vzdržuje Mateja Tonina in njegove podpornike. Ne boste verjeli: njihovo
število presenetljivo narašča, celo tam, kjer bi najmanj pričakovali. In to
je najpomembnejši razmislek, ki spremlja trenutek, v katerem se je za
vedno poslovil tudi spomenik z Roške, zadnje, kar smo pravzaprav še
imeli. In v katerem je Milan Kučan prvič spregovoril po sebi.

Seveda glede magisterija Alenke Bratušek ni bilo pričakovati kaj drugega. Strici, ki vse te zadeve komandirajo, so vprašanje pustili za nekaj časa
odprto. Če bi bilo treba Bratuškovo “odstreliti” bi FDV enostavno ukazali, naj magisterij razglasi za plagiat, pa bi morala oditi. Zdaj tega orožja več ne
potrebujejo iz dveh razlogov. Najprej jim ta hip prav nič ne dišijo predčasne volitve, saj bi pri njih pogoreli. Po drugi strani je pa Bratuškova naredila že
toliko neumnosti, da jo lahko “odstrelijo” kadarkoli. Torej so izdali zadevni ukaz, ki si ga je v Reporteru posmehljivo privoščil Vinko Vasle v svoji kolumni
“Stric iz ozadja”. Članku je dal naslov: “Veliki brat je rekel: magisterij naj bo!”
Zelo spoštovani in cenjeni veliki senat Fakultete za družbene
vede, Ljubljana, Titova 102. Se opravičujem, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5. Na Titovi 102 je bila FSPN, katero so naši
utemeljili na izročilih višje politične šole, ki ji je dekanoval sam
veliki gobar Stane Dolanc. Žal mrtev.
Mrtev je tudi Tito in mrtev je naš veliki nacionalni mislec Edvard
Kardelj. Naj jim bo lahka slovenska zemljica. FSPN je odlikoval v zakulisju
kader, kot je bil na primer dr. Zdenko Roter, religiolog, ki se je po 1945.,
ko smo rešili slovensko nacionalno vprašanje, ukvarjal s klerikalno podzavestjo številnih udov duhovščine in jih je primerno karal. V prostorih
Udbe. Torej v naših tudi. Njegovo izročilo uspešno nadaljuje prof. dr.
Igor Lukšič, ki je zdaj šef poosamosvojitvene komunistične stranke; o
tem govori vzoren primer – pred leti je pošiljal študente v cerkve, da so
potem poročali, kako klerikalna svojat s prižnic narodu pere možgane.
Na Kardeljevi ploščadi sedaj domuje FDV, ki je kakovostno nadgradila študijske programske vsebine Dolančeve univerze, kot so rekli
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VŠPN, ki se je kasneje historično razvila v FSPN oz. rdeči laminat oz.
fakulteto pri Marxovi bradi. Toliko za začetna pojasnila. Ni pa mogoče
zanemariti, da tam že desetletja domuje tudi veliki mag javnega mnenja
dr. Niko Toš, ki je v nekaj svojih raziskavah potrdil mnenje naroda, da iz
Bratuškove še kaj bo. In bo. Najprej pa je prav, da je postala znanstvena
magistrica, čeprav je moje neskromno mnenje, da bi ji naši na FDV po
vsej tej domobranski in klerikalni odisejadi, ki je načela njeno izrazito
reputacijo – da bi ji podelili kar doktorski naziv.
Treba je še nujno omeniti, da bo morala FDV malo več postoriti za
intenzivnejši in v javnosti odmevnejši novinarski študij. Nič nimam
proti, ampak ne more se dogajati, da naši najboljši žurnalistični kadri
prihajajo s teološke fakultete, kot sta rodoslovec Dejan Karba in ideolog
kučanizma Janez Markeš, ki je tam tudi doktoriral.
Majhna pripomba: če na FDV menijo, da bi bilo bolje, da ministrski
predsednici podeli doktorat kdo drug, naj bo to teološka fakulteta. V
tem primeru bi lahko Bratuškova in vlada odstopili od nameravane
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obdavčitve cerkvenih nepremičnin. Kolikor jih je po aferi v Mariboru
sploh še ostalo.
Še enkrat, velespoštovani veliki senat FDV, pod predsedovanjem dr.
Rada Bohinca! Rado Bohinc je naš človek, bil je tudi notranji minister v
eni od naših poosamosvojitvenih vlad, v naši skupni jugodomovini pa
je opravljal izredne in pomembne partijske funkcije in dolžnosti. Prav
zaradi tega mu gre globoko zaupati, pa tudi drugim članom velikega
senata FDV, da so nezmotljivi, čeprav so se nekateri rodili v časih, ko
so nam domobransko-klerikalne in druge sovražne sile že razbijale
SFRJ po Titovi smrti. Zato o nekaterih dogodkih vedo le iz našega
pripovedovanja, od našega velikega zgodovinarja Boža Repeta, nekaj
malega od Jožeta Pirjevca.
Ponovno zelo cenjeni veliki senat FDV! S fanatičnim veseljem sem
le dočakal vašo odločitev v primeru magisterija cenjene prime ministrice Alenke Bratušek, zdaj že magistrice znanosti. Vedel sem, da ste
se poglobili v njeno znanstveno tezo, da je protokolarni objekt, to je
posestvo Brdo, treba čuvati in negovati, urejati okolico, primerno striči
travico in skrbeti tudi za labode na Zgornjem jezeru. Da o odličniških
kuharskih umetelnostih in perzijskih preprogah ne govorim posebej.
Magistrica Alenka Bratušek je to tezo, skupaj z urejanjem okolice lastne
hiše, ki si jo je zastavila, uspešno dokazala z nekaj oblikami znanstvenih
metod: z opazovanjem, anketo, s srednjeročnim planom posestva Brdo
in z vladno strategijo, ki je namenjena temu protokolarnemu objektu.
Omenjeno znanstveno tezo in kasneje ekspertizo (teza, antiteza,

sinteza) je odločno ubranila pred posebno znanstveno komisijo velike
fakultete za družbene vede, še prej pa pod taktirko mentorja dr. Veljka
Rusa. On ji je bil nekakšna zvezda popotnica, dajal ji je pripombe in
usmeritve, navodila in odvodila in je zdaj v osmem desetletju starosti
lahko ponosen, da je iz anonimne diplomantke tekstilne šole, ki se je
ukvarjala z analizo potenja, naredil magistrico znanosti in malo kasneje
še predsednico vlade. To je neposredni dokaz, da iz naših, za katere menimo, da so izgubljeni, lahko narediš, kar hočeš. Če se le pustijo voditi.
Hvala Milanu Kučanu. Tako je mentor Rus pripomogel k temu, da smo
našo akademsko znanstveno sfero obogatili za še en primerek, in to z
magisterijem, ki ga bodo še desetletja proučevali na FDV, na FF, na pravni
fakulteti, biotehniški fakulteti, na fakulteti za veterino in na arhitekturi.
Poseben znanstveni razred, imenovan “Bratuškov”, pa bodo odprli tudi
na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na oddelku za umetnost.
Veliki senat FDV! Hvala vam, da niste pokleknili pred divjaštvom
nahujskanih ljudskih množic domobranstva in klerikalcev, ki so skupaj
s svojimi nazadnjaškimi mediji, kot je Reporter, dokazovali, da je
magisterij magistrice Bratuškove plagiat in copypaste! Hvala vam,
ker ste nam znanstveno obrazložili, da je pri njej šlo le za napake in
malomarnosti, ki pa so v skladu s fakultetno doktrino necitiranja in
dovoljenega prepisovanja. Še po smrti vas bomo pomnili.
P. S.: Z našega zavoda za statistiko sporočajo, da cene solate padajo.
Gre za konkreten rezultat strategije in taktike naše magistrice in ne za
fenomen sezonske zelenjave.

Verjamem, da je normalnemu človeku nemogoče razumeti, kako je mogoče, da je v Sloveniji še vedno tako živa težnja po nekdanjem komunizmu
z vsemi njegovimi umazanijami. Toda tudi to ima svoje vzroke, kot je to razčlenil Matevž Tomšič na Siol.net pod naslovom “Omama rdeče preteklosti”.
Nostalgija po nekdanji jugoslovanski državi in njenem komunističnem režimu na Slovenskem ni nekaj samodejnega in samoumevnega.
Ne gre (zgolj) za običajno obujanje spominov na dobre stare čase,
kar je sicer dokaj pogosta človeška lastnost. Ljudje se namreč marsikdaj
z naklonjenostjo spominjajo preteklih časov, ker so bili takrat pač mlajši,
bolj zdravi, bolj polni upanja in energije. Vendar pa je razširjenost
pozitivnih sentimentov do režima, ki je obstajal do leta 1990, njegove
ideologije in njegovega voditelja J. B. Tita, vse prej kot plod individualnih
življenjskih zgodb. Če bi bila, potem bi ta nostalgija sčasoma zamrla
oz. postala vedno bolj obskuren družbeni pojav, ki bi zadeval zgolj
peščico ostarelih revolucionarjev. Vendar ni tako. Nasprotno, v zadnjem
času je ta pojav v izrazitem vzponu. Tako so bili simboli, kot so rdeča
peterokraka zvezda, srp in kladivo ter podobe komunističnih voditeljev,
stalni spremljevalci t. i. ljudskih vstaj. In med nosilci teh simbolov je
bilo veliko mladih, takšnih, ki jih na te čase ne vežejo nobeni osebni
spomini in izkušnje.
Poveličevanje nekdanjega režima je tako nekaj, kar je sistemsko
generirano. Spada v širši kontekst obvladovanosti ključnih družbenih
področij s strani tranzicijske levice. Posledica tega je izrazita prevlada

levičarstva, ki se pogosto izraža na zelo radikalen način. Na nekaterih
področjih je ideološko enoumje celo večje, kot je bilo ob koncu 80. let
prejšnjega stoletja. Širijo ga nekateri osrednji mediji, v katerih lahko pridejo do besede zgolj ljudje, ki udrihajo čez kapitalizem, neoliberalizem,
desnico in nasploh vse, kar ne spada v socialistični mentalni okvir. Širi
ga tudi izobraževalni sistem, predvsem tiste ustanove, ki usposabljajo
bodoče ustvarjalce javnega mnenja. Na eni od njih so letos v počastitev t. i. dneva mladosti organizirali študentski izlet v Titov Kumrovec
(z javnimi sredstvi, kakopak). Ker naj bi, kot so dejali organizatorji,
prispeval k spodbujanju kritične misli. Kako naj bi romanje v rojstni
kraj nekdanjega komunističnega diktatorja in udeležba na dogodku,
namenjenem njegovemu malikovanju, prispevala h kritičnemu potencialu študentov, pa vedo samo oni. Razen če kritičnost ni razumljena kot
sinonim za jugonostalgično ponavljanje obrabljenih levičarskih parol.
V ta kontekst spada tudi v zadnjem času intenzivno propagiranje
t. i. demokratičnega socializma. Kako naj bi bil videti v praksi, pa je
zadnjič nakazal intelektualni ponos slovenske levice Slavoj Žižek, ko
je tistim, ki ne podpirajo grške ultralevičarske stranke Siriza, namenil
mesto v gulagu.

Strategijo rušenja Janševe vlade, ki jo je uspešno izpeljala druščina starih komunističnih stricev (tisti, ki so zdaj na položajih, kot Bratuškova,
Janković, Lukšič, Virant, Erjavec... so za kaj takega veliko preneumni, dobri so samo za lutke), je popisala dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom
“Vstajniki pokleknili pred Jankovićem”.
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Srečanje vstajniškega mariborskega župana Andreja Fištravca
z Zoranom Jankovićem v Mariboru minuli četrtek je še eden v nizu
dokazov o pravem obrazu vstajnikov. Vstajništvo je po hudih izgredih
lani jeseni v Mariboru in kasneje v Ljubljani s strmoglavljenjem Janševe
vlade ugasnilo, kot da bi pritisnil na stikalo.
Da ne bi vstajništva kar tako vrgli na smetišče zgodovine, so dominantni mediji “duh vstajništva” preusmerili od zanič vlade Bratuškove
v tujino: na proteste proti Erdoganu v Turčiji, proti infrastrukturnim
projektom v Braziliji in še zlasti na državni udar v Egiptu. Le da morda
ne bi kdo pomislil na proteste proti vladi Bratuškove in še manj proti
Jankoviću pred Magistratom!
Kmalu je postalo jasno, da dominantni mediji in vstajniki delujejo
usklajeno: prvi so poročali o vsaki sekundi na mariborskih vstajah,
pomagali pri izvozu mariborske vstaje v Ljubljano in k strmoglavljenju
Janševe vlade, potem so se skupaj z vstajniki izognili zgolj ljubljanskemu
Magistratu. Vstaja 27. aprila je bila v resnici žur v podporo novi vladi,
demonstracije na dan državnosti pa zgolj sredstvo za preusmerjanje
pozornosti. Stare zahteve vstajnikov so izpuhtele, čeprav vlada Bratuškove nadaljuje večino ukrepov, proti katerim so se borili pod Janšo.
Namesto da bi se še naprej borili proti korupciji in zahtevali odstop
Jankovića zaradi poročila KPK, so nenadoma začeli nakladati o neki
korupciji v zdravstvu.
Župan Maribora Andrej Fištravec je klasični primer sprevrženosti
slovenskega vstajništva. Vstaje je izkoristil za uresničitev svojih političnih
ambicij, saj se je znebil konkurence, nekdanjega župana Kanglerja,
in sam postal župan. S svojimi kompanjoni, še zlasti z Jankovićevo
oboževalko Vesno Vuk Godina, je vstaje izvozil v Ljubljano, vendar ne
za rušenje Jankovića, ampak zgolj Janše. Med mariborskimi vstajami je
Fištravec grozil – »v zraku ni samo Maribor, ampak celotna Slovenija«.
Ko so vstaje dosegle Ljubljano, je prišla tudi Godina, vendar se proti Jankoviću ni nikoli izrekla, kaj šele da bi taborila do njegovega odstopa pred
Magistratom. In tudi drugi vstajniki so se mu izognili v širokem loku.
Fištravčeva drža ni presenetljiva, saj je ta skupaj z Godino sodeloval
v predvolilnem navijanju za Jankovića že pred volitvami jeseni 2011, ko
sta mu v Mariboru priredila pogovor in hvalnice. In to kljub neštetim že
takrat znanim Jankovićevim aferam, sumljivim poslom z zemljišči, da
ne govorimo o katastrofi Stožic in po mnenju sindikata o tamkajšnjem
kratenju temeljnih človekovih pravic gradbenih delavcev. Vendar vse
to ni ustavilo Godine ne Fištravca, da se nad Jankovićem ne bi navduševala kot nad socialno občutljivim in se hkrati imela za velelevičarja,
ko sta v socialni bombi Maribor častila velikega bogataša in pripadnika

enoodstotne družbe.
Jeseni 2012 je Fištravec s svojimi sovstajniki pekel hobotnice. S kanibalskimi grožnjami so jasno pokazali tiranske težnje: kaj čaka tistega,
ki se ne strinja z njimi, še bolj pa politike, ki so jim na poti do oblasti. Ne
bodo samo “gotovi”, torej likvidirani, vstajniki jih bodo celo požrli! Danes
je po srečanju z Jankovićem jasno, kaj je Fištravec in kaj je v resnici požrl
– zgolj lastne besede, sicer se z Jankovićem ne bi nikoli srečal, ampak
bi do konca zahteval njegov odstop zaradi poročila KPK in neštetih afer,
namesto da ga gosti v Mariboru. S tem dejanjem se je Fištravec izenačil
s političnimi elitami, ki jim je še nedavno grozil z likvidacijo.
Kakor Fištravec so tudi drugi vstajniki pokazali, da so prav taki kot
politiki in elite, proti katerim so domnevno protestirali. Pretvarjali so
se, da protestirajo proti celotni politični garnituri, ki da mora takoj
oditi, proti korupciji, pospešenemu razkroju socialne države in valu
neoliberalnih reform. Totalna laž! Sicer danes ne bi molčali, ko je vlada
Bratuškove od Janševe vlade “preplonkala” večino reform, ki so jih vstajniki označili za neoliberalne. Molčijo tudi, ko vlada Bratuškove in še zlasti
neoliberalna SD razgrajujeta socialno državo in krčita socialne transferje.
Pod novo vlado jih ne moti več znižanje plač v javnem sektorju, prej pa
so bili pripravljeni protestirati do zadnje kaplje krvi. Na mariborskih
vstajah so lani nosili transparente Slovenija, zgodba o revščini. Ko je
vlada Bratuškove zvišala DDV in s tem revne še bolj potisnila v revščino,
mariborskih in drugih vstajnikov to ni ganilo, ampak so odšli na poletne
počitnice. No, na poletnih počitnicah so tudi dominantni mediji, ki
poročajo samo še o vremenu in zastojih na cestah.
Vodje vstajnikov so nagrajeni za svoje delovanje: Fištravec je postal
župan Maribora, Rok Kogej je bil konec aprila častni gost posveta na
Forumu 21 Milana Kučana, sicer enega od glavnih pobudnikov ustanovitve Jankovićeve PS, Uroš Lubej je medijska zvezda, pristojna za vsa
vprašanja na planetu Zemlja; vstajniški ženski pevski zbor Kombinat
je prejel plaketo mesta Ljubljane od Jankovića, vstajnik Vuk Ćosić pa
dobil zajetno pogodbo za strateško svetovanje glavni vladni stranki PS.
Največja nagrada je vsekakor to, da so vstajniki dobili svojo “vstajniško”
vlado Bratuškove. Proti komu naj torej bodo – proti samim sebi? Zato so
z veseljem pokleknili pred Jankovićem, ki kljub obremenilnemu poročilu
KPK še vedno na veliko moralizira, razglablja, če bo spet kandidiral za
predsednika PS in postal premier, organizira “eurobasket” in z vsemi
pozira na fotografijah s takšnih in drugačnih družabnih dogodkov. Zdaj
se je odpravil še v Maribor k nekdanjemu glavnemu vstajniku Fištravcu,
ki proti Jankoviću ni organiziral protesta, ni spekel hobotnice, ampak
mu je padel v objem in pred njim pokleknil.

Kam je slovenijo pripeljala ekonomska politika Bratuškove in njene vlade, je ob rebalasu državnega proračuna v Financah ocenil ekonomist Stanislav
Kovač pod naslovom “Proračun Alenke Bratušek je čista katastrofa”. Članek resda izzveni precej strokovno, vendar so zaključki jasni in logični tudi za
bralca, ki žargona ekonomistov ni vajen.
Slovenija je v 9. julija na zasedanju evroskupine v Bruslju dobila
močno zaušnico, da mora hitreje ukrepati za odpravo presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Ker vlada Bratuškove v rebalansu letošnjega
proračuna močno povečuje luknjo v državni blagajni, se postavlja vprašanje, kaj za gospodarstvo in prebivalstvo pomeni razsipniška politika
Bratuškove, Lukšiča & Co.
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Podatki iz grafa o saldu državnega proračuna kažejo, da se pod
Bratuškovo znova povečuje primanjkljaj v državni blagajni z ene na 1,5
milijarde evrov. Merjeno v odstotnem deležu ustvarjenega BDP, se bo
primanjkljaj z lanskega 3,1 odstotka BDP povečal na 4,4 odstotka BDP.
Če proračunskemu primanjkljaju dodamo še izdatke za sanacijo državnih
bank, bo skupni javnofinančni primanjkljaj letos dosegel že 7,4 odstotka
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BDP. Zato ne presenečajo torkove svarilne besede evropskega komisarja
Ollia Rehna, da mora vlada Bratuškove ukrepati hitro, saj se nam čas
izteka (glej graf Saldo državnega proračuna Slovenije).
Graf tudi sporoča, da Bratuškova oživlja katastrofalno proračunsko
politiko iz obdobja po nastopu krize 2009-2011, ko je bila pod ministrom
Francetom Križaničem direktorica državnega direktorata za proračun in
takoj za ministrom najbolj odgovorna za velik proračunski primanjkljaj.
Šele prihod Janševe vlade in ministra Šušteršiča lani spomladi je prinesel
velik obrat v proračunski politiki od razsipništva k varčevanju ter močno
zmanjšal proračunski primanjkljaj na 3,1 odstotka BDP. Povejmo jasno
in glasno, da Bruselj od Bratuškove zahteva nadaljevanje varčevalne
politike ministra Šušteršiča, torej veliko večje reze v javno porabo, zlasti
v plače javnega sektorja. Gre za varčevalne ukrepe, proti katerim se
je ravno Bratuškova lani v opoziciji silovito zavzemala in ob enoumni
podpori dominantnih medijev naredila vse, da bi jih zminirala.
Kljub pomembnemu varčevalnemu dosežku ministra Šušteršiča je
Bratuškova 20. marca, ko je bila izvoljena za premierko, v državnem
zboru napovedala konec varčevanja in s tem Slovenijo znova spremenila
v državo, ki so jo finančni trgi prepoznali kot izredno tvegano. Že prvi
dan po govoru Bratuškove o koncu varčevanja, 21. marca, je bilo na
Bloombergu objavljeno poročilo vplivne investicijske banke Nomura
finančnim investitorjem, da bo nova proračunska politika Bratuškove
zavrla javnofinančno konsolidacijo, povečala državni dolg in spodbudila
nadaljnje znižanje bonitetne ocene slovenske države.
Podatki o ceni zadolževanja Slovenije kažejo eno od najbolj cenzuriranih informacij v dominantnih medijih, in sicer kakšno škodo je
povzročila Bratuškova naši državi z napovedjo razsipniške ekonomske
politike: lastniki slovenskih državnih obveznic so takoj po 20. marcu
začeli intenzivno prodajati naše državne obveznice, to pa je hitro
znižalo njihov tečaj in hkrati močno zvišalo zahtevano donosnost na
naš državni dolg.
Da je cena našega državnega dolga v prvih tednih po 20. marcu
eksplodirala zaradi nezaupanja finančnih trgov v vlado Bratuškove,
dokazuje cena zadolževanja pri bolj tveganih perifernih državah Španije
in Italije, ki je v omenjenem obdobju ostala stabilna, medtem ko je za
Slovenijo poletela v nebo. Razlika v ceni zadolževanja v primerjavi s
Španijo in Italijo se je povečala za kar dve odstotni točki ter od tedaj
ostala nespremenjeno visoka tudi v zadnjem mesecu, ko je svetovni
trg obveznic zajel val razprodaj. No, kljub eksplozivni rasti cene zadolževanja v času vlade Bratuškove se bo v Sloveniji vedno našel kak
pametnjakovič, kot prvak SD Igor Lukšič, in butnil totalno neumnost,
da je največji dosežek prvih sto dni nove vlade vrnitev zaupanja tujih
trgov v Slovenijo. Resnica je ravno nasprotna: upad zaupanja finančnih

trgov pod vlado Bratuškove smo debelo plačali na začetku maja z visoko
premijo za tveganje, ko smo se zadolžili za novih 2,7 milijarde evrov.
Bonitetna hiša Moody’s je maja še kako upravičeno podvomila o
proračunski politiki vlade Bratuškove, ko je znižala bonitetno oceno
Sloveniji na sramotno raven “junk bonds”, to je finančne smeti. Moody’s
je opozoril, da nova vlada nima verodostojnega načrta za zmanjšanje
proračunskega primanjkljaja, kar bi lahko v prihodnjih letih dolg
Slovenije dvignilo kar na 75 odstotkov BDP. Čeprav je Bratuškova napovedala tožbo proti Moody’s, točnost opozorila Moody’s potrjuje že graf
o eksponentni rasti slovenskega državnega dolga, ki se je povečal z 22
odstotkov BDP (leto 2008) na 61,8 odstotka BDP v letošnjem letu. Povedano v absolutnih številkah: po nastopu krize 2009-2013 se je državni
dolg povečal z 8,1 na kar 21,8 milijarde evrov. Če upoštevamo še učinek
izdaje obveznic za slabo banko z državnim poroštvom in veliko verjetnost
nizkega izkupička od prodaje aktive slabe banke, je naš državni dolg v
resnici že sedaj blizu 75 odstotkov BDP. Torej je več kot jasno, da bi se
vlada Bratuškove v primeru vložitve tožbe proti Moody’s še dodatno
osramotila in še bolj izgubila zaupanje mednarodnih finančnih trgov.
Hitra rast državnega dolga, pred katerim svari Moody’s, močno
povečuje tudi delež proračunskih sredstev za plačilo obresti, ki so po
krizi 2009 eksplodirale s 320 milijonov evrov na letošnjih 820 milijonov
evrov ali skupaj kar za pol milijarde evrov. Izredno hitra rast proračunskih
izdatkov za obresti izrinja druge, zlasti razvojne proračunske izdatke,
kar dodatno potaplja BDP in poglablja recesijo v državi. Kombinacija
hitro naraščajočega državnega dolga, visoke cene denarja in gospodarske stagnacije pa sproži tudi tako imenovani učinek snežne kepe.
Gre za pojav, ko velik dolg države ob visokih obrestih in krčenju BDP
zahteva še večje proračunske izdatke za obresti, ki še bolj napihnejo
javno porabo in primanjkljaj, to pa v razmerah gospodarske stagnacije
povratno povzroči še večji državni dolg, ki preraste v snežni plaz, ki
ga ni mogoče več ustaviti in državno potisne v finančni prepad. Kljub
eksplozivni rasti državnega dolga se je včeraj oglasil Janko Veber iz SD
in v streljanju kozlov prekosil celo Lukšiča z miselno cvetko, da gre pri
opozorilu evropske komisije o presežnem primanjkljaju za – ne boste
verjeli! – nestrpnost do Slovenije.
Obrat Bratuškove od varčevalne k razsipniški proračunski politiki
ima za gospodarstvo in prebivalstvo še eno izrazito negativno posledico:
visoka cena zadolževanja države vpliva tudi na visoko ceno zadolževanja
naših bank in podjetij, to pa je mlinski kamen za nove investicije, brez
katerih ne bo tako opevane gospodarske rasti in novih delovnih mest, ki
so jih pred prevzemom oblasti lažno obljubljali Bratuškova, Lukšič & Co.
Proračunski rebalans vlade Bratuškove je res čista katastrofa za
Slovenijo.

Kar sicer poskušajo prikrivati, pa jim ne uspe, je dejstvo, da je tudi sedanja vladna koalicija hudo neenotna.To je še dovolj milo rečeno, v resnici se
kregajo kot cigani. Da bo mera polna, je nedavno začel mešati štrene še Janković, češ da bi se morda vrnil na čelo stranke Pozitivna Slovenija, ki jo zdaj
vodi Bratuškova. To bi seveda pomenilo konec koalicije, saj so predsedniki drugih koalicijskih strank že zagrozili z odstopom, ker je bil njihov pogoj za
vstop v koalicijo Jankovićev umik iz politike. Odločilno besedo je pa seveda imel pri tem Kučan. Zanimiv je Kučanov obrat za celih 180 stopinj: jeseni
2011 je bil praktično vodja tistih, ki so prišli na ljubljanski magistrat klečeplazit k Jankoviću s prošnjo, naj ustanovi novo stranko in se povzpne do
predsednika vlade (za kar se je pa izkazal popolnoma nesposobnega), zdaj ga je pa torpediral, še preden je sploh najavil svojo odločitev, da se vrne v
politiko. Tako je o tem poročal Siol.net:
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Milan Kučan je v intervjuju za murskosoboško televizijo AS TV
grede kandidature za predsednika Pozitivne Slovenije dejal, da »računa
na razsodnost, pamet in odgovornost ljudi, ki to stranko vodijo. Se bodo
že znali zmeniti. Sicer bo to političen konec za njih in za stranko,« je
poudaril.  K modrosti in treznosti je pozval tudi zdajšnje koalicijske
partnerice in dejal, da morajo tudi one skupaj s Pozitivno Slovenijo
uporabljati enaka merila. »Če Janković zaradi suma korupcije ne more
biti predsednik stranke, in jaz seveda mislim, da ne more biti, potem

še kdo drug ne more biti predsednik stranke. Ne glede na to, kakšno
podporo znotraj stranke ima,« je povedal.
Pogovor s Kučanom je na Twitterju že komentiral nekdanji notranji
minister v Janševi vladi Vinko Gorenak: »Kučan je odločil, da Janković
ne bo vodil PS. Želi odločati, kdo ne bo vodil SDS, toda o tem ne bo
odločal.« Predsednik SDS Janez Janša pa je na Twitterju zapisal, da
se Zoran Janković in Alenka Bratušek brez potrebe prepirata, kdo bo
predsednik PS, ko pa stranka šefa že ima: Milana Kučana.

Kje je torej Slovenija ob nastopu letošnje jeseni? Koliko je res od vseh tistih obljub, da se bo sama izmotala iz gospodarske krize? Da so bo povrnilo
vsaj kolikor toliko normalno stanje? Da bomo prepričani, da vlada dela še kaj drugega, kot samo neumnosti?
Delno je na to odgovoril dr. Boštjan M. Turk s člankom, ki ga je objavil na Siol.net pod naslovom “ ‘Beograd’ v Ljubljani” in podnaslovom “Vse slabše
razmere v državi narekujejo tudi zategovanje ideološkega primeža”.
Novi davki in dajatve postajajo del vsakdana, življenje je že zdavnaj
izstopilo iz tirnic normalnosti, kakršne so bile še pred petimi leti nekaj
samoumevnega. Ne bomo naštevali, kaj vse smo od tistih let izgubili
(med drugim tudi 100.000 delovnih mest), bolj skrbi to, da je proces
drsenja Slovenije postal ne samo neustavljiv, temveč tudi nepremakljiv
(ireverzibilen). Sami več nimamo te moči, da bi trend upadanja ustavili,
kaj šele, da bi ga obrnili navzgor.
Ker nismo nikoli opravili tranzicije, se v splošni stiski, povzročeni
prav z odsotnostjo preloma s preteklostjo, toliko bolj uveljavlja ideološki
primež. Vlada Alenke Bratušek je na “slovesnosti” ob 27. aprilu letos
natančno pokazala, kakšne vrednote bodo zdaj usmerjale republiko. V
javnost je zato pripuščena zgolj tista “resnica”, ki se na tak ali drugačen
način (mutatis mutandis) ujema z revolucionarnim izročilom rdeče
tovarišije. A ker je partijska zgodovina vselej temeljila na neresnici,
je zato zmeda v državi še toliko večja. Nič od tistega, v kar verjamejo
Stanovnikovi, Kučanovi ali Jankovićevi, namreč ni resnično. Nobeden od
elementov “velikih tem”, ki naj bi sestavljale idejno jedro novodobnih
tovarišev, ni zasnovan v stiku s stvarnostjo, ki se je pripetila, se dogaja
ali bi se morebiti lahko celo zgodila.
Vendar se v ozadju te zmede dogajajo pomembne, docela sistematične in strukturno logične reči. Mediji so kot dogodek vsedržavnega
pomena ustvarili kupovanje zelenjave na tržaški tržnici in njeno morebitno preprodajo po primorskih in tudi celinskih delih Slovenije. Nastal
je pravi vihar v kozarcu vode, ustvarjen povsem po modelu afer, ki že
od osamosvojitve pretresajo državo, njihov namen pa je umakniti tiste
ljudi, skupine ali celo sloje, ki ogrožajo primat stricev, čim dlje od javnega
vpliva. Formula je znana: poskušajo jih oblatiti, jim odvzeti dobro ime,
da bi med ljudmi veljali za manj kredibilne in bi na koncu tudi sami
spoznali, da res publica, kot se od rimskih časov imenuje upravljanje z
državo, ni v njihovi pristojnosti.

Afera nakupov sadja in zelenjave na tržaški tržnici je bila usmerjena
v diskvalifikacijo razreda, ki nikoli ni bil del totalitarnega instrumentarija, težavo pa je pomenil že za duhovnega očeta slovenskih komunistov,
J. V. Stalina. Gre za kmeta, pridelovalca dobrin, ki jih daje narava.
Ustvarjena afera je namreč pljusknila po vseh pripadnikih tega sloja:
njen namen je bil vzeti jim ponos dobrega imena in klene poštenosti.
V tem smislu je to tudi napad na tradicijo slovenstva, ta se je vselej
oblikovala v tistem režnju družbe, ki je imel neposreden stik z zemljo.
Afera pa je bila premišljena še z enega stališča. Vlada Alenke Bratušek je namreč oblikovala davčno strategijo, s katero bi tako pritisnila
na kmečki sloj, da bi se zlomil. Predvidene so velikanske obdavčitve zemljišč, vinogradov, obdelovalne zemlje, nadalje gospodarskih poslopij in
vsega, kar na deželi potrebujemo za pridelavo hrane. Kmete je treba prej
temeljito diskvalificirati, jih prikazati kot prevarante in črnoborzijance,
da bi potem njihov javni protest ostal brez ustrezne teže. To formulo so
uporabili že tolikokrat, da je dobila veljavo naravnega zakona.
Vlada izvaja ideološko vojno zoper tiste sloje (in posameznike), ki
niso “njihovi” in jih je zato treba priviti (kaznovati) na drakonski način.
Obsodba vodje opozicije, predvsem pa vsak dan višji davki na vseh področjih kažejo, da sedanja oblast stopa v spopad s kar najširšim slojem
prebivalstva republike Slovenije, tako s posamezniki kot z njihovimi
skupinami ali celo razredi. To smo že videli, tako je bilo v zadnji etapi
totalitarnega sistema, ko so si v Beogradu izmišljevali nove in nove
ukrepe, katerih edina učinkovitost je bila zgolj ta, da so sprožali nezadovoljstvo in državljanski revolt. A danes se nam je “Beograd” priselil
v Ljubljano. Tovariši to vedo, zato po načelu primite tatu toliko bolj
kričijo, da sta vsega kriva neoliberalizem in Bruselj. A zgodba o krivdi
evropske prestolnice je toliko resnična kot tista, da je bil Franc Rozman
Stane narodni heroj, maršal Tito človekoljubni državnik, Milan Kučan
pa strpen in za dobro vseh delujoč predsednik.

In sklepna ugotovitev? Dejstvo je, da je to vlado postavila komunistična klika, ki niti od daleč ne misli na to, da bi spustila oblast iz rok. In kot je bil
ves komunistični sistem, tako politični kot ekonomski, zgrajen na laži, tako je tudi osnova te vlade laž. Lažejo vsevprek. O tem, kako se razumejo med
sabo, kako delajo za dobro Slovenije, kako rešujejo gospodarsko stanje. Vse laž in sprenevedanje. Pravilna je torej ocena dveh organizacij: Solidarnost in
Odbor za pravično in socialno družbo. Ocena se glasi: »Ta vlada nima najmanjšega interesa ščititi interese Slovenije temveč se obnaša, kot da je povsem
pokleknila pred evropskimi lobiji.« Temu bi še dodal: pokleknila je tudi pred starim slovenskim komunističnim lobijem. In dokler ne bodo ti oblastni starci
dva metra pod zemljo, ni kaj pričakovati. Pa še takrat jih bo treba pribiti s kolom, kot so nekdaj čarovnice, da ne bodo še po smrti sejali svojega strupa.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
“ZA KULISAMI”
nadaljevanje

“Boljše” deklice so bile pa navadno zaupljivejše,
včasih celo nekoliko indiskretne.
Na licejski ljudski šoli sem nekoč govoril v četrtem
razredu o laži. Tu dvigne Vika roko in začne, ne da
bi čakala dovoljenja:
»Moja mama je zadnjič rekla šivilji…«
»Pa, Vika, sedi in molči! Kaj je tvoja mama rekla
šivilji nas prav nič ne briga.«
»Pa je zelo važno.«
»Vendar ne spada to sem. Sedi in poslušaj!«
»Pa spada, prav res spada. Mama…«
»Vika, sedi in bodi tiho! Nimam časa, da bi poslušal tvoje povesti.«
»Oh, prosim, saj bom hitro povedala. Mama je
rekla šivilji, da mora že popoldne prinesti obleko,
ker pojde v gledališče, pa ni mislila iti in tudi ni šla.
Jaz sem ji pa rekla, ko je šivilja odšla…«
»Pa, Vika, kaj nam to pripoveduješ? To ne spada
v šolo.«
»Pa moram povedati, ker je to zgled, kako Bog laž
kaznuje, kakor ste nam rekli. Jaz sem potem rekla
mami: ‘Mama, ti si se pa zlagala. Saj ne pojdeš v
gledališče, pa si rekla šivilji, da boš šla.’ Mama se
je pa tako razjezila, da mi je hotela eno primazati.
Jaz sem se pa še o pravem času umaknila in mama
je udarila po vazi, da je padla na tla in se razbila.
Jaz sem pa rekla: ‘Vidiš, mama, Bog te je kaznoval,
ker si se zlagala.’«
S pripovedovanjem je tako hitela, da je nisem
mogel ustaviti. Ko je končala, je sedla ter si globoko
oddahnila. Nato se je pa ponosno ozrla po součenkah, češ sedaj sem pa tudi jaz povedala zgled.
Vika je bila kakor živo srebro in je večkrat ves
razred spravila v nemir. Kadar je ni bilo v šoli, se je
kar poznalo, tako je bilo vse tiho in mirno. K meni
je hodila v šolo deset let, pa se spominjam samo
ene ure, ko je ni bilo treba opominjati.
Mislim, da je takrat hodila v tretji razred in je bila
stara kakih devet let. Otroci so stali pripravljeni k
molitvi in že smo se hoteli pokrižati, ko privihra Vika
v sobo, skoči h katedru, se me oklene krog pasu in
zakliče: »Moj ljubi gospod katehet!«
Ves nevoljen, da je zopet prepozno prišla v šolo
in nas zmotila pri molitvi, jo odrinem od sebe, pa
nekoliko prehudo. Priletela je s podija na tla ter tako
padla, da je torba, ki jo je imela na hrbtu, glasno
zaropotala. Ko sem to videl, sem se zelo prestrašil,
da si ni kaj naredila. Toda Vika se je pobrala hitro
kakor maček, stekla v klop in sklenila roke k molitvi,
kakor bi se ne bilo nič zgodilo.
Potem je sedela vso uro kakor vkopana. Po
končanem pouku je bila že zopet pri katedru in me
spraševala, če sem še hud, ker je zamudila, in če je
bila med uro pridna.
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Zamujanje šole je bila njena specialiteta. Bili so
pa največkrat doma krivi, ker je niso o pravem času
poklicali. Na ljudski šoli sem to dejstvo še upošteval
kot olajševalno okolnost, na liceju pa takega opravičila nisem več sprejel.
Še danes jo imam pred očmi, kako je v petem
liceju nekega jutra ob četrt na devet prijokala v
razred. Bila je takrat že popolnoma odraščena in
zelo velika, da sem komaj smeh zadrževal, ko sem
jo videl, kako si je z roko solze brisala kakor majhni otroci. Šla je mimo katedra kar v klop, ne da bi
se bila opravičila. Ko je sedla, je naslonila lavo na
komolce in še naprej jokala.
»Kaj pa je to, da se niti ne opraviščiš?« sem
vprašal osorno, pa bi se bil najraje smejal.
»Saj mi tako ne boste verjeli, čeprav vam povem,« je rekla in zajokala še glasneje.
Vika je danes že poročena in upam, da je vsaj
k poroki prišla o pravem času. Kaj takega namreč
dekleta ne zamude rade.
Pred nekaj leti sem jo srečal na frančiškanskem
mostu.
»Kaj pa počnete?« jo nagovorim.
»Oh, pojdite, gospod profesor, jaz pa ‘vi’. Kar
tikajte me! Saj se vendar nisem tako spremenila,
da bi me morali vikati.«
Videl sem, da se res ni mnogo spremenila, odkar
mi je zadnjikrat v šoli nagajala.
Jaz sem dolgo mislil, da je bila Vika od doma tako
razvajena, da si je v šoli veliko upala. Pa ni bilo tako.
Starši so jo imeli zelo trdo. Oče, mati in še stari oče
so jo venomer opominjali, svarili in obdelovali, da
je bil otrok ves zbegan. V šoli se je pa čutila nekako
prosto, zato si je marsikaj dovolila.
Med svojim delovanjem v šoli sem spoznal, da bi
se človek večkrat zmotil, če bi sklepal iz vedenja v
šoli na to, kako se otrok doma vede.
Na Ledini sem imel dva posebno pridna fantka.
Bila sta sinova nekega profesorja. Zlasti Stanko je
bil res zgleden učenec. Zdel se mi je celo nekoliko
preveč miren in mislil sem, da morebiti ni zdrav.
Ko je prišla nekega dne mati zanj vprašat, sem ji
to omenil.
»Popolnoma zdrav je in nič mu ne manjka. Jaz
sem se pa bala, gospod katehet, da vam preveč
nagaja. Ko bi videli, kaj fanta doma počneta, zlasti
Stanko. Včasih tako divjata, da leti vse vprek.«
Mislim, da se otrok mora nekje “sprostiti”, v šoli
ali pa doma. Seveda, so tudi taki, ki se povsod
“sproščujejo”.
Splošno se mi pa zdi, da slabo pozna mladino,
kdor jo ima samo v šoli pred očmi. Med poukom
imajo vsi šolarji, mali in veliki, navadno nekake
“službene” obraze, ki malo razodevajo, pa veliko
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skrivajo. Treba je pač včasih za “kulise pogledati”,
seveda, če te puste. Kdor občuje s svojimi učenci
vedno strogo službeno, nikdar ne bo videl, kaj se
skriva za “kulisami”.
Jaz sem mnogo deklic spoznal šele na izletih,
kjer so razodele marsikatero lastnost, dobro pa tudi
slabo. Večkrat sem potem videl, da sem to ali ono
gojenko krivo sodil.
Neta je bila “boljša” deklica. Ker je vedela, da ji
ne bo treba kruha iskati po službah, se v šoli ni posebno gnala. Sploh je pa imela doma učiteljico in je
prva leta privatno študirala. Na licejsko ljudsko šolo
je hodila samo izpite delat. V četrtem razredu je bila
sicer vpisana med redne učenke, pa je imela različne
privilegije. Vsake počitnice si je navadno podaljšala.
Poleg tega si je privoščila tudi več izrednih prostih
dni. V šoli je bila sicer mirna in lepega vedenja.
Vendar se mi je zdelo, da se ima za nekaj boljšega,
pa sem jo krivo sodil, kakor sem pozneje spoznal.
V gimnaziji sem bil njen razrednik. Sedaj je že
morala redno hoditi v šolo in vsi ljudskošolski “privilegiji” so se nehali. Učila se je prav toliko, kolikor
se ji je ljubilo, in sedela mirno v klopi, kakor bi ji
ne bila šola prav nič mar. Kadar sem jo poklical, je
vselej najprej po razredu pogledala, če ne bo kaka
druga vstala; šele potem se je počasi dvignila in se
“pustila” vprašati. Odgovarjala je pa tako, kakor
kaka dama na plesu, ki hoče svojemu kavalirju pokazati, da jo dolgočasi. Sploh se mi je zdela nekam
prevzetna in prezirljiva.
Šele na šolskem izletu sem spoznal, a sem jo
napak sodil.  Kar sem imel za ošabnost, je bila le
flegma, pa še prav prisrčna. Na vlaku so se včasih
zbrale “boljše” gojenke v posebnem kupeju; Neta je
pa sedla v splošnega med najbolj preproste deklice.
Kar čudil sem se, kako se je med njimi domačo počutila in kako ljubeznivo je z vsako občevala. Lase
je imela spletene v dve dolgi kiti, za kateri so jo
součenke rade vlekle. Neta jim ni nič zamerila, pač
pa se je pozneje maščevala, najraje med poukom,
kakor so mi jo izdale med vožnjo. Kadar je profesor
kam drugam pogledal, se je bliskoma stegnila čez
klop in krepko potegnila katero za lase. Takoj nato je
že zopet mirno sedela in gledala dolgočasno predse,
kakor bi se ne bilo nič zgodilo.
Neta se že v nižji gimnaziji ni mogla sprijazniti
z zgodovino in zemljepisom. Kar se tiče zgodovine,
je najbrž mislila, da nima pravega smisla pečati se
s preteklostjo, ko nam že sedanjost in prihodnost
dasta dovolj opraviti. Zemljepisa pa se je namerava-

la uspešneje naučiti na ženitovanjskem potovanju.
Zato je kmalu smatrala svojo izobrazbo za dokončano, vsaj glede realij, ter izostala iz šole. Čez nekaj
let se je poročila in dobila od očeta za doto poleg
drugega tudi velik grad. Meni se je zdela pametna,
da ni silila v višjo gimnazijo. Mislim, da vsak mož
rajši vidi, da mu prinese žena k hiši grad kakor pa
zrelostno spričevalo…
Neta je imela zelo ljubeznivo sestro, ki je bila
nekoliko mlajša od nje. Ledka je hodila k meni v
šolo že v prvem razredu ljudske šole. V nasprotju
s sestro je bila zelo živahna, vendar pa nikdar razposajena. Včasih sva se srečala v Prešernovi ulici in
šla potem skupaj v šolo. V začetku mi je odgovarjala
samo, če sem jo kaj vprašal. Ko se me je pa bolj
navadila, se ji je jeziček razvozlal in večkrat sem se
moral sam pri sebi smejati, ko mi je tako naivno in
nedolžno razkladala svoje “križe in težave”. Ko so
prišle ostrižene dekliške glave v modo, ji oče ni pustil, da bi se dala ostriči. Imela je namreč zelo lepe
dolge lase. Ko je pa skoraj ves licej s profesorskim
zborom vred že nosil “bubifrizuro”, se je tudi Ledka
opogumila in si je dala kar na lastno pest odstriči
kito. Oče je bil zaradi tega tako hud nanjo, da je več
dni ni hotel pogledati.
Kakor Neta tako tudi Ledka ni dovršila gimnazije. Prehitela jo je smrt. Pri smučanju se je hudo
prehladila in kmalu nato so jo vzeli božični prazniki.
Dan pred smrtjo so me poklicali k nji. Bila je še
toliko pri zavesti, da me je spoznala; govorila pa
je težko in vsak hip se je nekam zgubila. Ko sem
naslednji dan zopet prišel k nji, je bila že v zadnjih
zdihljajih.
Oči je imela široko odprte in zdelo se mi je, kakor
bi se bila zagledala nekam v daljavo. Dihala je počasi
in vedno bolj redko. Zadnji zdihljaj je bil pa dolg in
zategnjen, kakor bi se bila hotela še s poslednjimi
močmi upreti neizprosni smrti, ki je tako zgodaj segla
z neusmiljeno roko po njenem mladem življenju.
Ko sem potem prišel na ulico, sem nehote pogledal proti frančiškanski cerkvi. Tam sem še pred nekaj
tedni ob stranskih vratih z njo govoril. Bila je vedrega
obraza, ljubezniva kakor vedno in polna življenja. In
sedaj, po tako kratkem času, je ležala gori v drugem
nadstropju, na postelji bleda in mrtva! ...
Mimo mene so hiteli ljudje, še polni božičnega
razpoloženja. Meni je bilo pa hudo pri srcu in sam
nisem vedel, kako sem prišel domov.
Počivaj v miru, uboga Ledka! Spomin nate mi bo
vedno ljub in drag.

Hervé Bertho

PREROK Z MADAGASKARJA

Članek je bil objavljen v Ouest-France 23. junija 2013

Revščina ni znanstvena fantastika v nevidnem
svetu, ampak resničnost, ki pa je ljudje ne bi radi
videli. A so srečanja, ki nam morejo odpreti oči.
Iz gozda tolikih problemov Madagaskarja, iz de-

žele, ki je med najrevnejšimi na svetu, kjer poganja
ljuljka nezaupanja, en človek vrže v svet sporočilo, ki
zadene srce človeka: 300 tisoč ljudi je bilo sprejetih
v 25 letih. Oče Pedro je del armade dobre volje, ki
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2013
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.
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pričuje, da je svet mogoče spremeniti.
To pustolovščino je začel oče Pedro v Buenos
Airesu, kjer se je rodil leta 1948.
Zapostavljanje Indijancev (Mapuches) je zbudilo
v njem upor že v mladosti. Ta upornost ga ne bo
zapustila. Danes je ta človek z belo
brado »prerok mestnih četrti na
Madagaskarju«, kot ga je “krstil”
Pierre Lunel (v knjigi, ki je izšla letos
aprila v Franciji); je brat Abbe Pierra,
sestre Emanuele. Kakor so se borili
oni, se Pedro bori proti bedi, ki kvari
človečnost v človeku.
Sila narave, njegov duh ga žene
naprej. Njegov pogum dela čudeže
kljub kapitalizmu in aroganci, ki vlada v svetu zaradi denarja. Peklenski
stroj mondializacije je ustvaril toliko
bede: dve tretjini človeštva živi v
revščini. Ta velikodušni misijonar
vam brani, da bi ga pozabili. Drami našo lenobo in
govori ubogim svoje velike župnije brezdomcev:
»Niste sami!«
Najbolj ubogi so njegova moč. Obdan je s skupino

350 zavzetih sodelavcev, ubogi »izkoriščajo« mestno
odlagališče; kamnolom je vedno bolj globok, šol je za
10 tisoč otrok. Luč sveta je zagledala zavarovalnica.
Z ubogimi gradi ceste in dostojne hiše za tiste, ki jih
do sedaj niso imeli. V 25 letih je tako nastalo 17 vasi.
Vsak teden porabijo v Akamasoi 10
ton riža. Tudi pokopališča urejujejo
za uboge. Vsako leto posadijo več
tisoč dreves. Skupaj z ubogimi oče
Pedro seje, obdeluje, da bi tako nasitil lačne in prebudil srca ljudi.
Mobilizira evropsko pomoč v hrani, ki jo je Bruselj hotel zmanjšati in
spraviti pod svoj nadzor. Stalni čudež
je to, da prihajajo darovi, darila od
vsepovsod, zlasti iz Francije. Bori
se proti tatovom, nasilju, kakor tudi
pred cikloni, kobilicami …
Dela tega misijonarja pričajo, da
beda ni greh. Pustiti druge v bedi
pa je nekaj zločinskega. Oče Pedro je na listi za
Nobelovo nagrado, ki bo podeljena letos v mesecu
oktobru. Nalezljivo upanje naj se dotakne tudi tistih
v Stockholmu, ki bodo o tem odločali.
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