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DONAČKA GORA (884) nad Rogatcem in v neposredni bližini meje s Hrvaško, skupaj z Bočem nad Poljčanami,
dominira nad hribovitim območjem, ki se razteza vzhodno od Celja tja do hrvaške meje in še čez. Kakor se nenavadno
sliši, pa Donačka gora spada zemljepisno v Karavanke, čeprav glavnega grebena Karavank na gorenjski meji Slovenije z
Avstrijo z nje sploh ni videti. Njeno severno pobočje se spušča v gričevnate in vinorodne Haloze, nekoliko jugovzhodno
od nje pa leži na tektonski prelomnici Rogaška Slatina s tremi znamenitimi izviri mineralne vode: Donat, ki se odlikuje
po desetkrat večji vsebnosti magnezija kot druge mineralne vode, Tempel, ki je odličen za mešanje z vinom in Styria,
ki jo je mogoče okusiti samo pri izviru v Rogaški Slatini. Donačka gora ima svoj značilni obris z dvema vrhovoma,
vzhodnim in zahodnim, ki sta skoraj do metra enako visoka. Večina planincev se ustavi na zahodnem vrhu, na katerem je visok kamnit križ, vzhodni vrh pa je tehnično nekoliko bolj zahteven in nanj vodi celo plezalna pot. Z Donačke
gore je obširen razgled na bližnjo in daljno okolico, v lepem vremenu seže tja do Pohorja in Kamniško-Savinjskih Alp.
OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (6.). V oktobru sta
še dve nedelji posvečeni posebnim namenom: misijonska (20.), ki na spominja na obveznost oznanjevanja veselega
oznanila vsem tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana; ter žegnanjska (27.), ki je spomin na posvečenje
vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka cerkev praznovala žegnanje
na svojo obletnico in so se zato shodi kar vrstili, ob njih pa tudi neredi in pretepi. Zato je državna oblast v soglasju s
cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vsa na eno edino nedeljo in s tem zlorabam odlomila ost.
Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta Jezusa (1.);
spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov, minoritov,
kapucinov, klaris in svetnega tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.); duhovnik
Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Danijel in tovariši (10.); škof Maksimilijan Celjski (12.);
cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega Marjeta Marija
Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec sv. Pavla Luka
(18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Vendelin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar Janez Kapistran
(23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).

OKTOBER – VINOTOK
1
2
3
4
5

T
S
Č
P
S

Terezija Deteta Jezusa, red.; Remigij, šk.;
Angeli varuhi; Teofil (Bogoljub), spok.;
Evald, muč.; Gerard, op.; Kandid, muč.;
PRVI PETEK; Frančišek Asiški, red. ust.;
PRVA SOBOTA: Placid, muč.; Marcelin, šk.;
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27. NEDELJA MED LETOM; Bruno, red.
ust.; Marija Frančiška od Petih Ran, red.;
Rožnovenska Mati božja; Marko I., pap.;
Demetrij, muč.; Marcel, muč.;
Janez Leonardi, duh.; Abraham, očak;
Frančišek Borgia (Borja), red.; Danijel in
tov., muč.; Florencij, red., muč.;
Emilijan, šk.; Aleksander Sauli, šk.;
Maksimilijan Celjski, šk.; Serafin iz Montegranara, red.; Vilfrid Yorški, šk.;
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28. NEDELJA MED LETOM; Edvard, kralj;
Kalist I., pap., muč.; Gavdencij, šk., muč.;
Terezija Velika (Avilska), red., c. uč.;
Marjeta Alacoque, red.; Jadviga, kneginja;
Ignacij Antiohijski, šk., muč.; Rudolf, šk.;
Luka, evangelist; Julijan, pušč.;
Izak Jogues, duh. in tov. kanadski muč.;
Peter Alkantarski, red.; Etbin, op.;
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29. NEDELJA MED LETOM; Vendelin, op.;
Contardo Ferrini, tretjerednik.;
Uršula, muč.; Jakob iz Strepe, šk.;
Janez Pavel II., pap.; Marko, šk.;
Janez Kapistran, red.; Severin iz Kölna, šk.;
Anton Marija Claret, šk., red. ust.;
Krizant in Darija (Darinka), muč.;
Bonaventura iz Potenze, red.;
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30. NEDELJA MED LETOM; Sabina, muč.;
Frumencij, šk.; Vincenc, muč:
Simon in Juda Tadej, ap.; Fidel, muč.;
Cirila, muč.,
Narcis, šk.; Ermelinda Brabantska, dev.;
Ferucij, muč.;
Alfonz Rodriguez, red.; Marcel, muč.;
Doroteja Montauska, spok.;
Volbenk (Bolfenk, Wolfgang), šk.

Vinotoka deževanje,
grudna je vetrov divjanje.
Če vinotoka mraz in burja brije,
prosinca in svečana sonce sije.
Kakršno vreme Urša (21.) prinese,
tako se rada jesen in zima obnese.
Simon in Juda (28.)
se s snegom prebuda.

UREDNIK VAM

V oktobrsko številko spada najprej poročilo o
medenem pikniku, ki je bil 25. avgusta v lepem
poletnem vremenu, poletno vročino je pa na hribu
hladil svež veter, tako da je bilo kar prijetno.
Za lačne so poskrbeli s pripravo krofov Ida Babic,
Lilijana Cepon, Micka Mavec in prijatelji iz Jolieta.
Skrb za kuhinjo so prevzeli Toni Pettit, Julie Lavoie,
Bernard Rozman, Walter Judnic in družina Paulius.
Krompirjevo solato so darovale: Ivanka Buh, Fani
Fritz, Antonia Judnic, Julie Lavoie, Marinka Rozman,
Anica Sever, Mihaela Simrayh in Slavica Sovan. Žejne so pri točilnici napajali Frank Markun in družina.
Za prodajo srečk so poskrbele Genevieve Buol, Mary
Podder in Dolores Puhek. Razpoloženje so podprli z
glasbo Vince Rigler in prostovoljci. Pecivo so darovale: Ida Babic, Ivanka Buh, Lilijana Cepon, Mina Densa,
Fani Fritz, Julka Kacin, Julka Kaluza, Micka Mavec, L.
Novak, Marija Oplanic, Nandi Puc, A. Racic, Marija
Rigler, Marija Turk in Ivanka Zerdin.
Če je na seznamu umanjkalo kako ime, se že
vnaprej opravičujemo in prosimo za obvestilo, da bo
napaka popravljena v prihodnji številki. Vsem, ki so
se trudili s sodelovanjem se iskreno zahvaljujemo.
Sreča pri žrebanju se je nasmehnila takole:
$500: Antonia Delak, Floral Park, NY; $250: Walter
Judnic, Chicago, IL; $100: Mary Saver, Cupertino, CA;
Martina Stepec, Richmond Hts., OH; David Andrejek,
Chicago, IL; $50: Valentina Skof, West Allis, WI; R.
& V. Kolaric, Willoughby Hills, OH; Mira Kosem Borst
nik, Kirtland, OH; Kristina Arko, Denver, CO; Marija
Zakelj, Cleveland OH.
Letošnje poletje je bilo kar vroče, saj se je temperatura precej dni držala nad 86° F (30° C). Pa niti
posebno dosti neviht ni bilo. Vročina se je zategnila
še dokaj daleč v september, kar je malo neobičajno.
Vsekakor se človeku včasih zdi, da bi se moral strinjati
s tistimi, ki pravijo, da niso ponoreli samo politiki,
ampak tudi vreme (kar pa politikov ne opravičuje).
Letošnji avgust bo črno obrobljen v zgodovini
Cerkve na Slovenskem: morala sta odstopiti kar dva
nadškofa: ljubljanski dr. Anton Stres in mariborski dr.
Marjan Turnšek. Slovenija je tako izgubila v letu in pol
kar štiri nadškofe, če prištejemo še mariborskega dr.
Franca Krambergerja in ljubljanskega mons. Alojza
Urana, ki sta tudi morala odstopiti. Glej str. 306-313.
V drugi polovici avgusta se je v Lemontu za en
dan ustavil urednik Družine kanonik Franci Petrič na
poti v Brookfield, WI k dr. Jožetu Goletu, ki je 21.
septembra dopolnil 97 let starosti. Pred odhodom na
novo službeno mesto v Melbourne v Avstraliji, se je
pri nas nekaj časa mudil tudi p. David Šrumpf.
Rojstni dan praznuje oktobra p. Atanazij Lovrenčič (3. oktobra 1922).
Umrli so oktobra: p. Janez Vianney Trinko (10.
okt. 1969); p. Avguštin Svete (16. okt. 1979); p. Ciril
Shircel (17. okt. 1959); p. Bernard Ambrožič (23.
okt. 1973 v Sydneyu, Avstralija) in p. Odilo Hajnšek
(30. okt. 1971 pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah).
Naj v miru počivajo!
p. Bernardin

Otrokom vse dovoliti pomeni storiti jih nezadovoljne za vse žive dni.
Kdor želi srečno starost dočkati, se ne sme v mladih letih razvaditi.
bl. Anton Martin Slomšek
2013 – AM – OKTOBER
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ANGELI NAJ TE VARUJEJO
NA VSEH TVOJIH POTIH

sv. Bernard, opat
(ok. 1090-1153)

12. govor o psalmu 90,3.6-8
Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Zahvaljujejo naj se Gospodu za njegovo dobroto, za njegove čudeže v
prid človeškim otrokom. Zahvaljujejo naj se ter pripovedujejo med narodi,
da je Gospod zanje storil velike reči. Gospod, kaj je človek, da zanj skrbiš,
ali zakaj nanj misliš? Svoje srce obračaš k njemu, skrbiš zanj, brigaš se zanj.
Končno mu pošlješ svojega Edinca, pošlješ vanj svojega Duha, obljubljaš mu
celo, da bo gledal tvoje obličje.
In da bi ne bilo v
P. Vladimir Kos – Tokio
nebesih nikogar
brez deleža pri
skrbi za nas, poO Angelih Varuhih tokrat bom peval,
šiljaš zaradi nas v
o Tistih, katerih nebeški je klan.
službo tiste blaSaj veste: Nebesa so cilj vseh zadev
žene duhove, jih
in Angeli v varstvo za to so nam dani.
določaš za naše
varstvo in jim veSaj vem, da se boste mi pritoževali:
levaš, naj bodo
zakaj je na svetu kup mafijskih klik?
naši vzgojitelji.
A Stvarnik človeku svobodo je dal
Svojim angein Stvarnikov Angel svobode ne zmika.
lom je zate zapovedal, naj te
In tu se oproščam: zapel sem abstraktno...
varujejo na vseh
A Varuha svojega prosim vsak dan:
tvojih potih.
s prav ozke stezé da ne zdrsne korak,
S kakšnim
spoštovanjem te
me ceste široke ne zmami nirvana.
mora navdajati
ta beseda, prinašati vdanost, vlivati zaupanje! Spoštovanje zaradi navzočnosti, vdanost
zaradi naklonjenosti, zaupanje zaradi varstva. Prisotni so torej in pri tebi
so, ne le s tabo, marveč tudi zate. Prisotni so, da te ščitijo, tukaj so, da ti
pomagajo. Kljub temu, da jim je Bog zapovedal, vendarle ne smemo biti
nehvaležni tudi njim, ki njega s toliko ljubeznijo ubogajo in nam pomagajo
v tolikšni potrebi.
Bodimo torej vdani, bodimo hvaležni tako odličnim varuhom; vračajmo
jim ljubezen, častimo jih, kolikor moremo in smemo. Vso svojo ljubezen in
vse svoje češčenje pa izkazujmo njemu, od katerega oni in mi prejemamo
vse, kar moremo spoštovati in ljubiti, vse, kar nas naredi vredne ljubezni
ali spoštovanja.
Zato, bratje, v Bogu prisrčno ljubimo njegove angele, svoje bodoče sodediče in zdaj naše varuhe in oskrbnike, ki nam jih je postavil in določil Oče.
Že zdaj smo božji otroci, čeprav se to še ni pokazalo, ker smo še nedoletni
otroci pod varuhi in oskrbniki ter se sedaj še nič ne ločimo od služabnikov.
Toda četudi smo še tako majhni in nam preostaja še tako dolga, pa ne
samo tako dolga, ampak tudi tako nevarna pot, vendar česa naj bi se bali
pod tako odličnimi varuhi? Nihče nas ne more premagati, nihče zapeljati,
še manj pa so zmožni nas zapeljati tisti, ki nas varujejo na vseh naših potih.
Zvesti so, izkušeni so, močni so: kaj se vznemirjamo? Samo za njimi hodimo,
držimo se jih ter ostanimo pod varstvom nebeškega Boga.

VSAJ KITICE TRI O ANGELIH NAŠIH
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NEDELJSKE
MISLI

ko samo hvaležno sprejmeš, vendar je treba svojo
hvaležnost tudi izkazati, saj je hvaležnost zahteva
že čisto navadne človeške olike, da o njej v odnosu
do Boga niti ne govorimo.

Oznanilo Habakukove knjige spada v dobo, ko so
novi Babilonci (Kaldejci) razkosali asirski imperij in
uspešno širili svoje gospostvo po Bližnjem vzhodu,
torej na konec 7. stoletja pr. Kr. Opisuje in razlaga
zgodovinski trenutek, ki je imel težke posledica za
kraljestvo Juda: vojaške pohode v letih 610-600,
osvojitev Juda in izgon. Kaldejci groze Judom, kralj
Joakim se pa gre tirana. Ljudstvo prosi preroka, naj
se v njegovem imenu pritoži pri Bogu. Tako je prvi
del berila prav prerokova trditev, da govori v imenu ljudstva. Drugi del pa je Božji odgovor: grešnik
(kralj) bo propadel, pravični (ljudstvo), ki ostaja
zvest Bogu, pa bo rešen. To se pa ne bo zgodilo
takoj, ampak šele čez določen čas, ki ni znan. Pri
Božjem posegu v zgodovino sta torej poudarjena
dva vidika: najprej vera in zvestoba, ki edina moreta
rešiti tistega, ki je ostal pravičen, nato pa potrpež
ljivost: čas rešitve določa Bog sam. To je tudi odgovor na naša vprašanja, zakaj Bog ne poseže vmes
ob krivicah našega časa. Ne glede na to, da vedno
spoštuje človekovo svobodo, tudi takrat, kadar je ta
v grehu naperjena zoper bližnjega in njega samega,
bo kljub vsemu posegel vmes, kadar bo čas za to
dozorel. Tega pa seveda človek ne more presoditi in
še manj določiti ali izsiliti. Za nas je edino važno, da
smo in ostanemo zvesti in potrpežljivi v zaupanju
na pravočasen Božji poseg.

Amalečani, ki jih Izrael na Mojzesovo priprošnjo
premaga, so bili zelo staro ljudstvo, ki je živelo v
Negebu. Seznami v Prvi Mojzesovi knjigi jih uvrščajo
med potomce Ezava, Izakovega sina, torej Abrahamovega vnuka. Od vsega začetka so se upirali
izraelskemu prodiranju proti Kanaanu. Pozneje so bili
še Savlovi in Davidovi nasprotniki, o čemer poroča
1. Samuelova knjiga. Nedeljski odlomek opisuje
Mojzesovo posredovanje skoraj malo čarovniško, v
bistvu pa je ves opis samo oznanilo, ki ga je treba
iz simbolične govorice izluščiti. Oznanilo je, da Bog
deluje preko posrednikov, za Izraelce preko Mojzesa, za nas pa preko Kristusa in Cerkve. Torej je to
odgovor tistim, ki se repenčijo: Bog da, Cerkev ne!
Ni izbire: ali sprejmeš vse, ali pa nimaš nič! Drugo
oznanilo je Mojzesova vztrajnost v molitvi. Ponovno je treba poudariti: Bog ni sluga, ki ga pokličeš,
kadar ga potrebuješ. Tudi ni avtomat, v katerega
vržeš denar, pa dobiš, kar si si izbral. Pri njem zaleže le ponižna in predvsem vztrajna prošnja, pa
še tista je uslišana le takrat, kadar nam je dobrina,
za katero prosimo, koristna. O tem, kaj je za nas v
danem trenutku koristno, pa je treba presojo pač
prepustiti Njemu.

6. oktober
27. navadna nedelja
PRAVIČNEGA REŠUJE VERA
Hab 1,2-3; 2,2-4

13. oktober
28. navadna nedelja
HVALEŽNOST POGANSKEGA URADNIKA
2 Kr 5,14-17
Prerok Elizej je bil naslednik največjega preroka,
ki ga je poznala stara zaveza, preroka Elija, ki mu
je svojo preroško moč simbolično zapustil tako, da
mu je prepustil svoj plašč. Tudi Elizejev glas je, kot
Elijev, segel preko meja njegove domovine tja v
arámsko kraljestvo, kjer je bil doma pogan Naaman, ki je bil na Elizejevo posredovanje s kopeljo
v Jordanu ozdravljen od gobavosti. Prerok noče
sprejeti plačila, kar je moralni pouk poganu, ki je
bil vajen svoje bogove “najemati” za plačilo, kadar
jih je potreboval. Najvažnejša točka berila je gotovo
zastonjskost ozdravljenja. Čeprav Naaman pripada
političnim nasprotnikom, zaupa tujemu Bogu. Presenečenje: ta Bog ne samo ne zahteva darov, ampak
hoče samo, da sprejme vpliv Jordanove vode, torej
vero v božji poseg. Prerok sam pa tudi odkloni vsako
plačilo. Pouk za nas: vera je Božji dar. Boga se ne
da najemati kot dninarja, kadar ga človek potrebuje; vsak njegov dar, tudi vero, je treba le hvaležno
sprejeti. To je klofuta naši potrošniški miselnosti:
plačam in dobim, kar hočem. Ne pri Bogu: ne moreš
plačati, ampak samo prositi, in ne dobiš, kar hočeš,
ampak kar ti je on pripravljen zastonj dati. Tako lah2013 – AM – OKTOBER

20. oktober
29. navadna nedelja
MOJZES ZGLED VZTRAJNE MOLITVE
2 Mz 17,8-13

27. oktober
30. navadna nedelja
BOG USLIŠUJE PONIŽNEGA
Sir 35,12-14.16-18
Potem ko je Sirah precej natančno opredelil du
hovne darove, v našem besedilu ocenjuje bogosluž
na dejanja tistih, ki bližnjega izkoriščajo, zraven
pa hočejo ugajati Bogu. Sirah to osvetli s tožbo
ubogega, ki se obrača k Sodniku. Predstavlja torej
nasprotja pri dveh parih daritev: pri Abelovi in Kajnovi, pri Elijevi in daritvi, Baalovih duhovnikov. V
molitvi sami pa sta zgled farizejeva in cestninarjeva
molitev v templju. Sirah Bogu prepušča sodbo nad
obojno daritvijo in odločitev med izkoriščevalcem in
revežem. Danes ni bistveno drugače. Ni malo kristjanov, ki dobrine, ki se jih drže solze ali celo kri,
poskušajo dajati v “dobre” namene, potem pa mirno
prihajajo k maši in pristopajo k zakramentom, ne
da bi se njihovo življenje in odnos do bližnjega kaj
spremenila. Pomislimo samo na tiste, ki znajo biti
krivični in neznosni tako v svoji domači družini, kakor
tudi v okolju, v katerem žive. Posebno to pade v oči,
če so taki ljudje na nadrejenih mestih, kjer se izživ
ljajo nad svojimi podrejenimi. Tako sprenevedanje
je morebiti običajno v politiki, ki je najbolj svinjska
kuhinja na svetu, kar še preveč bridko občutimo
na lastni koži. V krščanstvu pa tako sprenevedanje
nima prostora, saj nam ne gre za to, da bi ugajali
ljudem, ampak Bogu.
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BRALI SMO...
LJUBLJANA — Tržaški pistelj in neumorni borec
za slovenstvo Boris Pahor je svoj stoti rojstni dan
praznoval tudi v Ljubljani. Glavna prireditev je bila
26. avgusta v Operi. Velik del časa je bil namenjen
pisateljevemu pogovoru s tremi dijaki, po enem iz
tržaške, celovške in ljubljanske gimnazije. Pahor je
izrazil tudi grenko resnico, da se Ljubljana za Trst
ni nikoli brigala in se tudi danes ne. Ob tej priliki je
Pahor postal tudi državljan Evrope, v Ljubljani pa
se bo po njem imenoval trg pred Konzorcijem.
MANILA — Filipinski škofje in duhovniki so na
praznik Srca Marijinega, 8. junija, deželo in ljudi pri
slovesnostih po cerkvah in kapelah posvetili božji
Materi. Kardinal Luis Antonio Tagle je pri posvetitvi
v manilski stolnici izrazil željo, da bi bili Filipinci kot
Marija “čisti v srcu” in da bi bila država “očiščena
korupcije”, ker: »Korupcija nima mesta v deželi, ki
je posvečena brezmadežnemu Srcu Marijinemu.«
Apostolski nuncij Giuseppe Pinto je katoličanom
posredoval papeževo željo, da bi poslej bolj spoštovali človeško življenje in pomagali siromašnim.
CARIGRAD — Apostolski vikar v tem mestu škof
Louis Pelâtre je za agencijo Fides povedal, da so
zadnji izgredi in nemiri v Turčiji “rdeča luč” za turško vlado, če hoče ohraniti stabilnost, ki jo je pridobila z gospodarsko rastjo v zadnjih desetih letih.
V politiki je vedno modro iskati kompromise, da se
lahko združijo interesi različnih delov družbe. Kristjani ne sodelujejo na demonstracijah, »jih pa zaskrbljeno spremljajo«.
CELJE — Suša na Celjskem in Velenjskem je do
zdaj največ škode povzročila na njivah, posejanih s
koruzo. Škoda v celjski regiji znaša od 30 do 60%,
v Velenju pa od 40 do 60% pridelka. Krompirja bo
letos na omenjenih območjih za 40% manj, več kot
za polovico pa je suša zmanjšala pridelek oljnih buč.
Opažajo tudi veliko škode na travnikih in pašnikih
na južnih in sončnih legah predvsem na hribovskih
in gorskih kmetijah. Škoda nastaja tudi v travniških
sadovnjakih in drugih trajnih nasadih, kot so nasadi
hmelja in špargljev. Največji obseg škode je v porečjih rek Savinje, Dravinje, Pake, Hudinje in Sotle
oziroma na lahkih, plitvih in obrečnih tleh.
DAMASK — Po še nepreverjenih podatkih naj bi
islamistični miličniki t. i. “islamskega iraškega kalifata in arabskega vzhoda” na severu Sirije odvedli
dolgoletnega italijanskega jezuitskega misijonarja
Paola Dall’Oglia. Redovnik je oživil sirski samostan
Der Mar Musa al-Habashi, lani so ga iz države izgnale Asadove oblasti. Od tedaj dalje je deloval na
severu Sirije, ki ga nadzorujejo uporniške enote.
PASSAU — Škof Wilhelm Schraml se je v nedeljo,
9. junija, pri maši v stolnici zahvalil reševalcem,
vojakom in prostovoljcem za pomoč v poplavah
ogroženim ljudem. Poplave so pokazale, da so ljudje
»tujo stisko doživljali, kot da bi bili sami prizadeti«.
Škof je večkrat obiskal poplavljena območja ter
govoril s poplavljenci in reševalci. Škofija je najbolj
prizadetim namenila 3,5 milijona evrov pomoči.
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MILANO — Katoliški dnevnik Avvenire je poročal,
da je turško sodišče v Iskenderunu presodilo, da
je 26-letni Murat Altun 3. junija 2010 umoril škofa
Luigija Padoveseja v duševni zmedenosti, natančen
razlog pa ni znan. Altun je bil zaradi umora, ki ga je
priznal, obsojen na 15 let zapora.
SEVILLA — Nadškof Juan Jose Asenjo je “lažnemu duhovniku”, ki se je leta 2006 s ponarejenimi
dokumenti javil na škofiji in potem deloval kot “duhovnik” v kraju Alcala de Gaudaira, med drugim za
pokoro naložil 25 kilometrov dolgo romanje do Marijinega svetišča v Utreri. Krsti in poroke, ki jih je
opravil, so po cerkvenem pravu veljavni, ne pa tudi
maše, odveze po spovedi in birme, ker so pogojene
z mašniškim posvečenjem. “Lažni duhovnik” se je
že “pokesal” zagrešenih nedovoljenih mu dejanj.
WASHINGTON — Razpravi o tem, da bi nezakonito v ZDA živečim priseljencem ameriške oblasti
priznale pravico do bivanja v državi, se je pridružila
tudi katoliška Cerkev. Voditelj škofovske komisije
za priseljence nadškof Jose M. Gomez je povedal,
da je s priseljenci – v glavnem so iz Mehike in Latinske Amerike in je večina katoličanov – povezana
tudi “prihodnost Cerkve in katoliškega prebivalstva” v ZDA. Večina od 84.000 otrok, ki se jih letno
rodi v Los Angelesu, je iz “španskih priseljenskih
družin in drugih etničnih manjšin”.
RIM — Papež Frančišek je v brzojavki neapeljskemu nadškofu kardinalu Crescenziu Sepeju – podpisal jo je vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio
Bertone – izrekel sožalje ranjenim in sorodnikom
številnih mrtvih romarjev, umrlih v prometni nesreči pri Neaplju, ko so se z avtobusom vračali z
obiska v rojstnem kraju sv. p. Pija iz Pietrelcine.
CARACAS — Televizijska postaja Globovision je
objavila, da si venezuelski opozicijski voditelj Hen
rique Capriles prizadeva za avdienco pri papežu
Frančišku. »Naš namen ni, da bi dobili fotografijo s
papežem. Verjamemo v Cerkev kot posrednico,« je
dejal Capriles, pri tem pa je imel v mislih dozdevno
prevaro pri predsedniških volitvah, na katerih je z
rahlo prednostjo pred Caprilesem zmagal socialist
Nicolas Maduro.
SALZBURG — Nadškof Alois Kothgasser je 82.
salzburški visokošolski teden, ki je trajal do 4. avgusta, začel z opozorilom, da mora Cerkev preseči
samo sebe. To v skladu s papeževim prizadevanjem
pomeni, da mora svoje delovanje kritično presojati
ter odgovarjati na izzive časa. Vrhunec tedna je bil
31. julija, ko so nemškemu teologu kardinalu Karlu
Lehmannu podelili teološko nagrado.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je 29.
julija objavil novico, da sta vatikanski odbor AIF, ki
skrbi za nadzor nad finančnimi zadevami (predsed
nik kardinal Attilio Nicora), in podobni italijanski
odbor UIF (predsednik Claudio Clemente) 26. julija
podpisala pogodbo o sodelovanju v boju zoper pranje denarja in denarno podpiranje terorizma.
LONDON — V Veliki Britaniji ta čas ni najbolj pri
ljubljeno ime za otroka John ali Harry ali Oliver, kot
bi mislili, ampak Mohamed, in sicer kar v enajstih
različnih oblikah.
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SYDNEY — Avstralija je najdražja država za študij
v tujini. Leto študija in življenjski stroški povprečnega tujega študenta v Avstraliji znašajo 38.516
ameriških dolarjev, medtem ko v ZDA ti stroški znašajo 35.705 dolarjev, v Veliki Britaniji pa 30.325.
Avstralija je sicer na tretjem mestu po vpisu tujih
študentov za ZDA in Veliko Britanijo. Za študij v teh
dveh državah se odloči približno tretjina od 3,6 milijona študentov, ki se izobražujejo v tujini, od tega
jih je 17 % s Kitajske.
SYDNEY — Zanimiva je raven splošne izobrazbe
Avstralke Stephanie Banister, ki je hotela kandidirati na parlamentarnih volitvah. V intervjuju je
islam označila za državo, ne za religijo, muslimansko sveto knjigo je namesto “Koran” poimenovala
“Haran”, povrhu pa je še povedala, da »Judje niso
pod Haranom, ampak imajo svojo religijo, ki sledi
Jezusu Kristusu«. Zaradi teh “cvetk” je morala seveda zapustiti predvolilno kampanjo.
MOSKVA — Po uradnih raziskavah povprečen Rus
popije 7,7 litra vodke na leto, ta številka pa v regijah, kjer je potrošnja vodke podrobneje raziskana
poskoči na 20 in več litrov na osebo. Dvomljiv “rekord” pa ima tako imenovano znanstveno mestece
Kolcovo v Sibiriji s 13.000 prebivalci, kjer vsak prebivalec povprečno popije 102 litra vodke na leto. Če
upoštevamo, da so tam tudi otroci, pride na vsakega odraslega več kot 2 litra na teden.
HAAG — Tukajšnje mednarodno kazensko sodišče
preverja, ali napadi nigerijske teroristične skupine
Boko Haram (od julija 2009 je v “razširjenih in sistematičnih napadih” pobila več kot 1.200 krščanskih in muslimanskih civilistov) izpolnjujejo merila, po katerih ti napadi pomenijo tudi zločine zoper
človeštvo; in ali so nigerijske oblasti izpolnile svojo
dolžnost v boju zoper to teroristično skupino.
BUENOS AIRES/VATIKAN — Papež Frančišek je
zavrnil povabilo argentinske igralke in televizijske
moderatorke Mirthe Legrand na kosilo, na katero
vabi znane osebnosti, ob tem pa se z njimi pogovarja o perečih vprašanjih. Papež je izrazil upanje,
da mu te odklonitve ne bo zamerila (podobnih povabil tudi ni sprejel od drugih osebnosti in javnih
občil), ter se ji zahvalil za veliko delo za argentinsko kinematografijo. Ko bo prišla v Rim, jo bo rad
sprejel.
BEOGRAD — Srbske vojaške sile so po 70 letih
vnovič uradno uvedle redno duhovno oskrbo vojakov. V to službo je bilo pri slovesnosti na glavnem poveljstvu omenjenih sil uradno sprejetih in
potrjenih osem pravoslavnih vojaških kaplanov, en
katoliški kaplan in en muslimanski vojaški imam.
Slovesnosti sta se udeležila tudi beograjski katoliški nadškof mons. Stanislav Hočevar in pravoslavni
vojaški škof Porfirije (Perić).
DAMASK — Tiskovni urad sirskega antiohijskega pravoslavnega patriarha Mar Ignatiusa Zakke
I. Iwasa je zanikal novice, da patriarh namerava
premestiti sedež omenjenega patriarhata zaradi
državljanske vojne v Siriji v Turčijo. Takšno dejanje bi povečalo nevarnost, da bi Sirsko pravoslavno
Cerkev “izbrisali”, se zaveda patriarh.
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BUENOS AIRES — Politična opozicija v Argentini namerava pravno ukrepati zoper volilni plakat
vladajoče stranke predsednice Cristine Kirchner, na
katerem je ob predsednici in glavnem kandidatu te
stranke za parlamentarne volitve v oktobru, Martinu Insaurraldeju, papež Frančišek. Insaurralde se
je udeležil papeževe maše v nedeljo, 28. julija, ob
koncu svetovnega dneva mladih. Utemeljil je, da
je bil razlog za srečanje s papežem to, da je hotel
papežu povedati, kako je ozdravel po hudi bolezni
in se za to zahvaliti Bogu. Zlorabo papeža na plakatu v politične namene je že obsodil buenosaireški
nadškof Mario Poli; poudaril je, da si papež tega ne
želi, pač pa želi, da se Argentinci ravnajo po njegovih besedah, povedanih v Riu.
LONDON — Bioinženirji so proizvedli med (surgihoney), s katerim se v neverjetno hitrem času celijo
rane in okužbe. Rane in razjede, vključno s tistimi,
ki so se okužili z bakterijo MRSA, ki je zelo odporna
na antibiotike, so se zacelile po nekaj dnevih, število okužb pri ženskah, ki so rodile s carskim rezom,
pa se je s pomočjo medu prepolovilo. Z medom so
tudi zacelili rane vojakov, ki so bili v Afganistanu.
Uporabili so ga tudi kot terapijo za akne. Z njim so
prav tako zaščitili kožo pacientov, ki imajo zaradi
kemoterapije vstavljen kateter.
WASHINGTON — Višji vodnik ameriške vojske
Robert Bales, ki je marca lani v dveh afganistanskih vaseh ubil 16 ljudi, je bil obsojen na dosmrtno
zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.
Bales se je sicer izrekel za krivega uboja Afganistancev, da bi se izognil smrtni kazni.  Šestčlanski vojaški sodni svet je sodbo izrekel po manj kot
dveh urah posvetovanj. Bales, ki se je še v četrtek
opravičil za svoje zločine, ob izreku kazni ni kazal
nobenih čustev.  Bil je tudi nečastno odpuščen iz
vojske, poleg tega pa bo moral vrniti tudi vse plače
in prispevke.
DAMASK — Število otrok, ki so se iz Sirije zaradi
državljanske vojske morali zateči v tujino, je 23.
avgusta 2013 doseglo milijon. Od teh jih je 740.000
starih manj kot enajst let. 3.500 otrok je prišlo v
Jordanijo, Libanon in Irak brez vsakega spremstva,
ločenih od svojega doma in družine. Medtem pa
nasilje v Siriji razsaja naprej.
BOGOTA — Fides je, sklicujoč se na poročilo medicinskega raziskovalnega zavoda v Bogoti, objavila,
da je bilo v Kolumbiji v prvi polovici letošnjega leta
umorjenih 514 žena. Večina jih je bila starih od 30
do 34 let, v glavnem pa so umrle zaradi nasilja part
nerjev nad njimi. Katoliška Cerkev vnovič poskuša
doseči, da bi se število tovrstnih smrti zmanjšalo.
VATIKAN — Papež Frančišek se je Kolumbovim
vitezom ob njihovem 131. letnem občnem zboru
v San Antoniu zahvalil za veliko delo na družbeno-dobrodelnem področju, za varovanje stvarstva
in božjega reda. Člane tega laiškega reda je povabil, naj odločno nadaljujejo svoje delo za širjenje
evangelija tudi v časih hitrih družbenih in kulturnih
sprememb. Pričujejo naj za pristno naravo zakona,
svetost in nedotakljivo dostojanstvo človeškega življenja ter lepoto in resničnost spolnosti.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
PRVO LETO V KARTUMSKI HIŠI
Knoblehar je določil Dovjaka, Mozgana in Trabanta, da se bodo peljali z njim za Vincom in bodo med
Barijci ustanovili misijonsko postajo. Začeli so se učiti
barijskega jezika. Dovjak je pisal 18. oktobra 1852
prijatelju: »Od tam si ne bomo mogli, kakor zdaj,
večkrat v letu pisati. Po enkrat na leto gredo ladje iz
Kartuma na Beli Nil; enkrat na leto nam bodo prinesle
novice iz Evrope in enkrat na leto odnesle naše dopise. Bog daj, da bi nam mogli pošiljati veselih novic!«
Potem nadaljuje: »G. Kocjančič in Danninger sta nam
tukaj prav umetno izdelala oltar iz lesa, ki je podoben
orehovemu. Posebno lepa je podoba Matere božje,
ki je določena za na oltar in ki bo za zamorce prav
mikavna. Naš vrtnar g. Hruška nam je dal za seboj
mnogo semen, s katerimi si bomo posejali vrtiček
in morda še komu drugemu ustregli. G. provikar, ki

zelo skrbi za to, da bi nam dal vsega potrebnega, je
priskrbel mnogo obleke in drugih reči; tam jih bomo
podarili ljudem, da nas bodo tem rajši sprejeli in
našemu nauku tem rajši odprli ušesa. Naša obleka
na Belem Nilu bo: moder talar, rdeča kapica, rdeči
čevlji in rdeč ali pisan pas. Skušnja nas bo poučila,
ali je ta obleka primerna ali ne. S perilom smo se že
preskrbeli, samo da je vse pavolnato in ne platneno;
platno se v Kartumu težko dobi in je drago.«
Ko Kocjančič omenja v pismu sestri Mariji, koliko
živil je moral pripraviti za odhod jezuitov Pedemonta in Zare in za odhod Vinca, pristavlja: »Za druge
misijonarje, ki bodo šli z g. provikarjem, pa še reči
ne smem, koliko vsega potrebujejo: obleke, živeža, hlapcev, ladij, brodnikov in drugih stvari brez
števila.«

MISIJONSKA POSTAJA V GONDOKORU
VINCOVA SMRT
Ko je Knoblehar spravil delo na osrednji postaji
v tir, je odpravil 12. novembra 1852 po Belem Nilu
dve tovorni ladjici. Ena od njiju je bila “Pavla”, ki so
jo bili prejšnje leto zgradili v kartumski ladjedelnici
in spustili v Nil. Zdaj je dal Knoblehar znesti nanjo
misijonske potrebščine, ki jih je bil pripeljal iz Evrope
ali pa nakupil v Egiptu in Kartumu. Na drugo ladjo
“Neger” (Zamorec) so pa vkrcali dva jezdna konja
in znosili mnogo sadik sadnih dreves in vinske trte,
nekaj rastlin v zabojih in lončkih, žitna semena in
več drugih stvari.
Zadnjega novembra se je Knoblehar začasno poslovil od Kocjančiča in Milharčiča in od misijonskih
pomočnikov svetnega stanu in se ob močnem severniku odpeljal z Jutranjo zvezdo za tovornima ladjama. Z njim so se vozili Dovjak, Mozgan in Trabant,
štirje zamorski gojenci, ladjarji in osem služabnikov,
odsluženih egiptovskih vojakov. Vse priprave za to
misijonsko odpravo so stale 10.000 goldinarjev.
Ubogemu Kocjančiču je ostalo v blagajni samo 900
goldinarjev; in s to vsotico je moral nakupovati in
pripravljati tudi gradivo za novo cerkev in hišo.
Na ladji so ves advent imeli tudi zornice.
Pot je opisal Jernej Mozgan škofu Slomšku 3.
februarja naslednjega leta 1853 (Zgodnja danica
16. 6. 1853), Knoblehar pa 22. februarja odboru
Marijinega društva (Ljubljanski list št. 165-191).
Že tretji dan so se pripeljali do zadnje vasi, ki je
spadala pod Egipt. V njej so kupili vola, razrezali
meso v tanke kose, jih nasolili in obesili na vrv,
da se posušijo. Potem so pluli mimo gozdov starih
mimoz. Videli so opice, gazele, zajce in neverjetno
mnogo žerjavov. Ob dahabiji so mirno plavale divje
gosi in druge povodne ptice; trgovske ladje so plule
samo enkrat ali dvakrat na leto, zato se zdaj ptice
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niso plašile.
Četrti dan so na desni obali že zagledali koče
siluških ribičev. Prosili so jih po tolmaču, da jim
prodadó ovna. Boječe so ga prinesli na ladjo. Ko
so dobili zanj steklene bisere in druge darove, so
govorili: »To niso Turki. Možje božji so.« Rekli so
tudi, da si hočejo njihovo ladjo dobro zapomniti;
spoznali jo bodo po “mladiču”, to je po čolnu, ki je
bil privezan na njen bok. – Misijonarji so po vseh
nadaljnjih zamorskih vaseh delili steklene bisere, da
si pridobijo naklonjenost.
8. decembra so jim pravkar objedene tamarinde
blizu gore Tafafan pričale, da so sloni blizu. Res so
jih popoldne zagledali na veliki planjavi. Privezali so
ladjo. Mozgan je šel na breg in zapazil kakšnih 800
korakov pred seboj dva slona, ki sta bila videti kakor
dva črnikasta grička. Na njima je sedelo nekaj belih
ptic. Ustrelil je, pa je samo en slon nekoliko vzdignil
rilec; drugi se pa za strel še zmenil ni. Tudi mladi črni
kuhar je nabasal Knobleharjevo puško; nabasal jo je
pa napačno in se je pri strelu pokvarila. Knobleharju
je bilo žal zanjo, ker mu jo je bil zapustil p. Rylllo.
K sreči je črni strelec ostal brez poškodb. – Od tam
naprej so jih ponoči zelo nadlegovali komarji, zato
so počivali rajši podnevi, ponoči pa so pluli.
Pripeljali so se do gosto naseljenega siluškega
ozemlja. Došli so obe tovorni ladji; od tam so se
skupaj vozili. V Haled Kaki so poslali tolmača, da
povabi poglavarja na ladjo. Prišel je šele drugi dan
s spremstvom in se je tresel od mraza, še bolj pa od
strahu. Dobil je v dar rdečo obleko in rdeč tarbuš.
Ko se je nekoliko pomiril, jim je povedal, da so mu
njegovi vaščani vso noč branili iti k ladji, ker ti tujci
gotovo kaj slabega nameravajo. – Potem jim je več
črncev prineslo prodajat živila.
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Niko Kuret

SPET POJDEMO BRAT...
Pred bratvijo je treba pripraviti posodo: sode je
treba zapariti, jih zažveplati, jim nabiti obroče, nato
pa spet zvaliti v klet, kjer na gantarih počakajo mošt.
Pripravljeni morajo biti tudi škafi in “püte” (brente).
Pranje sodov

Nekaj dni pred bratvijo vabi gospodar brače. V
Slovenskih goricah grozdja ne trgajo, ampak ga
beró, pravzaprav režejo z noži, klüčeki, vinjeki, tudi s
posebnimi škarjami. Dan
pred bratvijo so koline.
Prašiček mora dati svoje
življenje in z njim nekaj
pur in kokoši. Gospodinja se suče v kuhinji, da
napeče zadosti gibanic in
krapcev. Vsi sosedje naokoli so vabljeni k trgatvi.
Jutro je navadno še
hladno in megleno. To
grozdju dobro dé. Brači
prihajajo. Nenadoma poči
možnar. Za njim še eden.
In še eden. Bratev se bo
začela. Kače – po otroški veri – zdaj bežé. Zdaj
smejo otroci v vinograd, zdaj se smejo po mili volji
nazobati.
Gospodar razdeli “püte”, brente, in razpostavi
brače po redeh. Začetek bratve je slovesen. Na
zgornjem sepu, na najvišji grabici, brači zapojo.
Nato gospodar spregovori: »Vinska trta nam je spet
obrodila ta žlahten sad, ki bo ljudem v korist in veselje. Zato obirajte trto skrbno, da ne bo kaj ostalo za
vami.« Prleki so rojeni govorniki! Brači se odpravijo
navzdol v grabico in bero od spodaj navzgor proti
sepu, kjer jih že čakajo pütarji. Bero samo ženske
in otroci, za moškega je sramota, če ni med pütarji.
Vsak pütar ima v grmovju svojo palico ali kol.
Vanj naredi zarezo za vsako püto, ki jo prinese k
preši. Ko vstopi, strese grozdje na pod in odloži
püto. Potem stopi na “podvalo”, kjer je pripravljena
“ročka” s pijačo. Gospodar se mora postaviti s starim vinom, če mu je kaj do slovesa. Pravi gospodar
poskrbi tudi za cigarete, da jih ne zmanjka. Pütar si
ob vsaki nošnji priveže dušo.
Gospodar hodi med brači in opominja: »Le sči2013 – AM – OKTOBER

stega berite! Vsaka jagoda bo dala kapljo mošta!«
Pütarji venomer hodijo po grozdje, nagajajo dekletom, jih ščipljejo. Marsikatera se jim maščuje:
v püto nabaše grozdja, da jo fant komaj vzdigne.
Ker je fant od fare, seveda niti ne trene z očesom
in püto junaško odnese.
Kmalu prinese gospodinja južino: črn kruh, kisle
“murke” (kumare), žganico in jabolčnico. Trs za
trsom se prazni, püte romajo v prešo, ni jih konca.
In že je čas kosila. Brači posedejo kar po sepu ali v
grabici. Gospodinja je pripravila “globanjevo” (gobovo) župo, lentivo, svinjsko meso in klobase iz tunje,
vse narezano na zelju, za konec kvasenico, vmes pa
se priležejo globoki požirki iz ročke.
Grozdje, ki ga nosijo pütarji v prešo, prešarji ponekod kar sproti zmečkajo z bosimi nogami v krnici,
velikem podu iz hrastovine, obdanem s hrastovimi
stenami, imenovanimi plesta. Prešarji zmečejo steptano grozdje z lopatami v kot, od koder se cedi sladki
mošt v pripravljeno kad, ki stoji pod prešo. Drugod
pa začno prešati šele, ko
Pütar
se sonce nagne. Tedaj
določijo nekaj najboljših
pütarjev za prešarje. Na
podvalah je že pripravljen
škaf čiste vode. V njem
si vsak temeljito umije
noge in roke, nato šele
sme stopiti na pod. Kjer
imajo mlin, ne prešajo
več z nogami.
Ko je grozdje primerno
stlačeno, začno postavljati “koš”, ki mora ležati
točno pod prešpanom.
To važno opravilo vodi izkušen mož, glavni prešar.
Od srede prešpana spusti najprej pest stlačenega
grozdja v krnico, da tako določi sredino koša. Če je
koš slabo pripravljen,
Preša
se spelje, zdrsne
vstran, prešpan pa
preša neenakomerno.
“Koš” je kup grozdja,
ki meri pri tleh tudi
dva metra v premeru
in se proti vrhu óži, da
ima obliko ne preveč
koničastega prisekanega stožca. Da se ne
razleze, ga opašejo z
leskovimi obroči, ki
so proti vrhu zmerom
manjši. Svoje dni so v
ta namen uporabljali s
slame spletene vrvi,
ki so jih imenovali
“cühte”. Cühta je bila
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seveda na koncu vsa prepojena z moštom. Zato
še danes pravijo v Prlekiji: »Pijan je kak cühta.«
Ko je koš postavljen, polože na vrh “dveri”, debel
okrogel ploh, nanj pa še manjše hlode, panjiče, da
se pritisk enakomerno porazdeli. Dva prešarja zdaj
začneta vrteti vitel, veliki leseni vijak, po katerem
se niža prešpan, dokler ne pritisne na koš. Prešpan
je stesan iz velikega, stoletnega hrastovega debla
(nemško Pressbaum). Čim niže leze prešpan, tem
večja teža pritiska na koš. Prešpan ječi, grozdje
stoka pod silnim pritiskom, v kad pa lije mošt ... In
ko leže prešpan z vso silo na koš, je prvo prešanje
končano. Čez dve uri koš razdro in ga prelože, vnovič
postavijo.
Mošt, ki priteče ob prvem prešanju, ni najboljši.
Ta priteče šele pri tretjem prešanju.
Po drugem ali tretjem prelaganju je navadno večerja. Zdaj vse pritisne k mizi, ki se šibi od dobrot.
Gospodinja je pripravila pečeno meso vseh vrst:
svinino, purana, gosi, race, k temu kvasenice, sirove in makove štruklje. Ljudje so zdelani, planejo po
jedi, a že pri četrti rihti omagujejo. Gospodar skrbi
za pijačo. Mošta lahko pije vsak, kolikor hoče, toda
za tako velik praznik se spodobi samo staro vino.
Zdaj pride tudi mladina na svoj račun. Harmonikar nateza svoj
meh, ples in igre, petje
in vriskanje se vrstijo
pozno v noč.
Vmes hodijo prešarji
k preši. Sučejo kamen,
zdaj na levo, zdaj na desno, kadijo in modrujejo,
točijo, merijo, pokušajo,
primerjajo z lanskim,
pojo, razdirajo koš in
spet prelagajo, vsaki dve
uri na novo. Koš prelože
petkrat ali šestkrat. V veliko kad vso noč curlja mošt;
zdaj se ulije kakor hudournik, zdaj spet teče po nitki.
Noč je hladna, grozdje je mrzlo, bose noge, ki
stopajo po podu, so že otrple. Kadar je tako daleč, začno prešarji z motikami potrkavati po podu.
Gospodar razume to znamenje. Že se prikaže s
slatinščakom žganice. Steklenica kroži od enega
do drugega in vsak naredi krepak požirek. Zdaj gre
delo laže od rok.
V čumnati je kar naprej veselo. Prihajajo obiski
iz sosednjih goric, pütarji niso nič trudni in dekline
nič ne čutijo, da so se ves dan sklanjale k trtam in
Vinjek
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Kvasenica

privzdigovale težke škafe. Medtem ko se mladi svet
vrti, si nagaja, se smeje in vrešči, pa stari možakarji možujejo, kadijo, pokušajo novino, si napivajo
s starino. Gospodar ponuja žganico, gospodinja je
zavrela vino in skuhala čaj.
Toda ura je že pozna. Mladina se razhaja. Gostje
so se vrnili vsak v svoj kraj. Mlajši prešarji so zakinkali za mizo, starejši vzdržijo. V tihi noč, ko je
slišati samo čričke in klopotce po goricah pa tenki
curek mošta izpod preše, kramljajo o starih časih.
Zjutraj se brači in pü
tarji znova zbirajo na
Rozga
sepu. Nič se jim je pozna,
da so bili malo spali.
Spet udari možnar, da
odmeva od vseh strani.
Pa še enkrat in še neštetokrat. Brači beró,
pütarji nosijo, prešarji
mečkajo grozdje, postavljajo koš, spuščajo
prešpan. Sod za sodom
se polni s sladkim moštom.
To traja toliko dni,
dokler gorica ni prazna.
Ko je bila bratva končana, so po starem v kotu
vinograda izgrebli luknjo in stisnili vanjo eno jagodo.
»Zraven so prosili Boga, naj jim drugo leto spet polno
da...« Še danes pa je navada, da tedaj, ko obero
brači zadnjo grabico, zapojo, najmlajši med brači
pa odreže na dnu gorice najdebelejšo rozgo. Nanjo
natakne najdebelejšo in najslajšo jagodo, zakaj tudi
gorica mora piti sok iz svojih grudi. In na sepu, na
vrhu gorice, se morata srečati zadnja püta grozdja
in prvi koš gnoja, zakaj gorici moramo vrniti, kar
smo ji vzeli ...
Konec bratve proslave s pojedino. Nato pa dobi
vsak brač, vsak pütar, vsak prešar škaf grozdja, čeprav ima doma dosti svojega, pa potice in kvasenice.
Taka je navada.
Do Martinovega mošt vre. Sodi v kleti pojo, se
pogovarjajo. Vsak ima svoj glas. Gospodar jih hodi
poslušat.
Kadar pa dojde sveti Martin,
on ga bo krstil, jaz ga bom pil.
Očka donesejo čutarico,
mamca pa spečejo gibanico.
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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

BOLEZNI

Gobavca

Vsa higiena in skrb za zdravje ni mogla preprečiti
bolezni. Kakor je sicer podnebje v povprečju zdravo,
je dokaj nevarno zaradi svojih temperaturnih skokov. Ko piha žgoči veter “hamsin” in se toplomer
v enem samem dnevu povzpne na več kot 40°C
(104°F) v senci, v noči pa pade nazaj na 0°C (32°F),
to prav lahko povzroči pljučno vnetje, hud katar ali
preprost prehlad. Sveti Ciprijan pripoveduje, da so
bile ob časih vzhodnega vetra nenadne smrti tako
pogoste, da je bilo treba duhovnikom dati posebna
pooblastila za odvezovanje izobčenih. Huda vročina
je povzročala grižo, ki je bila včasih huda in se je
še poslabšala zaradi sadja, ki so ga veliko pojedli. V
naših časih so v Jeruzalemu odkrili bacila griže, za
katerega se zdi, da je v tej deželi drugačen od drugih.
Močvirnata področja Jordana so poznala malarijo,
saj takrat ni bilo nobenega sredstva proti komarjem.
Žgoča poletja s svojo bleščečo svetlobo in prahom,
ki je prodiral povsod, so povzročala nekatere bolezni
oči, kot jih še danes. Očesna bolnišnica Sv. Janeza
v Jeruzalemu oskrbuje dnevno do 20.000 bolnikov.
Nič čudnega torej, da Sveto pismo zelo pogosto
govori o boleznih. Stara zaveza jih našteva kakih
petdeset, od garij do kapi, od obrabe sklepov do
protina, od kožnih izpuščajev do vnetja potrebušnice. Tudi Nova zaveza mimogrede omenja mnoge:
hromost, vodenico, zlato žilo, slepoto, gluhost, pa
seveda gobavost in duševne bolezni in še druge.
Pogosto je bolezen opisana z medicinsko natančnost
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jo. O tašči svetega Petra pravi, da je imela “hudo”
vročico, kar daje misliti na malarično krizo (Lk 4,38).
O sinu kraljevega uradnika iz Kafarnauma pravi, da
je “že umiral”, kar bi bilo lahko povezano z ohromitvijo ali hudim revmatizmom (Jn 4,47). Apostolska
dela poročajo, da je vročico, od katere je sveti Pavel
ozdravil očeta malteškega prvaka, spremljala griža
(Apd 28,4). O mnogih boleznih, ki so povezana s
hromostjo, daje sveto besedilo razumeti, da niso
bile vse enako hude: mož s suho roko, ki ga je Jezus
srečal neko soboto v shodnici, je imel pač le hromo
roko (Mt 12,10; Mr 3,1; Lk 6,6) in mož pri kopeli
Betésdi je še lahko “šel” (Jn 5,5), medtem ko sta
bila tisti, ki so ga spustili skozi strehe (Mt 9,2; Mr
2,3; Lk 5,18) in služabnika stotnika iz Kafarnauma
(Mt 8,8; Lk 7,2) mnogo bolj prizadeta. Vse to daje
vtis resnega poznavanja bolezni; sicer je bil pa sveti
Luka zdravnik.
Od vseh bolezni so se najbolj bali gobavosti. V
Svetem pismu je omenjena zelo velikokrat s poudarjeno grozo. Brez dvoma je bila zelo razširjena.
»Težko si je danes predstavljati,« pravi S. W. Baron,
»tak znaten del starega prebivalstva, ki je bil okužen
z gobavostjo.« Je pa tudi gotovo, da so z imenom
gobavosti označevali bolezni, ki so od nje zelo različne: ne samo kostno jetiko v gnojni obliki, ki jo je

Bela gobavost
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še najti v Orientu; zelo bolečo in nalezljivo bolezen
elefantiazo; pa tudi razne kožne bolezni (to dokazuje dejstvo, da so poznali “ozdravljivo gobavost”,
medtem ko je bila prava takrat še neozdravljiva);
posledice hudih opeklin; “gobavost glave”, kar je
moralo biti izpadanje las, in celo nedolžno plešavost,
ki so jo imeli za sumljivo kadar so se na goli lobanji
pojavljale rdeče pege. Prava gobavost je bila pa
samo v dveh oblikah: tako imenovana “bela gobavost”, ki se danes imenuje anestetična in se kaže v
pojavljanju belih lis na koži, ki so popolnoma neobčutljive, in gomoljasta gobavost. Ena in druga oblika
po malem uničuje tkivo tako na udih kot na obrazu.
Ob branju evangelijev
si lahko predstavljamo palestinske ceste,
posejane predvsem na
robovih mest s temi
človeškimi izvržki, ki
prosijo mimoidoče
usmiljenja in stegujejo k njim ostudne roke
brez prstov in štrclje
rok brez dlani in jih
straše s tisto grozno
“levjo masko”, s katero bolezen oblaga njihove obraze. Dogajalo se je
celo, da so se ti nesrečneži zbirali v trope.
V današnjih dneh človeštvo ni več neoboroženo
spričo prave gobavosti, zaraath. Obstojajo zdravila,
ki jo zaustavljajo ali jo morejo celo ozdraviti. Pred
dvema tisočletjema pa ni bilo zdravila. Samo Bog je
mogel, če je hotel, očistiti nesrečne bolnike. Ko je v
Elizejevem času prišel gobavi poveljnik aramejske
vojske prosit izraelskega kralja, naj ga ozdravi, mu
je osuplo odgovoril: »Sem mar jaz Bog?« Táko je
bilo splošno mnenje. Omejevali so se torej na zaščito
pred to šibo božjo in so počeli, kar je pozneje počel
tudi srednji vek: odstranili so gobave, nagnali so
jih daleč od zdravih. Postava je imela v 13. in 14.
poglavju 3. Mojzesove knjige natančne predpise v

tem smislu in evangeliji kažejo, da so se jih še držali. Gobavec je moral biti gologlav in nositi posebna
oblačila, moral je živeti daleč od naselij in kadar se
je bližal zdravim, je moral glasno klicati “Amê! Amê!
Nečist! Nečist!” Jezusova dobrota do teh ubogih bitij,
način, kako jih je sprejemal in pogosto ozdravljal,
je pretresljivo nasprotje nepopustljivosti Postave. Ni
dvoma, da so ozdravljenja gobavcev, ki jih je storil,
veliko doprinesla njegovemu prestižu. Gobavost je
bila nečistost, ker je zgledala enako nadčutna kot
fizična bolezen, najbolj očiten izraz človekovega
greha. Izraz “gobavost greha”, ki je sicer domač teologom, je bil že takrat v splošni rabi. Pa tudi druge
bolezni so postavljale
Jezus
tistega, ki je zbolel, v
ozdravi gobavca
stanje obredne nečistosti, na primer spolne bolezni. Sicer so pa
pojmovali več ali manj
vse bolezni kot kazen.
Bolno telo je pomenilo
znamenje bolne duše.
Sirah je kar naravnost
rekel: »Kdor greši zoper sojega Stvarnika,
naj pade zdravniku v
roke« (Sir 38,15). Jahve je krivca udaril z boleznijo
bodisi neposredno bodisi s posredovanjem angelov,
bolje, hudobnih angelov, predvsem teh zadnjih…
Nekatera zla, kot kurja očesa na nogah, so celo imeli
za očitna znamenja vmešavanja nekega zlega duha!
Priznavali so pa, da bolezen ni nujno zaradi greha, ki
ga je storil bolnik, ampak njegova družina. To pojmovanje razloži vprašanje, ki ga Jezusu postavljajo
učenci, ko se je pred njim ustavil slepec: »Rabi, kdo
je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?«
Na kar Jezus v svoji neskončni modrosti odgovori,
da to ni krivda niti tega nesrečneža, niti njegovega
očeta in matere (Jn 9,1-3). To pojmovanje razloži,
zakaj mora biti vsaka izključno zdravilna dejavnost
povezana z nekimi obredi in očiščevanji.

ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVO
Človek se mora torej skrbno ogibati vsega, kar
bi lahko povzročilo bolezen, če pa vendar zboli, se
mora zateči k vsemu, kar je Stvarnik dal na zemljo v
pomoč in tolažbo trpljenju in v boj proti smrti. Kaj ni
čudovito, da so raztresene po svetu rastline, rudnine
in živalske snovi, ki ob razumni rabi zdravijo? In ljudje, ki poznajo ta zdravila, ki jih je Gospod daroval?
V Izraelu so bili zdravniki, in to oddavna. Več
prerokov namiguje na to. Če so nekateri pretirano
strogi krogi imeli Jahveja za glavnega zdravilca in
da je zaupati se zdravniku pomanjkanje vere (prim
2 Mz 15,26), so pametnejši mislili tako, kot je o tem
vprašanju govoril Sirah: »Izkazuj zdravniku zaradi
njegovih uslug spoštovanje, ki mu gre, tudi njega
je namreč ustvaril Gospod. Znanje zdravniku daje,
da lahko nosi glavo pokonci, pred velikaši je deležen
občudovanja. Z zdravili zdravi in lajša bolečino, iz
njih lahko lekarnar napravi mazilo. Otrok, ne bodi
298

zanikrn, kadar zboliš, ampak prosi Gospoda in on te
bo ozdravil. Odreci se zablodam, skrbi za svetost rok,
očisti srce vsega greha.  Daruj kadilo in spominsko
daritev pšenične moke in tolsto daritev, kakor da
ti ne bi obstajal. Daj prostor zdravniku, ker je tudi
njega ustvaril Gospod; naj te ne zapušča, saj je tudi
on potreben« (Sir 38). Taka utemeljitev zdravniškega poklica je seveda vzbudila komentarje. Rabini
so takoj pristavili lonček: »Učenec modrega naj ne
biva v mestu, kjer ni zdravnikov,« je rekel eden od
njih, drugi pa je takoj dodal: »Bivati v mestu, kjer ni
zdravnikov je prepovedano vsakomur« (Sanhedrin,
17). To pa daje misliti, da so bili zdravniki do malega
povsod. Določili so celo kraje uradnih zdravnikov,
povezanih s templjem, ki so morali skrbeti za duhovnike, ki so si često nakopali grižo, ko so bosi hodili
po tempeljskem tlaku in se pogosto obredno umivali
z mrzlo vodo. Ljudje so jih imenovali z domačim
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evangeliju poskrbel za rane napadenega, ki ga je
pobral na cesti v Jeriho (Lk 10,34). Tudi med je bil
zelo razširjen kot mazilo, ki so ga dajali na odprte
rane. Uporabljali so ga pa tudi proti angini, kar mi
počnemo še danes. Obkladek iz fig je bil zelo cenjen
pri vraničnem prisadu – kaj ni tako prerok Izaija
ozdravil kralja Ezekija? Tudi škrlatna aloa mešana z
vinom je bila zelo učinkovita. Proti boleznim drobovja
so priporočail mnoge rastline: rožmarin, hizop (ožepek), rutico, dresen, bignonijo in predvsem “vodo iz
Dekarima”, ki so jo pridobivali iz korenin nekaterih
palm. Ob trzanju srca so priporočali ječmen, namočen v sesirjenem mleku. »Proti trakuljam uživajte
lasno praprot,« je rekel nek moder mož, za revmatizem pa je nek drug svetoval kašnat obkladek
iz ribjega razsola, najbrž kot odvajalno sredstvo.
Nadlišček, ki je sorodnik volčje češnje iz družine
razhudnikov, razširja močan duh in naj bi pomnožil
»Če se dotaknem le njegove obleke...«
spolno moč – tako namiguje Sveto pismo v 1 Mz
30,14 in Vp 7,14 – mogoče zaradi edinstvene oblike
izrazom, ki bi ga lahko prevedli “črevesni zdravniki”.
njegove korenine, ki, mesnata in viličasta, spominja
Kot danes so se tudi takrat radi norčevali iz
na človeško telo; to pa seveda da misliti na magičen
zdravnikov, predvsem, dokler so bili zdravi. Moral
pomen… Na to je treba pomisliti tudi pri nekaterih
je biti pač nezadovoljna stranka tisti rabin, ki je v
snoveh živalskega izvora: jetra, na primer, ki se jih
spisu Kiddouchin oblikoval tole jedrnato misel: »Še
je poslužil mladi Tobija, da je ozdravil sivo mreno
najboljši zdravnik je določen za Geheno (pekel)!«
svojega očeta, pa tudi za izgon zlih duhov, ki naj
Drugi je vzdihnil: »Blagoslovljen naj bo zdravnik,
bi bili v njegovi zaročenki.
ki ni predrag!« kar kaže, da so bili visoki honorarji
Judovski zdravniki so poznali še kar nekaj
že takrat v navadi. Poznali so tudi preobremenjepostopkov, od katerih se nam nekateri ne bi
ne zdravnike, ki so te pustili čakati brez konca
zdeli prav nič smešni. Do štiridesetega leta
in kraja; pa tistega “mestnega odličnika”, ki
starosti so priporočali puščanje krvi vsakih trise s svojimi strankami sploh ni ukvarjal; pa
tistega, ki nič ne zaračuna in ni tudi
deset dni. Uporabljali so pijavke. Izdelovali so
Olje
nič vreden. Evangeliji, ki večkrat gokapljice proti očesnemu vnetju. Nekatere so
vore o zdravnikih, nudijo tudi kratko
bile na temelju antimona in so varovale pred
zabavno zgodbo zdravstvene psiholopremočnim soncem. Že dolgo je bila znana
gije o ženi, ki je krvavela in jo je
korist termalnih vrelcev. V Jezusovem času
Jezus ozdravil. Sveti Marko o tem
so bila kopališča stvar mode. Hodili so
pripoveduje v 5. poglavju, »da je
v El Hamma ob Tiberijskem jezeru ali v
že dvanajst let krvavela. Veliko je
Kalirrhoé ob Mrtvem morju, kamor se je
pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila
dal prenesti umirajoči Herod. Kirurgija je
vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak
bila skromna zaradi pomanjkljivega poznavanja
je bilo z njo celo slabše« (Mr 5,25-26). Ko pa sveti
anatomije in fiziologije. So pa delali manjše posege
Luka poroča o istem dogodku v svojem evangeliju
kot izžiganje, rezanje gnojnih vnetij, čiščenje ran
se omejuje na besede: »Neka žena, ki je že dvanajst
in ravnanje zlomov. Pa so počeli še več, saj Talmud
let krvavela, pa je nihče ni mogel ozdraviti…« (Lk
govori o uspavalni pijači, ki so jo dajali, ko so se lo8,43). Ampak Luka je bil zdravnik…
rožmarin
Ne smemo se čuditi, da je bilo zdravilstvo elementarno preprosto in iz mnogih vidikov bliže preprostemu čarovništvu kot znanosti. Kaže pa le, da so
imeli judovski zdravitelji neko zelo staro izkustveno
poznavanje nekaterih zdravil in zdravilnih lastnosti
rastlin. Stara zaveza daje številne primere. Talmudski spisi pa s svoje strani prekipevajo od zdravniških receptov, od katerih so nekateri prav zabavni,
včasih pa dajejo vtis resnega izkustva. Spis, ki se
izdaja za Salomonovo knjigo, je znan po tem, da
ima podroben seznam vseh mogočih zdravil, Eseni
pa po tem, da so ga čuvali v tajnosti. Olje je bilo
eno najbolj uporabljanih zdravil, posebno v blažilnih in pomirjevalnih mazilih. Dovoljeno je bilo celo
posluževati se ga v soboto. Pogosto so ga mešali z
vinom: s tako mešanico je usmiljeni Samarijan v
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tevali trebušne operacije. Delali so carske reze, ki so
bili dobro znani tudi Rimljanom. Iz nekaterih lobanj,
ki so jih našli med izkopaninami, se da sklepati, da
jim trepanacija ni bila tuja, vprašanje pa je, ali je
bil njen cilj zdravljenje ali pa izganjanje zlih duhov.
Spis Šabat nas s prepovedjo iti ven na svete dneve
z umetnimi nogami pouči, da so bile splošno v rabi.
Zobarji še niso uporabljali koristnega, pa zoprnega
svedra, ampak so blažili zobobol s česnom ali s koreninami rastline kamnokreč, bolečine dlesni pa s
soljo ali drožmi. So pa dobro pulili zobe.
Številna od teh zdravil so bila brez dvoma blizu
praznoverja. Rabin Cohen to priznava: verjeli so v homeopatsko čarovništvo in nekteri postopki spominjajo
na zdravljenja, ki jih je opisal Frazer
v svoji obširni raziskavi primitivnih
postopkov Le Rameau d’or – Zlata
vejica. Ali ni nošnja amuletov razodevala več ali manj magične namene? Rabini so sicer prepovedovali
“okoriščati se z navedki iz Svetega
pisma”, toda kako preprečiti bolniku,
da ne bi na boleči del svojega telesa
položil vrstice iz 2. Mojzesove Knjige: »Ne bom spravil nadte nobene
bolezni, ki sem jih poslal nad Egipt;
kajti jaz sem Gospod, tvoj zdravnik«
(15,26). V Talmudu je mogoče brati
neštevilne domnevno magične recepte proti vsem vrstam zla. Proti tridnevni mrzlici
vzemi sedem trsk sedmih palm, sedem ostružkov
sedmih brun, sedem žebljev iz sedmih mostov, sedem vrst pepela iz sedmih ognjišč, ne pozabi sedmih
dlak od starih psov, z belo nitjo pritrdi vse na prsno
vdolbino, pa nimaš boljšega! Te muči otiščanec na
nogi? Položi novec pod podplat, pa bo “potegnil nase”
bolečino. Ženo, ki je krvavela, je Jezus ozdravil z eno
besedo; kako so jo bili pa zdravili judovski zdravniki?

Posadili so jo s kozarcem v roki na križišče, kjer se
je cesta viličasto razcepila in jo hudo prestrašili, na
primer tako, da so se zadrli za njenim hrbtom. Ali
pa še boljše zdravilo: dali so ji pojesti ječmenovo
zrno, ki so ga našli v odpadku bele mule… Ob branju teh strani bi lahko našteli prav tako čudaške
posege, ampak nobenega razloga ni, da bi se jim
posmehovali: naš srednji vek je poznal enake reči,
pa še pozneje, celo v 17. stoletju.
Vse zdravstvene postopke je spremljala molitev,
kot pove Sirah, zelo pogosto pa tudi verski obredi.
Na to obveznost je večkrat namignil Kristus, ko je
rekel ozdravljenim gobavcem, naj se
pokažejo duhovniku. V primeru gobavosti je moral ozdravljeni opraviti
tri daritve, tretja je bila žgalna: golob
nadlišček
za revne, jagnje za bogate. Obred
je bil skrbno določen. Duhovnik je
vzel v roke kri darovane živali in šel
k ozdravljenemu gobavcu v “sobo
gobavih”, ki je bila v kotu na dvoru
žena na zahodni strani templja. Dal
mu je pomoliti glavo iz sobe na dvor
in se mu s krvjo dotaknil ušesa, palca
in noge. Šele ko je bil ta obred končan, je bil bolni uradno priznan za
ozdravljenega in je spet zavzel svoje
mesto v družbi. V drugih primerih
se dotiki niso dogajali s krvjo živali,
ampak s slino zdravilca, toda tudi to
so morale spremljati molitve.
Sicer pa, kdo ozdravlja? Zdravniki? Ne! V nekaterih primerih je ozdravljenje v njihovih rokah, ne
pa v vseh. Edini zdravilec je Vsemogočni, Najvišji.
»Zdravilstvo je namreč od najvišjega, zdravnik od
kralja prejema darila« pravi Sirah (38,2). Norec,
kdor bi zanikal to resnico. Tisti, ki je naredil človeka
iz gline, ga bo ob svojem času tudi vrnil tja. Življenje
in smrt sta v njegovih rokah.

MOLITVENI NAMENI ZA OKTOBER
Splošen: Da bi tisti, ki so v skrajni stiski zaradi teže življenja, mogli občutiti Božjo bližino in ljubezen.
Misijonski: Da bi praznovanje misijonske nedelje vzbudilo v kristjanih zavest, da niso samo prejemniki
Božje besede, ampak tudi njeni oznanjevalci.
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

IV.
STRAH PRED NEZNANIM V MENI

Človek, ki predseduje neki skupini v mestnem
svetu, mi je pripovedoval, da mu sploh ni težko
govoriti v zajedljivem tonu. Ko uporablja orožje besede, se počuti močnega. In čuti, da je druge pred
njegovimi ostroumnimi besedami strah. V tem uživa.
Toda kakor hitro mora sesti in poslušati, kar govorijo
drugi, ga pograbi panika. Drugi bi utegnili odkriti, kaj
se skriva za njegovo samozavestno podobo. Utegnili
bi razkriti njegove slabe točke. V vlogi poslušalca je
negotov. Kakor hitro je v vodečem položaju govorca,
se počuti močnejšega od drugih. V drugih vlogah
pa se počuti negotovega. Boji se, da bi drugi lahko
dojeli, da bi se za njegovimi ostrimi besedami mogel
skrivati strah. Očitno se ne  
pozna dovolj. Tako se boji, da
bi mogli drugi v njem odkriti
nekaj, kar je njemu samemu
še prikrito. Čuti, da ni le zanesljiv govornik, temveč je tudi
občutljiv za kritiko. Toda to bi
najraje prikril. Ta druga, nepoznana podoba, se namreč
ne sme razkriti. Tega ne bi
prenesel.
Poznam veliko ljudi, ki se
bojijo nepoznanega. V psiholoških knjigah so brali o nezavednem. Toda svojega nezavednega najraje ne bi odkrili,
kajti to bi lahko bilo nevarno.
Lahko bi odkrili nekaj, kar bi
bilo njihovi dosedanji samopodobi povsem nasprotno.
Bojijo se, da bi se njihova z
muko zgrajena življenjska
stavba lahko sesula. Pravijo:
»Saj je povsem nesmiselno
ukvarjati se s samim seboj. Storimo raje nekaj za
druge.« In če potem govorim z njimi o tem in rečem,
da sami svoje probleme hitro prenesemo na druge
in da je zato koristno, da se ozremo v lastno srce,
se često odzovejo s paniko. Ne bi mogli prenesti
notranje zmede, ki bi mogla izbruhniti v njih. Toda
čim bolj me vodi strah k temu, da bi se izogibal
pogledu v svojo notranjost, tem močnejši bo strah
pred nepoznanim v meni.
O tem strahu pred nepoznanim govori Jezus, ko
začne svoj govor učencem z besedami: »Ne bojte
se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo,
in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim
v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho,
oznanite na strehah« (Mt 10,26-27)! Učenci naj
Jezusovo zapoved v novih okoliščinah posredujejo
dalje.
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Jezus govori te besede svojim učencem, lahko
pa se nanašajo tudi na naše vsakdanje strahove, na
strah pred nepoznanim v nas. Mnogi ljudje se bojijo
zreti vase. Menijo, da bi tam srečali le hudobijo.
Nekdo je rekel: »Ko sem v tišini in zrem vse, kar
se v meni pojavlja, se bojim, da bi se lahko dvignil
vulkan.« Takšne besede kažejo, kako črnogledo
motri nekdo samega sebe. Boji se, da je njegova
notranjost vulkan, ki bi lahko vsak čas izbruhnil.
Kar je v njem nezavednega, ima za posebno močan
eksploziv. Zato poskuša, da bi vulkan v sebi potlačil.
To pa zahteva mnogo energije. Da bi bil miren, je
čez notranjo zmedo položil betonsko ploščo. Tako živi
vselej v notranji napetosti in s
strahom, da bi mu nekega dne
pošla moč, ki jo potrebuje, da
potiska betonsko ploščo navzdol. Izbruh bi lahko njegovo
z muko zgrajeno življenjsko
stavbo porušil...
Drugi se bojijo, da bi lahko
ljudje videli za njihovo fasado in zaznali vse potlačeno
in vse sence, ki jih skrivajo
pred njimi z velikim duševnim
naporom. Navzven se vedejo
brezhibno. Bojijo pa se, da
bi lahko vse, kar je v njihovi
duši nedoživeto in nepredelano, prišlo na dan. Nekdo mi
je rekel: »Če bi drugi vedeli,
kako je v meni, bi me odklonili. Potem bi ne mogel več
živeti.« Tudi on porabi veliko
energije, da vzdržuje lepo fasado. In živi v stalnem strahu,
da bi po njegovem obnašanju,
njegovih besedah ali po občutljivih odzivih njegova
notranja zmeda vseeno prišla na dan. Nadzirati mora
svoje besede, saj verjame, da je mogoče njegove
potlačene senčne strani slišati iz njegovih besed.
Toda čim bolj jih skuša nadzirati, tem bolj se njegova
čustva umikajo nadzoru.
Jezus daje za ta strah terapijo: kar je v tebi
prikrito, to bo tako ali tako odkrito. Ne splača se,
da bi to skrival in prikrival. Bog bo to razodel tebi,
pa tudi drugim. Pred Bogom ni nič skrito. Že psalm
139 pravi: »Če bi rekel: ‘Vsaj tema me bo zgrabila,
svetloba okrog mene se bo v noč spremenila,’ tudi
tema ne bo pretemna zate, noč bo svetila kakor dan,
kakor tema, tako svetloba. Zares, ti si ustvaril moje
ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem
se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen« (Ps 139,1114). Da Bog pozna mojo notranjost, ni nič slabega.
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Kajti on sam jo je ustvaril in jo čudovito naredil. Za
Boga je torej tema v meni svetla. In sme biti tako,
kakor je. Kajti tudi tema v meni je dobra.
Jezus nam govori o tej temi, ki bi jo najraje potlačili: »Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi«
(Mt 10,27).
Jezus je pri meni ravno v moji temi. Tema ni kraj
Božje oddaljenosti, temveč njegove posebne bližine.
Tam mi govori na srce. In vse v meni razsvetljuje z
lučjo svoje ljubezni. On ve, kaj je v meni. On mi to
razkriva. Zato mi tega ni več potrebno zakrivati pred
samim seboj in tudi pred drugimi ne. Vse, kar je v
meni, je prešinjeno z Jezusovo lučjo, zato ni nevarno.
Ni se mi treba bati tega, da v temi vre vulkan, ki bi
lahko kmalu izbruhnil. Jezus sam se je spustil v to
temo, da bi jo razsvetlil v svojo lučjo. In svoje be-

sede, da je Božje kraljestvo blizu, je izgovoril ravno
v notranjo temo. Tudi tam, kjer je v meni temno,
kamor ne bi maral zreti, kar mi povzroča strah, mi je
Bog blizu. Tam je Božje kraljestvo. Tudi tam hoče Bog
vladati v meni. Če Bog biva tudi v temi, se mi tega ni
treba več bati. Smem zreti v to. Znam se sprejeti z
vsem, kar je v meni. To me rešuje pritiska, da bi skril
vse neprijetno v sebi. Sme ostati, ker je prešinjeno
z Božjo lučjo. Božja luč sveti v vseh prepadih moje
duše. Zato smem tudi jaz brez strahu zreti v te prepade. Judovski filozof Walter Benjamin je nekoč rekel,
da je sreča v tem, da postanem jaz resnično jaz, ne
da bi se tega bal. Te besede postanejo razumljive na
ozadju Jezusovih besed. Če morem zreti v sebe brez
strahu, ker je v meni sama Božja luč, potem se več
ne bojim sebe, potem morem biti srečen.

SVETO PISMO
O STRAHU
Sveto pismo govori o dveh vrstah strahu. Prva
vrsta je upravičeni strah. Druga vrsta pa je negativen
strah, ki lahko človeka duši. Prva vrsta strahu se
nanaša na zdravo strahospoštovanje pred Bogom.
To je pravilna podreditev Njemu zaradi Njegove
slave in moči. To je spoštovanje Njegove pravičnosti
in jeze. Prva oblika strahu torej ni nič drugega kot
zavest, da Bog je, torej nek naraven strah, kadar
razumemo, kdo je On.
Strah božji prinaša dosti blagoslova in mnogo
koristi. Vštric s tem strahom
hodi modrost, ki vodi k dobremu razumevanju Boga
(Ps 111,10). Samo bedaki
zaničujejo modrost in vzgojo
(Prg 1,7). Strah božji vodi
tudi v življenje, k vedrini,
k miru in zadostnosti (Prg
19,23). Je vir življenja, (Prg
14,27), ki daruje varnost,
ker nas vodi na varen kraj
(Prg 14,26). Strah božji
torej daje pogum, ker daje
mir in vedrino.
Nasprotno pa druga vrsta
strahu ni prav nič koristna.
Je duh strahu, o katerem
je govora v Drugem pismu Timoteju: »Bog nam ni
dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in
razumnosti« (1,7). Duh strahu in zamolčevanja ne
prihaja od Boga.
Vsekakor pa ta duh strahu včasih postane tako
močan, da nas duši. V tem primeru ne moremo storiti drugega, kot zaupati se Bogu in ga ljubiti iz vse
svoje moči. »V ljubezni ni strahu, temveč popolna
ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan
s kaznijo, in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v
ljubezni« (1 Jn 4,18). Nihče izmed nas ni popoln in
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Bog to ve. Prav zaradi tega je vključil v Sveto pismo toliko odlomkov opogumljanja proti strahu. Od
stvarjenja v Prvi Mojzesovi knjigi pa do Razodetja
nas Bog opominja, naj se ne bojimo.
Pri Izaiju pravi: »Ne boj se, saj sem s teboj, nikar
se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te
bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje
pravičnosti« (41,10). Pogosto smo v skrbeh zaradi
svoje bodočnosti. Toda Jezus nas spominja, da bo
Bog poskrbel za nas toliko bolj, če skrbi za ptice
neba: »Ne bojte se torej! Vi
ste
vredni več kakor veliko
Job
vrabcev« (Mt 10,31). V teh
kratkih besedah so vključene razne vrste strahu. Toda
Bog nam daje pogum za
vsako od njih, ko pravi naj
se ne bojimo, če smo sami,
če smo slabotni, če nas ne
poslušajo, če nimamo potrebnih dobrin. Ti opomini k
pogumu so povsod v Svetem
pismu in dajejo olajšanje in
tolažbo ob vsaki vrsti strahu.
Pslamist piše: »V Boga
zaupam, ne bojim se: kaj
mi more storiti človek?« (Ps
56,12). To je pričevanje o tem, kaj se zgodi, če se
zaupamo Njemu in posegu Njegove moči. Odgovor
na vprašanje, kako se soočiti s svojimi strahovi, je:
preprosto se zaupati Njemu. Na ta način ne damo
prostora strahu, ampak Bogu. V najbolj temnih
trenutkih ni treba drugega kot iti k Bogu v zaupanju,
da bo On vse uredil. To zaupanje temelji v zavesti,
da je On dober. Tako je rekel Job, ko se je soočal z
enim najtežjih trenutkov svojega življenja: »Ko človek umre, ali bo oživel? Vse dni svojega najemništva
bom čakal, da se bo vrnila moja čast« (Job 14,14).
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

PRIŠEL BO SODIT
ŽIVE IN MRTVE
V izpovedi vere izjavljamo da »bo prišel v slavi
sodit žive in mrtve.« Zgodovina človeškega rodu
ima svoj začetek v stvarjenju moža in žene po
Božji podobi in sličnosti in se zaključuje s končno
Kristusovo sodbo. Ti dve skrajni točki zgodovine
pogosto pozabljamo, saj predvsem vera v Kristusov
povratek in in o končni sodbi ni kaj zelo jasna in
trdna v srcih kristjanov. Jezus se je za časa svojega javnega življenja pogosto ustavil ob napovedi
svojega poslednjega prihoda. Zato bi se rad ustavil
ob treh evangeljskih besedilih, ki pomagajo vstopiti
v to skrivnost: prilika o desetih devicah, prilika o
talentih in napoved končne sodbe. V Matejevem
evangeliju so vsi ti trije odlomki del Jezusovega
govora o koncu časov.
Predvsem se spomnimo, da je Božji Sin
z vnebohodom ponesel k Očetu našo
človeško naravo, ki jo je sam privzel.
Vse hoče pritegniti k sebi, poklicati ves svet, da bi bil sprejet
v Očetove odprte roke, da
bi bilo ob koncu časov vse
ustvarjeno vrnjeno Očetu.
Med prvim in zadnjim Kristusovim prihodom pa je
prav ta “vmesni čas”, čas,
ki ga mi doživljamo. V ta
“vmesni čas” je postavljena prilika o desetih devicah
(prim. Mt 25,1-13). Gre za
družice, ki čakajo ženinov
prihod, ta pa zamuja in tako
dekleta zaspe. Ob nenadnem
naznanilu, da ženin prihaja, se
vse pripravijo, da bi ga sprejele.
Medtem ko jih ima pet pametnih
olje za svoje svetilke, ostane pet nespametnih z ugasnjenimi svetilkami, ker nimajo olja.
Medtem ko ga gredo iskat, pride ženin in nespamet
ne device se znajdejo pred zaprtimi vrati, ki vodijo k
poročnemu praznovanju. Sicer vztrajno trkajo, toda
prepozno je. Ženin odgovarja: “Ne poznam vas!”
Ženin je Gospod, čas čakanja njegovega prihoda
je čas, ki ga nam vsem On daje z usmiljenjem in
potrpežljivostjo pred svojim dokončnim prihodom.
To je čas budnosti; čas v katerem moramo imeti
prižgane svetilke vere, upanja in ljubezni; čas, v
katerem je treba imeti srce odprto za dobro, za
lepoto, za resnico; čas, ko je treba živeti v skladu z
Bogom, ker ne vemo ne dneva ne ure Kristusovega
prihoda. Od nas se pričakuje, da bomo pripravljeni
na srečanje – na lepo srečanje, na srečanje z Jezu
som. To pa pomeni znati videti znamenja njegove
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navzočnosti; ohranjati živo svojo vero z molitvijo,
z zakramenti; biti pozorni, da ne zaspimo, da ne
pozabimo Boga. Življenje spečih kristjanov je
žalostno življenje, je življenje brez sreče. Kristjan
mora biti srečen, veseliti se v Jezusu. Ne zaspimo!
Druga je prilika o talentih, ki nas sili razmisliti
o odnosu med uporabo darov, ki smo jih prejeli
od Boga in njegovim prihodom, ko nas bo vprašal,
kako smo jih izkoristili (prim. Mt 25,14-30). Priliko
poznamo: gospodar pred odhodom izroči vsakemu
služabniku nekaj talentov, da bi jih med njegovo
odsotnostjo dobro uporabljali. Prvemu jih da pet,
drugemu dva in tretjemu enega. Med njegovo odsot
nostjo prva dva služabnika pomnožita svoje talente
– to je bil star denar – medtem ko tretji svojega
raje zakoplje in ga nedotaknjenega vrne
gospodarju. Po povratku gospodar
presoja njihovo dejavnost: pohvali
prva dva, medtem ko prvega
vržejo ven v temo, ker je iz
strahu skril talent in se zaprl
sam vase. Kristjan, ki se zapre sam vase, ki skriva vse,
kar mu je Bog dal, sploh
ni kristjan! Je kristjan, ki
se Bogu ne zahvaljuje za
vse, kar mu je dal! To nam
pove, da je pričakovanje
Gospodovega povratka
čas dejavnosti. Mi smo v
času dejavnosti. To je čas,
v katerem je treba doseči
sadove iz Božjih darov ne
zase, ampak zanj, za Cerkev,
za druge. To je čas, v katerem
se je treba truditi, da bi dobro na
svetu raslo. Posebno danes, v času
krize, je pomembno ne se zapirati vase, zakopavati
svoj talent, svoje duhovno, razumsko in materialno
bogastvo, vse tisto, kar nam je Gospod dal. Treba
se je odpreti, biti solidarni, biti pozorni eden na
drugega. Videl sem, da je na trgu mnogo mladih: je
to res? Je res mnogo mladih? Kje so? Vas, ki ste na
začetku življenjskega potovanja, sprašujem: ste mislili na talente, ki vam ji je Bog dal? Ste se vprašali,
kako bi jih lahko uporabili za služenje drugim? Ne
zakopavajte talentov! Ozirajte se na visoke ideale,
na tiste ideale, ki širijo srce, na ideale služenja, ki
naredi vaše talente rodovitne. Življenje nam ni dano,
da ga ljubosumno čuvamo zase, dano nam je, da ga
darujemo. Dragi mladi, bodite velikodušni! Ne bojte
se sanjati o velikih rečeh!
Končno še beseda o odlomku o končni sodbi,
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kjer je opisan drugi Gospodov prihod, ko bo sodil
vse človeška bitja, živa in mrtva (prim. 25,31-46).
Evangelist uporablja podobo pastirja, ki ločuje ovce
in koze. Na desno so postavljeni tisti, ki so delali
v skladu v Božjo voljo, ki so pomagali lačnemu in
žejnemu bližnjemu, tujcu, nagemu, bolnemu, zaprtemu. Rekel sem “tujcu” in mislim na tolike tujce,
ki so tukaj v rimski škofiji: kaj naredimo zanje? Na
levo pa gredo tisti, ki niso pomagali bližnjemu. To
nam pove, da nas bo Bog sodil glede na ljubezen,
kako smo ljubili svoje brate, še posebno najšibkejše
in najbolj potrebne. Moramo se seveda zavedati,
da smo opravičeni, da smo odrešeni z milostjo, z
zastonjskim dejanjem Boga, ki nas vedno prehiti:
sami ne moremo nič storiti. Vera je predvsem dar, ki

smo ga prejeli. Toda za obroditev sadov Božja milost
vedno zahteva našo odprtost zanj, naš svoboden
in jasen odgovor. Kristus prihaja da nam prinese
usmiljenje Boga, ki odrešuje. Od nas se zahteva,
da se mu zaupamo, da odgovarjamo na dar njegove
ljubezni z dobrim življenjem, ki ga sestavljajo dejanja vere in ljubezni.
Končna sodba naj nas nikdar ne plaši, ampak
naj nas vodi k temu, da bomo sedanji čas bolje
preživeli. Bog nam ta čas daruje z usmiljenjem in
potrpežljivostjo, da bi se vsak dan naučili prepoznati
ga v revnih in majhnih, da bi se zavzemali za dobro
in bili čuječi v molitvi in ljubezni. Naj nas Gospod
ob koncu našega bivanja in zgodovine prepozna kot
dobre in zveste služabnike.

P. Martin Perc

SVETI FRANČIŠEK IN CERKEV
Frančišek je čutil, da
ga je Bog k življenju po
evangeliju osebno in neposredno poklical: Nihče
mi ni pokazal, kaj naj storim, marveč sam Najvišji
mi je razodel, naj živim
po svetem evangeliju – bo
zapisal ob koncu življenja
v svoji oporoki. Nadalje
pa sledi: Z malo in preprostimi besedami sem
dal napisati in gospod
papež mi je potrdil.
Po evangeliju je takrat
marsikdo sam in v skupnosti hotel urediti življenje,
toda brez Cerkve – in so se zgubili v zablodah.
Frančišku je Cerkev najprej učiteljica prave
vere. Ona varuje in oskrbuje božjo besedo.
Zato Frančišku ni zadoščalo razsvetljenje, ki ga
je bil deležen ob poslušanju evangelija, ko Jezus
razpošlje učence. Vabilu Duha ni hotel slediti prej,
dokler mu ni duhovnik na njegovo prošnjo razložil
Gospodovih besed. Šele potem je vzkliknil: To je, kar
hočem, to je, kar iščem,
Zaključek
to me mika delati iz vsega
srca.
Cerkev je Frančišku
delilka zakramentov. Ni
bilo malo verskih krogov v
visokem srednjem veku,
ki so mislili, da si morejo
versko življenje urediti
brez zakramentov in jim
je zato Cerkev postajala
odveč. Frančišek pa se
je zavedal, da se človek
more spremeniti in spremenjeno živeti le, če mu
to omogočajo zakramenti.
Zato je naročal svojim
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bratom: V vsaki pridigi,
ki jo imate, opominjajte
ljudi, da se nihče ne more
rešiti, ako ne bo prejemal presvetega Telesa in
Krvi Gospodove. Večno
življenje in vstop v božje
kraljestvo doseže človek
v Cerkvi. Posredujejo ga
njeni duhovniki po zakramentih.
Cerkev je Frančišku
mati. Ko ga je oče razdedinil, je Frančišek očetu
vrnil še obleko, ki jo je
imel na sebi. Kot je bil kot otrok gol izročen materi,
tako se je kot mlad mož gol izročil Cerkvi, materi.
Asiški škof ga je ogrnil s svojim plaščem. In ko je
njegova redovna družina začela rasti, jo je povedel
k papežu, naj jo Cerkev vzame v varstvo.
Ker je imel Cerkev za mater, jo je ljubil vzlic
njenim napakam in se postavil popolnoma v njeno
službo. Zato je njegovo življenje bilo v blagoslov za
rast celotnega Kristusovega skrivnostnega telesa.
Zapeljivo je meriti po
njegov grob
men dela za Cerkev po
zunanjih dejstvih, po
stvareh, ki se dajo izmeriti, sešteti. Toda v
tem tiči nevarnost, da
ostanemo na površini in
izgubimo izpred oči, da
podpirajo Cerkev predvsem ljudje, ki Kristusovo delo in nauk v sebi
oživljajo in z vso svojo
osebnostjo nadaljujejo.
Ni odločilno, kaj kdo – od
zunaj gledano – za Cerkev dela, marveč kaj on
v njej je.
Začetek
San Damiano
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P. Adalberto Sisti

ANGELI V SVETEM PISMU
V vseh verah starega sveta se poleg bolj ali manj
številnih božanstev, ki so skupaj s pobožanstvenimi
junaki naseljevali panteon vsakega ljudstva, vedno
pojavlja krdelo bitij narave, ki je nekje na sredi
med človekom in bogom. Nekateri so po naravi in
udejstvovanju dobri, drugi zli. Ni mogoče natančno
ugotoviti, kdaj je vera v obstoj teh posredniških bitij
prodrla v Izrael in kako se je potem v teku stoletij
razvijala. Na splošno velja prepričanje, da so jo prevzeli od okoliških poganskih narodov, kjer so si tako
Kanaanci kot Babilonci predstavljali razna božanstva,
obdana z nekim dvorom “služabnikov”, kot je to bilo
pri kraljih in princih tega sveta. Sicer je pa jasno,
da se je v tem procesu sprejemanja moralo izvršiti
veliko delo demitizacije, da bi se očistil pojem takih
bitij vsake sence mnogoboštva in da bi se uskladil
z neodtujljivo vero v živega, edinega in vsepresež
nega Boga, kateri je izvoljeni del Izraelcev vedno
ostal zvest.
Imena in naloge. Izraz “angel” je prišel k nam
naravnost iz grškega izraza ángelos, ki so ga prevajalci Septuaginte (grški prevod Stare zaveze, ki je bil
končan okrog l. 130 pred Kr. v Aleksandriji v Egiptu)
uporabljali za hebrejsko besedo mal‘eak, poslanec,
glasnik, oznanjevalec. To ime torej pomeni delovanje, ne naravo bitja. V Stari zavezi se uporablja
tako za človeška bitja, ki so jih poslali ljudje (to rabo
zasledimo tudi v Novi zavezi: Lk 7,27; 9,52), kot tudi
za nadnaravna, od Boga poslana bitja. Kot nebeški
glasniki se angeli pogosto pojavljajo v človeški podobi, zato jih ni mogoče vedno spoznati. Opravljajo
tudi stalne dejavnosti, včasih pa se ukvarjajo s posebnimi nalogami, ki niso povezane s sporočanjem,
kot je naloga voditi ljudstvo ob izhodu iz Egipta (2 Mz
14,19; 23,20.23), ali uničiti Izraelu sovražno vojsko (2
Kr 19,35). Tako izraz postopoma postane oznaka za
vsako nebeško stvar, ki je višja od človeka, pa nižja
od Boga, in ki ji je naloženo opravljati katerokoli
nalogo v vidnem in nevidnem svetu.
Nebeški dvor. V podobi vladarja, ki sedeč na prestolu vlada vesolju (Iz 6,1 sl.), je Izraelov Bog obdan
z neštevilno množico bitij, ki ga častijo in mu služijo.
Včasih so označeni kot “služabniki” (Job 4,18), pogosteje pa kot “sveti” (Job 15,15; Ps 89,6; Dan 4,10),
“Božji sinovi” (Job 1,6; Ps 29,1), “močni” (Ps 78,26),
“junaki” (Ps 103, 20), “stražniki” (Dan 4,10.14.20).
Vsi skupaj so združeni v “vojske” (Ps 148,2), “nebeško
vojsko” (1 Kr 22,19; Neh 9,6), “vojsko Gospoda” (Jdt
16,12), ki je zato imenovan tudi “Gospod nad vojskami” (1 Sam 1,3; Iz 1,9; 6,3; 48,2; Jer 7,3; 9,14).
V Danielovi knjigi (7,10) prerok vidi okrog prestola Boga neskončno število nebeških bitij, tisočkrat
tisoč mu jih streže in desettisočkrat desettisoč jih
stoji pred njim. Tudi v Novi zavezi, ko angel betlehemskim pastirjem oznani, da je bil rojen Odrešenik, je bila nenadoma »pri angelu množica nebeške
vojske, ki je hvalila Boga in govorila: ‘Slava Bogu na
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višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji’«
(Lk 2,13-14). Ob videnju darovanega Jagnjeta pa
Janez sliši »glas mnogih angelov« in tudi on vidi,
da jih »je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat
tisoč« (Raz 5,11).
Kerubini in serafini zavzemajo častno mesto
v vsem nebeškem dvoru, ker so najbližji Bogu in
določeni služiti njemu neposredno. Prvi stoje ob
Božjem prestolu, ga podpirajo in vlečejo ali prenašajo (Ez 10). Isto pomenijo izrazi, da Bog prestoluje
ali sedi na kerubih (1 Sa 4,4; 2 Sam 6,2; 22,11; Ps
80,2; 99,1). Nekaj posebnega je, da je Bog »postavil
vzhodno od edenskega vrta kerube in meč, iz katerega je švigal ogenj, da bi stražili pot do drevesa
življenja« (1 Mz 3,24). Na slikah in kipih so prikazani
s perutmi, razprostrtimi bodisi nad skrinjo zaveze
bodisi na stenah in vratih templja (2 Mz 25,18-22; 1
Kr 6,23-35). Serafini, ki po izvoru besede pomenijo
“goreči [duhovi]” so pa omenjeni samo v začetnem
videnju pri Izaiju (6,2-7). Imajo šest peruti: dvoje
za letanje, dvoje za zakrivanje obraza in dvoje za
zakrivanje nog. Eden izmed njih očisti prerokove
ustnice z žarečim ogljem, da bi mogel očiščen vseh
grehov oznanjati Božjo besedo.
Gospodov (Jáhvejev, tudi Elohímov) angel je
edinstveno bitje. Po tem, kako se pojavlja in deluje
v mnogih svetopisemskih besedilih, ga je treba vsekakor imeti za višjega od vseh drugih angelov. Prvič
se pojavi v zgodbi o Hagári (1 Mz 16,7-13), potem v
pripovedi o Izakovi daritvi (1 Mz 22,11-18), nato pa
vedno bolj pogosto v najbolj dramatičnih trenutkih
Izraelove zgodovine (2 Mz 3,2-6; 14,19; 23,23; 4 Mz
22,22; Sod 6,11; 2 Kr 1,3). Toda medtem ko je v nekaterih besedilih prikazan jasno ločen od Boga kot
njegov posrednik (4 Mz 20,16; 2 Kr 1,3), gleda v
drugih besedilih kakor da se meša z njim in govori,
kakor bi bil Bog sam (1 Mz 22,15-17; 31,11-13; 2 Mz
3,2-6). Za ta besedila so nekateri razlagalci mislili,
da je to nekaj, kar je nek urejevalec besedila vrinil,
da bi obvaroval vsepresežnost Boga. Vendar je bolj
verjetno, da je treba misli na bolj zgoščen način
pripovedovanja: angel kot predstavnik Najvišjega
govori in ravna v prvi osebi in tako človeku razlaga
in prevaja Božjo voljo, ne da bi si pripovedovalec
belil glavo s poudarjanjem, da govori o tem, kar mu
je bilo naročeno povedati ali početi. Z izjemo besedila v Drugi Samuelovi knjigi (24,17), kjer je angelu
naloženo kaznovati Izrael s kugo zaradi Davidovega
greha, ki ga je zagrešil, ko je hotel preštevati ljudstvo, deluje Gospodov (Jahvejev) angel v drugih
besedilih vedno v dobro s posredovanjem, prošnjo
in zagovarjanjem (Zah 3; Job 16,19). Sicer postane v poznejšem judovskem izročilu njegova vloga
nekoliko zmanjšana, vendar se še vedno pojavlja
v evangelijih o Jezusovem otroštvu (Mt 1,20.24;
2,13.19; Lk 1,11; 2,9).
bo še
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Cerkev na Slovenskem

P. Bernardin Sušnik

BREZ NADŠKOFOV
LJUBLJANSKI IN MARIBORSKI NADŠKOF ODSTOPILA
Od leta 1991. ko je Slovenija postala samostojna država, je do zdaj imela sedem nadškofov: v Ljubljani
Alojzija Šuštarja, Franca Rodeta, Alojza Urana in Antona Stresa, v Mariboru pa Franca Krambergerja in
Marjana Turnška. Od teh je samo Alojzij Šuštar končal svojo nadškofovsko službo z redno upokojitvijo
ob 75. letu starosti, ki jo predpisuje kanonsko pravo. Franc Rode je odšel v Rim, kjer je bil kot prefekt
Kongregacije imenovan za kardinala, vsi ostali pa so odstopili. Pod tem navadno razumemo prostovoljno
odpoved, kar je uradno primer samo pri Alojziju Uranu in Francu Krambergerju, vsi ostali pa so bili prisiljeni odstopiti, saj jim je bila iz Vatikana dana alternativa: ali odstopiš, ali te pa odstavimo.
Kar zadeva Uranov odstop, bi prostovoljnost skoraj dal pod narekovaj, saj ukaz, da se mora za nek
določen čas umakniti iz Slovenije, to opravičuje. Zanimivo: v Vatikanu trdijo, da so se z Uranom o vsem,
tudi o njegovem bivanju izven Slovenije, dogovorili, Uran pa pravi, da sploh ne ve, zakaj ga je to doletelo.
Prepuščam vsakemu bralcu, da to dvojno trditev poimenuje.
Prvi mariborski nadškof Kramberger je odstopil, ko je začela na dan prihajati mariborska finančna afera. Sam je sicer trdil, da odstopa zaradi starosti, česar ni nihče verjel. Po kanonskem pravi mora namreč
škof svojo odpoved dati 6 mesecev pred dopolnjenim 75. letom starosti, odpoved pa praktično nikoli ni
sprejeta pred 75. rojstnim dnevom. Krambergerjev rojstni datum je 7. oktober 1936, torej bi moral odpoved dati najkasneje 7. aprila 2011, dal jo je pa že jeseni 2010. Odpoved je bila sprejeta, kot se je izrazil
nek novinar, “s svetlobno hitrostjo” 3. februarja 2011. O prostovoljnosti odpovedi lahko samo ugibamo.
Odstop Uranovega naslednika Antona Stresa in Krambergerjevega naslednika Marjana Turnška je bil
objavljen 31. julija 2013, dogovorjen pa v Vatikanu že letos aprila. Tako sta bili na isti dan obglavljeni
ljubljanska in mariborska nadškofija, Slovenija pa je od leta 2004, ko je Rode odšel v Rim, izgubila pet
nadškofov, od katerih bi pri štirih lahko mirno govorili o kazni.
Vzrok kazni je vsaj pri treh finančna polomija mariborske nadškofije. Kdo je zanjo kriv, je nemogoče
reči. Mnogi pripisujejo glavno krivdo ekonomu mariborske škofije kanoniku Mirku Krašovcu, ki je užival
nesporno zaupanje nadškofa Krambergerja. Da je bil ta gluh za opozorila, kako tvegane so naložbe in
finančni posli mariborske nadškofije, tudi ni nobena skrivnost. Izgovor, da ni vedel, za kaj pravzaprav gre
v finančnih dokumentih, ki jih je podpisal, je prazen. Kdor podpiše, je odgovoren za tisto, kar je podpisal.
Stres je bil najprej mariborski pomožni škof (2000-2006), ko s škofijskim gospodarstvom ni imel nobenega
posla. Leta 2007 je postal prvi celjski škof, leta 2009 pa je bil imenovan za mariborskega nadškofa pomočnika. Njegova glavna naloga naj bi bila spraviti v red škofijsko gospodarstvo. Iz tega časa naj bi izvirale
nekatere njegove napačne odločitve, kljub temu pa je bil leta 2009 imenovan za ljubljanskega nadškofa in
metropolita. Turnšek je bil po Krambergerjevem odstopu imenovan za mariborskega nadškofa leta 2011.
To so dejstva. Kako jih presojati, predvsem pa, kako presojati odločitev papeža Frančiška, naj oba
nadškofa in metropolita, ljubljanski in mariborski istočasno odstopita, je drugo vprašanje. Po časovnem
redu podajam nekaj mnenj, ki so dokaj različna, osvetljujejo pa razne vidike tega “obglavljenja” Cerkve
na Slovenskem.
Prvi se je v spletnem Časniku oglasil jezuit dr. p. Peter Lah.
Papeževa odločitev, da poletje namesto v Castelgandolfu preživi v pisarni, bo verjetno v marsičem
olajšala delo novinarjem v času kislih kumaric. Papež
dela in to je na lastni koži začutila tudi Cerkev na
Slovenskem.
Menim, da je papež ukrepal pravilno, ko je – po
temeljiti analizi stanja v Mariboru – nadškofoma
Stresu in Turnšku priporočil odstop. To je odlično
pojasnil mariborski nadškof: dokler sta onadva na
položaju, duhovniki in škofje preprosto ne morejo
opravljati svojega prvenstvenega dela, ki je oznanjanje Kristusa in pričevanje zanj. Ni pomembno,
kolikšen je delež njune osebne odgovornosti: sedela sta za mizo v času, ko so se sprejemale usodne
odločitve, ki zdaj kot svinčen oblak visijo nad vsako njuno besedo in dejanjem. V določeni meri sta
obadva tragična junaka. Usoda jima je nalila bridko
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čašo. Ob odhodu jima voščim, naj bo njuna prihod
nost dostojanstvena in brez grenkobe. Njuna kazen
je večja od njune krivde, ampak to sodi k funkciji.
Vsaj danes je tako, da to sodi k funkciji škofa. V
preteklosti se je namreč pogosto zdelo, da so škofje
in duhovniki izvzeti iz splošnoveljavnih družbenih
zakonitosti. Ko je v politiki in gospodarstvu postalo
samoumevno, da odstopijo ne le tisti, ki so naredili
napako, ampak tudi tisti, ki napake niso preprečili
in celo tisti, ki so se ob nepravem času znašli na
nepravem mestu, je katoliška Cerkev nasprotno
dajala vtis, da za škofe veljajo drugačna pravila.
Poudarjala je načelo, da škof odgovarja le papežu.
(Cerkev ima zelo dobre razloge za to, da škofe zaščiti
pred voljo politikov in množice, ampak zdaj ni čas
za to razpravo.) Ker se papež ne vmešava v delovanje škofije, če le ni prevelikih napak in zlorab, je to
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dejansko pomenilo, da je škof “varen” do starostne
upokojitve ali smrti.
Ne preseneča, da so mnogi verniki to razumeli
kot aroganco klerikov, kot sebični poskus škofov
in duhovnikov, da se imunizirajo pred kritiko in
odgovornostjo. Pedofilski in v slovenskem primeru
finančni škandali so sodu izbili dno. Tudi v Vatikanu,
še posebno v času zadnjih dveh pontifikatov, so
razumeli pomen zaupanja med škofom in ljudmi.
Papež je to briljantno izrazil v komentarju glede
blindiranega avtomobila: kakšen absurd, da je med
škofom in njegovimi ljudmi neprebojno steklo! Nasprotno, odnos mora biti neposreden. Poleg tega
pristen odnos poteka v obe smeri: škof ima do ljudi
določena pričakovanja in zahteve. Tudi ljudje imajo
določena pričakovanja do škofa.
Z vidika teh kristjanov, ki so razočarani nad več
let trajajočim epilogom nesrečne mariborske zgodbe,
nad izmikanjem odgovornih, je kozarec v najboljšem
primeru napol poln. Upam, da ga v razočaranju ne
bodo razbili, ampak bodo še naprej delali za to, da
bo v njem čim več čistega vina. Kakorkoli je namreč
Cerkev počasna pri uveljavljanju sprememb, ostaja
dejstvo, da se stvari spreminjajo. Za spremembo
je potreben angažma, napor. Njihova zavzetost za

to, kar je prav, bo še kako potrebna, sicer bomo
kot Cerkev in kot družba pozabili na nauk te bridke
lekcije in se vrnili k starim, izpetim vižam. To bi bilo
veliko hujše kot ne-odstop.
Še dve besedi za konec. Ljudje smo nagnjeni k
maščevanju, hočemo kri. Upam, da bomo vsaj krist
jani imuni pred tem nagonom. Ni razloga ne za demonizacijo dveh najbolj izpostavljenih udeležencev
nesrečne mariborske afere ne za zadovoljstvo. Vsi
problemi namreč ostajajo, odstopa sta v najboljšem
primeru omogočila nov začetek.
Dediči treh “religij knjige” verjamemo tudi v
odrešilnost trpljenja in žrtve. Ne glede na njeno
razsežnost mariborska zgodba ni edina tovrstna tragedija v naši državi. Če od škofov, ki so po osnovni
izobrazbi teologi in filozofi, pričakujemo odgovornost
za njihove finančne odločitve, potem utemeljeno
smemo pričakovati enako odgovornost od bankirjev, ekonomistov in politikov, ki so bili protagonisti
podobnih zgodb. Upam, da bo današnji odstop dveh
nadškofov sprožil tisti prvi kamenček plazu, ki bo v
našo družbo vnesel več odgovornosti in preglednosti.
Ko bo zaradi laži, nesposobnosti ali napake odstopil
prvi politik, birokrat ali direktor, se bom papežu
Frančišku in nadškofoma zahvalil za dober zgled.

Dokaj drugačen je pogled dr. Boštjana M. Turka na odstop nadškofa Stresa v kontekstu slovenske
politike, ki ga je objavil na Siolu pod naslovom “Slovenski hudi duh”.
Odhod Antona Stresa z mesta ljubljanskega
nadškofa je še dodatno skrhal razmerja družbe v
nedokončani tranziciji in Slovenijo vrnil nekaj korakov nazaj.
Ivan Štuhec je nedolgo nazaj opozoril, da se v
državi dogaja svojevrstna kriminalizacija osamosvojiteljev oz. ljudi, zaslužnih za vnos največje dobrine
v sodobno družbo, demokracije. V tem smislu ne
smemo prezreti krivične prvostopenjske obsodbe
Janeza Janše pod taktirko Barbare Klajnšek. Kriminalizacija še toliko bolj izstopa, ker poznamo primer
Zoran Thaler in smo se na lastne oči lahko prepričali
o korupciji najtežje kategorije na najvišji ravni, na
ravni evropskega parlamenta. Pri Zoranu Thalerju
so na voljo vsi neposredni dokazi za korupcijo, zato
korupcije ni. Pri Janezu Janši korupcija je, ker ni
na voljo nobenega dokaza, tako umujejo slovenska
sodišča.
Anton Stres je s slovensko državo povezan na
podoben način kot vodja današnje opozicije. Soustvaril je prostor, v katerem smo se Slovenci notranje
osvobodili in prišli do lastne države. Brez Cerkve in
njene Komisije za pravičnost in mir bi ne bilo doseženo vsenarodno soglasje, ki je vodila decembra
1990 do plebiscitarne večine. Anton Stres je tudi
izjemen intelektualec mednarodne teže: njegova
biografija pove, da smo v zadnjih desetletjih imeli
premalo ljudi, kakršen je bil on. Morda se tudi zaradi
tega stalno vrtimo v začaranem krogu.
Formalno je bil Anton Stres, na svoji funkciji v
Mariboru, najvišji predstavnik lastnika nesrečnih
podjetij v nadškofijski lasti. A z njimi so upravljali
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drugi, nadzorni sveti in uprave. Če podjetje kje
propade, ne menjajo lastnika, saj je to svojstven
absurd. Zamenjajo nadzorni svet in upravo in stvari
gredo naprej. Vse to so imeli v mislih razpravljavci
(predvsem zdajšnji “vršilec dolžnosti” ljubljanskega
nadškofa), ko so ocenjevali, da je sankcija nesorazmerna z osebno odgovornostjo Antona Stresa.
Tudi škoda, ki bo v državi nastala, bo nesorazmerna. Napovedana obdavčitev kulturno-zgodovinskih
spomenikov, ki so večinoma v cerkveni lasti (nam
to kaj pove o tem, kdo je ustvarjal zgodovinsko
identiteto Slovencev?), bo Cerkev potisnila čez rob
preživetja. Kmalu bomo spet ugotovili, da se je
nekdo znebil še ene institucije, ki je ohranjala stik z
evropsko in svetovno normalnostjo in ki se je v tem
zoperstavljala večinski ideologiji sodobne Slovenije,
ki je prek rdečih zvezd povezana z največjim totalitarizmom 20. stoletja, ki se – za razliko od fašizma
in nacizma noče in noče posloviti. Ubili smo Krambergerja, Pučnika smo izgnali nazaj v Nemčijo, kjer
je zagrenjen umrl, obsodili Janeza Janšo in razrešili
Antona Stresa. Nekdo v tej državi sistematično podira vsak temelj, na katerem bi nekoč utegnila zrasti
normalna evropska Slovenija. Energija, s katero to
počne, in časovna razsežnost, v kateri se vse skupaj
od dolomitske izjave naprej že dogaja, dajeta temu
početju dimenzijo diaboličnosti.
Ko bomo dokončno izničili osamosvojitveno energijo in izgnali zadnjo sled demokracije (od tega smo
veliko manj oddaljeni, kot si mislimo), kaj nam bo
še ostalo? Milan Kučan, Zoran Janković, Alenka Bratušek in njihove zvezde? Slovenski hudi duh.
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V časovnem redu je posebno zanimiv odlomek iz članka “Križpotje” Martina Lisca v spletnem Časniku,
ki se ukvarja predvsem z zahtevo, ki jo je zadnje čase pogosto slišati, češ naj Cerkev poplača dolgove.
Ob dogodkih, povezanih s finančnim polomom
mariborske nadškofije, smo, kot običajno, priča
dvojnim merilom. Odbor za pravično in solidarno
družbo je 2. avgusta na vrata ljubljanske stolnice
razobesil majhen, na karton napisan transparent in
doživel izjemno medijsko pozornost. Glede na to,
kar so posnele kamere, se je “odmevnega” protesta
udeležilo kakih 10 (!) ljudi.
Isti večer je bil v večerne Odmeve na Televizijo
Slovenija povabljen eden od protestnikov in članov
omenjenega odbora, dr. Srečko Dragoš. Zanimivo je
bilo opazovati njegovo neverbalno komunikacijo in
zadrego, ki ga je izzvalo eno izmed vprašanj voditeljice dr. Rosvite Pesek: »Cerkev, poplačaj dolgove!
Da! Jasna zahteva, ampak vendarle … Ali bomo stali
tudi pred SCT-jem in rekli, vrnite nam dve milijardi,
kolikor je bil precenjen slovenski cestni križ, bomo
stali pred Vegradom, bomo stali pred NLB-jem, v
katerega še kar dajemo denar in še kar ima tekoče
izgube …« Več kot očitno je bilo, da je vprašanje
“protestnika” povsem presenetilo, da ga je voditeljica vprašala nekaj, o čemer v gibanju očitno sploh
niso razmišljali – kajti če bi, zadrega dr. Dragoša,

ki je univerzitetni profesor in torej vajen izzivalnih
vprašanj, zagotovo ne bi bila tolikšna. Voditeljici je
priznal, da je to “dobra ideja”, da je tako “razmišljanje pravo” ter opozoril, da se – seveda! – oddaljujeta
od teme. Na vprašanje, ali bo njegova skupina, ki
je medije poklicala pred ljubljansko stolnico, nekaj
podobnega uprizorila tudi pred SCT-jem, Vegradom,
Novo ljubljansko banko – na nekem forumu sem
prebral mnenje nekega bralca, da bi se morali ti
protestniki z enakim napisom napotiti tudi v Murgle
in zahtevati vrnitev sredstev, ki so jih zapravili direktorji in managerji iz vrst Foruma 21 – dr. Dragoš
seveda ni odgovoril.
Dokler ne bodo protestna gibanja – v mislih
imam vsa, leva in desna – protestirala na način, ki
bo kazal na to, da imajo identičen odnos do vseh
nepravilnosti, pa naj le-te izvirajo iz levega ali des
nega (političnega) pola, vse dotlej protest(nik)i ne
bodo sposobni porajati močnih povezovalnih idej, ki
bi lahko predstavljale zametke nove družbene paradigme, na podlagi katere bi lahko kot država izšli iz
notranjega krča razdvojenosti, ki sili v polarizacijo
in nasprotovanje.

K temu še pripomba: dolgove in škodo da naj poplača slovenska Cerkev! Ta formulacija jasno kaže
dvoje. Najprej, da tisti, ki tako govore, verjetno ne vedo, da “slovenska Cerkev” kot pravna oseba sploh
ne obstoja. Za povračilo dolgov, škode in podobnih reči je mogoče bremeniti samo fizične ali pravne osebe.
Pravne osebe so tiste, ki plačujejo davke. “Slovenska Cerkev” ni na nobenem seznamu davkarije. Na njem
so posamezne škofije, posamezne župnije, posamezni samostani, tudi posamezni duhovniki. Vsakega od
njih je mogoče bremeniti samo za obveznosti, ki si jih je sam nakopal, ne pa za tuje. Če pa tisti, ki trobijo
o dolgovih “slovenske Cerkve”, to vedo, je to razglašanje zgolj poniglava politična propaganda.
Zanimivo analizo, ki kaže, da je mariborski problem in problem odstopa obeh nadškofov veliko širši,
je v spletnem Časniku objavil Ivan Kukar pod naslovom ”Nori ples z Zverjo”.
Marsikoga je presenetil odstop nadškofa dr.
Stresa in dr. Turnška. Verjetno tudi njiju. Zakaj sta
v resnici odstopila? Glede na njune izjave verjetno
tudi sama ne vesta oziroma ne razumeta resničnih
razlogov. Nimam informacij iz “zanesljivih virov”, kar
je celo bolje, saj so tovrstne “informacije” v Sloveniji običajno že okužene z manipulacijo, zato se je
pri iskanju resnice bolje zanesti na lastno pamet.
Marsikdo bo rekel, da je takšen način razmišljanja
čista špekulacija, moj odgovor pa je, naj mi potem
on pove resnico. Tukaj se dialog vedno zaključi bodisi
z maloumnimi puhlicami, ali pa pri bolj korektnih
sogovornikih s pomenljivim molkom.
Sedaj že bivša nadškofa poznam le bežno, vendar
sem imel v pogovorih z njima občutek, da kljub resnično fascinantni modrosti nista sposobna doumeti
in razumeti človeške spletkarske narave. Ravno tako
sem prepričan, da sta v duši zelo pošteni osebi z
močno in pristno integriteto. Zakaj potem v zadnjih
20 letih nista bolj odločno kritizirala poslovnih praks,
ki smo jim bili priča v mariborski nadškofij? Najprej
zaradi tega, ker je bila za katoličane (laike in tudi
klerike) kakršna koli kritika gospodarstva mariborske nadškofije in njenih akterjev absolutno jalova
in dobesedno na ravni bogokletja. Pa si ne misliti,
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da niso številni laiki in kleriki v tem času postavljali
zelo konkretnih vprašanj in kritik. Odziv je bil vedno
enako brezkompromisno aroganten, zato ni bilo
nikoli niti najmanjšega prostora za dialog. To velja
tudi za dr. Stresa in dr. Turnška, saj sem imel občutek, da sta bila do dejanskega propada gospodarstva mariborske nadškofije v zvezi z gospodarskimi
vprašanji dobesedno “nitko i ništa” v nadškofiji. Ker
nista izkušena finančna strokovnjaka in ker so se
odgovorni vedno sklicevali na mnenja strokovnjakov,
avtonomijo družb in njihovih uprav ter nadzornih
svetov pri sprejemanju poslovnih odločitev, na nedopustnost informiranja zaradi varovanja poslovnih
skrivnosti teh družb, na kompleksnost razlogov za
poslovne odločitve,…, mi je logično, da sta namesto
ostre kritike raje preprosto zaupala zagotovilom o
vzornem poslovanju, še posebej, ker je to pred krizo
tudi izhajalo iz poslovnih rezultatov Zvonov oziroma
Rasti, Cerkvi na Slovenskem pa je vedno kronično
primanjkovalo sistemskih virov za opravljanje socialnega in izobraževalnega poslanstva. Zato ni ključno
vprašanje, zakaj se pred krizo nista javno uprla aktivnostim mariborskega gospodarstva, saj se bojim,
da česa takega v tedanjih razmerah ne bi storil prav
noben evropski škof. Ali je v takšni situaciji utemeOKTOBER – AM – 2013

ljeno uveljavljati objektivno odgovornost, hkrati pa
molčati o odgovornih, ki so subjektivno odgovorni
za nastalo situacijo, si mora odgovoriti vsak sam.
Ključno vprašanje je, zakaj so bile za vse slovenske katoličane “poslovne” aktivnosti mariborske
nadškofije in družb, v katerih je imela večje ali
manjše deleže, povzdignjene na raven tabuja, njeni
akterji pa so imeli znotraj Cerkve status polbožanstev? Iskren odgovor na to vprašanje je za slovenske katoličane še preveč boleč, saj je solidarnost
znotraj Cerkve zaradi izkušnje totalitarizma postala
del naše mentalitete. Moja ocena je, da v Sloveniji
večino pomembnih zadev usmerjajo “nevidni vzvodi
moči”, ki jih nadzira ekonomska elita, katera je po
zasedbi skoraj identična bivši politični eliti. In ta elita
ima tudi znotraj Cerkve na Slovenskem zelo močne
nevidne vzvode moči. Navedeno bom ponazoril na
banalnem primeru izjave Komisije pravičnost in mir
glede arbitražnega sporazum o meji s Hrvaško. V
zvezi s sestavo navedene izjave in odnosom Cerkve
na Slovenskem do vprašanja arbitražnega sporazuma sta bila opravljena dva sestanka, eden v širši,
drugi v ožji sestavi. In na nobenem od njiju prav pri
nobenem od udeležencev ni bilo zaznati nobenega
“navdušenja” nad scenarijem, ki so ga vse bolj intenzivno ponavljali mediji pod oblastjo slovenske
elite, da tudi papež podpira odločitev ZA arbitražni
sporazum na bližajočem se referendumu (čeprav
to ni bilo čisto res), nihče v Cerkvi pa takšni interpretaciji ne nasprotuje, kar pomeni, da tudi Cerkev
soglaša s tovrstno medijsko interpretacijo in podpira
arbitražni sporazum. Zaradi tega sem podal (preveč
jasno) izjavo, ki pa nikakor ni sodila v prej navedeni
scenarij. Posledično je tistega popoldneva dobesedno
pregoreval nadškofov mobitel in namesto pol koraka
naprej, smo storili dva koraka nazaj, kar pa niti ni
tako tragično. Nikoli pa mu nisem postavil vprašanja:
»Tudi Vam kot predsedniku SŠK niso nikoli povedali
za scenarij po katerem bodo mediji ponavljali, da
je tudi papež ZA arbitražni sporazum, Cerkev pa bo
glede tega molčala.« Nekaterih vprašanj se preprosto ne spodobi postavljati. Podobnih scenarijev je
bilo v Sloveniji že veliko napisanih in realiziranih,
pri čemer za sedaj nič ne kaže, da bi se kot družba
želeli soočiti s tovrstnimi bolezenskimi vzorci.
Eden največjih slovenskih problemov je, da v bistvu sploh ne odločajo formalni nosilci oblasti. Pa naj
gre za nadškofa ali predsednika vlade. Za kratek čas
sem imel čast delati v kabinetu predsednika vlade, ko
sem lahko spoznal, da je predsednik vlade v bistvu
najbolj osamljena oseba v državi. Če dela proti eliti,
ga ta zelo hitro uniči. Če dela po njenih smernicah,
ni več predsednik, temveč zgolj najemniški vojak v
službi elite. Tretja možnost pa je, da nič ne vidi, nič
ne sliši in nič ne ukrene, elita pa lahko počne, kar
ji ustreza. Najprej bomo morali slovenski katoličani
sami pri sebi razčistiti z občutkom dolžne solidarnosti
in s pomanjkanjem državljanskega poguma, ki onemogočata transparentnost delovanja Države in tudi
Cerkve. Imen vsaj nekaterih izmed nosilcev nevidnih
vzvodov oblasti ne bom pisal, ker bi bilo to opravljanje in obračunavanje na osebni ravni. Napišem pa
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lahko zelo zanesljivo formulo, kako jih je mogoče
razkriti: »Vsakdo, ki ga mediji v oblasti elite kujejo
v zvezde ali sistematično varujejo njegov ugled in
dobro ime ter mu zagotavljajo imuniteto, ima zelo
verjetno dovoljenje za udeležbo na plesišču slovenske elite.« Poleg tega pa se je tudi znotraj Cerkve
na Slovenskem (bolj ali manj odkrito) pri ključnih
odločitvah v nedavni slovenski zgodovini angažiral
podoben krog ljudi (z močno podporo širšega kroga
naivnežev) – poskus uničenja opozicije s projektom
žlahtne konzervativne stranke (SKD+SLS) konec
90. let, miniranje večinskega volilnega sistema…
Miniranje večinskega volilnega sistema tudi ob pomoči prej navedenih akterjev pa je bilo za usodo
Slovenije stokrat bolj usodno od fiaska gospodarstva
mariborske nadškofije. Navedeno je bil dobesedno
zločin proti narodu, saj si je elita tako zagotovila
sistemsko okolje za netransparentno vodenje družbe
z vsemi posledicami.
Po dodelanosti sistema množične manipulacije si
bi slovenski mediji in celo družba kot celota verjetno
tudi s strani samega Goebbelsa zaslužili oceno “cum
laude”. Levji delež k temu prispevajo zelo glasni naivneži. Zadnji primer tovrstne naivnosti je tuljenje, da
bi morala Cerkev na Slovenskem poravnati dolgove
upnikom in delničarjem Zvonov oziroma Rasti. Takšni
pozivi vsebinsko pomenijo zahtevo po totalni razlastitvi Cerkve na Slovenskem (tj. zahtevo po prodaji
prav vsega našega premičnega in nepremičnega
premoženja), pa še vsak nedeljnik bi v ta namen
moral prispevati še kar precej denarja. V normalni
družbi velja pravilo, da vsakdo nosi odgovornost za
svoja ravnanja – mariborska nadškofija jo že mora
nositi, saj je izgubila vse svoje premoženje in si je
poleg tega za bodoče nakopala še kar nekaj dolgov;
banke in bankirji bi jo tudi morali prevzeti, tudi z
odhodom v zapor za deset in več let; delničarji pa
se morajo zavedati, da je vlaganje v delnice zelo
tvegana naložba, še posebej, če gre za naložbe na
mejnem tržišču z zelo nepreglednim poslovanjem
in brez delujoče pravne države. Kruto, ampak edino
realno in edino normalno.
Nadalje se bi spodobilo, da tudi Sveti sedež glede
takšnega stanja v Cerkvi na Slovenskem kaj reče
in ukrene, saj je bil glede tega ves čas modro tiho,
kar predstavlja dejansko podporo tovrstnim prak
sam znotraj lokalne Cerkve. Razen, če obstaja tihi
dogovor o nenapadanju med Cerkvijo in slovensko
elito na podlagi katerega bo Cerkev na Slovenskem
v zameno za odpoved svoji opozicijski drži nasproti
eliti dobila delen odpis oziroma reprogram dolgov in
medijsko podporo eliti všečnim klerikom in laikom.
Ne dr. Stres, niti dr. Turnšek, nista nikoli bila ljubimca
slovenske elite in sta kot takšna za njo predstavljala latentno nevarnost. Nenazadnje pa se glede
njune vloge v mariborski nadškofiji ni odkrilo prav
nič novega, česar se ne bi vedelo že pred njunim
imenovanjem za nadškofa.
Glede na dogajanje v zadnjih mesecih (odstop
nadškofov je le vrh ledene gore) možnost takšnega
tihega konsenza niti pod razno ni stvar znanstvene
fantastike. Prepričan pa sem, da bo v primeru ta309
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kšnega scenarija večina duhovnikov in tudi vernikov
vsaj intuitivno s časom začutila tovrstno zvezo ter se
temu uprla. Na srečo ima Sveti sedež pri katoličanih
avtoriteto in oblast zgolj glede verskih, ne pa tudi
glede posvetnih in političnih, vprašanj, zato nam
ne bo mogel nihče prepovedati kritike odločitev na
posvetnem in političnem področju. Po drugi strani
pa bom zelo vesel, če se glede prej navedenega
motim in bo Sveti sedež v doglednem času postavil
za nova nadškofa osebi, ki bosta sposobni, voljni in
pooblaščeni narediti red v Cerkvi na Slovenskem, če
bo objavil vsebinsko popolno in konkretizirano poro-

čilo z imeni akterjev v zgodbah v zvezi z delovanjem
mariborske nadškofije ter glede njihovih predlogov,
poslov in odločitev; če bo raziskal razloge, zakaj
o tem znotraj Cerkve na Slovenskem nikoli ni bila
dovoljena nobena resnična razprava in kdo vse je bil
za takšno stanje odgovoren, ter zakaj tudi sam Sveti
sedež ni že prej učinkovito ukrepal glede tveganih
naložb mariborske nadškofije.
S plesom z Zverjo smo Slovenci in katoličani v veliki meri in trajno izgubili ekonomsko samostojnost.
Ali bomo šli z njo še enkrat na plesišče in tvegali
izgubo demokracije?

Da gre pri tem “obglavljenju” Cerkve na Slovenskem za veliko več, kot je na prvi pogled razvidno,
meni dr. Boštjan M. Turk, kar je izrazil v članku z naslovom “Država v molku”, objavljenem v Reporterju.
Odstopa Antona Stresa in Marjana Turnška sta
med najbolj pomenljivimi dogodki v zadnjem času.
Vprašanje po tem pomeni nujno vrnitev na izhodišče, na točko, ko se je oblikovala slovenska etnična
skupnost in posledično njena država. Cerkev je soodločala pri oblikovanju slovenskega naroda vse od
Brižinskih spomenikov. V globljem pomenu besede
ji kot slovenski narod dolgujemo veliko več, kot se
dandanes – glede na stanje javnih sredstev obveščanja – sploh zdi.
Slovenski narod je tudi do svoje države prišel po
Cerkvi. Izredni pritiski nanjo v komunističnem režimu so pomenili hkratno oblikovanje opozicijskega
jedra, ki je znotraj civilne družbe edino bilo sposobno
zdržati pritisk več desetletne partijske represije. To
jedro je bilo s pokojnim nadškofom Alojzijem Šuštarjem tudi zaslužno, da se je slovenski narod na
plebiscitu v decembru leta 1990 večinsko odločil za
samostojno državo. Brez Katoliške cerkve, predvsem
pa brez Janeza Pavla II., bi je nikoli ne imeli.
Združevanje trdnega jedra protestnikov pod
okriljem najbolj “prodornih” eksponentov Kučanove
združbe: predstavljajo ga Boris Vezjak, Marko Golob, Jože Pirjevec in drugi substrati t. i. vstajniškega
gibanja, so sedaj začeli kampanjo zoper prav tistega duha osamosvojitve, kot ga pomenita v prvem
odstavku omenjena cerkvena dostojanstvenika, bolj
natančno Anton Stres.
Nekdanji ljubljanski nadškof ni kdorkoli. V času
procesa zoper četverico je pomenil najbolj izpostavljen glas Cerkve kot predsednik Komisije za
pravičnost in mir. Iz protestov na Roški je nastala
slovenska demokracija in z njo državnost, prav ta
komisija pa je bila tista, ki je omogočila rekrutiranje
najširšega sloja slovenskih katoličanov za osamosvojitveno gibanje. Brez tega Slovenci nikoli ne bi
dobili svoje države.
Cerkev je od osamosvojitve naprej lahko naredila
nekaj napak. A vselej je ostajala zvesta načelom svojega ustanovitelja, z njimi pa je v slovensko družbo
v tranziciji vnašala nujne elemente moralnih imperativov in etičnega prav. Četudi je bila brez dejanske
moči, je v slovenskem prostoru vselej odmeval glas
njenega najvišjega predstavnika, kardinala Franceta
Rodeta, da ima Cerkev čas (in svoj prav), drugi pa
naj vidijo, kje v teh kategorijah sploh so.
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Sedanje dogajanje kaže, da imajo Rodetove besede še kakšno težo! Ko so z odločbo organa, ki ga
mi imenujemo Komisija za preprečevanje korupcije,
odstranili Janševo vlado, se je nemudoma pojavila
potreba po razširitvi polja, na katerem so zunanji
sovražniki. Od marca tega leta so tranzicijsko inficirani mediji razširili “globalno resnico”, da je Evropa
“tolpa lopovov”. Ker tudi to ni zaleglo, so se po svojih
ekspoziturah v naboru t. i. nevidnih moči lotili uničevanja še zadnjega “razrednega sovražnika”, ki jim
je ostal na vidiku, to je Katoliške cerkve.
Razumni ljudje, kot smo, pač ne moremo verjeti,
da bi novi papež Frančišek sam prišel do spoznanja, kaj je potrebno napraviti v Sloveniji. Pri tem je
nujno moral imeti prišepetovalce iz domačih logov,
med katere mnogi mediji uvrščajo osebo M. L. in še
koga. A tudi papež Frančišek v tem početju ni docela osvobojen krivde, saj je odločitev za lustracijo
Antona Stresa kot enega glavnih utemeljiteljev ideje
o slovenski samostojnosti in njeni demokratičnosti,
sprejel sam. Glede na mnenje nekdanjega predsed
nika Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Franceta Bernika, izraženo v enem od zadnjih Reporterjev, moramo upravičeno sklepati, da je sedanji
papež papež “horizontale”. To pa je slabo: splošni,
neobvezujoči in vsakomur všečni nastop že starim
ljudstvom ni vzbujal spoštovanja.
Dejali so: kdor hoče vsakomur ugajati, ni nikomur všeč. Papeštvo “horizontale” pomeni nujen
odstop od temeljne vrednosti vere, pri čemer so
njene vrednote izenačene z vrednotami, ki zahodni
svet (in Slovenijo) sploh vzpostavljajo. To pomeni
tudi odstop od dogmatskih pozicij Cerkve: da se je
sedanji papež zavzel za moško istospolno ljubezen,
je sicer všečno, a hkrati je v temeljnem nasprotju
s prvobitnimi poudarki apostola Pavla iz njegovega
Pisma Rimljanom. To pa je temelj Cerkve.
Zdi se, da se papež Frančišek odmika od tega:
samo s tem spoznanjem pobujeni lahko sklepamo
na dejanski vzrok njegove odslovitve slovenskih
nadškofov. Ob tem ga tudi rešujemo sleherne krivde, kajti njegovo dejanje ni dejanje njega samega,
temveč prihaja kot faustovski navdih iz slovenskega
kraja. Ne moremo namreč prezreti “naključnosti”, ki
odstop nadškofov povezuje s sinhronizirano reakcijo
delov “civilne družbe”, kot smo omenili prej. V bolj
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preprostem jeziku bi se temu reklo takole: nadškofa
Stresa so priporočili za “umik”, ker je pomenil vez s
kontinuiteto, ki je Slovenijo osvobodila totalitarnega
primeža.
Nato so ta dogodek uporabili za končni pogrom
zoper Katoliško cerkev, ki prihaja v imenu zahteve
po maksimalni obdavčitvi njenih nepremičnin. Te
predstavljajo tudi dediščino kulturne identitete re-

publike Slovenije: prav papež pa je tista oseba, ki
bi se morala nad tem prva zamisliti.
Jesen, v katero bomo v treh tednih vstopili, bo pomenila radikalizacijo partijske volje po državi. Njeni
prvobitni tarči bosta vodja opozicije in – Slovenska
katoliška cerkev.
Kaj nam bo še ostalo, bodo povedali preroki, če
jih še kaj imamo.

Podobno sodi tudi dr. Ivan Štuhec v članku “Razlogi za ogorčenje”, ki ga je objavil v Družini.
Okoliščine odstopov obeh nadškof odpirajo vrsto
vprašanj
Po dramatičnem dnevu za Cerkev na Slovenskem,
na god sv. Ignacija Lojolskega, lahko z določeno
distanco do čustvenih reakcij razmišljamo o racionalnih razlogih za vatikansko potezo, ki je odnesla
vrh Cerkve na Slovenskem. O tem, da so v Vatikanu
po dveh letih, odkar je izbruhnil finančni škandal,
ki je zadeval mariborsko nadškofijo, razpolagali z
večino ali z vsemi ustreznimi dokumenti, na osnovi
katerih so se lahko odločali, najbrž nihče ne dvomi.
Svoje delo je opravila cerkvena komisija v Sloveniji
in vatikanska. Posledice so bile pričakovane, tudi
o tem nihče ni dvomil znotraj Cerkve. Ne samo v
duhu, ampak v slogu odločnosti papeža Frančiška
najbrž nihče od prizadetih ni pričakoval, da se bo
vse končalo v zavijanju v celofan in s pometanjem
pod preprogo. Vendar za nas v lokalni Cerkvi ostaja
vrsto odprtih vprašanj. V duhu ustanovitelja jezuitskega reda je v Cerkvi razlikovanje duhov metoda,
ki je vredna vsega spoštovanja in ki jo uporabljamo
ne samo pri osebno vodenih duhovnih vajah. Torej,
zakaj enak ukrep na isti dan za dva nadškofa, ki sta
imela popolnoma različno navzočnost in pristojnost
v mariborski nadškofiji? Če se enemu lahko očita,
da je prisostvoval ključnim odločitvam, ki so pripeljale v finančni polom, je drugi prevzel nadškofijo
v zatečenem stanju polomije. Ta okoliščina bi se
morala upoštevati!
Oba nadškofa sta izjavila, da se čutita objektivno odgovorna, ne sprejemata pa krivde za nastalo
situacijo v celoti nase. Razumljivo, kot nadškofa
in koadjutorja z natanko določenimi pooblastili sta
objektivno odgovorna. Vendar eden je bil odgovoren
v preteklosti, drugi v sedanjosti. Za prvega se lahko
natančno določi, pri katerih odločitvah je sodeloval
in pri katerih ni, drugi je imel nalogo, da polomijo
pripelje do takšnega konca, da se bo škofijo razlastilo in postavilo na nove temelje. In sredi tega
procesa se je zahteval njegov odstop?! Pričakovali
bi lahko, da bo z vatikanske strani za svojo nalogo
imel podporo in nasvet. Je pri nasvetih kaj spregledal? Morda! Morda je bil premalo odločen, tako
kot vsi pred njim. Iz enega samega razloga, ker je
imel pred seboj konkretne ljudi, ne pa samo zakonik
cerkvenega prava. In v tem smislu je sledil duhu
sedanjega papeža.
Oba nadškofa sta bila na kongregacijah, kjer
so jima povedali, za kaj sta odgovorna. Imela sta
možnost, da očitane kršitve z argumenti ovržeta.
Verjetno sta se potrudila, da ovržeta vse, kar se
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jima je očitalo po krivem, in da priznata, za kar se
čutita soodgovorna. Vsebine te komunikacije verjet
no ne bomo poznali prej, kot iz zapuščin po njuni
smrti. Vendar del te komunikacije bi si predstavljal,
da je tudi način, kako se bo zadeva speljala glede
na okoliščine, v katerih je lokalna Cerkev. Če to ni
del te komunikacije, potem se lahko samo veselimo
napovedane reforme kurije in pometanja po njej. Če
pa je to standard komunikacije vatikanskih uradnikov, nas lahko resno skrbi, v kakšni Cerkvi živimo
in delamo.
Če k tem vidikom dodamo še nekatere druge
okoliščine, se odpira še vrsta vprašanj. Vplivni
Slovenci v vatikanskih uradih so poskrbeli za foto
termin aktualne slovenske premierke s papežem prej,
preden je sploh prišla v stik z najpomembnejšimi
evropskimi politiki. Doma pa njena vlada pripravljala
novi pogrom nad verskimi skupnostmi in cerkvami.
Ker sem pet let živel v Rimu, vem, da tisti, ki so
predolgo tam, izgubijo realen stik s slovensko res
ničnostjo. Očitno so ga izgubili tudi s Cerkvijo na
Slovenskem. Namesto da bi bili naši podporniki in
zavezniki, se v luči zadnjih dogodkov kažejo kot
naši nasprotniki. Če nič drugega, bi vatikanskim
uradnikom morali dopovedati, naj brez rezervnega
scenarija ne režejo novih glav v Cerkvi na Slovenskem.
Končno so bile vse kadrovske rešitve v zadnjih letih
v absolutni pristojnosti Svetega sedeža, ki z več
zadnjimi potezami kažejo na to, da niso bile dovolj
premišljene. Ob tem je potrebno izpostaviti tudi to,
da je popolnoma iracionalno postaviti mariborsko
nadškofijo v položaj medvladja v času, ko pogovori
z upniki prihajajo v zadnjo fazo. Razumem, da v
Rimu nihče ne ve, v kakšni negotovosti živimo v
Mariboru, ker nas po tem tudi nihče resno ni vprašal.
Prav tako je popolnoma iracionalno postaviti celotno
škofovsko konferenco v čas medvladja, ko v deželi
vladajo birokrati brez koncepta, razen tega, kako
državljane, vernike pa še dodatno, udariti po žepih.
A ne samo to, to je čas, ko t. i. akademska levica
zahteva redefinicijo svobode veroizpovedi in načela
ločitve Cerkve in države. Njena militantna falanga
pa že tretji dan po “silni smrti” pred ljubljansko
stolnico demonstrira svoje polresnice, laži, ideološke
konstrukte in brizga že znano sovraštvo do katoliške Cerkve. Predvsem z namenom, da razvrednoti
moralno dejanje obeh nadškofov in ustvarja politični
teren za stranko, ki je ukradla pojem družbenega
nauka Cerkve in poljskega protikomunističnega odpora: “Solidarnost”.
V ta kontekst lahko postavimo tudi objavo pisma
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obema odstopljenima nadškofoma s strani nekdanjega ekonoma Krašovca v časopisu Mladina pred
nekaj tedni in najavo “ignacijanskih” dogodkov v
časopisu Dnevnik na dan D zjutraj. Pri Mladini in
Dnevniku najbolj očitno ostaja živa stara udbovska
metoda, najprej diskreditacija, nato likvidacija. Če se
slovenski klerik poslužuje Mladine za objavo svojih
pisem škofom, potem se postavlja vprašanje, komu
ta klerik služi in je služil? In če je bolj ali manj stalni
vir za Dnevnik nekdo iz vrha Cerkve na Slovenskem
ali celo iz Vatikana, se postavlja vprašanje, zakaj
izvršuje te protiusluge?
Odgovori na ta vprašanja so tudi del očiščenja
Cerkve na Slovenskem.

Na vprašanje, ali imajo sivi strici iz Slovenije lovke
vse do Vatikana, je odgovor “da”, tudi na podlagi
drugih konkretnih informacij, ki bodo znane morda
po smrti avtorja tega komentarja.
Večina ljudi je navdušenih nad življenjskim stilom
in vodenjem Cerkve pod novim papežem. V duhu
skromnosti in ponižnosti sta živela in živita tudi oba
mariborska upokojena nadškofa. A tega očitno nihče
ne vidi, ne v Sloveniji ne v Rimu. Če bi to kaj veljalo pri mariborski zgodbi, bi se razreševanje obeh
zaradi objektivne odgovornosti moralo odvijati vsaj
malo drugače, kot se je. Pohlep in slo po moči bi bilo
potrebno iskati pri kom drugem kot pri nadškofih
Krambergerju, Turnšku in Stresu.

Iz članka Francija Feltrina “Javnost in mediji uporabljajo dvojna merila”, objavljenem v spletnem Časniku, izstopa marsikatero ozadje ob obravnavanju problema, ki je sam po sebi zgolj finančne narave.
Po odstopih dveh slovenskih škofov so številni
slovenski mediji in politika sprožili pravo gonjo proti
slovenski cerkvi. Nič ne pomaga ponavljanje, da krivdo za finančno breme, kot pravna oseba nosi samo
Mariborska nadškofija in ne slovenska Cerkev. Oglasile so se tudi nekatere politične skupine, ki vidijo v
izražanju svojih stališč poskus vplivanja na zmanjševanje pomena Cerkve, predvsem na vzgojnem
in šolskem področju in pri zmanjševanju pomena
kulturne tradicije RKC na slovenskem. Koalicija pa
je že prej, z nepremičninskim davkom, napovedjo
sprememb Zakona o verski svobodi, omejevanjem
zvonjenja v cerkvah in občutnim krčenjem družinskih pravic, pokazala svoj interes izkoristiti stanje v
Cerkvi in uveljaviti nekatere negativne rešitve.
Finančni polom v Mariborski nadškofiji se je zgodil
zaradi neznanja in če hočete tudi nadutosti nekaterih
cerkvenih dostojanstvenikov, ki so preslišali opozorila, da so njihovi svetovalci nezanesljivi. S tem ne
mislim, da je krivda odgovornih manjša. Moralno
gledano je nedopustna. Sprašujem pa se, zakaj se
vseh teh svetovalcev danes ne predstavi javnosti?
V vsej tej gospodarski krizi niso izgubljali samo
delničarji Zvonov, mnogi so izgubili še veliko več.
Veliko so npr. izgubili zaposleni v nekdanji Veletrgovini Kokra Kranj, kamor so morali (poslovodje), da
so obdržali delovna mesta, poleg certifikata, vložiti
dodaten denar, ki je takrat dosegal vrednost enega
milijona slovenskih tolarjev. Po treh letih je podjetje
šlo v stečaj. Zaposleni so izgubili službe in denar.
Ob vseh političnih in družbenih preobratih in
neaktivnosti pristojnih organov lahko rečem, da je
finančna polomija v Zvonu I. in Zvonu II., posledica
liberalne zakonodaje. Zvon I. in Zvon II. so vodile
civilne osebe, ki so s svojim napačnim in neodgovornim vodenjem, neposredno oškodovale številne
vernike iz vseh delov Slovenije in tudi Slovence po
svetu. Res je, da je problem gospodarske krize v
Sloveniji, povezan tudi z nejasno regulacijo delovanja finančnih skladov, ki niso imeli gospodarske
podlage in še manj iskrenega namena glede moralnega poslovanja. Je pa v Sloveniji poslovalo nekaj
takih skladov. In kljub številnim takim primerom
propadanja le teh v vseh zadnjih letih, za katere je
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vedela vsa slovenska javnost, se je le ta v primerjavi
z Zvonovoma veliko manj zgražala.
Različnost obravnave primerov se kaže tudi v delovanju sodišč, ki po tekočem traku obsojajo glavne
voditelje osamosvojitve, da bi jih narod izločil iz vrst
narodnih junakov in nanje pozabil, da ne bi s tem
zasenčili “junakov”, ki so organizirali komunistične
poboje po drugi svetovni vojni oziroma že med vojno pobijali civilno prebivalstvo, kar kaže čez šesto
grobiščih po vsej Sloveniji. O teh slednjih v vseh 23
letih demokracije mediji in javnost niso nikoli oblikovali mnenja, da naj se npr. odgovorne poišče in
njih dejanja oceni kot zavržena. Sprevrženost toliko
opevane neodvisnosti in pokončnosti?
Finančni zlom mariborske škofije je velika prevara levice, ki je spet izigrala Slovensko cerkev.
Ko mi je pred 20 leti rekel dober prijatelj pravnik,
da je slovenski partijski vrh soustanavljal Krekovo
banko, mu nisem verjel. Danes sem prepričan, da
se je partijski “duh”, s svojim skritim kapitalom v
tujini razlezel v najrazličnejše pore te državne, med
katere spada tudi Cerkev.
Različno se stvari tudi rešujejo, ravno obratno
sorazmerno pa tudi obravnavajo. Predstavniki Mariborske škofije se pogovarjajo z bankami upnicami
kako sanirati nastalo škodo in prodati vse premoženje nadškofije, medtem ko se banke pogovarjajo z
vlado, kako bremena oropanih podjetji, ki so krive za
polom slovenskega gospodarstva, preko Slabe banke
prenesti na ramena davkoplačevalcev. Vsota vseh teh
kreditov je velikokrat večja od dolgov obeh Zvonov,
pa so tu javnost in mediji tiho. Nihče ne sprašuje, kdo
so ta podjetja, kakšni so bili krediti, kdo je podjetja
vodil – kaj šele, da bi kdo koga klical na odgovornost,
pozival k opravičilu, prispevanju lastnega osebnega
denarja v sklade za poplačilo delničarjev itd.
Po odstopu dveh slovenskih škofov se sprašujem,
ali bodo temu zgledu sledili tudi slovenski politiki,
bankirji in gospodarstveniki v državnih podjetjih ter
ustanovah, ki so ustvarili in ustvarjajo milijardne
izgube. Škofa se nista osebno okoristila, a sta se
opravičila vsem, ki so utrpeli finančno in moralno
škodo, zato čutim osebno zadoščenje ob njuni potezi
in sem jima za to hvaležen.
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Kot vse kaže, sta ta dva odstopa samo del reševanja celotne problematike, ki ne zadeva samo finančne
polomije mariborske škofije, ampak tudi umestitev problema v slovensko politično stvarnost. Kristjane
nas očitno ti problemi ne puščajo nedotaknjene in smo lahko zaskrbljeni. Vendar pa se je treba zavedati ,
da kljub vsemu plesu z Zverjo, kot se je izrazil Ivan Kukar, peklenska vrata ne bodo zmagala. Zgodovina
kaže, da stara barka, po imenu katoliška Cerkev, mirnu pluje naprej, ko se okoli nje potapljajo moderni
parniki sodobnih ideologij. Od časa do časa vrže čez krov balast in smeti, ki so se nabrale, da potem
prenovljena napreduje. Tako bo tudi s Cerkvijo na Slovenskem: iz krize bo izšla prenovljena in močnejša
po zaslugi zvestobe nas vseh.

naša kultura

Silvester Čuk

VILKO NOVAK

28. april 1909 – 8. oktober 2003
Na god rožnovenske Matere Božje, 7. oktobra 2003, je mariborski pomožni
škof dr. Jožef Smej podelil profesorju dr. Vilku Novaku, svojemu staremu
prijatelju, v Duhovniškem domu Mane nobiscum (Ostani z nami) v Ljubljani,
zakramenta sprave in bolniškega maziljenja ter mu podelil sveto popotnico.
Ob omembi zadnje želje njegove mame, naj ji na grobu zapojejo »Ti nebeško Detece, sliši, česar prosim te: Daj nam vsem v nebesa priti, angelcem
se pridružiti«, se je Vilko blaženo nasmehnil. Še zadnji stisk roke, njegov
šepetajoči glasi: Bog plati in Zbogom ter obljuba škofa Smeja: »Vilko, ne
bomo te zapustili. Ostanimo združeni v molitvi!« Škof Smej je svojega umrlega prijatelja pospremil k večnemu počitku na božji njivi župnije Ljubljana
Vič. Takrat je v svojem nagovoru med drugim dejal: »Če rečeš Prekmurje in
njega del Porabje, ki je na Madžarskem, si hkrati rekel: Vilko Novak.«

Mladost v varstvu
Bogu posvečenih sorodnikov
Zadnja leta svojega dolgega življenja – izteklo se
je v 95. letu – je Vilko Novak preživel v Duhovniškem
domu Mane nobiscum (Ostani z nami), kamor so
ga sprejeli na priporočilo tedanjega ljubljanskega
nadškofa dr. Franca Rodeta. Tja je nekako spadal
zaradi svojih ožjih sorodnikov: strica Ivana Baša,
bogojanskega župnika in graditelja tamkajšnje
cerkve – Plečnikovega bisera, drugega strica Jožefa
Baša, ki je umrl kot bogoslovec, ter dveh tet redovnic. Duhovniki so sicer tudi vse življenje bili njegovi
prijatelji.
Rojen je bil 28. aprila 1909 v Beltincih; od šestega
do dvaindvajsetega leta je živel pri stricu Ivanu Baši
v bogojanskem župnišču. Tam je spoznaval prekmurske duhovnike in veliko delo njihovih prednikov za
ohranitev jezika in narodnosti od Mikloša Küzmiča
ter bogojanskega rojaka Jožefa Kosiča do Ivanocyja
in njegovih učencev. Njegov oče je bil vzgojen v
katoliškem okolju, čeprav je bil sin trdega goričkega evangeličana, a poročen s katoličanko. Novakov
dedek po materi je bil sodelavec beltinskega župnika
Marka Žižka, velikega narodnjaka. Od leta 1891 je bil
poverjenik Mohorjeve družbe, ki je leta 1896 imela
v župniji že 115 udov! V hiši svojega strica je mladi
Vilko imel branja na pretek. »Odkril sem prekmurski Kalendar Srca Jezušovega od leta 1904 dalje in
mesečnik Marijin list, ki ga je namesto obolelega J.
Klekla st. štiri leta urejeval Ivan Baša. Prebiral sem
tednik Novine – in tako ob knjižnem jeziku in sloven2013 – AM – OKTOBER

ski kulturi spoznaval tudi prizadevanje prekmurskih
duhovnikov, da bi ohranili ljudstvu njegov jezik, ga
poučevali in zabavali. Tako je bila nezavedno že
zgodaj določena moja prihodnost, moja ljubezen in
moja strokovna usmerjenost.«

Doktor slavistike,
potem pa še doktor etnologije
Po prvi svetovni vojski je bilo Prekmurje po tisočletnem madžarskem gospostvu priključeno Sloveniji.
Oktobra 1919 so odprli v Soboti slovensko gimnazijo
in s tem je bila Prekmurju dana možnost, prvič v
zgodovini, priti do lastnih izobražencev, šolanih v
slovenskem jeziku, v slovenski kulturi. Vilko je na
tamkajšnjo gimnazijo odšel jeseni 1920 in začel se
mu je odpirati slovenski svet znanja. Z očmi in ušesi
je poslušal profesorja Franca Sušnika, ki ga je učil
slovenščine. V Sóboti je Vilko končal pet razredov
gimnazije, preostale tri razrede pa v Ljubljani.
Po maturi je na ljubljanski univerzi študiral slavistiko, kjer je leta 1933 diplomiral in se usposobil
za gimnazijskega profesorja. To službo je opravljal
petnajst let in sicer v Mariboru, Sóboti, Kranju, spet
Sóboti, med vojsko v vojvodinski Senti ter končno v
Ljubljani. Vmes je na univerzi v Budimpešti leta 1944
obranil doktorsko tezo Štefan Kuzmič, slovenski
prevajalec Biblije, leta 1947 pa je na univerzi v Ljubljani dosegel doktorat iz etnologije s tezo Ljudska
prehrana v Prekmurju. Leta 1955 je bil Vilko Novak
izvoljen za docenta na oddelku za etnologijo na filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1965 za izrednega
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profesorja, leta 1972 pa za rednega profesorja. Leta
1975 je bil upokojen, vendar je nekaj let še predaval.
Dolga leta je bil edini redni učitelj na oddelku in vsi
tedanji diplomiranci med slovenskimi etnologi so
se strokovno oblikovali pod njegovim vodstvom. Po
njegovi sodbi je bila etnologija od nekdaj ena najbolj
humanističnih znanosti, saj razglaša enakost vseh
ljudstev, ki imajo vsa svojo kulturo in niso “divjaki,
primitivni”.

Bil je glasnik svoje ljubljene
Slovenske krajine
»Moje življenje in delo določata rodna pokrajina
in moj rod,« je dejal v pogovoru za Družino ob svoji
osemdesetletnici. Svet onkraj Mure, ki mu danes
pravimo Prekmurje, je nekdaj nosil lepo ime Slovenska krajina in njej je posvetil večino svojih del. »Med
štirinajstimi Novakovimi samostojnimi publikacijami
se jih kar devet nanaša na prekmursko oziroma
porabsko problematiko,« je zapisal etnolog Slavko
Kremenšek. »Znanje madžarskega jezika, ki je bolj
redko med slovenskimi izobraženci, mu je omogočilo
celovit vpogled v literaturo in vire, ki se nanašajo na

njegovo rodno Prekmurje in na Slovensko Porabje.«
Bil je izredno plodovit pisatelj. Jože Zadravec
v spominskem zapisu v prekmurskem koledarju
Stopinje (Novak je bil njegov zvest sodelavec) našteva: njegove bibliografske enote vsebujejo pesmi,
poročila, preglede prekmurskega slovstva (Izbor
prekmurske književnosti, 1935; Izbor prekmurskega slovstva, 1976), ljudsko izročilo (Štefan Kuhar,
Ljudsko izročilo Prekmurja, 1988), preglede kulture
in omike, vrednotenje za Prekmurje in Porabje najpomembnejših osebnosti iz preteklosti, slovar stare
knjižne prekmurščine, vrelce duhovnosti (Slovenske
ljudske molitve, 1983), najstarejše prekmurske rokopisne pesmarice (Martjanska pesmarica, 1977),
orise verskih in narodnostnih tokov ob prelomu stoletja, obsežne preglede etnološkega gradiva. »Sodil je
v generacijo, ki si je naložila nalogo, približati slabo
poznano Prekmurje ostali Sloveniji« (J. Zadravec).
Leta 2000 je izbral »nekaj pesmi vsega življenja«
in jih v samozaložbi izdal v knjigi s pomenljivim
naslovom Zbogom, življenje.
To življenje, ki je štelo nad štiriindevetdeset rodovitnih let, je ugasnilo 8. oktobra 2003.

islam

Pat Condell – p. Bernardin Sušnik

VREŠČEČI ISLAM
Med novicami na str. 292 lahko v tisti iz Londona preberete, da je trenutno najbolj pogosto ime
novorojenčkov v Angliji Mohamed. Zakaj, je pač
vsakomur jasno. Vedno bolj se množijo pritožbe
Angležev nad problemi, ki jih imajo v svoji lastni državi s priseljenimi muslimani z vsega sveta. Odkrito
povedano, jim kar malo privoščim. Ko je leta 1934
nacistična miselnost v Avstriji že prevladovala in ni
bila daleč Hitlerjeva pripojitev Nemčiji, se je imenitni
pisatelj, dunajski Jud Stefan Zweig moral umakniti
in je odšel v London. Svetovno znanemu pisatelju,
ki se ni nikoli ukvarjal s politiko, je Anglija odrekla
gostoljubje in se je moral zateči v Brazilijo. Verjetno
to ni bil edini primer v Angliji. Zadnja desetletja pač
plačuje račun. Odklonila je gostoljubje velikemu ev
ropskemu kulturniku (najbrž ne edinemu), zadnja
desetletja pa si je nakopala priseljence, kjer je najpogostejše ime Mohamed. Kdo so, je jasno.
O islamu je bilo v AM objavljenega že marsikaj.
Prispevki p. Samirja Khalila Samirja, egipčanskega
jezuita in profesorja na univerzi v Bejrutu, so bili
polni upravičenih nasvetov, kaj mora islam storiti,
da bi mogel živeti v mednarodni skupnosti soglasno z drugimi verami. Uresničilo se ni nič. Tistih malo

muslimanskih razumnikov, ki so istega mnenja kot
p. Samir, so glas vpijočega v puščavi. Istočasno se
pa kaže vedno bolj očitno neko drugo lice islama:
njegova ekskluzivnost, nestrpnost. V nobeni zapadni
državi katoličanom niti na misel ne pride, da bi zah
tevali, naj za vse državljane, ne glede na njihovo
vero, velja kanonsko pravo katoliške Cerkve. Islam
pa marsikje zahteva prav to: primer Indonezija. Že
sama posest krščanskih knjig, na primer Svetega
pisma, je kazniva: primer Savdska Arabija, Uzbekistan. Kristjani so drugorazredni državljani, zakon jih
ne ščiti, muslimani jih nekaznovano ropajo, posiljujejo dekleta, nasilno spreobračajo: primer Pakistan.
Ker se v Egiptu politični frakciji Muslimanski bratje
njihova revolucija ni posrečila, so iz maščevanja
požgali preko 50 verskih objektov koptske pravoslavne in katoliške Cerkve, čeprav ne ena ne druga
s politiko ni imela in nima nobenega opravka.
S tega vidika je objavil zanimiv blog Anglež Pat
Condell. Dal mu je naslov “A Word to Rioting Muslims”. Nanj me je prijazno opozoril eden od naših
naročnikov. Ne bom rekel, da se s Condellom stri
njam v vseh točkah, marsikaj ima pa prav. Sicer pa
sodite sami.

No, še enkrat smo priče nasilni muhavosti vere,
ki je vedno užaljena. Nekatere stvari se pa res ne
spreminjajo. Še enkrat vidimo, kako se islam razpoči
(oprostite izrazu) in ponovno pokaže, da na tem svetu ni nič bolj dobrodošel, kot kak asteroid. Ponovno
vidimo tisoče islamskih trdoglavcev, ki si vamejo čas,

da pretepajo žene, da bi jim pokazali njihovo najbolj
občutljivo stran. Kako? Uničujejo mesta, kjer žive,
podpihujejo pa jih ignorantski kleriki, katerih motivi
so še nižji od ravni pismenosti njihovih podanikov. In
še enkrat opominjajo nas v civiliziranem svetu, naj
cenzuriramo sami sebe zaradi spoštovanja vere, ki
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krši človekove pravice polovice ljudi tega planeta in
gre kot politična ideologija vštric z nacizmom. Bilo
bi zabavno, če ne bi bilo tako sramotno. Ali bi moral
reči ravno nasprotno? Imenovati to njihovo razgrajanje otročje in noro, bi jim dalo neko nezasluženo
dostojanstvo. Edini pravi pridevnik je: islamsko.
Recimo bobu bob. Bi morali biti strpni in spoštljivi
do vere, ki ne pozna pomena nobene od teh besed
in počne vse mogoče, da to vsak dan dokazuje? Bi
morali spremeniti svoje vrednote, da bi se prilagodili veri, ki se ne prilagaja nikomur in ničemur? Kar
sanjajte. Do tega ne bo prišlo, ker je islam vedno
samo enosmerna cesta. Tega smo se naučili na lastne
stroške. Ne moremo si privoščiti še več strpnosti in
še več spoštovanja. So nas že stisnili kot limone. In
siti smo pritožb, ki jih muslimani na veliko mečejo v
javnost. Tako dolgočasno je slišati kakega bradatega
pajaca ali punčaro z vrečo na glavi, ki pripovedujeta,
kako sta užaljena, da se nam niti smejati ne ljubi več.
Niti takrat, ko turški predsednik komično zatrjuje,
da mora biti “islamofobija” označena kot zločin proti
človeštvu. Povrhu je pa še splošno znana hinavščina
Turčije, ki je sama kriva enega najhujših zločinov
proti človeštu, genocida nad Armenci, za katerega
priznanje je pa ni dovolj v hlačah.
Ko bodo muslimani začeli kazati enako ogorčenje za res žaljive stvari, kot je na tisoče pobitih,
pohabljenih in posiljenih žena in otrok vsako leto v
njihovih deželah, jih bomo lahko začeli jemati malo
bolj resno. Kot je pa zdaj, na tem planetu ni stvari, ki bi zaslužila manj simpatije in spoštovanja od
muslimanskega ogorčenja. Po vrhu je pa tukaj še
nekaj zares komičnega. To pomanjkanje poznanja
samega sebe je tako nenaravno in zoprno, da ga ne
moremo jemati resno tudi če bi hoteli in ga nihče,
ki je pri zdravi pameti, niti več noče. Nekoč je mnogo ljudi na zapadu dajalo islamu ugodnost dvoma.
Danes pa ga imamo za strup in bi najraje videli, da
o njem ne bi bili nikoli slišali, saj nam je dvajset let
neutemeljenih pritožb in nagonskih žalitev razjasnilo,

kaj ta vera v resnici je. Zdaj je ne maramo, ji ne
zaupamo in je nikoli ne bomo spoštovali. Prav nič
nam ni mar, kaj muslimani mislijo o tem. Za to vero
je vse žalitev. Zdaj nikomu ni več nič mar. Dovolj
ste jih zakuhali. Zaklali ste kokoš, ki je nesla zlata
jajca. Če si zdaj užaljeni musliman, se zaradi nas
lahko tudi obesiš. In če mislite da bo zapad zaradi
nadaljevanja nasilja popustil, se to ne bo zgodilo.
Tudi če politiki to hočejo, ljudje ne bodo dopustili. Še
naprej bomo odkrito in jasno pripovedovali svoje, ker
je to naša neodtujljiva pravica od rojstva. Lahko bi
jo samo komu dali. Ampak islamu ne damo nič, ker
nam tudi islam ne da nič. To je vera, ki neprestano
samo jemlje. Daj mi, daj mi, daj mi, to je vse, kar
slišimo. Daj mi spoštovanje, čeprav ga ne zaslužim.
Daj mi posebne ugodnosti, ali pa bom užaljen, ti
boš pa rasist.
Siti smo in na kozlanje nam gre ob tem poslušanju. Čez glavo smo siti islama, čez glavo smo siti
nesmiselnih spopadov in groženj, ki prihajajo iz te
vere na vsakem koraku. Cel teden smo poslušali muslimane, ki so nam pripovedovali, da moramo mi na
zapadu razumeti, kako važen je zanje njihov prerok.
Razumemo, ampak nas ne briga. Tu je kavelj! Ne
briga nas zdaj in nas nikoli ne bo brigalo. Navadite se
tega. Za vaše občutke nam je figo mar. Naši občutki
so bolj važni in naši občutki nam pravijo, da smo do
grla siti poslušanja o vaši veri, torej si jo zataknite
za klobuk. In še tako nasilje tega ne bo spremenilo.
Bolj ko se boste drli, vreščali in vpili, manj vas bomo
poslušali. Preprosto bo utrdilo našo odločitev, da se
ne bomo pustili ustrahovati in ukazovati od ljudi,
katerih vrednot ne spoštujemo, ker nam niste dali
razloga, da bi jih spoštovali; še več: ker sploh niste
sposobni dati tak razlog. Na kratko: kaj mi lahko
rečemo in kaj ne smemo, nam ne boste pripovedovali ne vi, ne kdo drug, ne zdaj, ne kadarkoli. Ni
važno, koliko zastav boste zažgali, ni važno, koliko
veleposlaništev boste napadli. Svoboda govora bo
zmagala in vi boste to požrli, pa še všeč vam bo.

preganjanje kristjanov

PAKISTAN

nasilno spreobračanje v islam z grožnjami
Kristjanka Marta Masih Bibi se je poročila s strp
nim muslimanom Muhamadom Sadiqom, ki je njej
in hčeram, ki so se tudi odločile za krščanstvo, pustil
svobodno izbiro vere in jih branil pred svojimi nasilnimi sorodniki, ki so zahtevali njihovo spreobrnjenje
v islam. Strpnost te vrste je med pripadniki islama v
Pakistanu izredno redka. Po njegovi smrti je žlahta
postala še nasilnejša in jim začela groziti s smrtjo,
če se ne spreobrnejo. Vse tri hčerke so poročene s
kristjani in z materjo vred odklanjajo islam. Ena od
hčera se je zaradi vedno hujših groženj morala na
skrivaj odseliti. Mati se je obrnila na organizacije
za človekove pravice in njihovi odvetniki so takoj
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prijavili nasilje oblastem, ki pa v takih primerih le
redko posredujejo.
Kot kaže so najbolj nasilni neuki muslimani, ki se
slepo pokoravajo ščuvaškim govorom svojih imamov,
katerim pa prav tako manjka osnovna splošna in
teološka izobrazba. Njihove šole jih namreč nauče
nestrpnosti in sovraštva do drugovercev.
Pakistan ima 180 milijonov prebivalcev. Kristjanov je 1,6% in so stalno tarča nasilnih muslimanov,
ki verske razloge dostikrat zlorabljajo za zemljiške
goljufije. Kljub prizadevanjem nekaterih delov vlade muslimansko nasilje nad drugoverci (kristjani,
hindujci in sikhi) še narašča. Agencija Asia News.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega starega misijonskega cekarja

»ALI VAS JE STRAH,
ČASTITI GOSPOD?«
Kakor vsako tretjo soboto, izstopim iz avtobusa
pred hotelom v gorah. Nisem namenjen v hotel. S
prijateljem zdravnikom sva se bila zmenila – pred
leti –, da me prihaja čakat s svojim avtom. Ta dan
sem njegov gost. Drugo jutro me odpelje v cerkvico gorske župnije. Naj darujem nedeljsko sv. mašo
v angleškem jeziku. Zaradi vernikov s Filipinskih
otokov: japonščina je zanje še zmeraj nekaj težko
umljivega.
Vem, kje ponavadi najdem zdravnikov avto. Ni ga
še. Sobota je, pomlad se bliža, narasel promet ga
je najbrž zadržal. Naenkrat stoji pred mano gospa
srednjih let, malce zamotana v topel šal:
»Častiti gospod, Vaš prijatelj doktor W. je moral
nenadoma na severni otok – v čast mi je, da Vam
lahko nudim nocoj prenočišče. Imenujem se Jamamóto.«
Njen avto črne barve je nekje na koncu parkirnega
prostora za avtomobile pred hotelom. Spretno šofira.
»Moj mož je inženir in dela prometno cesto v
Arabiji. S hčerko živiva v hiši, ki je nekaj minut
proč od hiše Vašega prijatelja, čisto na robu gozda.
Hčerka se vrne z zadnjim vlakom. Ali Vas bo motilo,
če večerjava, ne da bi čakala  hčerko?«
»Ni problema,« odgovorim, »in hvala za Vaše
gostoljubje.«
Potem me pospremi v drugo nadstropje (Japonci mu pravijo tretje, ker začno šteti s pritličjem) v
prijetno, majhno sobico.
»Nad vami je samo še podstrešje,« se napol
opravičuje, a jaz jo pomirim:
»Ta soba je zame skoraj razkošje.«
In oba se nasmehneva.
Za večerjo imava sveže surove ribe z japonsko
gorčico, pa tudi zahodnjaško ocvrtega piščanca.
Če bi me kdo vprašal, katera teh jedi bolj prija, bi
odgovoril: Če imaš dve lepi, različni roži, kateri boš
rekel, da je lepša? Na koncu večerje naju je razveselila še “peach melba”, ki jo najbrž vsi na severnem
ameriškem kontinentu poznajo in cenijo. Čudno, da
je ni ne v mojem angleško-slovenskem ne v angleško-japonskem besednjaku. Škoda, da je leksikologi
pri vsej svoji učenosti ne poznajo... Kava po večerji
je skoraj pravi espresso.
Gospa Jamamóto me poprosi, da našemu Gospodu prav posebej priporočim njenega moža: saj
je veren, hvala Bogu, a kadar je doma, ga ne vleče
v nedeljo v cerkev. Gospa meni, da mu manjkajo
nekatera poglavja katekizma...
Povabi me k televizorju: v teku je sumo-rokoborba. Gospa je z očmi in s srcem pri rokoborcih.
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Kar zavzdihne, ko ga kateri izmed njej dragih fantov
polomi... Saj gre za fante, čeprav se zaradi debelosti
zdijo popolnoma odrasli. Daj Bog, da moj trebuh ne
bo nikoli tako slonasto debel!
Opravičim se, zaspan sem. Gospa ne bo čakala
hčerke, saj ima ključ do mamine spalnice in ve, da
je soba v drugem nadstropju nocoj zasedena.
»Lahko noč in hvala za vse,« so moje zadnje
besede pred stopnicami v drugo nadstropje.
Čutim, da me gospa spremlja s pogledom in me
– zdi se mi, da smehljaje – vpraša:
»Ali Vas je kdaj strah, častiti gospod?«
Na prvi stopnici se obrnem:
»Seveda me včasih objame strah, a skušam ga
premagati z božjo pomočjo ob strani.«
Gospa mi še enkrat vošči lahko noč.
Svoje sobice ne morem zkleniti s ključem. Do
pol poti ga lahko obrnem, ne več. Ali je ključavnica
zarjavela ali ključ ali oba. Mizico obrnem na glavo in
potisnem pred vrata in nanjo pritisnem stol. Posteljo odmaknem pod okno na zadnji steni sobe. Kot
nekdanji domobranec nočem pozabiti dragocenih
izkušenj, nočem biti čisto nepripravljen v neznani
hiši, ki je že del temnega gozda, ki se razprostira v
podnožje same gore Fudži. Na drugem koncu sobe
stoji omara in v njej odkrijem zvitek debele vrvi;
položim jo poleg postelje. Za vsak primer. Na pol
oblečen zaspim. Morda za dve uri. Ne vem.
Trkanje na stropu me zbudi. Enakomerno, kot da
bi kdo vrtal luknjo od zunaj ali vsaj od zgoraj. Nekje
daleč se zasliši sovin krik. Potem nekaj zašumi kot
da se je v podstrešje nad glavo vrnil ptič s širokimi
krili. Potem se onkraj stropa zasliši nekakšno drsanje
telesa čez pod ali kakšno drugo podlago. Je morda
sova trgala kosti ujetih živalic, čakaje na skovirja z
lova na širnem zemljišču onstran gozda? Drug šum
me iznenadi. Nekdo hoče v sobo; pritiska v ključavnico, v kateri tiči do polovice moj zarjaveli ključ, ki
pa se noče premakniti. Tiho se približam vratom.
Nekdo se naslanja nanja, kot da jih hoče prisiliti, da
se vdajo pritisku, ker se nočejo ključu...
V roki imam le žepno svetilko; morda bom lahko
z njeno močno lučjo za kratek trenutek oslepil neznančeve oči in se izmuznil po stopnicah navzdol.
Kar se da mirno vprašam:
»Kdo je?« Moje vprašanje je v najbolj vljudni
japonščini.
V tem trenutku začujem nekakšno mrmranje,
potem nekaj kakor sestopanje, potem trčenje ob
nekaj, potem še nekaj šumov. Nekje spodaj odpelje
avto. V tišino prodre sovin skovik. A zaspanost je
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močnejša, vrnem se v posteljo. Spremlja me vesela
misel, da se zarjaveli ključ moje sobe noče vdati.
Z gostiteljico sva spet sama pri zajtrku. Upam, da
je na mojem obrazu vesel izraz kakor vsako jutro, saj
je vsak dan nov božji dar. Ko vidi gospa Jamamóto
moj smehljaj ob drugi skodelici dišeče vroče kave,
se opogumi:
»Oproščam se!«
Napol začudeno jo gledam iznad skodelice:
»Za kaj?«
Ona pa:

»Hčerkin rojstni dan je bil včeraj, v prijetni družbi ni čutila alkohola, potem pa, ko jo je prijateljica
pripeljala domov, se ji je začelo mešati in je čisto
pozabila, da Vas imam kot gosta v drugem nadstropju, kjer je bila nekoč njena soba. Oprostite nama.«
»Draga gospa, ne vidim problema. In še enkrat
iskrena hvala za Vaše čudovito gostoljubje. Odlična
kuharica ste!«
Obraz se ji razjasni, nasmehne se in pohiti v kuhinjo. In se vrne – s čim? Skušajte uganiti. Le to vam
lahko zaupam: ni se vrnila s tretjo skodelico kave...

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

“KULTURA” KOMUNISTOV
in malo vroče politične jeseni

Našel sem tale zapis Metoda Berleca v “Demokraciji” pod naslovom “Skrajneži proti spominjanju na mrtve”. Za objavo sem ga nekoliko skrajšal.
»Silno velik krvni davek so morale Rovte plačati leta 1945, po
koncu vojne. Osemdeset mož in fantov, ki niso šli na Koroško, se je šlo
javit v Logatec. Samo petindvajset se jih je vrnilo, za petinpetdesetimi
je izginila vsaka sled. Okrog dvesto jih je bilo iz Vetrinja vrnjenih v
Teharje. Bog ve, kje so njihova sestradana in izmučena telesa našla
zadnje počivališče. Skoraj petdeset let se njihova imena v javnosti niso
omenjala. Niso imeli pravice do groba. 23. avgusta 1993 jim je domača
fara postavila spominsko obeležje. Naj vedo tudi ljudje, ne samo Bog, da
so bili zvesti sinovi svojega naroda. Bili so pomorjeni, ker so se v tistem
apokaliptičnem letu dvainštiridesetem uprli komunističnem nasilju.«
(Avtor knjige “Rovte v viharju vojne in revolucije” Janko Maček v članku
“Ljudje v stiski” v reviji “Zaveza” pred dvema desetletjema).
Znani obrazi iz tako imenovanih spontanih vseslovenskih vstaj, ki se
“prodajajo”kot Solidarnost, Odbor za pravično in solidarno družbo, KOKS,
DSD in TRS (Bavcon, Pirjevec, Koršič, Hanžek, Hribarjeva, Toš, Repe,...)
so pred spominsko sveto mašo 25. avgusta ob 20. obletnici postavitve

farne plošče in 70. obletnici domobranstva v Sloveniji in Rovtah na poti
do župnjiske cerkve provokativno organizirali novinarsko konferenco,
na kateri so predstavili “pravo” resnico, to pa tako, da so avtomobilom,
ki so peljali proti Rovtam, kazali napise “kolaboracija je zločin” in nanje
kričali “kolaborantje”, “belčki” itd.
Okrog trideset ljudi, s titovkami na glavi in jugoslovanskimi zasta
vami v rokah, je nagovoril zgodovinar Jože Pirjevec (nekdaj znan kot
Giuseppe Pierazzi), ki je dejal, da ne “bodo pristali na nekakšne sprave”,
in ne bodo dopustili, da se zgodovina piše na novo. Da ne bodo dopustili,
da se rehabilitira domobranstvo.
Protestniki s tem, žal, samo poudarjajo, da je bila in je komunistična
ideologija (s tem pa ohranjanje vseh monopolov in privilegijev) njihov
glavni motiv.
Spravna slovesnost pod Krenom v Kočevskem Rogu leta 1990, na
kateri je nekdanji govoril predsednik države Milan Kučan, je bila pa s
Kučanove strani zgolj zavajanje.

No, to je pa vse, kar znajo. Dejstva jih ne zanimajo, pač pa samo uveljavitev njihove “resnice”. Z nasiljem so prišli na oblast in z nasiljem se skušajo
uveljavtiti še dandanašnji. Imena navzočih dovolj jasno povedo, kakšne “baže” ljudje so ti protestniki – tisti ki spodkopujejo slovensko državo in njeno
samostojnost že odkar obstoja in bi se najbolje počutili spet v balkanski kloaki. Za primerjavo: še nikoli ni bilo slišati, da bi ob kaki komunistični proslavi, kjer mrgoli znakov totalitarnega komunističnega režima, kjer se kak komunistični fosil napihuje z repenčenjem, ljudje, ki jim je pri srcu slovenska
država, z nasiljem in zmerjanjem skušali sramotiti tiste, ki se take dvomljive proslave udeležujejo. Slovenska tranzicija s komunisti na čelu pač kaže
svojo “kulturo”, ki namesto argumentov, ki jih ni, uporablja gnojnico. S tem so si sami napisali svojo karakteristiko.
Slovensko politično in gospodarsko stanje pa je povzel dr. Uroš Urbas pod naslovom “Vroče slovensko poletje brez odgovorov” v Financah.
Letošnje poletje niso padali le temperaturni rekordi, padali so tudi
slovenski idoli ter iluzije o pravični in socialni državi. Štiri vprašanja pri
vseh padlih angelih so ostala povsem neodgovorjena:
1. Javno zdravstvo za zasebne žepe
Ovadba zoper priznanega slovenskega nevrokirurga Vinka Dolenca
je razkrila delovanje slovenskega javnega zdravstva. Leta 1992 je
operiral izraelskega državljana, ki ga zaradi zapletov že dve desetletji
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toži, izraelsko sodišče pa je razsodilo, da mora Dolenc plačati skupaj z
obrestmi več kot šest milijonov evrov odškodnine. Nevrokirurg je žalost
na zgodba sama zase, ne le zaradi njegove pred leti nasedle naložbe
v zasebno kliniko, kjer je izgubil ogromno denarja, na koncu svoje
kariere se poslavlja s sumom, da je kršil zakon in izigraval sodišče. Zato
je nepomembno vprašanje, na čigavem računu je obtičala provizija v
višini 20 odstotkov plačila (štiri tisoč dolarjev leta 1992 oziroma nekaj
317

➧

več kot šest tisoč dolarjev v današnji vrednosti), kolikor je nakazal
izraelski pacient. Ključno vprašanje je: Kje je v tem primeru borec za
transparentno slovensko javno zdravstvo Erik Brecelj? Zakaj molči?
2. Kdo bo naslednji?
V priporu je pristal eden najvplivnejših in najbogatejših Slovencev
Tomaž Lovše, nekdanji lastnik finančne družbe Diners. Bil je vpliven
svetovalec ministrom, svoje zveze in poznanstva je ponujal politiki, od
katere je vedno veliko dobil. Lovše je simbol slovenskih tranzicijskih
bogatašev, ki so do bogastva prišli s pomočjo političnih zavezništev.
Brez njih ne bi v življenju obogateli. Vprašanje pa je, zakaj so politiki
nedotaknjeni? Prosim, ne govorite o Patrii, jaz namreč govorim o slo
venskih navezah, ki so omogočile tranzicijske povzpetnike. Zakaj nihče
ne preseka te naveze med političnimi podjetniki in politiki?
3. Rdeči zmaj v evrski podobi
Katoliška Cerkev na Slovenskem je letos spet zamenjala še dva
nadškofa, Antona Stresa in Marjana Turnška. Govorjenje o upokojitvah je
norčevanje iz ljudi, očitno je pač imel nekdanji ekonom Mirko Krašovec
vplivnejše prijatelje. Medtem ko se je ljubljanska nadškofija otepala z
moralnimi izpadi svojih duhovnikov, je pač šla mariborska nadškofija
v posteljo s svojimi ideološkimi nasprotniki, misleč, da bodo prišli do
sprave s skupnim ciljem, to pa je bil denar, denar in še več denarja. S
tem se je na neki način na območje samoiluzij še bolj ukoreninil eden
njenih najbolj trpežnih mitov, ki ga nekateri v obupu te dni spet vle
čejo na plan. Ta mit je, da bi lahko Cerkev na Slovenskem, če bi imela
denar, delala čudeže. Po poletni katastrofi ob zamenjavi nadškofov se
je treba še bolj kot prej vprašati, s kom neki gre lahko katoliška Cerkev v
Sloveniji naprej, če niti njenemu najbistrejšemu možu na ljubljanskem
nadškofovskem stolčku ni uspelo dočakati redne upokojitve?
4. Kdo se boji mladih?
Toda ključen dogodek, ki bo resnično imel vpliv na prihodnost Slo
venije, je zgolj eden. To je suhoparen statistični podatek, da se je lani iz
Slovenije izselilo 1.570 državljanov, mlajših od 30 let. To je slabega pol
odstotka mladih Slovencev. Seveda so poklicani takoj začeli naštevati
programe, ki bodo pomagali mladim, da ne bi zapuščali države. Toda
bodimo iskreni: zdajšnji sistem v Sloveniji generaciji mladih ne more
ponuditi niti služb niti spodobnega plačila za delo, niti obljube, da bo
čez pet let bolje. Zdajšnji sistem to generacijo potrebuje zgolj kot ceneno

delovno silo, saj bi brez njih sistem kolabiral. A mladi odhajajo in še več
jih bo odšlo, saj je Slovenija obtičala v neučinkovitem govorjenju o spre
membah.   Vprašanje, ki je ostalo neodgovorjeno, je: Si mar res želimo,
da ti mladi, ki motijo zdajšnji sistem, ostanejo še naprej v Sloveniji?
Kdo si sploh želi, da se vrnejo?
Trdim, da ljudje, ki imajo v Sloveniji moč in vpliv, nočejo sprememb
zdajšnjega sistema. Da je sistem nemogoče spremeniti, je laž – sistem
se lahko reformira, toda pripravljenosti za spremembe ni, politika je
pripravljena žrtvovati boljšo prihodnost zgolj za to, da obdrži zdajšnje
vzvode moči in vpliva. Pet let se že spopadamo z gnitjem države, pa dna
še ni videti in zdi se, da bo trajalo še pet let, to pa je lahko v interesu samo
tistih, ki imajo zdaj moč spreminjati sistem.  Če pa se motim, potem me
zanima: kje so spodbude, da se mladi Slovenci vrnejo iz tujine? Katera
slovenska fakulteta ponuja predavateljsko mesto mladim Slovencem,
ki so doktorirali na priznanih svetovnih univerzah? Se je kaj spremenil
odnos Slovencev, da ne bi vsakogar, ki pride v Slovenijo obogaten s
tujimi izkušnjami in voljo spreminjati, popljuvali?
Vprašanje o prihodnosti Slovenije se pravzaprav glasi: Kdo si
sploh želi, da bi se mladi vrnili v Slovenijo?  Zato ne verjemite lažnim
prerokom, ki imajo polna usta pravic in kako bodo te pravice branili.
Ne delajo v dobro državljanov. Borijo se zgolj za svoje preživetje in
ohranjanje moči. Strah jih je, da bi prišel nekdo drug in namesto njih
rešil problem. Potem bi postala jasna njihova neučinkovitost in njihova
neizogibna zamenljivost.
Državljani kot talci
Kdor danes nasprotuje spremembam, si je za talce vzel državljane.
Potrebne spremembe za Slovenijo pa so: da se na trgu dela mladim
da enak status, kot ga imajo redno zaposleni; da se slabih delavcev ne
ščiti kot največjo svetinjo; da se država odpre tujim naložbam, tako s
privatizacijo kot s prijaznejšim poslovnim okoljem; da se javni sektor
zmanjša za toliko, kot se je realni sektor, predvsem pa, da postane servis
državljanom, ne pa sam sebi namen. Upati na zamenjavo generacij bi
bile že sanje.  Dokler pa teh nujnih sprememb ne bo, bomo vedno bolj
revni. Samo reven državljan je vedno odvisen od pomoči države. Bogat
državljan je lahko samostojen. Današnja slovenska politika si želi revnih
državljanov. Spoštovani bralci, vi veste zase, kaj si želite: biti revni ali
bogati – z vsemi posledicami, ki jih to prinese?

Slovenija se lahko samo še sprašuje, kaj jo čaka. Pri tej vladi, pač ni pričakovati, da bi se lahko karkoli izboljšalo. Karkoli naredijo, zaleže kot pljunek
v morje. Tako je, kjer ni Božjega žegna. Tam ima hudič svojo kuhinjo. Vzrok je pa navedel dr. Boštjan M. Turk v zaključku članka “Dediči Josipa Broza”.
Partijo in njene zločine so petdeset let poveličevali: v tej šoli se
je oblikoval tudi najvplivnejši in najpomembnejši Slovenec zadnjih
desetletij, Milan Kučan. Kot Josipa Broza je tudi njega “odlikovalo” to,
da je bila oblast prvi in absolutno zavezujoči cilj. Kaj vse je Milan Kučan
v svojem življenju že bil! Ljudje, ki odločajo v družbi in gospodarstvu, so
večinoma pripadali prejšnjemu sistemu: če so mlajši, pa se zdaj na vsak
način poskušajo poistovetiti z njim. Tako imamo predsednico vlade, ki
poje Titove pesmi, hkrati pa svojo identiteto spreminja brez vsakršnih
zadržkov in težav (primerjaj zgodbo o vpisu zlatega fiskalnega pravila v
ustavo). Tako kot Milan Kučan je lahko danes to, jutri ono, pojutrišnjem
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pa nekaj tretjega. Tito je bil lahko natakar ali komunist, kar je pač bolj
ustrezalo potrebam trenutka. Če bi ga ustoličili za kralja, bi bil v istem
hipu pripravljen postati tudi monarhist. In potem se čudimo, da je vse
narobe.
Dokler Slovenija ne bo razčistila s svojimi “zgledi” in se globoko
zamislila, kako daleč smo moralno že padli, bo tudi gospodarstvo
capljalo na mestu oz. lezlo proti dnu.
Država ne more delovati brez morale, četudi si nekateri že sedem
deset let prizadevajo dokazati nasprotno. Čas jih nenehno postavlja na
laž, v zadnjih dneh celo s stopnjevanim vektorskim pospeškom.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
“GOLJUFI”
Ako ima mladina prav, je največ goljufov v učiteljskem stanu. Treba je le poslušati fante in dekleta,
kadar dobe dijaške knjižice ali spričevala.
»Saj sem vendar nekaj znal, pa me je hudič le
vrgel, prekleti goljuf!«
»Zaslužila sem ‘prav dobro’, pa mi je dala ‘dobro’,
ta nesramna goljufinja.«
Prav zanimivo in zabavno bi bilo poslušati, če bi
kdo hodil za njimi z mikrofonom in bi take in enake
izbruhe “goljufane” mladine prenašal po radiu.
Zabavljanju mladine se večkrat pridružijo tudi
starši. Tako je neki oče kar po telefonu nažgal raz
redničarko, ker je njegova hčerka padla v več predmetih. Telefon je pač pripravno orodje. Še vstati ti
ni treba, pa se lahko olajšaš.
Ali so pa pritožbe proti redovanju pravične? Če
bi bil Cicero, bi rekel »nescio an« (ne vem, če…),
po Platonu pa »dokei moi« (zdi se mi), da se dela
učiteljstvu v tem krivica. Učitelj, ki bi vedoma in
hote krivično učenca redoval, je gotovo redka, zelo
redka izjema. Res pa je, da se pri vsakem redovanju
zgodi, da dobi ta ali oni red, ki ga ni zaslužil. Jaz
prav rad razlagam v šoli, spraševati me že nekoliko
manj veseli, redovanja se pa naravnost bojim, ker
vem, da ne morem biti popolnoma pravičen.
Ko sem prišel v Ljubljano za kateheta, so mi
odkazali deško petrazrednico na Ledini in štiri nižje
razrede na mestni dekliški osemrazrednici pri Sv.
Jakobu. Imel sem 28 ur na teden, ki so se razdelile
na 18 razredov. V prvem in drugem razredu smo
imeli takrat samo po eno uro. Vsega skupaj je bilo
okrog 900 učencev in učenk. Ko sem prišel v šolo,
nisem nobenega poznal. Čez dobra dva meseca so
pa že dobili oceno za prvo četrtletje. Sedaj pa reduj
pravično! Za učitelja je to laže, ker ima otroke po pet
ur na dan pred seboj in gre z njimi skozi vse razrede.
Moj prednik, dobri gospod Mrčun, naš dragi
“Rokec” iz semeniških let, si z redovanjem ni belil
las. Dal je vsem večinoma najboljši red in se tako
zavaroval pred vsakim očitanjem goljufije. Bil je po
vsem mestu znan kot velik prijatelj mladine. Iz šole
ga je vedno spremljala cela gruča otrok, tako da je
včasih promet oviral.
Ledinarji so takrat, ko še ni bilo šolskih maš, hodili
k službi božji v cerkev sv. Petra. Tam so stali pred
velikim oltarjem, molili, klepetali, se suvali in ščipali.
Zato je župnik Malenšek prosil Mrčuna, da bi hodil
svojo nadebudno mladino nadzorovat. Gospod se je
rad odzval temu pozivu in se vstopil pred oltar med
otroke. Ti pa niso trpeli, da bi njihov katehet stal,
in so skočili v žagrad po stol, ga postavili na sredo
in posadili nanj svojega ljubljenca. Da se to ni izvršilo brez sicer nepotrebnega prerivanja in glasnega
prepira, se razume samo po sebi. Slednjič je pa le
gospod katehet sedel sredi svojin podložnikov, pazil
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nanje in opominjal tiste, ki so motili službo božjo.
Kakor hitro je zapazil kakega takega nepridiprava, je položil prst na usta in ga opozoril: »Pst, pst!«
Tedaj je vsa njegova okolica položila svoje bolj ali
manj umazane prste na usta in po vsej cerkvi je
završalo: »Pst, pst!«
Učiteljice so mi pripovedovale, da so bile deklice
pred veroukom kar rdeče od samega pričakovanja,
tako so se veselile “kateheta”.
Za takim prednikom je težko “prevzeti posle”.
Voditeljici Guzelj nisem bil prav nič všeč.
»Cel otrok,« je rekla gospodični Gusti. »Tega
bodo deklice še bolj okrog prsta ovijale, kakor so
ubogega Mrčuna.«
Bil sem takrat šest in dvajset let star, na videz pa
tako mlad, da so me povsod imeli še za bogoslovca.
Voditeljica je takoj pri prvem redovanju spremenila
svoje mnenje o meni. Nekaterim staršem in otrokom
sem se seveda zameril, ker sem jim pokazal, da se
tudi v verouku lahko dobi katera izmed večjih številk (4 = komaj zadostno; 5 = nezadostno). Bilo je
tudi nekaj malega pritožb, če me je pa kdo goljufije
dolžil, pa ne vem. Priznam pa, da nisem popolnoma
pravično redoval, ker pač nisem mogel.
Podobno se godi skoraj vsakemu učitelju na
meščanski in srednji šoli, ako uči predmete, katerim so odmerjene po tri ali celo po dve uri, in ni ne
domačih ne šolskih nalog. V pičlih 45 minutah naj
človek razlaga, vzgaja, vzbuja razna čustva, vpliva
na voljo, ponavlja in kolikor mogoče veliko učencev
spraša ter poleg tega še individualno postopa, ko
“individuum” komaj po obrazu pozna ali pa še tega
ne. To je pač nekoliko preveč zahtevno. Umevno je,
da potem krivice niso izključene.
Nada je dobra in pridna deklica. Uči se popoldne,
zvečer in zjutraj. Res, da za nekatere gimnazijske
predmete ni posebno nadarjena, neumna pa tudi ni,
čeprav jo hoče oče, kadar se z njo uči francoščino,
prepričati, da je največji idiot pod soncem. Mati jo
je sprašala zemljepis in Nada je to pot res znala. Še
tik pred šolo jo je opomnila:
»Nadica, lepo te prosim, ne bodi tak ‘zajček’, saj
vendar znaš!«
Nada je trdno sklenila, da ne bo “zajček”, toda
ko je stala ob katedru, je svoj sklep že prelomila.
»Ali danes kaj znate?« jo vpraša profesorica.
»Učila sem se.«
Nada, zakaj si to rekla, pa še tako plašno in boječe? Profesorica je dobila vtis, da ne znaš nič ali pa
prav slabo. Tako odgovarjajo namreč tudi tiste, ki se
niso nič učile, pa bi rade svoje neznanje olepšale.
In tako je zopet prišlo, da je uboga Nadica dobila
“cvek”, čeprav se je pozno v noč učila, zjutraj zgodaj
ponavljala in doma gladko znala.
Mati je prišla drugi dan profesorico prosit, naj jo
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še enkrat vpraša.
»Naša Nada jo je včeraj spet polomila. Kilimandžaro je postavila v Himalajo, Hindukuš pa prenesla
v Alžir. Toda verjemite mi, gospa profesorica, da je
doma res gladko znala in tudi na zemljevidu mi je
vse prav pokazala. Jaz res ne vem, kaj bo s tem
otrokom, ko je v šoli tako boječ, da se takoj ves
zmeša.«
Sonja hoče v kino. (Promenado je previdno zamolčala.) Oče, pameten, pa premehak mož, je proti.
»Najprej se nauči zgodovino, potem pa pojdi,
kamor hočeš, saj moja beseda itak nič ne zaleže,«
je dejal slednjič in odšel jezen v kavarno.
Sonja se našobi in sede h knjigi. Časa ima samo
deset minut, ker jo bo ob tri četrt čakal Milan pred
opero. Treba je torej hiteti z učenjem. Na vrsti je
“Jurij Branković”.
»Jurij Branković je bil prvotno v službi erdeljskega
kneza … Radovedna sem, če je res vame tako zaljub
ljen, kakor mi je pisal … Ko je knez odstavil in zaprl
svojega brata Savo … je pa moj Milan ves drugačen
kavalir kakor Minkin Mirko … ko je kot erdeljski metropolit branil pravoslavne proti erdeljskim kalvinom
… zadnjič mi je v kinu petkrat pobral robec, ki sem
ga nalašč na tla spustila … tedaj je Jurij Branković
prešel v službo vlaškega kneza … in me je med tremi
dejanji držal za roko, čeprav sem mu jo izmikala.
Rekel je, da sem jaz prva njegova ljubezen … in ob
pričetku vojne s Turki je stopil v zvezo z dunajskim
dvorom … ko sem mu potožila, da me skrbi slovensko
predavanje, se mi je takoj ponudil, da mi ga sestavi
… S pomočjo lažne genealogije … v treh dneh ga je
naredil, in kako lepo … se mu je posrečilo dokazati,
da je iz rodu starih Brankovićev. Na Dunaju so mu
dali naslov ogrskega barona … zato sem tudi zadnjič
na plesu skoraj ves čas z njim plesala. Škoda, da
so njegovi starši tako proti najini ljubezni … in mu
potrdili nasledne pravice na zemlje njegovih prednikov, na Hercegovino, Srem … če je le Milan dobil
moje pismo … in Erdeljsko …«
Sonja se je “naučila” točno v desetih minutah.
Mati jo spraša. Hčerka pove le tu in tam kako besedo, vse ostalo prebere mama iz knjige. Sploh je
pa res nespametno siliti deklice, da se morajo take
stvari učiti, ki so tiskane. Kdor je radoveden, kaj se
je godilo pred tri sto ali več leti na Ogrskem in Erdeljskem, naj pa pogleda v zgodovino. To je mnenje
modre matere.
»Pa pazi, da prideš o pravem času k večerji, saj
veš, kako je očka v tem oziru natančen,« je še opomnila mati Sonjo, ko si je ta natikala pred ogledalom
klobuček na uho.
Milan je dobil pismo po pošti, Sonjo pa pred opero. Promenada, kino, večerja, brskanje po zadnji
modni reviji in spanje – s tem je bil dnevni red za
Sonjo izčrpan.
Drugi dan vstane Sonja ob pol osmih, leti v šolo,
je vprašana “Jurija Brankovića” in dobi “cvek”. Ko
pride domov, nastane vihar. Oče je hud, mati tudi.
Oče se jezi nad Sonjo, promenado, plesom in kinom,
mati nad profesorico.
»Jaz ji pokažem, tej … stari devici!«
320

Takoj naslednje jutro ji je “pokazala”.
»Oprostite, gospa profesorica, to je vendar čudno,
da je Sonja dobila ‘slabo’. Jaz sem jo doma sprašala
in znala je naravnost izvrstno…«
Takih “Sonj” je več. Potem naj pa profesorica ve,
katera je ”Nada”, katera pa “Sonja”, in naj pravično
reduje!
Bilo je med vojsko. Zorki ni prijal kruh, spečen iz
koruzne moke in žaganja, pa jo je skrbna mamica
vzela domov. Jeseni je prišla polagat razredni izpit.
Znala je jako slabo. Mamica in instruktorica sta pa
prisegali, da zna vse.
»Saj se je učila vsak dan, redno, kakor bi hodila
v šolo. Zadnji mesec je včasih kar zaspala pri knjigi,
tako je bila utrujena od učenja. Bodite prepričani, da
res zna. Ubožica se je le tako prestrašila.«
“Ubožica” mi je pozneje zaupno povedala, da se je
učila samo zadnje tri tedne, pa še takrat “le po vrhu”.
Vsaka mati je nekoliko zaljubljena v svojega otroka, nekatere še preveč. Ko začne blebetati, je vsaka
beseda zanjo razodetje, katero mora občudovati vse
sorodstvo in znanstvo. Ko odraste, je v njenih očeh
talentiran in priden, čeprav je zabit in len kot klada.
Res, niso vse matere take, manjka jih pa ne.
Slavko so profesorji precej nazaj tiščali. Toda mati
jo je tako naprej porivala, da je prišla do petega
liceja. Po njenem mnenju je bila zelo “talantirana”,
pridna pa tako, da jo je morala večkrat “od knjige
poditi”. Najslabše ji je šlo v Dantejevem jeziku.
Nekega dne vzame njena mati cekarček in počaka
profesorja italijanščine na hodniku za voglom.
»Gospod profesor, tukaj sem vam prinesla nekaj
ribic.«
»Hvala lepa! Oprostite, gospa, daril pa ne smemo
prejemati.«
Gospa se ozre izza vogla po hodniku, pa je bil
prazen.
»Gospod profesor, kar hitro vzemite, saj ni nikogar, tudi gospoda ‘derehtarja’ ne.«
Slavka je koncem leta padla, in sicer samo zato,
ker profesor ni maral za ribe…
Milka je bila mirna in pridna deklica. Sedela je v
zadnji klopi in včasih gledala skozi okno v zlato prostost. Rajni ravnatelj Macher je večkrat rekel: »Čič
ni za barko.« Tako tudi Milka ni bila za gimnazijo.
Ker ni imela glave za učenje, se je šole naveličala.
Kadar sem prišel v odmoru v razred pogledat, če
je kaj smeti na tleh, sem jo dobil večkrat v solzah.
»Česa pa spet nisi znala?«
»Matematike.«
»Kaj se nisi učila?«
»Sem se, pa mi ne gre v glavo. Saj mi nič ne
pomaga, če se še tako učim.«
»Moj Bog, Milka, kaj bo s teboj?« sem ji rekel po
konferenci. »Zopet si v štirih predmetih imenovana.
Ali bi ne bilo bolje, če bi izostala in se česa drugega
poprijela? Študiranih ljudi je že tako preveč. Morda
bi te kako ročno delo bolj veselilo kakor latinščina
in matematika.«
»Saj bi rada šla kam drugam,« je bridko zaihtela.
»Doma sem že prosila, da bi se šivati učila. Ata je za
to, mama pa hoče, da hodim v gimnazijo.«
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Tako so otroci včasih žrtve svojih samoljubnih
mater, profesorji pa krivičniki.
»Seveda,« se je nosila na Vidov dan Milkina mati,
»Tanja je zdelala, ker je njen oče doktor, naša je pa
padla, ker je ključavničarjeva hči.«
Pot me je pripeljala mimo šentjakobske šole.
Pred vhodom je stala velika gruča “upornic”, ki so s
pestmi tolkle po zaprtih vratih in kričale: »Pravico
zahtevamo!« “Upornice” so bile učenke tretjega
razreda iz vrst “ponižanih in razžaljenih”.
Miha je bil največji fant v sedmi. Kadar se je
oglasil, je bilo, kakor da je zazvonil šenklavški véliki
zvon. Njegova beseda je v razredu nekaj zalegla,
zlasti še, če jo je podprl s svojo orjaško pestjo. Pri
katedru pa je včasih postal silno majhen. Najhujše
boje je imel s fiziko.
»Fantje, če bom danes vprašan in mi da ‘Luft
pumpe’, bom dobil ‘forciglih’.« Pa se je Miha prezgodaj veselil.
Wester je vzel katalog v roke in Miha je prišel k
tabli v veseli nadeji, da dobi “Luftpumpe”.  Želja se
mu je spolnila.
»Also, beschreiben Sie mir die Luftpumpe!« (Torej, opišite mi zračno sesalko!)
In Miha je narisal “Stiefel” (troba), porinil vanj
bat, pozabil pa na ventil. Ako bi ga bil profesor na to
mirno opomnil, bi bil dobil Miha, če že ne “forciglih”,
pa vsaj “lobensvert”. Tako se je pa začel Wester iz
njega norčevati, da fant slednjič ni vedel, kje gre
zrak noter in tudi ne, kje gre ven. Dobil je popolnoma nezadostno.
»Heute, den 20., bekommen Sie Null, Null. Werde
dem Svetina sagen, daß Sie keine Fisolen kriegen.«
(Danes, dvajsetega, dobite ‘cvek’, ‘cvek’. Svetinu
bom rekel, da ne dobite fižola – Miha je bil Alojznik).
O kaki goljufiji se tudi v tem primeru ne more govoriti, pač pa o nepedagogičnem ravnanju. Profesorji,
ki se radi skazujejo z dovtipi, so večkrat krivi tujih –
cvekov. Dober dovtip deluje včasih v razredu kakor
ventil v kotlu, v katerem je napetost že previsoka. Tudi
puščica, ki je namerjena ves razred, ne zadene hudo.
»Dekleta fiziko učiti, je kakor bi ‘šildkrote’ (želve)
z ‘zolznam’ (marmelado) futrov,« je rekel neki profesor v dekliškem razredu. In vse deklice so se prisrčno smejale. Gotovo so si predstavljale profesorja,
kako drži pod pazduho “šildkroto” in ji tlači “zolzen”
v gobec. Napak pa je bilo, da je norce bril iz uboge
“delinkventinje”, ki je pred tablo v strahu in trepetu
čakala njegove razsodbe.
»Ti boš še srečo naredila, ti boš še srečo naredila,
ko si tako – neumna. Veš, neumnost je najlepša in
najprikupljivejša lastnost na ženski.«
Ako bi bil profesor videl, kako je bilo pri srcu tako
zasmehovani deklici, bi mu bilo žal, da se je iz nje

norčeval.
Mislim, da ni prav, če profesor najprej študentu
dopove, da je osel in idiot v eni osebi, potem mu pa
še slab red navrže. Če zasluži negativen red, naj mu
ga da, pa brez nepotrebne in neumestne priklade.
Jaz sem na liceju in pozneje na gimnaziji rekokdaj
dal v spričevalu nezadosten red, če sem ga pa dal,
je kar izginil med drugimi “cveki”. Samo takrat, ko
sem se poslovil od mestne ženske gimnazije, sem
preskrbel dvema ponavljalni izpit. To redko dejstvo
je bilo pri konferenci od mojih koleginj in kolegov
z veliko veselostjo sprejeto. Če sta me oni učenki
obsodili kot goljufa, ne vem. Zamerili sta mi pa tako,
da niti k izpitu nista prišli.
»Non scholae sed vitae discimus« (Ne za šolo,
marveč za življenje se učimo), pravi latinski pregovor. Ako bi se mladina po tem pregovoru ravnala, bi
se veliko manj zaradi redov razburjala. Res, hudo je,
če dobi dijak “slabo”. Priznati pa mora navadno, da
je zasluženo. Mislim, da ne trdim preveč, če pravim,
da je vedno več dijakov, ki zaslužijo “slabo”, pa imajo
“dobro”, kakor obratno. Ako pa dobi “dobro” namesto
“prav dobro”, ali “prav dobro” namesto “odlično”,
pa ni taka nesreča. Konec koncev gre vendar za to,
koliko zna, ne pa kakšen red ima v spričevalu.
Napačno je tudi, da študent vseh treh spolov ne
presoja dobljenih redov po lastnem znanju, marveč
po redih “svojega bližnjega”, torej nekako relativno,
čeprav morebiti zakona o relativnosti še ne pozna.
Jaz sem se kot razrednik vedno za svoj razred
“vlekel”, kar so moje učenke dobro vedele. Zato sem
imel večkrat opraviti z raznimi pritožbami.
»Vera ima v francoščini ‘odlično’, pa ni znala nič
bolje kakor jaz. Meni pa je dala ‘prav dobro’.«
»Majda, bodi odkritosrčna! Povej mi, ali si zaslužila ‘odlično’?«
»Nisem; pa ga tudi Vera ni.«
»No, torej. Potem se ti ni zgodila nikaka krivica.
Kar si zaslužila, to imaš, na druge pa nikar ne glej!
Gospa profesorica je že imela svoje vzroke, da je
dala Veri ‘odlično’. Sploh se pa ne smeš učiti le za
rede, marveč v prvi vrsti, da kaj znaš. Vzemimo,
da bi ti sedaj gospa profesorica popravila red, ali bi
zato znala kaj več francoščine?«
»Vem, da ne, pa vendar …«
Rekel sem že, da profesor ne more popolnoma
pravično redovati, pač zato, ker ni vseveden. In vendar bi lahko nehala vsa “krivica” v šoli in bi na mah
zginili vsi “prekleti goljufi” in “nesramne goljufinje”.
Profesorji naj bi samo razlagali; spraševali naj bi
pa starši. Tako bi bili vsi zadovoljni. Profesorji, ker
bi imeli več časa za razlaganje in bi jim ne bilo treba
prekiniti počitnic zavoljo popravnih izpitov, starši in
njihov nadebudni naraščaj pa tudi …

Znanje napreduje po korakih, ne po skokih

Macaulay

To, kar vemo, je kapljica; česar ne vemo, je morje.

Newton

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.

P. Bernardin Sušnik

NOVI VATIKANSKI DRŽAVNI TAJNIK
nadškof PIETRO PAROLIN

Papež Frančišek je sprejel odstop dosedanjega
državnega tajnika kardinala Tarcisia Bertoneja in za
novega državnega tajnika imenoval nadškofa Pietra
Parolina, ki je trenutno nuncij v Venezueli. Novo
službo bo nastopil 15. oktobra.
Državni tajnik je v Vatikanu praktič
no številka 2. Njegova služba je približ
no tisto, kar je v nekaterih državah
predsednik vlade. “Predsednik države”
je namreč papež sam. Za razliko od
drugih predsednikov držav, ki so večinoma samo reprezentančne službe, na
primer v Nemčiji ali Sloveniji, in so vse
niti v rokah predsednika vlade, pa je
papež absolutni vladar, ki mu pripadajo
zadnje odločitve. Zato je državni tajnik
samo “približno” podoben predsedniku
vlade drugje. Odgovoren je pa predvsem za zunanjo politiko Vatikana in
njegove diplomatske službe.
Pietro Parolin je bil rojen leta 1955 V Schiavonu
v škofiji Vicenza v Severni Italiji, torej je star 58 let.
Njegov oče je bil trgovec z železnino, mati pa osnovnošolska učiteljica. Teologijo je študiral v Vicenzi in
bil posvečen v duhovnika 1980. Tri leta je bil kaplan
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v Schio, leta 1983 pa je vstopil v Papeško cerkveno
akademijo (šola za diplomate). V okviru tega študija
je na Gregorijanski univerzi leta 1986 doktoriral iz
cerkvenega prava. Od leta 1986 do 1989 je služboval na nunciaturi v Nigeriji, od 1989 do
1992 pa v Mehiki. Leta 1992 se je vrnil
na državno tajništvo v Vatikan, kjer je
leta 2000 postal podtajnik v oddelku za
odnose z državami (to mesto odgovarja
namestniku zunanjega ministra v drugih
državah). Leta 2009 je bil imenovan
za nuncija v Venezueli in posvečen za
nadškofa. V Caracasu ga je doletelo 31.
avgusta 2013 imenovanje za državnega
tajnika. Je najmlajši državni tajnik po
Evgenu Pacelliju (poznejšem Piju XII.),
ki je bil na to mesto imenovan leta
1930, ko je bil star 54 let.
Parolin velja za enega najbolj izkušenih diplomatov Svetega sedeža. Med
drugim je bil glavni pogajalec v pogovorih z Izraelom
in Vietnamom, delal pa je tudi v odnosih med Vatikanom in Kitajsko. Kot poročajo tuji mediji, uživa veliko
spoštovanje v vatikanski kuriji. Seveda bo v prvem
prihodnjem konzistoriju imenovan za kardinala.
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