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SNEŽNIK je s svojimi 1.796 metri najvišji vrh jugozahodne Slovenije. Njegov vrh je v zračni liniji oddaljen komaj 
kakih 6 kilometrov od hrvaške meje in ker je najvišja gora v bližnji in daljni okolici, je z njega lep razgled po večjem 
delu Slovenije in sosednje Hrvaške. Ob lepem vremenu vidimo najvišje vrhove Gorskega Kotarja in Istre, kjer izstopajo 
Risnjak, Snježnik in Učka, na slovenski strani pa se preko prostranih gozdov Notranjske pogled širi do najvišjih vrhov 
Julijskih Alp, Kamniško Savinjskih Alp in Karavank. Ker po svoji legi in geološki sestavi spada med Dinarske Alpe, je 
površje precej razjedeno: najdemo tudi do 100 metrov globoke doline (Leskova dolina, Mašun, Grda Draga), znanih 
je pa tudi okrog 300 kraških jam in brezen. Najgloblje je Brezno Bogomila Brinška: 506 metrov. Snežnik spada med 
najbolj deževna področja Slovenije: na leto pade tudi do 3.000 mm padavin. Okolica je zelo poraščena z gozdovi, kjer 
prevladuje dinarski gozd z bukvami in jelkami. Najvišji vrhovi pa so poraščeni z rušjem ali travo. V obsežnih gozdovih 
je veliko divjačine, predvsem srnjadi in jelenjadi, najde se pa tudi kak medved, volk in ris. 

Praznik VSEH SVETIH, s katerim začenjamo mesec NOVEMBER, je spomin vseh, ki so že deležni večnega življenja v 
Bogu. Z njimi smo združeni v občestvu svetnikov, v Cerkvi in v nebesih. Naslednji dan (2.) je Spomin vseh rajnih, ki se 
jih spominjamo v molitvi, zanje pa lahko darujemo tudi popolni odpustek pod običajnimi pogoji: prejem zakramentov, 
obisk cerkve, molitev očenaša, zdravamarije in apostolske vere ter kake molitve po namenu svetega očeta. Ves mesec 
november je posvečen molitvi za rajne. V Lemontu bo zanje vsak dan sv. maša ob 7:00 zjutraj, spominjali se jih bomo 
pa tudi v skupni in zasebni molitvi, posebno tistih, ki ste nam jih priporočili v molitev. Prva nedelja v novembru (3.) je 
zahvalna nedelja. Ta dan bo v naši cerkvi ob 2:30 popoldne vsakoletna maša za rajne. Cerkveno leto zaključujemo z 
nedeljo Kristusa Kralja (24.). V Ameriki praznujemo novembra tudi zahvalni dan, ki bo letos 28. novembra. Nekaj 
svetniških godov: škof in mučenec Viktorin Ptujski in mučenec Just Tržaški (oba 3.); škof in kardinal Karel Boromejski 
(4.); starša Janeza Krstnika Zaharija in Elizabeta (5.); škof Martin iz Toursa (11.); škof in mučenec za edinost kristjanov 
Jozafat Kunčevič (12.); jezuitski bogoslovec Stanislav Kostka (13.); frančiškanski mučenci v Palestini Nikolaj Tavelić in 
tovariši (14.); škof in cerkveni učitelj Albert Veliki (15.); kraljica in dobrotnica ubogih Elizabeta Ogrska (17.); mučenka in 
zavetnica cerkvene glasbe Cecilija (22.); frančiškan Leonard Portomavriški (26.); apostol karantanskih Slovencev škof 
Virgil (27.) in apostol Andrej (30.). Marije se spominjamo ta mesec ob Marijinem darovanju (21.); posvetitve vatikanske 
bazilike sv. Petra in bazilike sv. Pavla zunaj mestnega obzidja v Rimu pa 18. novembra.
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Ljudje bi se lahko danes poboljšali, a se tolažijo, da se še ne mudi.
Smrt jih zaleze in časa več ni.

bl. Anton Martin Slomšek

Pozimi hudi zameti,
če so deževni Vsi sveti (1.).

Ako na mrtvih dan (2.) deží,
vreme po snegu diši.

Če pred Martinom (11.) zmrzuje,
je pred božičem povodenj.

Cecilije (22.) grmenje,
dobre letine znamenje.

NOVEMBER – LISTOPAD
  1 P VSI SVETI;	PRVI	PETEK;	Dacij,	muč.;
		2	 S	 SPOMIN	VSEH	VERNIH	RAJNIH;
	 	 	 PRVA	SOBOTA;	Marcijan,	pušč.;

  3 N 31. NEDELJA  MED LETOM;	Hubert,	šk.;
		4	 P	 Karel	Boromejski,	šk.;
		5	 T	 Spomin	vseh	rajnih	serafinskega	reda;
	 	 	 Zaharija	in	Elizabeta,	starša	Janeza	Krstnika;
		6	 S	 Lenart,	op.;	Marjeta	Lotarinška,	vd.,	red.;
		7	 Č Engelbert,	šk.;	Vilibrord,	šk.;
		8	 P	 Janez	Duns	Scot,	red.,	duh.;	Deodat,	pap.;
		9	 S	 Posvetitev	lateranske	bazilike;	Teodor,	muč.;

 10 N 32. NEDELJA MED LETOM;	Leon	I.	Veliki,	
pap.,	c.	uč.;	Andrej	Avelinski,	duh.;

	11	 P	 Martin	iz	Toursa,	šk.;
	12	 T	 Jozafat	Kunčevič,	šk.,	muč.;	
	13	S	 Stanislav	Kostka,	red.;	Didak,	red.;
	14	Č Nikolaj	Tavelić	in	tov.,	red.,	muč.;	Dufrigij,	

šk.;	Lovrenc	O’Toole,	šk.;	Serapion,	muč.;
	15	 P	 Albert	Veliki,	šk.,	c.	uč.;	Leopold,	knez.;
	16	S	 Marjeta	Škotska,	kraljica;	Otmar,	op.;

 17 N 33. NEDELJA MED LETOM;	Salomea,	vd.;
	18	 P	 Posvetitev	bazilik	sv.	Petra	in	Pavla	v	Rimu;	

Odo	Clunyjski,	op.;	Abdija,	prerok;
	19	 T	 Narsej,	šk.,	muč.;	Barlam,	muč.;
	20	S	 Feliks	Valoiški,	red.;	Edmund,	kralj;
	21	Č Marijino	darovanje;	Albert,	šk.,	muč.;
	22	 P	 Cecilija,	dev.,	muč.;	Maver,	šk.,	muč.;
	23	S	 Klemen	Rimski,	pap.,	muč.;

 24 N KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA;	Janez	
Gabrijel	Taurin	Dufresne,	muč.;

	25	 P	 Katarina	Aleksandrijska,	dev.,	muč.;
	26	 T	 Silvester,	op.;	Leonard	Portomavriški,	red.;	

Valerijan	Oglejski,	šk.;	Konrad,	šk.;
	27	S	 Virgil,	šk.,	apostol	Karantanije;	Jožef	Pigna

telli,	red.;	Bernardin	iz	Fosse,	red.;
	28	Č Gregor	III.,	pap.;	Jakob	Markijski,	red.;	

Eberhard,	šk.;
	29	 P	 Vsi	svetniki	frančiškanskega	reda;	Satur

nin,	muč.;	Radbod	(Radogost),	šk.;
	30	S	 Andrej,	ap.;	Justina,	dev.,	muč.

UREDNIK VAM
Kot	 je	 že	v	navadi,	v	novembru	 vsak	delavnik	

ob	7.	zjutraj	mašujemo	v	naši	 cerkvi	 za	vse	 tiste,	
ki	ste	nam	jih	priporočili	v	svojih	dopisih	v	mašni	in	
molitveni	spomin.
Glede	na	nekatere	pritožbe	glede	na	poslane	maše,	

ki	občasno	prihajajo,	je	treba	spet	nekaj	pojasnil.
1. Dar za maše ni bil objavljen v AM. V AM ob

javljamo	vse	maše,	ki	prihajajo	v	pismih,	naslovljenih	
na	Ave	Maria.	Ta	pisma	namreč	dobi	v	roke	urednik,	
ki	potem	imena	objavi.	Za	maše,	ki	so	poslane	na	
druge	 naslove	 ali	 oddane	 komu	drugemu,	 urednik	
seveda	ne	ve.	Kdor	naroči	mašo	v	pisarni	pri	vhodu	
v	cerkev,	pa	želi,	da	bo	njegovo	ime	objavljeno,	naj	
za	to	poprosi	tistega,	ki	maše	sprejema.

2. V Lemontskem listu ni bila oznanjena 
maša, ki smo jo poslali listu AM.	Z	mašnimi	darovi,	
ki	prihajajo	na	naslov	Ave	Maria	se	obvezujemo	samo,	
da	bodo	maše	opravljene	ena	po	ena	in	to	čimprej,	
nikakor	pa	to	ne	pomeni,	da	bodo	te	maše	opravljene	
v	Lemontu.	Prav	tako	ni	mogoče	določiti	dneva,	kdaj	
bo	posamezna	maša	opravljena,	ker	o	 tem	odloča	
tisti,	 ki	mu	maše	 pošljemo.Tisti	 torej,	 ki	 pošljejo	
maš	ne	 darove	 na	 naslov	 Ave	Maria,	 bodo	 dobili	 o	
tem	običajno	potrdilo,	naj	pa	ne	pričakujejo,	da	bodo	
te	maše	objavljene	v	Lemontskem	listu,	ki	ga	izdaja	
Slovensko	 versko	 središče.	 Kot	 vsaka	 župnija	 ima	
tudi	Slovensko	versko	središče	obveznosti	najprej	do	
svojih	župljanov	tudi	pri	opravljanju	naročenih	maš.	
Pri	tem	je	treba	še	vedeti,	da	v	Lemontu	mašujemo	
samo	trije,	kar	možnosti	opravljanja	maš	doma	še	
zmanjšuje.	Ni	pa	za	maše,	ki	niso	vezane	na	določen	
čas	ali	kraj,	nobene	ovire	 in	 jih	 lahko	sprejemamo	
neomejeno	ter	posredujemo	naprej,	da	so	opravljene	
najkasneje	v	dveh	mesecih.
Iz	tehničnih	razlogov	je	morala	ta	številka	AM	v	

tiskarno	preden	smo	dobili	poročilo	z	Baragovih	dni,	
ki	so	bili	letos	5.	in	6.	oktobra	v	Duluthu,	MN.	Če	bo	
kaj	novic,	bodo	objavljene	v	decembrski	številki.
Kakih	večjih	del	zadnje	čase	v	Lemontu	ni	bilo.	Za	

večja	dela	navadno	štejemo	tista,	ki	takoj	padejo	v	oči	
in	je	njihove	sledove	mogoče	opaziti.	V	drugi	polovici	
septembra	je	skupina	pleskarjev	prepleskala	zuna
nje	strani	lesenih	okenskih	okvirjev	na	samostanu.	
To	pa	spada	med	tista	dela,	ki	sicer	niso	vidna	in	ne	
opozarjajo	sama	nase,	so	pa	kljub	temu	zahtevna	in	
tudi	ne	poceni,	saj	je	na	naši	zgradbi	s	cerkvijo	vred	
več	kot	100	oken.	Stara	hiša	je	pač	kot	star	avto	ali	
star	človek:	vedno	je	treba	kaj	popravljati,	pa	naj	to	
počno	mehaniki,	zdravniki	ali	pa	pleskarji.

Umrli so novembra: p. Andrej Svete	 (12.	 nov.	
1988);	br. Ksaverij Patton	(9.	nov.	1952);	br. Serafin 
Vene	(9.	nov.	1985);	p. Anzelm Murn	(20.	nov.	1941);	
p. Rafael Sešek	(21.	nov.	1999)	in	p. Stanislav Drev 
(30.	nov.	1922).	Naj	v	miru	počivajo! p. Bernardin
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Ko apostol Pavel oznanja srečo, ki jo je prineslo odrešenje, pravi: Kakor je po Adamu prišla smrt na svet, tako se je po 
Kristusu vrnilo na svet zveličanje. In še: Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek je iz nebes, nebeški. In zopet: Kakor smo 
nosili podobo zemeljskega, se pravi, starega človeka v grehu, tako bomo nosili tudi podobo nebeškega, to je, človeka, ki 
je bil vzet v Kristusa in po Kristusu odkupljen, obnovljen 
in očiščen. Po nauku istega apostola je prvi na vrsti Kri-
stus, ki je začetnik svojega vstajenja in življenja. Potem 
pridejo, kateri so Kristusovi, to je tisti, ki živijo po zgledu 
njegove svetosti. Ti so na varnem, njihova varnost temelji 
na Kristusovem vstajenju. S Kristusom bodo deležni slave 
nebeške obljube, kakor pravi sam Gospod v evangeliju: 
Kdor bo hodil za menoj, se ne bo pogubil, ampak bo iz smrti 
prestopil v življenje.

Potemtakem je Zveličarjevo trpljenje človeku v življe-
nje in odrešenje. Zato je hotel za nas umreti, da bi mi vanj 
verovali in tako večno živeli. Za nekaj časa je hotel biti to, 

kar smo mi, da bi potem za vedno z njim živeli, ko bo spolnil 
obljubo o večnem življenju.

To, pravim, je milost nebeških skrivnosti, to je velikonočni 
dar, najlepši praznik v letu, začetek nove stvarnosti.

Zato otroci, ki jih je sveta Cerkev rodila v oživljajočem 
studencu in prenovila v detinski preproščini, veselo čebljajo 
v svoji nedolžnosti. Zato tudi krščanski očetje in krščanske 
matere na svet način po veri kličejo v življenje novo in šte-
vilno potomstvo.

Iz velikonočne skrivnosti poganja drevo vere, rodovitno 
žubori krstni studenec in noč prehaja v novo svetlobo. Božji 
dar nam prihaja z nebes, evharistični zakrament razdaja 
svojo nebeško hrano.

V moči velike noči Cerkev sprejema v svoje naročje vse 
ljudi in jih dela brate in sestre. Ko častijo enega samega Boga 
v treh osebah, vsako leto prepevajo s prerokom praznično 
pesem: To je dan, ki ga je Gospod naredil; veselimo se ga in 
se radujmo.

Kateri dan? vas vprašam. Dan, ki je začetek življenja, izvor 
luči, pravir svetlobe, to je, sam Gospod Jezus Kristus, ki je 
rekel o sebi: Jaz sem dan; kdor podnevi hodi, se ne spotakne. 
To se pravi: kdor se povsem drži Kristusa in hodi po njegovih 
stopinjah, bo srečno prišel do praga večne luči. Ko je bil Je-
zus še s telesom pri nas, je prav to prosil svojega Očeta: Oče, 
hočem, naj bodo tudi ti, ki so verovali vame, z menoj tam, kjer 
sem jaz, kakor si ti v meni in jaz v tebi, naj bodo tudi oni v nama.

KRISTUS ZAČETNIK
VSTAJENJA IN ŽIVLJENJA

iz homilije
starodavnega pisatelja

P. Vladimir Kos

KRISTUS ŠE ZMERAJ JE KRALJ
S kraljestvi izginjajo kralji, kraljice,
a Kristus še zmeraj vesolja je Kralj:
vesolja Nebes in planetov in Vic
(in kraja, kjer níkdo ljubíti ne zna).

So dragi vsi naši – že davno v Nebesih?
Le kdo bi to vedel brez pisma od Tam?
Prižgimo jim svečko s svetlobo za vez
in z venčkom molitev se stisnimo k Mami!

In On, ki s tem vsem razpolaga kraljévsko,
bo našel v ljubezni, kar ni in kar je.
Naj Srcu kraljevskemu brenkam ta spev:
glej, tam je, posluša ob rožah novembra.
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NEDELJSKE
3. november
31. navadna nedelja
HVALA NESKONČNI BOŽJI DOBROTI
Mdr 11,22 – 12,2
Za	Knjigo	modrosti,	 ki	 je	 bila	 napisana	 komaj	

pol	stoletja	pred	Kristusom,	je	modrost	sposobnost	
pravilnega	odločanja	pred	Bogom	in	pred	ljudmi.	Ker	
je	knjiga	nastala	v	Aleksandriji,	torej	v	okolju	grške	
kulture,	poudarja	razliko	pojma	poganske	modrosti	
v	primerjavi	z	razodeto.	Nedeljski	odlomek	ima	sicer	
obliko	molitve,	pa	je	bolj	razmišljanje,	zakaj	je	Bog	
usmiljen	tudi	do	poganov.	Te	vrste	razmišljanje	je	
bilo	v	poganstvu	tuje,	saj	zaradi	množice	božanstev	
vera	v	osebnega	Boga	ni	mogla	priti	do	izraza.	Raz
mišljanje	v	Knjigi	modrosti	poteka	takole:	svet	je	
nekaj	strašno	majhnega	spričo	Boga	in	Bog	neskonč
no	presega	vse	zemeljske	veličine	–	proti	njemu	ne	
morejo	nič,	pa	če	bi	še	tako	radi.	Svet	in	vse	na	njem	
je	obsojeno	na	propad	in	samo	Bog	daje	stalnost.	
Vendar	ljubi	vse,	kar	je		ustvaril	in	daje	dokaze	svoje	
ljubezni,	ker	si	želi	doseči	našo	ljubezen.	Zahteva	
pa,	da	to	njegovo	ljubezen	usmerjamo	na	svojega	
bližnjega.	Bog	nas	jemlje	resno	tudi	z	našimi	grehi	
vred.	Ker	nas	razume,	je	pripravljen	pozabiti	naše	
krivde	in	nam	dati	možnost,	da	začnemo	znova.	Zato	
nas	vedno	vabi,	da	bi	se	spreobrnili	k	njemu	in	svoje	
spoznanje	posredovali	tudi	drugim.
10. november
32. navadna nedelja
VERA V VEČNO ŽIVLJENJE
2 Mkb 7,1-2.9-14
Zgodba	makabejske	matere	in	njenih	sedmerih	

sinov,	ki	raje	gredo	v	smrt,	kot	da	bi	zatajili	vero,	je	
postavljena	v	čas	preganjanja	Antioha	IV.	Epifana	
(175-164	pr.	Kr.).	Takrat	je	Bog	od	svojih	zvestih	zah
teval	mučeništvo.	Že	tu	se	postavlja	prvo	vprašanje:	
Kaj danes zahteva od nas? Vse odgovore matere in 
sedmerih	sinov	preveva	misel	na	vstajenje,	ki	jim	
daje	moč,	da	sprejmejo	mučeništvo.	Spet	odgovor	
na	očitke	nekaterih,	češ	da	od	vere	nimajo	nič:	se-
ve	da	ne,	 saj	 samo	hočejo	 in	pričakujejo,	niso	pa	
pri	pravljeni	nič	dati.	Stara	zgodba,	ki	se	vedno	znova	
ponavlja,	zgodba	sebičnosti,	ki	pripoveduje,	da	so	
nekateri	prepričani,	da	mora	vse	služiti	le	njim,	oni	
pa	se	na	druge	niso	dolžni	ozirati.	Niso	zadovoljni	
z	mislijo	na	vstajenje	in	se	pridružujejo	modernim	
očitarjem,	češ	da	vera	obljublja	vse	na	drugem	sve
tu,	kar	je	popolnoma	res,	zato	je	sicer	mogoče,	da	
kristjan	ne	najde	sreče	v	človeškem	pomenu	besede	
v	tem	življenju,	pač	pa	jo	bo	našel	po	vstajenju.	Kdor	
pa	vere	ne	priznava,	sreče	ne	bo	našel	ne	v	tem	
življenju	na	svetu,	pa	tudi	po	vstajenju	ne.	Saj	tudi	
Kristus	ni	obljubil	svojim	zvestim	zemeljske	sreče	in	
zadovoljstva,	ampak	trpljenje	in	nasprotovanje.	Kam	
vodi	ta	pot,	je	pokazal	na	lastnem	zgledu:	kakor	je	
vodila	njega	skozi	trpljenje	in	smrt	velikega	petka	
do	vstajenja	velikonočne	nedelje,	bo	vodila	tudi	vse,	
ki	so	njemu	zvesti.

17. november
33. navadna nedelja
SONCE PRAVIČNOSTI ZA PRAVIČNE
Mal 3,19-20a
Malahijevo	besedilo	je	nastalo	med	vrnitvijo	iz	ba

bilonskega	izgnanstva	izraelskega	ljudstva	in	Ezrovo	
reformo.	Tisti,	ki	so	se	vrnili,	so	sicer	verni,	vendar	
se	čudijo	in	so	celo	slabe	volje,	ker	jim	Bog	njihove	
zvestobe	hitreje	ne	poplača,	saj	so	se	ob	vrnitvi	v	
Jeruzalem	znašli	v	dokaj	težkem	položaju,	posebno	
gospodarsko.	Mesto	je	bilo	v	ruševinah,	templja	ni	
bilo	več,	prebivalci,	ki	so	se	naselili	tam	okoli	med	
odsotnostjo	 Izraelcev,	 pa	 so	 gledali	 nanje	 kot	 na	
vrinjence,	ki	si	hočejo	prisvojiti	to	ozemlje,	češ	da	
jim	je	že	prej	pripadalo,	kar	seveda	ni	rodilo	prija
teljstva.	Za	Izraelce	pa	je	bila	ta	navidezna	odsotnost	
Božje	pomoči	velika	skuš	njava,	da	bi	iz	kljubovanja	
Bogu	začeli	sodelovati	s	poganskim	svetom	–	skuš-
njava,	ki	je	bila	sicer	navzoča	v	Izraelu	vedno,	od	
časov	zlatega	teleta	v	puščavi	ob	izhodu	iz	Egipta.	
V	 bistvu	gre	 torej	 za	 vprašanje	 trpljenja,	 ki	 se	 v	
taki	ali	drugačni	obliki	ponavlja	skozi	vso	zgodovi
no	človeštva.	Malahija	ne	daje	nobenega	končnega	
odgovora,	ker	takega	odgovora	tudi	ni,	ampak	vse	
usmeri	v	bodočnost,	saj	zahteva	zaupanje	Božji	Be
sedi.	Človeka	lahko	torej	v	tej	luči	čisto	upravičeno	
imenujemo	bitje,	ki	vprašuje.	Vpraševati	je	vedno	
dobro,	dobiti	dokončen	odgovor	pa	ni	vedno	mogoče.	
Zato	je	človeka	mogoče	imenovati	tudi	bitje,	ki	upa,	
upa	namreč,	da	mu	bo	prihodnost	razjasnila	smisel	
sedanjosti,	pa	če	je	ta	še	tako	težka.	In	če	je	začel	
upati,	tudi	veruje,	kar	pomeni,	da	ima	za	resnično	
nekaj,	česar	ne	razume,	pa	mu	zagotavlja	Bog	sam.

24. november
Kristus kralj vesoljstva
DAVID MAZILJEN ZA KRALJA
2 Sam 5,1-3
David	je	bil	pravzaprav	trikrat	maziljen	za	kralja.	

Prvič	ga	je	mazilil	Samuel	na	domu	v	Betlehemu,	ko	
je	Bog	zavrgel	Savla.	Drugič	so	ga	mazilili	v	Hebrónu	
za	kralja	južnih	rodov	po	Savlovi	smrti,	tretjič	pa	za	
kralja	severnih	rodov	po	smrti	Savlovega	sina	Iš
baala,	kar	so	prav	tako	v	Hebrónu	storili	odposlanci	
severnih	rodov.	Vse	skupaj	je	znamenje,	da	je	bil	
David	dober	politik,	vendar	ta	politika	ni	zrasla	na	
zelniku	preprostega	betlehemskega	pastirja.	Zato	
Druga	Samuelova	knjiga	pravilno	razlaga,	da	Da
vidova	kraljevska	oblast	 izhaja	 od	Boga.	 To	 velja	
pravzaprav	tudi	še	zdaj	za	vsako	oblast,	vendar	pri	
tem	ne	gre	pozabiti,	da	Bog	oblast,	ki	jo	je	dal,	lahko	
tudi	vzame,	kot	je	to	storil	pri	Savlu.	Savel	je	delal	
po	svoji	glavi,	politično	vzeto	 je	delal	neumnosti,	
krščansko	gledano	pa	ni	izpolnjeval	Božje	volje.	Prav	
isto	čaka	vsako	oblast,	ki	ne	ravna	po	Božji	volji:	
zgodovina	nas	jasno	uči,	da	se	vsako	nasprotovanje	
Božjim	načrtom	konča	z	osebno	katastrofo.	Tega	se	
današnji	oblastniki	sicer	nočejo	zavedati	in	mislijo,	
da	bo	njihova	politika	večna,	zato	se	pa	nad	njimi	
te	katastrofe	ne	bodo	nič	manj	uresničile.

MISLI
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BRALI 
RIM — Papež	Frančišek	je	10.	septembra	obiskal	
rimsko	središče	za	begunce	“Astalli”,	ki	ga	upravlja	
Jezuitska	služba	za	begunce	(JRS).	V	centru	dobi
vajo	begunci	vso	potrebno	oskrbo,	pouk	v	italijan
ščini	in	tudi	pomoč	pri	iskanju	stanovanja,	zaposlit-
ve	ter	v	drugih	težavah.
JERUZALEM —	 Nadškof	Maroun	 Lahham,	 pri	 je
ruzalemskem	 latinskem	patriarhatu	odgovoren	za	
Jordanijo,	 je	obsodil	 ravnanje	protestantskih	sku
pin,	ki	ob	razdeljevanju	hrane	beguncem	iz	Sirije	v	
begunskih	taboriščih	delijo	tudi	Biblijo.	Poudaril	je:	
»Na	 ta	 način	 se	 instrumentalizirajo	 humanitarne	
pobude	za	poskuse	pridobitve	v	vero,	ki	nimajo	nič	
opraviti	s	pravo	dinamiko	krščanskega	pričevanja.«
BEIJING —	 Kitajski	 policisti	 so	 v	 provinci	 Hebei	
prijeli	 39-letnega	 katoliškega	 duhovnika	 Songa	
Wanjuna	 in	ga	odpeljali	na	neznani	kraj.	Song	 je	
deloval	v	škofiji	Xiwanzi,	kjer	so	kitajske	oblasti	po
sebej	ostro	ukrepale	zoper	papežu	zveste	škofe	in	
duhovnike,	jih	zapirale	oziroma	prisilile	k	prevzgoji.
STUTTGART —	 Nemški	 strokovnjak	 za	migracijo	
Klaus	 Barwig	 je	 po	 zadnjem	 navalu	 beguncev	 iz	
Afrike	 in	Bližnjega	vzhoda,	ko	so	poskušali	priti	v	
Italijo,	 izjavil,	 da	Evropa	 je	 in	 ostaja	 za	 begunce	
“trdnjava”.	Tudi	zato,	ker	ne	ve,	kako	bi	se	pravilno	
lotila	reševanja	te	velike	težave.
RIM —	Strokovnjaki	so	v	firenški	baziliki	Santissi-
ma	 Annunziata	 odprli	 grob	 trgovske	 družine	 del	
Gio	condo	v	upanju,	da	bodo	z	DNK	metodo	ugoto
vili	sorodnost	med	tam	pokopanimi	in	okostjem	v	
bližnjem	samostanu	sv.	Uršule,	kjer	naj	bi	zadnja	
leta	živela	in	bila	tam	tudi	pokopana	Lisa	Gherardi
ni,	ki	naj	bi	jo	Leonardo	da	Vinci	upodobil	na	zna
meniti	sliki	Mona	Liza.	Če	se	jim	bo	to	posrečilo,	so	
prepričani,	da	bodo	identificirali	pravo	Mona	Lizo.
VATIKAN —	 Osebni	 tajnik	 upokojenega	 papeža	
Benedikta	XVI.,	nadškof	Georg	Gänswein,	je	zani
kal	novico,	da	naj	bi	Benedikt	XVI.	neimenovane
mu	obiskovalcu	izjavil,	da	se	je	odpovedal	papeški	
službi,	ker	naj	bi	mu	to	v	mističnem	izkustvu	naro
čil	Bog.	Dobri	poznavalci	Benedikta	XVI.	so	že	pred	
tem	podvomili	v	resničnost	omenjenega	poročila.
TEGUCIGALPA —	Honduraški	kardinal	Oscar	An
dres	Rodriguez	Maradiaga	se	ne	strinja	s	tem,	da	
bi	se	politično	zelo	dejavni	upokojeni	škof	Luis	Al
fonso	Santos	še	naprej	udeleževal	sej	Honduraške	
škofov	ske	konference.	Škof	Santos	naj	bi	kardinalu	
Maradiagi	sam	predlagal,	naj	ne	bi	bil	več	član	ško
fovske	konference,	za	kar	pa	bo	potrebno	spreme
niti	njen	statut.
MANILA —	 Protestov	 proti	 korupciji	 na	 Filipinih	
se	je	26.	avgusta	udeležilo	več	sto	tisoč	Filipincev,	
samo	v	Manili	100.000	na	poziv	organizacij	za	dr
žavljanske	pravice,	škofov,	študentov	in	katoliških	
šol.	Nasprotovali	so	predvsem	posebnemu	vladne
mu	skladu,	iz	katerega	lahko	poslanci	v	parlamen
tu	dobijo	neposredno	letna	sredstva	za	financiranje	
projektov	v	svojih	volilnih	okrožjih.	Ljudje	tej	pred
pravici	pravijo	“sod	s	svinjskim	mesom”.	

ŠANGHAJ —	 Šanghajskega	 škofa	 Aloysiusa	 Jina	
Luxiana,	ki	je	umrl	v	97.	letu,	so	kot	prvega	duhov
nika	pokopali	 tako,	da	so	z	 ladje	raztrosili	njegov	
pe	pel	 v	 ustju	 reke	 Jangce.	 Obreda	 pokopa	 se	 je	
udeležilo	okrog	sto	ljudi,	maše	zadušnice	v	stolni
ci	pa	okrog	200	duhovnikov,	redovnikov,	laikov	in	
predstavnikov	oblasti.
TEHERAN —	Sodišče	je	obsodilo	spreobrnjenca	iz	
islama	 v	 krščanstvo	 Mohameda	 Hadija	 Bordbara	
na	deset	 let	zapora,	ker	naj	bi	se	pregrešil	zoper	
“državno	varnost”.	Omenjeni	naj	bi	priznal,	da	 je	
razdelil	12.000	Svetih	pisem	žepnega	formata,	po	
krstu	naj	bi	se	z	drugimi	verniki	zbiral	k	molitvi	v	
svojem	stanovanju	in	s	tem	kršil	iranski	zakon.	
PASSAU —	Apostolski	administrator	škof	Wilhelm	
Schraml	je	po	obisku	pri	upokojenem	papežu	Be
nediktu	XVI.	povedal,	da	bi	papež	 rad	stanoval	v	
Altöttingu	s	pogledom	na	trg	z	milostnim	Marijinim	
kipom.	Joseph	Ratzinger	je	že	kot	otrok	rad	s	starši	
romal	v	to	bavarsko	Marijino	romarsko	središče.	
RIO DE JANEIRO —	Okrog	40	romarjev,	ki	so	pri
šli	na	svetovni	dan	mladih,	je	brazilske	oblasti	za
prosilo	za	politično	zatočišče,	ker	naj	bi	 jih	doma	
–	 v	 Pakistanu,	 Kongu,	 Sierri	 Leone	 –	 preganjali;	
dvanajst med njimi zaradi vere.
BETLEHEM — V	 kratkem	 bodo	 začeli	 obnavljati	
baziliko	Jezusovega	rojstva	v	Betlehemu,	ki	je	bila	
junija	2012	uvrščena	na	seznam	Unescove	svetov
ne	dediščine.	Obnavljalo	jo	bo	italijansko	podjetje,	
cerkveni	 predstavniki	 in	 predstavniki	 palestinskih	
avtonomnih	oblasti	so	že	podpisali	ustrezno	pogod
bo.	Več	kot	polovica	obnovitvenih	del,	ki	 jih	oce
njujejo	na	1,95	milijona	evrov,	bo	pokrita	iz	zaseb
nih	palestinskih	virov,	obnovo	pa	bodo	podprle	tudi	
Mad	žarska,	Francija,	Rusija,	Vatikan	in	Grčija.
CANALE D’AGORDO — Ob	obletnici	izvolitve	kar
dinala	Lucianija	za	papeža	Janeza	Pavla	I.	(26.	av
gusta	1978)	so	v	njegovem	rojstnem	kraju	Canale	
d’Agordo	 v	 italijanskih	 Dolomitih	 pripravili	 veliko	
spominsko	slovesnost	s	koncertom,	predstavitvijo	
knjige	in	mašo,	ki	jo	je	daroval	škof	iz	Vicenze	Ben-
iamino	Pizziol.	Papež	Janez	Pavel	I.	počiva	v	kripti	
bazilike	sv.	Petra	v	Rimu.	Leta	2003	se	je	v	njegovi	
rojstni	škofiji	Belluno-Feltre	začel	postopek	za	nje
govo	razglasitev	za	blaženega.	Ta	se	je	končal	leta	
2006	na	škofijski	ravni,	pred	šestimi	 leti	pa	se	je	
začel	v	Rimu	na	Kongregaciji	za	zadeve	svetnikov.
HONG KONG — Za	kitajski	družinski	praznik	“sre
di	 jeseni”	 je	 papež	 Frančišek	 preko	 upokojenega	
hong	kongškega	 nadškofa	 kardinala	 Zena	 daroval	
zapornikom	v	jetnišnicah	v	Hong	Kongu	10.000	“lu
ninih	 kolačkov”,	 tradicionalnega	 kitajskega	 peciva	
za	ta	jesenski	praznik.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 rimski	 judovski	
skupnosti	čestital	ob	judovskem	praznovanju	nove
ga	leta	(praznik	Roš	ha-Šanàh).	V	pismu	rimskemu	
višjemu	rabinu	Riccardu	Di	Segniju	 je	zaželel,	da	
bi	 to	praznovanje	»okrepilo	prijateljstvo	med	judi	
in	kristjani«.	2.	septembra	je	prvič	sprejel	vodstvo	
Judovskega	svetovnega	kongresa.	Govorili	so	o	na
predku	 v	 judovsko-katoliškem	 dialogu	 in	 napetih	
razmerah	na	Bližnjem	vzhodu.	

SMO...
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DUNAJ — Avstrijci	 se	 te	 dni	 slovesno	 spominja
jo	obiska	papeža	Janeza	Pavla	II.	pred	30	leti,	tj.	
od	9.	do	13.	septembra	1983.	Obisk	so	povezali	s	
katoliškim	shodom	na	Dunaju,	papež	pa	 je	poleg	
avstrijske	prestolnice	zadnji	dan	obiskal	tudi	zna
menito	Marijino	božjo	pot	Mariazell.	Njegov	obisk	
je	tiste	dni	“spremenil	Dunaj”,	saj	je	bil	ves	v	zna
menju	krščanske	vere,	se	te	dni	spominjajo	njegovi	
prebivalci.	Osrednja	slovesnost	je	bila	13.	septem
bra	pri	“papeževem	križu”	v	Donavskem	parku.
NEPAL — V	tej	državi	ne	zna	57%	ljudi	niti	brati	niti	
pisati;	po	vsem	svetu	pa	več	kot	775	milijonov	lju
di.	Zato	se	je	avstrijska	dobrodelna	ustanova	“Mla
di,	en	svet”,	ki	jo	navdihuje	delo	“apostola	mladih”	
sv.	Janeza	Boska,	odločila,	da	ob	svetovnem	dnevu	
opismenjevanja	(8.	septembra)	v	Nepalu	pomaga	
pri	razvoju	najrevnejših	ljudi	s	poljedelskimi	tečaji,	
osnovnošolsko	izobrazbo	in	opismenjevanjem.
AUGSBURG — Rektor	visoke	šole	v	Heiligenkreu-
zu,	p.	Karl	Wallner,	je	na	kongresu	z	naslovom	“Ve
selje	v	veri”,	katerega	geslo	je	bilo:	Da bi vero na 
novo izžarevali,	poudaril,	da	bo	dialog	med	krščan
stvom	in	islamom	uspel	le	tedaj,	če	se	bodo	kristja
ni	dobro	zavedali	temelja	svoje	vere.	Po	njegovem	
največ	težav	cerkvam	v	Evropi	povzročata	atei	zem	
in	 ezoterika	 ter	 notranja	 cerkvena	 razdeljenost.	
Zahteve	po	odpravi	celibata	 in	ženskem	duhovni
štvu	so	zgrešene.
GRADEC — V	prestolnici	avstrijske	Štajerske	je	bil	
od	8.	do	11.	septembra	kongres	o	vplivu	izkustve
nih	znanosti	na	moralno	teologijo	in	etiko.	Ugledni	
strokovnjaki	so	razpravljali	tudi	o	vprašanju,	“kak-
šno	težo	imajo	spoznanja	medicine	pri	odločitvah	o	
koncu	življenja”.
ST. LOUIS — Predsednik	Ameriške	škofovske	kon
ference	 kardinal	 Timothy	Dolan	 je	 na	prireditvi	 v	
St.	Louisu	dodatno	podprl	odklonilno	držo	ameriš-
kih	škofov	do	vojaškega	posredovanja	v	Siriji.	Pred
sednik	Obama	naj	se	zaveda,	da	so	ga	škofje	cenili	
zaradi	njegovega	mnenja,	da	je	glede	tega	potreb
no	biti	“potrpežljiv	in	previden”.	Domnevna	upora
ba	kemičnega	orožja	 je	 po	 kardinalovem	mnenju	
“protislovna”	in	“razdiralna”.	Potrebno	jo	je	“obso
diti	z	odločnimi	mednarodnimi	glasovi”.	Vojaški	po
seg	zoper	Bašarja	al-Asada	bo	“stvari	le	poslabšal”.
VATIKAN — V	nedeljo,	13.	oktobra,	na	obletnico	
prikazanja	Marije	(13.	oktobra	1917)	fatimskim	pa
stirčkom	Luciji	dos	Santos	(1907–2005),	Frančišku	
(1908–1919)	in	Jacinti	Marto	(1910–1920)	v	dolini	
Iria	pri	Fatimi,	 je	papež	Frančišek	maševal	v	čast	
fatimski	Mariji	na	Trgu	sv.	Petra	v	Rimu.	Na	predve
čer	so	na	trg	prinesli	kip	fatimske	Marije	iz	svetov
no	znanega	romarskega	središča.	Papeževa	želja	je	
bila,	da	bi	bila	ta	dan	božja	Mati	posebno	znamenje	
kristjanom	vsega	sveta.
BEJRUT —	Svet	libanonskih	maronitskih	škofov	je	
na	mesečnem	zasedanju	v	Dimaneju	dejal,	da	 je	
“narodna	obveznost”	biti	solidaren	do	desettisočev	
sirskih	beguncev,	po	drugi	strani	pa	mora	Libanon	
ohraniti	nevtralnost	ob	konfliktih	v	 tem	delu	sve
ta.	Nevtralnost	je	namreč	edini	odgovor	na	številne	
nevarnosti,	ki	ta	čas	ogrožajo	trdnost	države.

RIM —	Provincial	apulijske	kapucinske	province	br.	
Francesco	Colacelli,	domovine	sv.	p.	Pija,	je	pove
dal,	 da	komisija	petih	 članov	 reda	 in	dveh	 laikov	
preverja	možnosti,	da	bi	bil	p.	Pij	razglašen	za	cer
kvenega	učitelja.	Dejal	 je,	da	 to	nikakor	ni	 lahka	
naloga,	saj	so	doslej	papeži	priznali	ta	naslov	le	34	
svetnikom	in	svetnicam;	nazadnje	papež	Benedikt	
XVI.	sv.	Hildegardi	iz	Bingena.	Pogoj	za	razglasitev	
je	izjemen	teološki	ali	duhovni	prispevek	svetnika	h	
katoliškemu	nauku.
BERLIN —	 Komisar	 za	 begunce	 pri	 ZN,	 Antonio	
Guterres,	je	evropske	države	pozval,	naj	v	neome
jenem	številu	sprejemajo	sirske	begunce.	Evropa	si	
mora	naložiti	breme	beguncev	skupaj	s	sosedami	
Sirije	in	vse,	ki	hočejo	priti,	toplo	sprejeti.	Nemčija	
jim	s	programom	za	sprejem	več	kot	5.000	begun
cev	iz	Sirije	daje	lep	zgled.	
KAIRO —	Koptski	katoliški	patriarh	v	Egiptu	Isaak	
Sedrak	 je	 prosil	 za	 pomoč	 pri	 zadnjih	 izgredih	 v	
tej	državi	posebej	hudo	prizadetim	štirim	koptskim	
družinam.	Mednarodna	katoliška	dobrodelna	usta
nova	Cerkev	v	stiski	jim	je	namenila	30.000	evrov,	
z	njimi	je	predvsem	otrokom	iz	teh	družin	zagoto
vila	možnost	šolanja.
BERLIN —	Kardinal	Rainer	Maria	Woelki	je	časni
karjem	pri	 tradicionalnem	 letnem	sprejemu	pred
stavil	nove	hvalnice	z	molitvami	in	pesmimi.	Natis	
te	knjige	je	imenoval	tudi	pomemben	“kulturni	do
godek”,	saj	vsebuje	književna	besedila	visoke	ka
kovosti	“od	psalmov	Stare	zaveze,	cerkvenih	oče
tov	do	sodobnih	pisateljev,	kakršen	je	Jörg	Zink“.
OSLO —	 Škof	 Bernt	 Ivar	 Eidsviq	 je	 povedal,	 da	
se	 je	 število	katoličanov	na	Norveškem	v	zadnjih	
osmih	letih	skoraj	potrojilo;	z	42.000	se	je	dvignilo	
na	110.000.	Vzrok	za	to	je	višje	število	priseljencev	
in	beguncev.	Ti	sestavljajo	skoraj	90%	katoličanov.
PARIZ —	 Francoski	 minister	 za	 vzgojo	 Vincent	
Peillon	je	9.	septembra	predstavil	tako	imenovano	
“listino	laičnosti”,	s	katero	francoska	vlada	poudar
ja	 ločenost	države	 in	vere,	ki	naj	bi	bila	 zasebna	
stvar.	Obsega	15	členov	in	naj	bi	bila	v	prihodnje	
na	vidnih	mestih	v	vseh	državnih	šolah.	Prvi	člen	
listine	določa,	da	je	“Francija	nedeljiva,	laicistična,	
demokratična	 in	 družbena	 republika,	 ki	 spoštuje	
vse	 religije”.	 Osrednje	 načelo	 je	 verska	 svoboda	
vsakega	državljana.
VATIKAN — Tiskovni	 predstavnik	 Svetega	 sede
ža	p.	Federico	Lombardi	je	12.	septembra	povedal,	
da	je	odnos	med	papežem	Frančiškom	in	njegovim	
prednikom	upokojenim	papežem	Benediktom	XVI.	
“izredno	prisrčen”.	»Vsi,	s	papežem	Frančiškom	na	
čelu,	smo	zadovoljni,	da	je	upokojeni	papež	navzoč	
v	Vatikanu,	 z	 njegovo	 obzirnostjo	 in	 duhovnostjo	
kot	tudi	z	molitvijo	in	pozornostjo.«	Benedikt	XVI.	
je	 papežu	 Frančišku	 vedno	 na	 voljo,	 kadar	 ta	 to	
želi.	Upokojeni	papež	dela	ravno	to,	kar	 je	napo
vedal	 pred	 svojim	 odstopom:	 v	molitvi	 nadaljuje	
svojo	pot	s	Cerkvijo.
CARIGRAD — Patriarh	Bartolomej	I.	je	ob	“dnevu	
stvarstva”	1.	septembra	posvaril	pred	posledicami	
izkoriščanja	 narave	 in	 pozval	 k	 “ponižnosti	 pred	
Stvarnikom”	ter	k	“spoštovanju	zakonov	narave”.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKA POSTAJA V GONDOKORU

VINCOVA SMRT
Knoblehar	je	poslal	tolmača	tudi	h	kralju	Šilukov	

v	Daneb,	dober	dan	hoda	od	Haleb	Kake.	Daril	kralj	
ni	hotel	sprejeti,	češ	da	vse	to	že	ima;	naštel	pa	je,	
kaj	naj	mu	prineso,	ko	bodo	spet	 tod	potovali.	K	
ladji	je	poslal	enega	svojih	številnih	sinov;	na	svoje	
ozemlje	jim	pa	ni	dovolil	stopiti.	Tudi	poslej	ni	Kno
blehar	nikoli	šel	med	Šiluke.
Ko	so	se	vozili	skozi	deželo	Nuercev,	so	gledali	

povodne	konje.	Mirno	so	ležali	pod	vodno	gladino	
in	jih	opazovali	z	očmi,	ki	jih	imajo	na	vzboklinah.	
Potem	so	previdno	dvigali	glavo	in	vrat	iz	vode	in	
nastavljali	ušesa.	Naenkrat	so	pa	debelo	zakrulili,	
zaprhali,	brizgnili	skozi	nosnice	vodo	kakor	paro	in	
se	z	velikim	pljuskom	potopili.
V	vasi	Gumenjan	 jih	 je	 rdeče	oblečeni	vrhovni	

poglavar	Nuercev	prosil,	da	bi	eden	izmed	njih	ostal	
pri	njem	in	mu	pomagal	
vladati	 ljudstvo,	 ki	mu	
no	če	biti	pokorno.	Knob-
lehar	mu	je	obljubil,	da	
se bo eden od misijonar
jev	v	enem	ali	dveh	letih	
naučil	 nuerskega	 jezika	
in	prišel	k	njim,	toda	ne,	
da	jim	vlada,	ampak	da	
jih	navaja	na	delo	in	red	
in	jih	uči	potrebnih	in	ko-
ristnih	reči.
Na	 sveti	 večer	 so	 se	

ustavili	na	desnem	bregu	
veletoka,	 spustili	 nekaj	
raket	in	v	ladijski	kape
lici	 skupno	 odmolili	 božične	 jutranjice.	 Knoblehar	
je	maševal	kmalu	po	polnoči,	Mozgan	in	Dovjak	pa	
zjutraj.	Trabant	je	bil	bolan;	po	vsem	telesu	ga	je	
kuhala	huda	vročina.	Čez	dva	dni	 je	 ista	bolezen	
zgrabila	tudi	Dovjaka.	Takoj	nato	pa	Knobleharja	in	
sicer	tako	hudo,	da	je	bil	več	ur	brez	zavesti.	Ko	se	
je	osvestil,	ga	je	Mozgan	previdel,	kakor	tudi	Tra
banta.	Na	novega	leta	dan	je	pa	še	Mozgan	zbolel,	
najbrž	zato,	ker	je	moral	zaradi	kuharjeve	obolelosti	
kuhati,	peči	kruh	in	sploh	biti	pri	ognju,	potem	se	je	
pa	v	mrzlem	zraku	prehladil.
3.	januarja	1853	se	je	Jutranja	zvezda	zasidrala.	

V	petintridesetih	dneh	je	prevozila	1.800	km,	vsak	
dan	približno	50	km.	Obstali	 sta	 tudi	obe	 tovorni	
ladji.	Bili	so	v	barijski	vasi	Marču.	Njihov	mladi	mi
sijonski	tovariš	Vinco	jih	je	prišel	iz	svoje	koče	na	
ladjo	pozdravit.	Z	majhnim	presledkom,	ko	je	šel	
poročat	Knobleharju	v	Kartum,	je	prebil	v	tej	okolici	
skoraj	tri	leta.	Čudovit	mož!	Pač	so	mu	morala	biti	
težka	ta	tri	leta	sredi	neomikanih,	poganskih	črncev.	
Potrpežljivo	je	čakal	na	Knobleharja	in	njegove	du

hovnike,	da	skupaj	zastavijo	z	misijonskim	delom.	
Dobro	je	spoznal	barijske	razmere	in	navade,	dobro	
se	je	naučil	barijskega	jezika.
In	zdaj	je	stopil	pred	Knobleharja,	svojega	bivše

ga	tovariša	na	rimski	Propagandi,	in	pred	njegove	
tri	slovenske	duhovnike.	Peljal	jih	je	v	svojo	borno	
kočo.	Povedal	 jim	 je,	da	 je	pravkar	 spet	prebolel	
napad	mrzlice.	Rekel	je,	da	mu	v	petih	letih,	ki	jih	
je	že	prebil	v	Afriki,	niti	en	mesec	ni	minil	brez	nje.
Knoblehar	je	bil	po	prestani	bolezni	še	zelo	slab.	

Prva	dva	dni	je	mogel	samo	nekoliko	laziti	ob	palici.	
Ko	je	poglavar	Nigíla	zvedel,	da	so	prišli	misijonarji,	
jih	je	prišel	pozdravit.
Prav	tiste	dni	se	je	okoli	Vincove	koče	spet	razle

galo	prerekanje	in	kričanje	nakupovalcev	slonovine	
in	zamorcev,	vendar	nekoliko	manjše,	ker	se	je	bilo	

precej	trgovskih	ladij	že	
obrnilo	nazaj	 proti	Kar
tumu.
Knoblehar	 je	 takoj	

spre	videl,	 da	 bo	 treba	
misijonsko	 postajo	 po
staviti	na	drugem	mestu,	
kjer	bo	imela	več	mi	ru.	
Na	Treh	kraljev	dan,	6.	
januarja,	 se	 je	 čutil	 že	
toliko	močnega,	 da	 je	
zajahal	osla,	kakor	ga	je	
tudi	Vinco;	šla	sta	 izbi
rat	prostor.	Knobleharju	
je	 najbolj	 ugajala	 vas	
Gondókoro.	Leži	tikoma	

ob	Belem	Nilu,	na	desnem	bregu	kakor	Marču,	do
bre	pol	ure	proti	jugu,	na	4.	stopinji	54	minut	in	54	
sekund	severne	širine	in	na	31.	stopinji,	46	minut	
in	9	sekund	vzhodne	dolžine	po	Greenwichu.	Obala	
reke	 je	 tam	 visoka	 in	 položna,	 torej	 ne	 posebno	
primerna	 za	 pristajanje	 nakupovalcev	 slonovine.	
Severno	od	Gondokora	se	Beli	Nil	cepi	v	dve	strugi	
in	oklepa	precejšen	otok.	Blizu	tam	je	bila	vas	Lado,	
ki	je	pozneje	narastla	v	mesto	in	ki	zdaj	daje	ime	
vsej	 pokrajini.	Kadar	 je	 bila	 voda	visoka	 in	 veter	
ugoden,	se	je	iz	Kartuma	prišlo	z	ladjo	v	enem	ali	
poldrugem	mesecu,	nazaj,	v	vodni	smeri,	pa	že	v	
dveh	ali	treh	tednih.

Gondókoro	 leži	 na	 desnem	bregu	 Belega	Nila,	
kakih	10	km	severno	od	prestolnice	nedavno	osa
mosvojenega	Južnega	Sudana	Jube,	ki	leži	na	levem	
bregu	Nila	op. ur.

Vaščani	Gondokora	so	pozdravljali	Vinca	kot	svo
jega	dobrega	znanca.	Ogledovali	so	si	Knobleharja	
in	tudi	njega	pozdravljali,	ko	jim	je	Vinco	povedal,	
kdo	je.

Gondókoro danes
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Ni	samo	slovenska	šega,	da	o	vseh	svetih	go
spodinje obdarujejo	 otroke	 in	 reveže	 s	 posebni
mi kruhki,	 ki	 nosijo	 v	 različnih	 krajih	
različna	 imena.	 Najpogosteje	 jim	
pravijo	préšice	(presen:	nekva
šen	 kruh)	 ali	 vahtiči	 (vahti:	
nemško	 wachen,	 bedeti),	
tudi	samo	hlebčki	ali	hlebci,	
na	 Koroškem	mižnjeki	 ali	
kržeji,	kržiči,	na	Štajerskem	
krapci,	v	ljubljanski	okolici	
(Črnuče)	celo	dušice.
Ti	 obredni	 kruhki	 dan-

da	nes	 niso	 iz	 nekvašenega	
te		sta	in	pekó	jih	iz	moke	raz
lične	vrste.	Pobirajo	 jih	na	praznik	vseh	svetih	 in	
na	naslednji	god	vernih	duš	otroci,	navadno	revnih	
staršev,	pa	tudi	odrasli	siromaki,	moški	in	ženske.	
Po	nekaterih	kmetijah	so	jih	napekli	tudi	nekaj	sto	
in	po	stari	veri	je	bilo	treba	razdati	vse,	sicer	bi	bila	
prihodnja	letina	v	nevarnosti.	Vsesvetnega	peciva	
so	 bili	 ponekod	 deležni	 vsi	 domači	 s	 služinčadjo	
vred,	v	nekaterih	krajih	so	ga	dajali	tudi	vsem,	ki	
so	pomagali	pri	spravljanju	žita.	

Napačno	bi	bilo	misliti,	da	je	bila	šega	razširjena	
le	na	kmetih.	Po	mestih	so	peki	svojim	strankam	
o	vseh	svetih	delili	prešice	do	začetka	20.	stoletja,	
če	ne	še	dlje.	Sporočila	o	tem	imamo	iz	leta	1887.

Na Notranjskem	pravijo	prazniku	vseh	svetih	
vahti.	Hlebčki,	ki	jih	na	ta	dan	speko	iz	ajdove	in	
ovsene,	ponekod	tudi	iz	koruzne	moke,	se	imenujejo	
vahči	ali	vahtiči,	pa	 tudi	prešce.	Hodijo	 jih	 “brat”	
otroci	revnih	staršev	in	odrasli	siromaki.	Pri	vsakem	
daru	se	zahvalijo	rekoč:	»Bog	se	usmili	vernih	duš	
v	vicah!«	V	idrijskih	hribih	je	pravilo,	da	je	treba	za	
vsako	prešco	zmoliti	toliko	očenašev,	kolikor	travnih	
bilk	pokrije,	če	jo	daš	na	tla.	Moliti	je	treba	za	daro

valca	ali	za	njegove	rajne.	Siromaki	
si	posuše	prešce	 tudi	 za	zimo.	
V	 vrhniški	 okolici	 (Šetnjošt)	
napečejo	gospodinje	o	vahtih	
večkrat	 nad	 sto	 vahčev	 in	
še	jih	zmanjka.	Čim	več	jih	
razdelijo,	tem	bolj	so	veseli.	
Če	hlebčki	ostanejo,	pravijo,	
da	 ni	 dobro	 znamenje.	 Tudi	

na	Notranjskem	 so	 kraji,	 kjer	
dobe	prešce	tudi	tisti,	ki	so	poma

gali	spravljati	žito.
V zahodni Sloveniji je šega razširjena pov

sod.	Na	Cerkljanskem	in	v	Soški	dolini	(Most)	po
birajo	otroci	po	hišah	prešce	kakor	drugod.	V	Trenti	
so	pekli	“za	verne	duše”	hlebce	iz	koruzne	moke,	ki	
so	ji	dodali	nekaj	krušne	moke.	Pekla	je	vsaka	hiša,	
če	je	bila	še	tako	revna.	Hlebce	so	otroci	hodili	brat	
po	 hišah.	Govorili	 so:	 »Smo	prišli	 hlebce	 brat	 ...	
Bohlonej,	Bog	vam	daj	zdravje.	Bog	se	smil	vernih	
duš.«	Mlinarji	 so	za	vse	svete	spekli	 za	vsakega,	
ki	je	nosil	v	mlin,	hlebec	koruznega	kruha.	“Vahti”	
pravijo	prazniku	vseh	svetih	v	goriški	okolici,	kjer	
tudi	napeko	vahčev	ali	vahtačev,	da	jih	hodijo	“brat”	
otroci	revnih	staršev	in	včasih	tudi	odrasi	siromaki.	
Na	Vipavski	strani	poznajo	prešce,	v	Ajdovščini	so	
iz	koruzne	moke,	pobirajo	jih	otroci.	V	Št.	Vidu	pri	
Vipavi	 pridejo	 otroci	 na	 vse	 svete	 v	 gručah	 pred	
hišo	in	kličejo:	»Smo	prišli	božje	hebce	brat.«	Razen	
kruha	dobe	tudi	jabolka	in	kostanj	ali	kaj	drugega.

V Brdih	hodijo	otroci	o	vahti	že	na	vse	zgodaj	h	
kmetom	nabirat	“hlebce”,	“vahtni	kruh”	z	grozdjem.	
Dalje	proti	zahodu,	v	Beneški Sloveniji,	v	Nadiški	
dolini	se	šega	ohranja	le	še	v	hribih,	daleč	od	pro

Niko Kuret

NOVEMBRSKI OBREDNI KRUHKI
O obrednih kruhkih smo za en del Slovenije poročali že pred leti. To pot je na vrsti še ostali del Slovenije.

Urednik.

Prešce

Panjóta s petimi kroštini

Rženi 
hlebček
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metnih	žil.	Večina	gospodinj	je	svoj	čas	pripravila	
majhne	hlebčke	iz	koruzne	ali	ječmenove	
moke,	ki	so	merili	v	premeru	10	do	
12	cm.	Pekle	so	jih	pod	žerjavico	
in	pepelom.	Kasneje	šele	so	jih	
pod	furlanskim	vplivom	začele	
mesiti	iz	pšenične	moke.	Naj
prej	so	delale	hlebčke,	ki	so	
jih	pekle	doma,	pozneje	so	
jih	prevzeli	peki.	Naposled	
se	 je	 uveljavila	 furlanska	
oblika	“panjóte”,	sestavlje
ne	iz	štirih	ali	osmih	delcev	
(kroštinov),	 ki	 jih	 je	moč	
posamič	 odlomiti.	 Obredni	
vahtni	kruh	imenjujejo	različno:	
hljebčič,	hlebec,	panjóta,	panin.
Hljebčiče	 beró	 ali	 dan	 pred	 vsemi	

svetimi	ali	na	praznik.	Zanimivo	je,	da	mora	vsaka	
družina	poslati	nekoga	po	hljebčiče.	Navadno	opra
vijo	 to	ženske.	Oglasiti	 se	 je	 treba	pri	 vsaki	hiši.	
Če	se	pri	kaki	hiši	ne	oglasiš,	je	huda	zamera,	ki	jo	
prizadeti	vrnejo	v	prihodnjem	letu.	Žalitev	namreč	
ne	prizadene	živih,	ampak	mrtve.	Zato	je	treba	iti	
po	hljebčiče	tudi	v	hišo,	s	katero	si	sprt.	Prepiri	živih	
ne	smejo	prizadeti	duhov	mrtvih.	Vsakdo	dobi	toliko	
kroštinov,	kolikor	članov	šteje	njegova	družine;	vsi	
morajo	namreč	moliti	za	duše	družine,	ki	daje	kruh.	
Sorodniki	dobe	tudi	več	kosov	kruha,	včasih	kar	célo	
panjóto.	Ob	času,	ko	se	hljebčiči	beró,	je	videti	po	
cestah	otroke,	ženske,	berače,	ki	hodijo	sami	ali	v	
skupinah	šestih	ali	sedmih	oseb,	nosijo	torbe,	vreče	
in	drugo	posodje,	pa	se	oglašajo	od	hiše	do	hiše,	od	
vasi	do	vasi.	Na	pragi	vprašajo:	»Imate	hljebčiče?«	
ali:	»Dajte	nam	hljebčičev!«	Zahvalijo	se:	»Bog	vam	
povrni	in	Devica	Marija.	Gospod	naj	se	usmili	vernih	
duš,	za	katere	ste	jih	dali!«	
Pred	kakimi	sto	leti	so	v	nekaterih	vaseh	pri	rev

nih	hišah	dajali	namesto	hljebčičev	koruzne	storže,	
“panole”.	V	Trčmunu	imenujejo	hlebčke	tudi	vahče	
ali	vahčiče.	Vsaka	hiša	jih	speče	čim	več.	Hodijo	jih	

Nobedan ne verje
nobedan ne vjé,
kuo verne dušice
tan u vicah tarpé.

brat	revni	otroci,	a	tudi	odrasli.	Šega	
danes	povsod	pojenjuje,	če	ni	že	
čisto	izginila.

V Kanalski dolini so zbi
rali	 otroci	 še	 v	 začetku	 20.	
stoletja	od	hiše	do	hiše	tako	
imenovane	“križiče”.
Na	 slovenskem	Koroš

kem	so	pekli	za	vse	svete	
ali	 “sirkovec”,	 kruh	 iz	 tur
ščice,	 ali	 “mižnjak”,	 kruhek	
iz	 rži,	 ali	 “ajdovec”,	 kruh	 iz	
ajde,	mleka	in	strdi,	ki	so	ga	po	
vrhu	potrosili	še	z	makom.	To	so	

delili	 ubogim.	V	 nekaterih	 krajih,	
tako	v	Št.	Jakobu	v	Rožu	in	po	farah	

v	celovški	kotlini,	prineso	gospodinje	na	
praznik	vseh	svetih	popoldne	kruhke	tudi	same	

k	cerkvi,	kjer	jih	delé	siromakom,	ki	v	dolgi	vrsti	sede	
pred	župniščem	ali	poleg	cerkve	in	čakajo	darove.	
G.	Graber	omenja	 izročilo	starejših	 ljudi,	ki	so	se	
spominjali,	kako	so	celovški	otroci	z	vrečami	odhajali	
v	oddaljene	hribovske	vasi	in	nabirali	dušne	kruhke;	
kmetje	so	jih	bili	veseli	in	so	jih	radi	obdarili,	zakaj	
njihov	obisk	je	prinašal	blagoslov	in	njihova	zahvala	
je	veljala	kmetu	več	kakor	voz	gnoja.
S	Štajerskega	vemo	le	za	okolico	Ljutomera,	da	

so	 ondi	 na	dušni	 dan	v	 jutro	gospodinje	napekle	
krapce,	enogubne	tanke	pogače,	namazane	s	sirom.	
Ko	se	je	začelo	daniti,	so	nesle	k	farni	cerkvi	neko
liko	tega	peciva	in	mošta.	To	so	delile	revežem	in	
beračem,	ki	so	jih	že	čakali.	Na	ta	dan	je	tudi	vaški	
pastir,	“hertar”,	pustil	pašo.	S	košarico	v	roki	je	hodil	
od	hiše	do	hiše	in	prosil	pogače,	zabele,	jajc,	sira,	
karkoli	mu	je	kdo	dal.	Tako	je	ravnal	tudi	cerkovnik	
pri	občinski	kapeli.
V	 Beneški	 Sloveniji	 so	 še	 dolgo	 hodile	 ženske	

kolednice	na	vse	svete	zvečer	od	hiše	do	hiše,	pele	
ali	pa	govorile	posebne	dušne	kolednice:

Koruzni hlebček

Koroški hlebčki

Ajdov hlebček

Boš videu, ti grišnik,
kakuó bo huduó:
pustit boš muoru
posvietne blaguó!

Kakuó čejo pomati
ti živi uon z vic,
ki nuoč an dan
za njim kunejo?

Kličejo, upijejo
sen na te sviet,
da b‘ mogli pomati
ti živi uon z vic.
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V	Nadiški	dolini	pojo	na	praznik	in	tudi	pozneje	
v	novembru	ženske	kolednice	prav	 tako	pesem	o	
vernih	dušah.
O	vseh	svetih	je	po	ljudskem	mnenju	ponekod	

konec	babjega leta,	ki	nastopi	drugod	šele	o	Mar
tinovem.

* anjuce – angelce
** judi – ljudi

Marija Devica
pred tronan kleči,
moli in prosi
za griešne judi**.

Na enin kraju boš videu
anjuce* lepé,
na druzin boš videu
hudiče strašné.

Se boš tresu kot šiba
an še buj ku te prot,
na le-tin sviete
si stuóru premalo dobruot.

Pridelki	so	pospravljeni,	zato	pravi	pregovor:
Oznanjeni so vsi svetje,
spravljajte, kmetje!
Glede	vremena	pa	je	tako:	Kakor se perilo, tako 

se potem koža živadi suši, če imaš žehto med svet-
niki in Matinovim.

l                    l                    l

Tisto,	kar	Cerkev	pripoveduje	majhnim	otrokom	
o	njihovih	angelih	varuhih,	 tudi	sloni	na	dejstvih;	
dokazano	je	namreč,	da	vsakega	človeka	od	njego
vega	rojstva	pa	do	njegove	smrti	spremljajo	duhov
na	bitja.	 Vsak	 človek	 ima	 takšne	
spremljevalce,	pa	če	verjamete	ali	
ne.	Tudi	to,	da	ste	žid	ali	katoličan	
ali	 ateist,	 ne	 igra	 nobene	 vloge.	
Kajti	Ljubezen,	zaradi	katere	vsak	
človek	prejme	darilo	v	obliki	sprem-
ljevalca,	 je	 brezpogojna.	 Gre	 za	
tiste	spremljevalce,	ki	jih	moji	mali	
pacienti	 imenujejo	 “tovariše pri 
igri”.	Čisto	majhni	otroci	se	s	svo
jimi “tovariši pri igri” pogovarjajo 
in	se	jih	popolnoma	zavedajo.	Toda	
takoj,	ko	pridejo	v	prvi	razred,	jim	
starši	rečejo:	»Zdaj si pa že velik 
fantek. Zdaj greš v šolo, ne spodo-
bijo se več takele otroške igrice.« 
Na	ta	način	pozabimo,	da	obstajajo	
“tovariši pri igri”	–	vse	dokler	ne	
ležimo	na	smrtni	postelji.	In	potem	
mi	umirajoča	starka	nenadoma	reče:	»On je spet 
tukaj.«	In	ker	vem,	o	čem	govori,	jo	vprašam,	ali	
bi	mi	hotela	zaupati,	kaj	je	pravkar	doživela.	Pa	mi	
razloži:	»Ja, veste, ko sem bila čisto majhen otrok, 
je bil vedno pri meni. Toda popolnoma sem pozabila, 

da sploh obstaja.«	In	dan	zatem	umre,	presrečna,	
da	jo	spet	čaka	nekdo,	ki	jo	je	imel	neizmerno	rad.
Večinoma	čaka	na	nas	tista	oseba,	ki	smo	jo	imeli	

najrajši.	 To	 osebo	 boste	 srečali	 najprej.	 Pri	 čisto	
majhnih	otrocih,	dveletnih	ali	trile
tnih,	katerih	stari	starši	in	starši	pa	
tudi	vse	drugo	sorodstvo,	ki	ga	po
znajo,	se	še	mudijo	na	zemlji,	je	v	
večini	primerov	njihov	osebni	angel	
varuh	tisti,	ki	jih	sprejme	na	drugi	
strani	prehoda,	ali	pa	 je	to	Jezus	
ali	kakšen	drug	verski	lik.	Nisem	še	
doživela,	da	bi	protestantski	otrok	
v	trenutkih	umiranja	videl	Marijo.	
Zagledali	pa	so	jo	mnogi	katoliško	
vzgojeni	otroci.	Tu	ne	gre	za	nika
kršno	razločevanje,	na	drugi	strani	
vas	sprejmejo	kratko	malo	tisti,	ki	
so	vam	bili	najpomembnejši.	(...)
Marsikdo	vpraša:	»Čemu morajo 

tako čudoviti otroci umreti?« Od
govor	je	preprost:	ti	otroci	so	se	v	
čisto	kratkem	času	naučili	tistega,	

kar	so	se	morali	naučiti.	To	pa	so	za	različne	ljudi	
čisto	 različne	 stvari.	 Nečesa	 pa	 se	mora	 naučiti	
vsakdo,	preden	se	lahko	vrne	tja,	od	koder	je	prišel	
in	to	je	brezpogojna	ljubezen.	Če	ste	se	tega	naučili	
in	tako	ravnali,	potem	ste	največji	izpit	opravili...

Elisabeth Kübler-Ross

OB ZADNJI URI
Švicarska zdravnica dr. Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) je svojih zadnjih šestinštiri-

deset let preživela v Združenih državah Amerike. Predavala je na več vseučiliščih in 
klinikah in si je na področju raziskovanja smrti pridobila ugled, ki ga ni moč spregledati. 
Knjige, ki jih je napisala, so v njeni novi domovini že postale splošno priznano čtivo za 
zdravnike in bolniške sestre. Na širnem svetu ne bi našli še ene znanstvenice, ki bi imela 
toliko častnih doktoratov kot ona – imela jih je 18. Nešteto ur je presedela ob posteljah 
umirajočih in si zapisovala njihov način vedenja in to združila v svojih knjigah. Pokoj je 
preživela v Arizoni, kjer je umrla 24. avgusta 2004.

Splošen:	Da	bi	duhovniki,	ki	so	v	težavah,	dobili	pogum	v	trpljenju,	podporo	v	dvomih	in	potrditev	v	zvestobi.
Misijonski:	Da	bi	Cerkve	v	Latinski	Ameriki	kot	sad	svojega	poslanstva	za	vse	celine,	poslale	misijonarje	

v	druge	Cerkve.

MOLITVENI NAMENI ZA NOVEMBER
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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

S M R T  I N  G R O B
Za	človeka	odbije	zadnja	ura,	ura,	ki	jo	je	Bog	

določil	od	vekomaj.	»Njegov	dih	izhlapi,«	pravi	ljud
ski	rek.	Pogreznil	se	bo	v	šeól,	vendar	ne,	dokler	mu	
skupnost	ne	bo	izkazala	zadnjih	obveznosti.
Judje	so	imeli	do	smrti	globoko	spoštovanje.	Kot	

za	vsa	stara	ljudstva,	pa	morebiti	še	bolj	kot	za	kate
rokoli	od	njih,	je	bilo	človeško	telo	zanje	Božje	delo,	
narejeno	po	neki	presežni	podobnosti.	Sveta	knjiga	je	
bila	jasna:	nobeno	truplo	ne	sme	ostati	nepokopano,	
niti	trupla	najhujših	sovražnikov	ne,	je	rekel	prerok	
Ezekiel	(39,12),	celo	na	smrt	obsojenih	ne,	je	ukazala	
Mojzesova	Postava	(5	Mz	21,23).	Za	opis	položaja,	v	
katerem	so	pogani	pustili	Božje	ljudstvo,	psalmist	ni	
našel	hujših	besed	kot:	»Trupla	tvojih	služabnikov	so	
dali	za	hrano	pticam	neba,	meso	tvojih	zvestih	zve
rem	zemlje;	prelivali	so	njihovo	kri	kakor	vodo	okrog	
Jeruzalema,	ni	bilo	pogrebca«	(Ps	79,2-3).	In	najhujše	
prekletstvo,	ki	ga	je	Izaija	izrekel	nad	babilonskim	kra
ljem,	je	bilo:	»Ti	pa	si	vržen	stran	od	svojega	groba,	
kakor	ostuden	izrodek,	pokrit	si	s	pobitimi,	z	mečem	
prebodenimi,	ki	se	pogrezajo	na	kamnito	dno	jame,	
kakor	poteptano	truplo«	(Iz	14,19).
Smrt	ima	torej	pravico	do	nekega	obredja,	ki	ga	

urejajo	besedila	in	izročilo.	Rajnemu	so	morali	takoj	
po	smrti	zatisniti	oči	–	že	Prva	Mojzesova	knjiga	to	
pove	(46,4)	–	ga	ljubeznivo	poljubiti	(1	Mz	50,1),	
umiti	(Apd	9,37)	in	ga	natreti	z	vonjavami	in	diša
vami. Spis Šabát	je	dovoljeval	na	dan	počitka	storiti	
»vse,	kar	je	predpisano	za	mrtve,	jih	umiti	in	odiša
viti.«	Tu	ni	šlo	za	pravo	balzamiranje	po	egipčanskem	
zgledu,	ampak	za	neko	vrsto	počastitve,	podobne	
tisti,	ki	so	jo	izkazovali	živim	ob	obrednih	pojedinah,	
ko	so	na	njihove	glave	izlili	dišavno	olje.	Od	dišav	je	
bila	narda	najbolj	splošno	v	rabi.	To	je	tista	narda,	s	

katero	je	Marija	Magdalena	mazilila	Jezusove	noge,	
on	pa	je	to	dejanje	razložil:	»Vnaprej	mi	je	pomazilila	
telo	za	pogreb«	(Mr	14,8).	Uporabljali	so	pa	tudi	miro	
in	alojo,	ta	pa	vsekakor	ni	 izvleček	lilije	zoprnega	
vonja,	ki	ga	uporabljajo	v	farmaciji,	ampak	iz	Indije	
uvožen	“alojev	les”	izbranega	vonja.	Če	vzamemo	
dobesedno	poročilo	Janezovega	evangelija,	se	zdi,	da	
so	zavili	telo	v	ogromno	količino	teh	dišav.	Evangelist	
ocenjuje	na	okrog	sto	funtov	zmes	mire	in	aloje,	ki	
jo	je	prinesel	Nikodem	za	Jezusov	pokop	(Jn	19,39),	
toda	tu	gre	brez	dvoma	za	dišave,	ki	so	jih	položili	
v	grob	ob	truplu.
V	starih	časih	je	bil	rajni	oblečen	v	svoja	običajna	

oblačila	 in	pokopan	z	 znamenji	 svojega	položaja:	
kralj	s	svojo	krono,	vojak	s	svojim	mečem,	prerok	
s	svojim	plaščem.	O	teh	navadah	priča	več	sveto-
pisemskih	 besedil.	 Toda	 v	 Kristusovem	 času	 že	
dolgo	 niso	 več	 delali	 tako.	Natančne	 podrobnosti	
v	poročilih	evangelistov	o	Lazarjevem	obujenju	in	
Jezusovem	pokopu	povedo,	da	so	rajnega	zavili	v	
platnen	mrtvaški	prt	(Mt	29,59;	Mr	14,46;	Lk	24,1;	
Jn19,40),	položili	na	obraz	prtič,	sudarion	(Jn	20,7),	
roke	in	noge	pa	povezali	s	povoji	(Jn	11,44).	Nato	
so	ga	prenesli	v	glavni	prostor	v	hiši,	kamor	so	se	
prišli	poslovit	sorodniki	in	sosedje.
Dolgo	ga	pa	niso	pustili	tam.	Pogreb	je	bil	navad-

no	osem	ur	po	smrti;	v	vročih	deželah	je	treba	s	

Lazar v mrtvaških povojih

Magdalena mazili Jezusa
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po	kopom	pohiteti.	Krste	so	redko	uporabljali,	toda	
talmudski	spis	Gittin	pripoveduje,	da	se	je	med	Ti-
tovim	obleganjem	Jeruzalema	rabin	ben	Zakkai	pre-
tihotapil	skozi	rimske	čete	zaprt	v	krsti;	zdi	se,	da	to	
kaže,	da	le	niso	bile	tako	redke.	Navadno	so	rajnega	
nosili	na	neke	vrste	nosilih	nepokritega,	tako	da	so	
ga	mimoidoči	lahko	videli.	Kaže,	da	je	bil	tak	tudi	
pogreb	sina	vdove	iz	Naina,	ki	ga	je	srečal	Jezus.	
Pogosto	 je	položaj	 rajnega	označevalo	simbolično	
znamenje:	 pri	 samskem	
na	 primer	 pero	 ali	 ključ,	
zaročenka	 pa	 je	 imela	
pravico	do	baldahina.	Po
klicnih	nosačev,	uslužben
cev	 pogrebnika,	 ni	 bilo:	
menjavali	so	se	sorodniki	
in	 prijatelji,	 ki	 so	 dajali	
rajnemu	 zadnje	 pričeva
nje	vdanosti.	Zelo	majhne	
otroke	so	nosili	v	naročju.
Na	 čelu	 pogrebnega	

sprevoda,	pred	nosili	po
kojnika,	 so	 šle	 ženske.	
Pravili	so:	»Ker	je	ženska,	Eva,	privedla	smrt	na	svet,	
morajo	ženske	voditi	svoje	žrtve	v	grob.«	Žalost	so	
izražali	hrupno,	pa	naj	je	bila	majhna	ali	velika.	Bilo	
bi	nespodobno,	če	ne	bi	zelo	glasno	žalovali,	jokali	
in	posipali	glave	s	prahom.	Najemali	so	celo	poklic
ne	žalovalke	–	omenja	jih	že	Jeremija	(9,18),	ki	so	
vso	pot	vreščale,	in	piskače,	ki	so	iz	svojih	glasbil	
izvabljali	turobne	zvoke.	Če	je	reven	Izraelec	izgubil	
svojo	ženo,	je	moral	v	skladu	z	običajem	imeti	za	
pogreb	najmanj	dva	piskača	in	eno	žalovalko.	Treba	
je	bilo	tudi	raztrgati	oblačila,	toda	Talmud	je	moral	
določiti,	kako	majhna	raztrganina	je	še	dostojna!
V	vsem	tem	ni	nobenih	pravih	verskih	obredov.	

Nobenega	obreda	ni,	ki	bi	bil	enakovreden	krščanski	
maši	za	rajne	in	odvezi.	To	pa	seveda	ne	pomeni,	da	
potrti	starši	ne	bi	molili,	ko	so	svojega	dragega	sina	
spremljali	v	grob.	Krščanski	apokrif	Zgodba tesarja 
Jožefa	–	od	njega	poznamo	na	žalost	samo	koptski	
in	arabski	prevod	iz	3.	ali	4.	stoletja	–,	prinaša	be
sedilo	zelo	lepe	molitve,	ki	naj	bi	jo	Jezus	izrekel	ob	
truplu	svojega	krušnega	očeta:	»O	Gospod	vsega	
usmiljenja,	oko,	ki	vidi,	uho,	ki	sliši;	poslušaj	moj	
klic	in	mojo	prošnjo	za	starca	Jožefa	in	pošlji	Miha

ela,	poglavarja	svojih	angelov,	in	Gabriela,	poslanca	
luči,	in	vso	vojsko	svojih	angelov	in	svojih	zborov,	
da	bodo	vodili	dušo	mojega	očeta	Jožefa,	dokler	je	
ne	pripeljejo	k	Tebi!«	Druga,	v	aramejščini	zapisana	
molitev	iz	Kristusovega	časa,	ki	jo	še	danes	molijo	
sirote,	je	Kadíš	in	je	prav	tako	lepa.	V	skladu	z	eno	od	
značilnih	potez	Izraelove	vere	njeni	stihi	poveličujejo	
Učitelja	življenja,	hvalijo	njegovo	ime,	poveličujejo	
njegovo	veličino	in	jo	zaključujejo	z	besedami:	»Naj	
bodo	sprejete	molitve	in	prošnje	vseh	tistih	Izraelcev	
pred	njihovim	Očetom,	ki	je	v	Nebesih.«	Tako	delajo	
tudi	kristjani,	ko	z	duhovnikom	po	blagoslovitvi	krste	
molijo	Očenaš.
V	nasprotju	z	Rimljani	Izraelci	svojih	mrtvih	niso	

sežigali.	Prav	groza	jih	je	bilo	pred	upepelenjem,	ki	
sem	jim	je	zdelo	napad	na	zakon	narave.	Za	tiste,	
ki	verujejo	v	vstajenje	mesa	je	bilo	nesprejemljivo.	
Ognjeno	kazen	so	imeli	za	posebno	strašno	celo,	kadar	
ni	dosojena	živim,	ampak	kot	dodatek	k	smrtni	kazni.	
Mrtve	so	torej	pokopavali	v	zemljo.	Pravih	pokopališč	
pa	ni	bilo.	Bila	je	samo	navada,	da	so	imeli	nekaj	gro
bov	na	istem	kraju,	to	pa	v	zakoniti	razdalji	petdeset	
komolcev	(komolec je bil okrog 45 cm, op. ur.) od 
vsakega	naselja.	Tudi	dolina	Jozafat	pri	Jerualemu	jih	
je	polna.	Uradnih	pokopališč	ni	bilo,	razen	za	reveže	in	

tujce.	Brez	lastnega	groba	
so	ostali	 samo	zares	zelo	
revni.	Bogati	so	si	kupili	iz
brano	mesto,	ali	pa	so	imeli	
svoje grobove na svojem 
posestvu.
Grob,	ki	je	danes	na	Za-

padu	najbolj	običajen,	to	
je	preprosta	jama,	po	krita	
s	kamnito	ploščo,	v	Izraelu	
evangeljskega	časa	ni	bil	
neznan.	Na	esenskem	po
kopališču,	ki	so	ga	odkrili	
blizu	razvalin	Qumrana,	je	

okrog	tisoč	takih	grobov,	lepo	poravnanih	v	vzpore
dnih	vrstah	kakor	na	naših	zapadnih	pokopališčih.	
Kaže	pa,	da	tak	grob,	izkopan	v	zemljo,	ni	bil	pogost.	
Po	arheoloških	odkritjih,	evangeljskih	omembah	in	
določbah	v	talmudskih	spisih,	si	lahko	za	značilen	
grob	predstavljamo	prirejeno	votlino,	sobo,	vklesano	
v	skalnato	steno,	pred	katero	je	majhna	veža.	Za	
vstop	v	votlino	se	je	bilo	treba	skloniti	(Jn	20,5).	

Absalomova grobnica

Grob v votlini

Pogreb
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Včasih	je	bil	iz	enega	vhoda	dostop	v	več	mrtvaških	
votlin:	znan	je	primer,	ko	jih	je	bilo	osem.	Rajnega	
so	položili	na	kamnito	polico,	ki	je	bila	izklesana	v	ta	
namen,	in	so	ga	obdali	ter	pokrili	z	dišavami,	ki	jih	je	
bila	včasih	kar	lepa	količina.	Grobovi	manj	bogatih	so	
preprosto	zazidani,	lepši	pa	imajo	bolj	trdno	zaporo,	
kakor	se	še	danes	vidi	v	Palestini:	okrogel	kamen,	
podoben	mlinskemu	kamnu,	ki	je	zavaljen	v	globok	
utor	in	pritrjen	z	leseno	zagozdo.	Dovolj	je	potegniti	
jo	ven,	da	se	težki	kamen	zavali	na	svoje	mesto	in	
prepreči	vstop	vsakomur,	tatu	in	hijeni.	Ta	zapora	
razloži	 vprašanje,	 ki	 so	 si	 ga	
zastavljale	 svete	 žene,	 ko	 so	
na	velikonočno	jutro	še	h	grobu	
božjega	 Učenika:	 »Kdo	 nam	
bo	odvalil	kamen	od	vhoda	v	
grob?«	(Mr	16,3).
Ko	 je	 grob	 zaprt,	 naložijo	

okrog	njega	lepo	urejeno	ka
menje	in,	če	je	mogoče,	postavi
jo	spomenik.	Slog	teh	spomeni
kov	–	tudi	pogrebna	umetnost	
ima	svoje	sloge	–	se	je	prav	v	
Jezusovem	času	zgledoval	po	
rimskem.	Ne	bi	posebej	govo
rili	o	velikanskem	mavzoleju,	znanem	Herodiumu,	ki	
si	ga	je	dal	zgraditi	Herod,	in	je	bil	trdnjava,	palača	
in	grobnica;	pač	pa	so	tedaj	postavili	znane	grobo
ve,	ki	jih	je	videti	v	Kedronski	dolini:	tako	imeno
vani	Absalomov	grob,	ki	so	ga	Arabci	poimenovali	
“faraonova	čepica”,	katerega	slikoviti	stolpič	turisti	
tako	pridno	fotografirajo;	pa	grob	Sodnikov	s	svojo	
trikotno	dorsko	čelno	stranjo,	ki	vidno	kaže	tuj	vpliv;	
grob	 sv.	 Jakoba,	Zaharijev	 grob;	 pa	grob	Kraljev	
na	vznožju	gore	Scopus,	ki	so	ga	Pereire	darovali	
Franciji	in	je	verjetno	grob	grške	princese,	judovske	
spreobrnjenke,	ki	se	je	naselila	v	Jeruzalemu	v	1.	
stoletju.	Isti	grško-rimski	vpliv	 iz	Jezusovih	časov	
kažejo	iz	kamna	izklesani	sarkofagi.	Tisti,	ki	so	jih	
našli,	kažejo	neko	okorno	umetnost	in	so	okrašeni	
samo	z	 listnatimi	okrasnimi	vejicami	geometrične	
oblike	in	so	nekateri	motivi,	najbrž	ne	nalašč,	čisto	
poganski,	kot	Dionizijev	borov	storž.	Ime	mrtvega	
so	na	grob	napisali	le	redko;	spomnimo	se,	da	Judje	
niso	veliko	pisali	na	kamen.	Samo	v	kostnicah	so	
imena	tistih,	katerih	kosti	so	bile	položene	tja.	Grob	
je	namreč	služil	več	generacijam	in	je	bilo	od	časa	
do	časa	treba	umakniti	okostja	prejšnjih	mrličev,	da	

so	napravili	prostor.
Ko	je	bilo	končano	vse,	kar	spada	k	žalostnemu	

obredu,	se	je	družina	zbrala	pri	pogrebnem	kosilu.	To	
je	“kruh	žalujočih”,	o	katerem	je	govoril	Ozej	(9,4).	
Popili	 so	 obredne	 čaše	 vina	 kakor	 pri	 velikonočni	
večerji,	ampak	pozor!	Potem,	ko	se	je	po	pogrebu	
nekega	odličnega	rabina	to	pitje	obrednih	čaš	spre
vrglo	v	popivanje,	je	Sanhedrin	modro	določil	število	
čaš,	 ki	 ga	niso	 smeli	 preseči.	 Potem	so	prijatelji,	
posebno	 tisti,	 ki	 se	 niso	mogli	 udeležiti	 pogreba,	
prišli	na	sožalni	obisk.	Talmudski	spis	Baba bathra 
določa,	 da	morajo	 ob	 tej	 priliki	 sedemkrat	 vstati	
s	svojega	sedeža	 in	sedemkrat	pozdraviti	družino	
umrlega.	Žalovanje	traja	trideset	dni.	Prve	tri	dni	se	
ne	opravlja	nobeno	delo	in	se	na	cesti	ne	odgovarja	
na noben pozdrav (pri tem je treba upoštevati, da je 
bil po zdrav pri Judih dolgotrajna zadeva z mnogimi 
pokloni =in povpraševanji po zdravju, družini, delu 
in podobno; op. ur.).	V	mesecu	žalovanja	pri	moli
tvi	niso	nosili	“filakterijev”	(grški izraz za “tefilim”, 
usnjene škatlice, v katerih so bili majhni zvitki z 
vrsticami Postave; op. ur.).	Toda	zares	pobožni	ljudje	
so	šli	dlje:	niso	se	brili,	niso	se	kopali,	oblačili	so	se	
v	stara	umazana	oblačila	ali	celo	v	“saq”,	nekakšno	

raševino	iz	kamelje	dlake,	ki	je	
vedno	 pomenila	 spokornost.	
Zveste	vdove	so	ohranile	“saq”	
vse	svoje	življenje.
Vsako	 leto	 so	ob	določenih	

dnevih	šli	obiskat	grobove.	Pose
dno	v	adarju,	zadnjem	me	secu	
bogoslužnega	 leta	 (od srede 
februarja do srede marca po na-
šem koledarju)	so	poskrbeli	za	
“pobeljenje	grobov”,	to	pomeni	
namazati	 kamniti	 vhod	 in	 ka
menje	ali	spomenik	z	apnenim	
mlekom.	Na	to	navado	namiguje	

Jezus,	ko	farizeje	označi	kot	“pobeljene	grobove”,	ali	
ko	jih	primerja	zapuščenim	grobovom,	ki	jih	ni	več	
mogoče	razločevati	od	okolice	(Mt	23,27;	Lk	11,44).	
Zakaj?	Talmud	pove	večkrat:	zato	ker	stik	s	smrtjo	
povzroči	zelo	hudo	obredno	nečistost,	podobno	tisti,	
ki	 si	 jo	 človek	nakoplje	 z	 dotikom	gobavca.	Bela	
barva	pomeni	živemu:	»Ne	bližaj	se!«
Vsa	ljudstva	so	imela	pogrebne	obrede.	Ali	so	bili	

pri	Judih	kaj	posebnega?	Ali	niso	bila	objokovanja	in	
vpitje,	ki	je	spremljalo	truplo,	le	prepogosto	slepilo	
in	pretvarjanje?	»Pusti,	da	mrtvi	pokopljejo	svoje	
mrtve!«	(Mt	8,22),	znani	Jezusov	odgovor	učencu,	
na	prošnjo,	naj	mu	dovoli	najprej	iti	pokopat	svojega	
očeta,	preden	mu	bo	sledil,	dovolj	jasno	pokaže,	da	
je	po	njegovem	 treba	usmeriti	 svoj	pogled	preko	
smrti,	da	bi	našel	življenje.	»Nočemo	pa,	bratje,	da	
ne	bi	vi	ničesar	vedeli	o	tem,	kako	je	s	tistimi,	ki	
so	zaspali,	tako	da	se	ne	boste	vdajali	žalosti	kakor	
drugi,	ki	nimajo	upanja.	Če	namreč	verujemo,	da	je	
Jezus	umrl	in	vstal,	bo	Bog	tiste,	ki	so	zaspali	prek	
Jezusa,	privedel	skupaj	z	njim,«	bo	pozneje	zapisal	
sveti	Pavel	(1	Tes	4,13).

Esensko pokopališče

Grobnica kraljev (levo) in sodnikov (desno)
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➧

SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

V.
STRAH, DA BI BIL RANJEN

Globoko	v	nas	se	nahaja	strah	pred	ranjenostjo.	
Bojimo	se,	da	bi	nas	kdo	fizično	prizadel.	Če	so	na	
podzemni	železnici	zbrani	mladi	pretepači,	marsikdo	
postane	paničen.	Boji	se,	da	bi	se	ga	lahko	lotili.	To	
je	resnična	grožnja,	ki	se	ji	danes	čutijo	izpostavljeni	
mnogi	na	mestnih	avtobusnih	ali	železniških	posta
jah.	Še	bolj	pa	je	razširjen	strah,	da	bi	bili	prizadeti	
duševno.	Ljudje,	ki	so	bili	ranjeni	kot	otroci,	žive	v	
nenehnem	strahu,	da	bi	bili	ponovno	ranjeni.	Bojijo	
se,	ko	je	njihov	šef	glasen	ali	ko	njihova	kolegica	
povzdigne	 glas.	 Takoj	 vstanejo	 rane	 iz	 otroštva,	
ko	 je	oče	nahrulil	otroka	 in	mu	zagrozil	 z	udarci.	
Drugi	se	bojijo,	da	bi	jih	kdo	prizadel	zaradi	njiho
vih	občutljivih	točk.	Neka	žena	se	sramuje	vid	nega	
nevrodermatitisa	na	svojih	rokah.	Rada	bi	ga	skrila.	
Boji	se,	da	bi	kdo	to	opazil	in	jo	vprašal,	kaj	ima.	
Ob	takšnih	vprašanjih	se	takoj	pojavijo	spomini	na	
otroštvo,	v	katerem	je	imela	nenehno	občutek,	da	
ni	 dovolj	 dobra,	 da	ne	 izgleda	 tako,	 kakor	 naj	 bi	
izgledala.	Oče	jo	je	zaradi	njenega	videza	in	načina	
oblačenja	nenehno	kritiziral.
Največja	rana,	ki	jo	moremo	komu	prizadeti	je	

raniti	njegovo	telo.	Voditelj	oddelka	 je	od	nekega	
mladega	moškega	zjutraj	takoj	po	pozdravu	zahte
val,	naj	vendar	kaj	stori	zoper	svoje	poteče	se	roke.	
Mladi	mož	je	zaradi	te	težave	tako	ali	tako	že	sam	
trpel.	Vedel	pa	 je	 tudi:	 tega	se	 sploh	ne	da	 tako	
preprosto	 spremeniti.	 Biti	 prizadet	 zaradi	 telesne	
lastnosti,	je	najgloblja	rana.	Kajti	potem	čutim,	da	
tak,	kakršen	sem,	nisem	sprejet.	Dajejo	mi	razu
meti:	moral	bi	biti	drugačen.	Toda	človek	ne	more	iz	

svoje	kože.	Zato	je	za	tajnico	najbolj	ponižujoče,	če	
jo	njen	šef	prizadene	zaradi	njene	prekomerne	teže	
ali	se	norčuje	iz	njenega	obraza.	S	svojim	telesom	
smo	takšni,	kakršni	smo.	Če	nas	kdo	prizadene	za
radi	našega	videza,	nas	prizadene	globoko	v	dušo.	
Še	bolj	se	skrijemo	za	svojo	masko,	da	bi	nas	nihče	
več	ne	mogel	raniti.	Toda	svojega	telesa	ne	more
mo	skriti.	Tu	je	preprosto	jasno:	takšni	smo	videti.	
Spoštovati	in	ceniti	nas	mora	sleherni	človek,	da	bi	
se	v	telesu	dobro	počutili,	brez	bojazni,	da	bi	nas	
kdo	zaradi	tega	nenehno	napadal	ali	zasmehoval.
Če	je	prizadeto	telo,	vpliva	to	tudi	na	čustva.	Čust-

veno	in	psihično	področje	pripadata	telesu.	Vsakdo	
izmed	nas	pozna	občutljiva	mesta.	Neka	žena,	ki	je	
trpela	zaradi	tega,	ker	ni	našla	nobenega	partnerja,	
je	živela	v	nenehnem	strahu,	da	bi	jo	v	šoli	kolegi	
ali	šolarji	vprašali,	zakaj	živi	sama.	Nekdo	drug	se	
odziva	nadvse	občutljivo,	če	kdo	ostro	obsodi	nekaj,	
kar	se	 je	njemu	nekoč	pripetilo.	Če	se	nekdo	čuti	
krivega,	ga	je	strah	pred	obsodbo	drugih.	Če	je	bila	
neka	žena	spolno	zlorabljena	kot	otrok,	jo	je	nenehno	
strah	pred	moškimi,	ki	bi	ji	mogli	priti	preblizu.	Vsako	
ravnanje	 kateregakoli	moškega	 razlaga	 na	 osnovi	
lastnega	izkustva.	Po	eni	strani	je	zelo	občutljiva	in	
čuti,	če	postanejo	moški	vsiljivi.	Po	drugi	strani	pa	
vidi	včasih	vsilijivost	tudi	tam,	kjer	je	sploh	ni.	Njen	
strah	pred	ponovno	zlorabo	jo	naredi	preobčutljivo.	
To	je	razumljivo.	Kajti	najgloblja	telesna	ranjenost,	
ki	si	jo	moremo	predstavljati,	je	spolna	zloraba.	Ob	
tem	ni	prizadeto	le	telo,	temveč	tudi	vsa	psiha.	Do
stojansto	in	celovitost	prizadetega	se	zrušita.

Ta strah, da bi bili ranjeni, je imel Jezus v mislih, ko je klical učencem: »Ne bojte se tistih, ki umorijo 
telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini!« 
(Mt 10,28). Njegovo zdravilo za strah, da bi bil ranjen, je v namigu na dušo. Duša tu ne pomeni psihičnega 
področja, ki ga sam osebno prej prištevam k telesu, temveč mnogo bolj notranji prostor človeka, Božje 
jedro v nas. Tam, kjer stanuje v nas Bog, tam, kjer smo pov-
sem sami, kjer je naša Božja iskra, tam nas ne more nihče 
prizadeti. To nas osvobaja strahu pred grozečimi in nasilnimi 
ljudmi. In osvobaja nas pred ljudmi, ki bi nas lahko zlorabili. 
Vemo, da lahko ti zmeraj zlorabijo le telo. Toda najbolj no-
tranje jedro v nas je neranljivo. Tja ne prodrejo ne dvoumni 
pogledi ne žaljive besede. Tam prebiva Bog v nas. In Božja 
ozdravljujoča bližina varuje naše jedro pred grozljivimi polo-
žaji, da bi nam ljudje prišli preblizu.

Strah pa s spoznanjem o neranljivi duši preprosto ne 
izzveni. Kajti naše telo in naša duševnost se na telesno ali 
psihološko prizadetost odzivata še naprej z vsem strahom. Če 
nas kdo tepe, boli. Toda strah je relativen. Ne bomo prizadeti 
v svojo globino, dotaknjeno bo le naše telo. Jezus nas ne tolaži 
s plitvimi besedami kot: »Ni se treba bati. Bo že minilo. Bog ti 
bo že pomagal.« Prej strah preusmerja. Ni se nam bati tistih, ki umorijo telo, temveč tistega, ki more dušo 
in telo pogubiti v peklenski dolini. Božji strah nas osvobaja človeškega strahu. V tem ko naravnavamo bo-
jazen na Boga, se spreminja naš strah pred ljudmi, ki nam hočejo z grozilnimi gestami vlivati strah v kosti.
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Pri	vsem	tem	pa	ne	gre	za	to,	da	bi	se	Boga	bali.	
Boga	se	bati	pomeni	vzeti	ga	resno.	Na	žalost	so	
mnogi	oznanjevalci	vesele	novice	razumeli	to	besedo	
napačno,	tako	da	so	v	ljudeh	ustvarjali	strah	pred	
Bogom	 in	 pridigali	 o	 strahu	 pred	 peklom.	 Jezusu	
ne	gre	za	strah	pred	Bogom	ali	strah	pred	peklom,	
temveč	za	to,	da	vzamemo	zares	Boga	in	možnost,	
da	lahko	naše	življenje	tudi	propade.	V	tem,	ko	zrem	
na	zadnjo	posledico	svojega	življenja,	je	strah	pred	
sovražnimi	ljudmi	relativiziran.	Naposled	ne	morejo	
uničiti	mojega	življenja.	V	najhujšem	primeru	morejo	
morda	umoriti	moje	življenje,	toda	ne	moje	duše.	Če	

sredi	strahu,	da	bom	ranjen,	zrem	v	Boga,	se	more	
moj strah spremeniti. Strah ne izgine preprosto. Me 
pa	naravna	na	Boga.	Pripadam	Bogu	in	ne	ljudem.	
Globoko	v	svoji	duši	vem,	da	pripadam	Bogu,	da	je	v	
meni	samem	Božje,	neuničljivo	jedro.	Ljudje	morejo	
raniti	le	zunanjost,	ne	pa	notranjega	jedra,	ki	pripada	
Bogu.	V	svoji	duši	morem	bivati	z	gotovostjo,	brez	
strahu,	da	bi	bil	ranjen.	In	če	kdo	prizadene	mojo	
psiho	in	moje	telo,	se	morem	vedno	znova	povrniti	v	
prostor	duše.	Potem	se	bolečina	relativizira.	V	najbolj	
notranjem	prostoru	svoje	duše	sem	zavarovan.	Tam	
sem	zdrav	in	cel.	Tja	nima	dostopa	niti	strah.

Nihče več nima časa. Vsem se tako strašno 
mudi. In slišiš:
Vzel	si	bom	čas	za	oddih	…	Ta	čas	bom	porabil	za	

študij	…	Ukradel	mi	je	čas	s	svojim	neumnim	kle
petanjem	…	Izgubil	sem	čas	v	vrsti	pred	blagajno,	
v	koloni	na	cesti	…	Hvala,	ker	ste	mi	poklonili	nekaj	
svojega	časa	…
Pred	nekaj	dnevi	sem	stekel	za	avtobusom,	ko	je	

že	skoraj	speljal.	In	ga,	začuda,	ujel.	Ko	sem	potem	
ves	zasopel	sedel	na	sedežu,	sem	si	rekel:	No,	pa	
sem	prihranil	dvajset	minut!
Dvajset	minut	časa!	Kaj	naj	zdaj	naredim	s	tem	

svojim	prihranjenim	časom?	Kako	naj	ga	porabim?	
Kako	naj	ga	preživim?	Kako	naj	ga	zapravim?	Komu	
ga	lahko	podarim?
Naj	ga	namenim	svoji	dru

žini?	Otrokom,	recimo?!	Ven
dar	 v	 dvajsetih	minutah	 ne	
izvem,	kako	je	bilo	Kristini	v	
šoli,	ne	uspem	pogledati	vseh	
risbic,	ki	jih	je	narisal	Matija,	
ne	morem	 s	 Krištofom	 odi
grati	Človek	ne	jezi	se,	Filipu	
prebrati	zgodbe,	niti	se	nagle
dati	princese	Lucije.	Za	svoje	
otroke	potrebujem	več	časa,	
vsaj	 eno	 popoldne,	 en	 dan,	
dva	dni	…	Dajte	mi	cel	teden!
Naj	 teh	dvajset	minut	poklonim	svoji	 ženi?	Za	

pogovor	na	primer	ali	za	izraz	nežnosti?	Nežnost	se	
ne	bo	končala	v	dvajsetih	minutah	(zaenkrat	še	ne,	
hvala	Bogu),	kar	pa	se	pogovora	tiče:	v	dvajsetih	
minutah	se	lahko	le	spreva,	ne	pa	tudi	pobotava	–	
zato:	raje	ne.	In,	roko	na	srce,	moja	žena	je	vredna	
več	kot	borih	dvajset	minut.
Dvajset	minut	bi	morda	 lahko	porabil	v	službi,	

ampak	ta	mi	vzame	že	tako	preveč	časa.	Torej,	ne!	
Bi	 lahko	 teh	 dvajset	minut	 prebil	 s	 prijatelji?	 Na	
klepetu	ob	kavici	ali	pivu?	Toda	…	preveč	prijateljev	
in	premalo	časa.
Če	dobro	pomislim,	je	teh	dvajset	minut	mojih.	

Sam	sem	jih	prihranil.	So	preostanek	mojega	časa.	
Torej	bi	bilo	edino	pravično,	da	 jih	porabim	zase.	
Lahko	malo	podremljem,	se	obrijem,	kaj	preberem	…	

Toda,	ko	sem	hotel	porabiti	teh	dvajset	minut,	jih	ni	
bilo	več.	Kam	so	šle?	Kje	so	dragocene	minute?	Kam	
je	izginil	moj	prihranjeni	čas,	če	je	sploh	kdaj	bil?
Toda,	 ker	 sem	 se	 namenil	 zase	 porabiti	 nekaj	

časa,	bom	to	tudi	storil.	Torej	si	bom	vzel	nekaj	časa.	
Če	bo	treba,	si	bom	ukradel	nekaj	časa!	Toda	kako	
lahko	samemu	sebi	nekaj	vzamem?	Kako	naj	sebi	
nekaj	ukradem?	Kako	lahko	prihranim	čas?	Čas	je!	
Čas	je	večen.	Le	Bog	je	bolj	večen	od	časa.	Bog	je	
začetnik	časa	in	on	ga	bo	tudi	končal	–	ko	bo	prišel	
čas	za	to.
Kako	smešno	in	nesmiselno	je	reči:	Nimam	časa,	

ko	vendar	živimo	v	času.	Čas	je!	Kako	neumno	je	
reči:	Vzel	sem	si	čas.	Podaril	sem	ti	nekaj	časa.	Kje	

sem	vzel?	Kam	sem	dal?	Čas	
je!	Kako	lahko	rečem:	Izgubil	
sem	 čas.	 Ukradel	 sem	 čas.	
Porabil	sem	čas.	Čas	je!

Imam torej čas! Vendar 
ga ne morem ne porabiti ne 
shraniti. Ne morem ga ne 
vzeti ne dati. Ne morem ga ne 
izgubiti	ne	ukrasti.	Lahko	ga	
le	zapravim.	Ali	pa	posvetim	
…	Nekomu	ali	nečemu.	In	če	
ga	bom	posvetil,	nekomu	ali	
nečemu,	 potem	me	 čakajo	
svetli	 časi.	Če	bom	svoj	čas	

posvetil,	bom	tudi	sam	svetal,	svet.	Potem	bom	luč	
sveta.	Luč	svetu.

Čas je božji dar.	Čas	ni	stvar	talenta,	sposobno
sti,	izobrazbe,	izkušenj,	ni	stvar	značaja,	zunanjosti,	
ni	stvar	mišic	…	Čas	je	božji	dar.	Dan	vsem	z	enako	
mero	in	močjo.
»Sedemdeset	 je	 doba	 našega	 življenja,	 osem

deset,	če	smo	krepki	…«	Star	sem	sedemintrideset	
let.	In	nimam	preteklosti:	Kar	je	bilo,	se	je	zgodilo	
in	 tega	ne	morem	posedovati.	 Imam	 le	spomine.	
In	nimam	prihodnosti:	Ne	moreš	imeti,	česar	še	ni.	
Imam	le	načrte	in	upanje.

Vse, kar imam, je – sedanjost.	 Ta	 čas.	 Ta	
tre		nutek,	zdaj,	z	vami,	ko	berete	moje	besede.	In	
nisem	ga	zapravil.	(Upam,	da	tudi	vi	ne.)	Posvetil	
sem	vam	ga.	Hvala!

Gregor Čušin

LE BOG JE BOLJ VEČEN OD ČASA
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PAPEŽEV VEROUK
Frančišek

VERUJEM V
SVETEGA DUHA

Jezus	 je	rekel	apostolom,	da	 jih	bo	Svetu	Duh	
»uvedel	v	vso	resnico«	(Jn	16,13),	ker	je	on	sam	
»Duh	resnice«	(Jn	15,26).
Živimo	 v	 času,	 ki	 je	 nezaupljiv	 do	 resnice.	

Benedikt	 XVI.	 je	 dostikrat	 govoril	 o	 relativizmu,	
to	 je,	 biti	 prepričan,	 da	 ni	 nič	 dokončnega,	 in	
misliti,	da	je	resnica	tisto,	o	čemer	smo	soglasni,	
ali	tisto,	kar	hočemo.	Nastaja	vprašanje,	ali	sploh	
obstoja	neodvisna	resnica?	Kaj	je	resnica?	Jo	lahko	
spoznamo?	 Jo	 lahko	 najdemo?	 Tukaj	mi	 prihaja	
na	misel	 vprašanje	 rimskega	 upravitelja	 Poncija	
Pilata,	ko	mu	je	Jezus	odkril	globoki	smisel	svojega	
poslanstva:	»Kaj	je	resnica?«	(Jn	18,37-38).	Pilat	ne	
zmore	razumeti,	da	je	Resnica	pred	njim,	ne	zmore	
videti	v	Jezusovem	obrazu	obraz	resnice,	ki	je	obraz	
Boga.	In	vendar	je	Jezus	prav	to:	Resnica,	ki	je	ob	
polnosti	časov	»postala	meso«	(Jn	1,14)	 in	prišla	
med	nas,	da	bi	jo	spoznali.	Resnice	se	ni	mogoče	
polastiti	kot	neke	stvari.	Resnico	
je	mogoče	samo	srečati.	Resnica	
ni	nekaj	v	lasti,	ampak	je	srečanje	
z	neko	Osebo.	
Toda	kdo	nam	da	spoznati,	da	

je	Jezus	Beseda	resnice,	edinoro
jeni	Sin	Boga	Očeta?	Sveti	Pavel	
uči:	»Nihče	ne	more	reči:	‘Jezus	je	
Gospod,’	razen	v	Svetem	Duhu«	
(1	Kor	12,3).	Prav	Sveti	Duh,	dar	
vstalega	Kristusa,	nam	daje	spo
znati	Resnico.	Jezus	ga	opredeli	
kot	“Parácletos”,	to	je	“Tolažnik,	
tisti,	ki	pride	na	pomoč”,	ki	nam	
stoji ob strani v podporo na poti 
spoznanja.	Med	zadnjo	večerjo	Jezus	zagotovi	učen
cem,	da	jih	bo	Sveti	Duh	učil	vsega	in	jih	spomnil	
njegovih	besed	(prim.	Jn	14,26).
Kakšno	 je	 torej	delovanje	Svetega	Duha	v	na

šem	življenju	in	v	življenju	Cerkve,	da	bi	nas	vodil	
k	resnici?	Najprej	spominja	in	utrjuje	v	srcih	vernih	
besede,	ki	jih	je	izrekel	Jezus.	In	prav	po	takih	bese
dah	je	Božji	zakon	vpisan	v	naše	srce,	kot	so	oznanili	
preroki	Stare	zaveze,	 in	postane	v	nas	načelo	za	
ocenjevanje	izbir	in	vodenja	vsakdanje	dejavnosti,	
postane	življenjsko	načelo.	Uresniči	se	velika	Ezekie-
lova	prerokba:	»Vseh	vaših	nečistosti	in	vseh	vaših	
malikov	vas	očistim	…	Svojega	duha	denem	v	vašo	
notranjost	in	storim,	da	se	boste	ravnali	po	mojih	
zakonih,	se	držali	mojih	odlokov	in	jih	izpolnjevali«	
(36,25.27).	Naša	dejanja	izhajajo	iz	naše	notranjo
sti,	zato	se	mora	naše	srce	spreobrniti	k	Bogu.	Sveti	
Duh	nas	preoblikuje,	mi	pa	se	mu	odpremo.
Kot	obljublja	Jezus,	nas	Sveti	Duh	uvaja	»v	vso	

resnico«	(Jn	16,13).	Ne	vodi	nas	samo	k	srečanju	
z	 Jezusom,	 polnostjo	 Resnice,	 ampak	 nas	 vodi	 v	

Resnico	samo,	naj	daje	vstopiti	v	vedno	bolj	glo
boko	 skupnost	 z	 Jezusom	 s	 tem,	 da	 nam	daruje	
razumevanje	Božjih	stvari.	Tega	ne	moremo	doseči	
z	lastnimi	močmi.	Če	nas	Bog	ne	razsvetli	notranje,	
bo	naše	krščanstvo	ostalo	samo	nekaj	zunanjega.	
Izročilo	Cerkve	pove,	da	Duh	resnice	deluje	v	našem	
srcu	tako,	da	vzbuja	“občutje	vere”	(sensus	fidei),	
ki	po	zatrdilu	II.	vatikanskega	koncila	daje	Božjemu	
ljudstvu,	da	se	pod	vodstvom	Učiteljstva	trdno	drži	
vere,	ki	jo	je	prejelo,	jo	poglablja	s	pravilno	presojo	
in	jo	v	polnosti	izvaja	v	življenju	(Dogm.	konst.	o	
Cerkvi,	12).	Poskusimo	se	vprašati:	ali	sem	odprt	de
lovanju	Svetega	Duha,	ga	prosim,	naj	me	razsvetli,	
naj	me	naredi	bolj	občutljivega	za	Božje	reči?	To	je	
molitev,	ki	mora	postati	vsakodnevna:	»Sveti	Duh,	
stori,	da	bo	moje	srce	odprto	Božji	Besedi,	da	bo	
moje	srce	odprto	dobremu,	da	bo	moje	srce	odprto	
Božji	lepoti	vse	dni.«	Rad	bi	vas	vse	vprašal:	koliko	

od	vas	jih	moli	vsak	dan	na	čast	
Svetemu	Duhu?	Najbrž	malo,	toda	
izpolniti	moramo	to	Jezusovo	željo	
in	prositi	vsak	dan	Svetega	Duha,	
naj	odpre	naše	srce	Bogu.
Pomislimo	na	Marijo,	ki	»je	vse	te	

besede	shranila	in	jih	premišlje
vala	v	svojem	srcu«	(Lk	2,19.51).	
Sprejemanje	 besede	 in	 resnice	
vere,	da	bi	postale	 življenje,	 se	
uresniči	in	raste	samo	z	delova
njem	Svetega	Duha.	V	tem	smis-
lu	 se	 je	 treba	 naučiti	 od	Marije	
ponovno	 doživljati	 njen	 “zgôdi	
se”,	njeno	popolno	razpoložljivost	

sprejeti	Božjega	Sina	v	svoje	življenje,	ki	se	je	od	
tistega	trenutka	dalje	spremenilo.	Oče	in	Sin	se	po	
Svetem	Duhu	naselita	v	nas:	živimo	v	Bogu	in	od	
Boga.	Pa	Bog	v	resnici	oživlja	naše	življenje?	Koliko	
stvari	mi	je	važnejših	od	Boga?
Dragi	bratje	in	sestre,	potrebni	smo,	da	nas	oblije	

luč	Svetega	Duha,	da	nas	On	uvede	v	Resnico	Boga,	
ki	je	edini	Gospod	našega	življenja.	Vprašajmo	se,	
ali	 smo	v	 tem	 letu	vere	naredili	kak	korak,	da	bi	
bolje	spoznali	Kristusa	in	resnico	vere	z	branjem	in	
premišljevanjem	Svetega	pisma,	s	študiranjem	Ka
tekizma,	z	vztrajnim	pristopanjem	k	zakramentom.	
Istočasno	se	vprašajmo,	kaj	naredimo,	da	bi	vera	
usmerjala	vse	naše	bivanje.	Biti	kristjan	“občasno”,	
samo	v	nekaterih	trenutkih,	v	nekaterih	okoliščinah,	
pri	 nekaterih	 izbirah,	 ne	 gre.	 Kristjani	 smo	 vsak	
trenutek.	Popolnoma!	Kristusova	resnica,	ki	nas	jo	
uči	in	nam	jo	daje	Sveti	Duh,	ureja	popolnoma	naše	
vsakdanje	življenje.	Prosímo	ga	bolj	pogosto,	naj	nas	
vodi	po	poti	Kristusovih	učencev.	Kličimo	ga	vsak	
dan,	tako	nas	bo	Sveti	Duh	približal	Jezusu	Kristusu.
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Angeli varuhi in nadangeli. V starem svetopi
semskem	obdobju	se	angeli	niso	razlikovali	glede	na	
poslanstvo,	ki	jim	je	bilo	zaupano.	Tako	ob	angelih,	
ki	so	bili	poslani	za	dobra	dela,	najdemo	angela	po
končevalca,	ki	je	prinesel	uničenje	hišam	Egipčanov	
(2	Mz	12,23),	angela,	ki	seje	kugo	po	Izraelu	(	2	
Sam	24,	16-17)	in	ki	udari	po	Sanheríbovi	vojski	(2	
Kr	24,16-17),	medtem	ko	je	v	Jobovi	knjigi	Satan	še	
na	nebeškem	dvoru	(Job	1,6-12;	2,1-10).	Pozneje,	
začenši	z	babilonskim	izgnanstvom,	pa	vedno	bolj	
v	sledečih	časih,	se	pod	vplivom	in	kot	reakcija	na	
iransko-babilonsko	versko	stapljanje	ureničuje	jasno	
razlikovanje	med	dobrimi	in	zlimi	angeli,	se	pa	tudi	
izostri	pojmovanje	o	njih,	so	vedno	bolj	natančno	
določene	njihove	naloge	 in	se	množi	njihovo	šte
vilo.	 Po	 eni	 strani	 je	 želja	
povzdigovati	vsepresežnost	
nevidnega	in	neizrekljivega	
Boga,	 po	 drugi	 strani	 pa	
poudariti	 slavo	 in	moč,	 ki	
se	kažeta	tako	v	naraslem	
številu	angelov	kot	v	mno
goterosti	 nalog,	 ki	 so	 jim	
zaupane.
Glede	 tega	 je	 posebno	

značilen	 nauk	 o	 angelih	 v	
Tobítovi	 in	 Danielovi	 knji
gi.	 Pri	 Tobítu	 se	 angel,	 ki	
sprem	lja,	varuje	in	pripelje	
do	srečnega	izida	vse,	česar	
se	loti	Tobija,	ne	obnaša	sa-
mo	kot	pravi	angel	varuh,	
ampak	 na	 koncu	 svojega	
poslantvo	 razodene:	 »Jaz	
sem	Rafael,	eden	od	sedmih	
angelov,	ki	stojijo	in	sto	pajo	
pred	 obličje	 Božje	 slave«	
(Tob	12,15).	Pri	Danielu	pa	
je	 poleg	 omembe	 “deset
tisočkrat	 desettisočev”	 nebeških	 bitij,	 ki	 so	 pred	
Bož	jim	 prestolom	 (Dan	 7,10),	mogoče	 spoznati	
tudi	angele,	ki	so	usmerjevalci	usode	narodov	(Dan	
10,13-21).	Poleg	tega	sta	omenjeni	imeni	dveh	od	
najvažnejših	 angelov:	 Gabriel	 in	Mihael.	 Gabriel	
razodeva	preroku	pomen	njegovih	videnj	(Dan	8,16;	
9,21),	kot	je	že	storil	neimenovani	angel	s	prero
koma	Ezekielom	(pogl.	8-11;	40-44)	in	Zaharijem	
(pogl.	1-6),	kar	pozneje	postane	običajno	v	vseh	
apokaliptičnih	spisih,	tudi	v	novozaveznem.	Mihael	
pa	je	prikazan	kot	»eden	prvih	knezov«	(Dan	10,13)	
in	kot	»veliki	knez,	ki	je	postavljen	nad	sinove	tvo
jega	ljudstva,«	torej	Izraela	(Dan	12,1).
Angeli,	ki	bdijo	nad	ljudmi	(Tob	3,17;	Dan	3,49	

sl.),	nosijo	pred	Boga	njihove	molitve	(Tob	12,12),	
so	praktično	njihovi	varuhi	(Ps	91,11)	in	se	na	nek	
način	pojavljajo	tudi	v	Novi	zavezi	(Mt	18,10).	Tako	

je	tudi	»sedem	duhov,	ki	stojijo	pred	njegovim	pre
stolom«	in	ki	so	označeni	tudi	kot	»sedem	angelov,	
ki	stojijo	pred	Bogom«	in	jih	najdemo	v	knjigi	Raz
odetje	(1,4;	8,2)	enaki	angelom	razlagalcem	videnj.	
Starozavezni	apokrifni	spisi	(tisti, ki ne spadajo v 
seznam svetopisemskih knjig; op. ur.)	navajajo	tudi	
imena	glavnih:	Uriel,	Rafael,	Raguel,	Mihael,	Sarkoel	
in	Gabriel	(prim.	Henoh	20,1-8),	toda	od	njih	sta	
v	Novi	zavezi	omenjena	samo	Gabriel	(Lk	1,19)	in	
Mihael	(Raz	12,7).
Sledeč	 poimenovanju	 “knez”,	 ki	 ga	 za	Mihaela	

upo	rablja	Dan	10,13.21in	12,1,	sveti	Pavel	govori	na	
splošno	o	“nadangelu”	(angelu	knezu),	ki	bo	moral	
dati	znamenje	poslednjega	dne.	Judovo	pismo	(v.	9)	
pripisuje	ta	grški	naslov	Mihaelu	in	šele	pozneje	je	

cerkveno	izročilo	ta	naslov	
razširilo	tudi	na	Gabriela	in	
Rafaela	in	ju	pridružilo	Mi
haelu	ter	tako	izoblikovalo	
red	nadangelov,	ki	z	angeli	
in	že	omenjenimi	kerubini	in	
serafini	oblikujejo	prve	štiri	
zbore	 angelske	 hierarhije,	
ki	obsega	še	prestole,	go
spostva,	vladarstva,	oblasti	
in	moči	(Kol	1,16;	2,10;	Ef	
1,21;	 1	 Pt	 3,22),	 ki	 tako	
doseže	število	devet.

Angeli v Jezusovem 
poslanstvu.	 Angeli	 ozna
čujejo	s	svojo	navzočnostjo	
najvažnejše	trenutke	Jezu
sovega	 življenja	 in	 usode.	
V	 evangelijih	 otroštva	 se	
Gospodov	angel	Jožefu	več-
krat	 prikaže	 v	 spanju,	 da	
mu	 svetuje	 in	 ga	 usmerja	
(Mt	1,20.24;	2,13.19).	Tudi	
rojstvo	Janeza	Krstnika	nje-

govemu	očetu	Zahariju	predčasno	naznani	Gospodov	
angel	 (Lk	1,11),	 ki	 se	potem	 razodene	kot	 angel	
navzočnosti:	Gabriel	(Lk	1,19),	isti,	ki	bo	šest	me
secev	pozneje	poslan	k	devici	Mariji	v	Nazaret	(Lk	
1,26).	Gospodov	angel	 se	 prikaže	 še	pastirjem	v	
betlehemski	noči,	da	bi	jim	oznanil	“veliko	veselje”	
Odrešenikovega	rojstva,	sledi	mu	pa	»množica	ne
beške	vojske,	ki	je	hvalila	Boga	in	govorila:
‘Slava	Bogu	na	višavah	…’«	(Lk	2,9-14).
Med	svojim	javnim	življenjem	je	Jezus	v	nepresta

nem	in	ozkem	odnosu	z	Božjimi	angeli,	“hodijo	gor	
in	dol	nad	Sinom	človekovim”	(prim.	Jn	1,51),	mu	
strežejo	v	samoti	(Mt	4,11,	Mr	1,13),	ga	krepčajo	v	
smrtnem	boju	v	Getsemaniju	(Lk	22,43)	in	oznanijo	
vstajenje	(Mt	28,2-3;	Mr	16,5-7;	Lk	24,4,	Jn	20,12).	
On	pa	govori	o	njih	kot	o	stvarnih	in	živih	bitjih,	ki	
nimajo	nobenih	potreb	človeške	narave	(Mt	22,30;	
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Mr	12,25;	Lk	20,36)	in	ki	bdijo	nad	usodo	ljudi	(Mt	
18,10),	kot	o	bitjih,	ki	so	deležna	Božje	slave	in	se	
udeležujejo	njegovega	veselja	(Lk	15,10).	V	svojem	
učlovečenju	je	bil	Božji	Sin	postavljen	»malo	nižje	
od	angelov«	(Heb	2,9),	toda	v	svojem	vstajenju	je	
bil	postavljen	nad	vsa	nebeška	bitja	(Ef	1,21)	in	se	
pred	njim	»priklonijo	vsi	Božji	angeli«	(Heb	1,6)	ter	
ga	priznavajo	za	Gospoda	(Raz	5,11	sl.),	kajti	»vse	
je	bilo	ustvarjeno	po	njem	in	zanj«	(Kol	1,16).	Tudi	
njim	je	neznan	dan	njegovega	povratka	za	končno	
sodbo	 (Mt	 24,26),	 bodo	 pa	 njeni	 izvrševalci	 (Mt	
13,39.49;	24,31),	šli	bodo	pred	njim	in	ga	sprem-
ljali	 (Mt	 25,31;	 2	 Tes	 1,7;	 Raz	 14,14-16),	 zbrali	
bodo	izvoljene	od	vseh	koncev	sveta	(Mt	24,31;	Mr	
13,27)	in	vse	hudobne,	ki	delajo	zlo,	bodo	pahnili	v	
“ognjeno	peč”	(Mt	13,41-42).

Angeli v življenju Cerkve.	 Cerkev	 je	 vero	 v	
obstoj	angelov	podedovala	od	Izraela	in	jo	ohranja	
s	preprostostjo	ter	enakim	spoštovanjem	in	čašče
njem,	ne	da	bi	se	ustavljala	ob	fantastičnem	razgla
bljanju,	ki	je	značilno	za	velik	del	pozne	judovske	
literature.	Nova	 zaveza	 poudarja,	 kot	 smo	 videli,	
njihov	nižji	položaj	in	odnos	podložnosti	Kristusu,	in	
to	tudi	v	Cerkvi,	ki	je	njegovo	telo	(Ef	3,10).	Proti	

tistim,	ki	so	v	svojih	domnevnih	videnjih	v	angelih	
videli	najvišje	voditelje	sveta,	pa	Pismo	Kološanom	
(3,18)	odločno	obsoja	preveliko	čaščenje	angelov,	
ki	so	jim	ga	izkazovali	(prim.	Raz	22,8-9).
Delovanje	angelov	je	tudi	zelo	priznano	predvsem	

v	odnosu	do	širjenja	Božje	besede.	O	tem	veljavno	
pričajo	Apostolska	dela.	Dva	angela	v	človeški	podobi	
razkrijeta	enajsterim,	da	bo	»ta	Jezus,	ki	je	bil	vzet	
od	vas	v	nebo,	prišel	tako,	kakor	ste	ga	videli	iti	v	
nebo«	(Apd	1,11).	Gospodov	angel	osvobodi	apo
stole	iz	ječe	(Apd	5,19;	12,7-10),	spodbudi	diakona	
Filipa,	naj	gre	na	cesto	proti	Gazi,	da	bi	se	pridružil	
evnuhu	kraljice	kandáke	(Apd	8,26),	se	prikaže	stot-
niku	Korneliju	in	mu	pokaže	pot	k	odrešenju	(Apd	
10,3;	11,13),	prikaže	se	tudi	Pavlu	na	poti	v	Rim	
in	mu	zagotovi,	da	se	bo	z	vsemi	sopotniki	rešil	po	
brodolomu	(Apd	27,23).	Razodetje	pa	poroča,	da	
angeli	 nosijo	Bogu	molitve	 svetih	 (Raz	5,8;	8,3),	
varujejo	Cerkev	in	se	skupaj	s	svojim	poglavarjem	
Mihaelom	borijo	za	njeno	odrešenje	(Apd	12,1-9).
Vredno	je	tudi	omeniti,	da	so	angeli	ob	pravičnih,	

da	jih	spremijo	v	raj	(Lk	16,22),	pa	tudi	na	zemlji	
se	udeležujejo	bogoslužnih	zborov	(1	Kor	11,10)	in	
spremljajo	borbe	pričevalcev	za	evangelij	(1	Kor	4,9).

Angeli so svetle lučke v naših življenjih.
Angeli nas vedno varujejo in vodijo – podnevi in ponoči.

Angeli niso nikoli predaleč, da bi nas slišali.
Angeli so vedno ob nas, ko jih potrebujemo.

Angeli pridejo v vseh oblikah, velikostih in barvah.
Angeli pomagajo vsakomur v pravo smer... navzgor.

Angeli nikoli ne pozabijo tistega, kar je resnično pomembno.
Angeli vedo, kako osvetliti pot.

Angeli nam kažejo smer.
Angeli nas nežno potrepljajo po ramenu, da nadaljujemo svojo pot.

Angeli vedno dvignejo našega duha.
Angelov ne skrbi za nas – zaupajo v nas.

Angeli pazijo na nas z ljubeznijo.
Angeli cenijo na tebi tisto, kar si mislil, da ne bo nikoli nihče opazil.

Angeli v vsakodnevno življenje prinašajo nebeško dimenzijo.
Angeli niso samo nad nami, so tudi v nas.

Angeli so varuhi naših duš.
Angeli nam pomagajo, da se osvobodimo mreže negativnosti.

Angeli nam pomagajo razpreti krila in poleteti.
Angeli nosijo sporočila ljubezni.

Angeli so ljubezen, ki premaga sovraštvo.
Angel nam zagotavlja, da lahko raziščemo univerzalne resnice.

Angel v hiši bo varoval vašo družino ponoči in podnevi.
Angeli nas spodbujajo ustvariti srečen dom, ki bo negoval naše duše.

Angeli imajo odprte roke in iščejo našo ljubezen.
Angeli ničesar ne skrivajo in vse vidijo.

Angeli lahko letijo direktno v bistvo zadeve.
Angeli so varuhi vrat v dušo.

Angeli verjamejo v čudeže.
Angeli nimajo omejitev, pripravljeni pa so spoštovati tvoje.

Angeli ne bežijo stran od življenja, ampak mu letijo nasproti.
Angel je nekdo, ki dvigne tvojega duha – pravi prijatelj.

Angel lahko osvetli najtemnejšo pot.
Angeli pogosto delajo skriti za glavnimi prizorišči.

Angeli nas vidijo takšne, kot smo, in všeč jim je, kar vidijo.
Angeli so luč, ki osvetljuje božanskost naše duše.

Naši angeli varuhi so naši spremljevalci skozi vse življenje.
Angeli varuhi nimajo nikoli počitnic.

Če bi bili vsi kot angeli, bi bil svet nebeški prostor.
Če iščeš angela z odprtim srcem, ga boš vedno našel.

Toplina angelove luči lahko poživi in razsvetli cel svet.
Medtem ko spimo, se angeli pogovarjajo z našimi dušami.

Bog je vsakemu od nas dal angela, da nas varuje z ljubeznijo.
Vsak ima svojega lastnega angela.

NEKAJ MISLI O ANGELIH
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Počasi,	po	drobnih	kapljicah,	kot	solze,	ki	tečejo	
iz	oči,	se	počasi	odpira	srce	in	lahko	tudi	nekaj	za
čutimo.	Morda	najprej	jezo,	ker	je	veliko	laže	in	bolj	
varno	biti	jezen	na	ves	svet,	mogoče	na	osebo,	ki	je	
odšla,	mnogokrat	na	zdravnika	in	medicinsko	osebje,	
ki	niso	znali	pokazati	nobenega	sočutja,	velikokrat	
na	Boga,	da	je	kaj	takega	dopustil.	Dokler	se	lahko	
jezimo,	je	v	naši	zavesti	še	vedno	občutek,	da	imamo	
stvari	vsaj	malo	pod	nadzorom,	se	vsaj	malo	lahko	
zavarujemo.	In	vse	to	je	v	redu.	Vse	to	pomaga,	
da	obstanemo,	vse	to	nas	pripravlja	na	soočenje	z	
žalostjo,	globoko	pretresljivo	žalostjo,	ob	kateri	se	
nam	zdi,	da	se	tresejo	gore,	bučijo	morja,	a	vseeno	
je	tako	tiha	kot	smrt	sama.
Tej	globoki	žalosti	se	mnogokrat	pridružita	obup	

in	depresija.	Nenadoma	noč	postane	vse,	kar	nas	v	

življenju	veseli	in	kar	čakamo	z	največjim	veseljem.	
Spanje	in	v	tem	malo	upanje:	morda	zopet	pride.	In	
vsakič,	ko	se	srečaš	z	njim	ali	njo	v	snu,	je	naslednje	
jutro	še	močnejša	želja,	da	bi	spet	prišla	noč.	Morda	
pa	sploh	ne	moremo	več	spati,	iščemo	nove	in	nove	
zaposlitve,	izzive,	tudi	hrana	lahko	velikokrat	posta
ne	veliko	več	kot	le	hrana.	In	tudi	to	je	v	redu,	je	
del	procesa	rasti	naših	duš.	Ko	se	uspemo	počasi,	v	
varnem	okolju	bližnjih	ali	morda	skupine	žalujočih,	
soočiti	z	žalostjo,	obupom,	izgubo,	bolečina	počasi	
pojenja.
Občutju	 žalosti	 se	 lahko	 pridruži	 tudi	 občutje	

osramočenosti.	Zakaj	se	je	to	zgodilo	ravno	nam?	
Kako	naj	se	sedaj	obnašamo?	Ali	lahko	jokamo?	Tisoč	
vprašanj,	ki	nimajo	odgovorov,	a	skelijo	še	dolgo.
Na	koncu	tega	temnega	čustvenega	gozda	nas	

Tanja Bučar

SESTRA SMRT
Kot	vsako	leto	je	spet	prišel	čas,	ko	nas	tudi	nara

va	spomni	na	minljivost,	umiranje,	smrt.	Tako	nara
ven,	edinstven	proces	sproža	neverjetno	globoka	in	
močna	čustva	v	vsakem	od	nas.	Kot	rojstvo	je	tudi	
smrt	neizogiben	del	življenja.	Je	eden	najmočnejših	
procesov,	ki	omogoča	preobrazbo	našega	notranjega	
življenja.	Vse	se	obrne	navznoter	in	utihne.	Kot	v	
naravi.
To	je	priložnost,	da	se	srečamo	z	lastno	minlji

vostjo,	z	minljivostjo	materialnega	sveta.	Kaj	nam	
ostane,	ko	se	enkrat	zavemo,	da	je	vse,	prav	vse	

okrog	nas	minljivo,	tako	končno?	Pred	to	resnico,	
ki	v	našo	zavest,	v	naše	srce	zareže	z	ostrino	noža,	
lahko	pobegnemo	ali	pa	jo	objamemo	in	sprejmemo	
ta	dar,	ki	naše	življenje	lahko	oplemeniti	in	ga	naredi	
bolj	polnega	in	resničnega.	Sodobna	družba	je	na
ravnana	k	bežanju	pred	temi	občutki,	želimo	se	skriti	
in	prikriti	boleča	občutja	poslavljanja,	odhajanja	in	
minljivosti.	A	vseeno	 se	vsak	od	nas	prej	 ali	 slej	
sreča	s	smrtjo	iz	oči	v	oči.	Lahko	bežimo	pred	temi	
občutki	vse	življenje,	če	ne	prej,	se	bomo	na	koncu	
svoje	zemeljske	poti	srečali	z	vsem,	kar	prinaša.

razumeti in čutiti izgubo
Dokler	lahko	minljivost	in	umiranje	opazujemo	z	

varne	razdalje	v	naravi	ali	nekje	“drugje”,	se	nas	ne	
dotakne	v	vsej	svoji	mogočnosti	in	silovitosti.	Seveda	
lahko	sočustvujemo,	poskušamo	razumeti,	a	šele	ko	
postane	to	naša	osebna	izkušnja,	spoznamo,	da	se	
procesa	žalovanja	 in	poslavljanja	ne	da	razumeti,	
lahko	se	ga	le	začuti.	Razumsko	se	tega	procesa	ne	
da	opisati;	je	nekaj,	kar	
lahko	začutimo	in	doja
memo	šele,	ko	se	zgo
di.	Izguba	bližnje	osebe	
je	v	svoji	tragičnosti	in	
obenem	odrešenjskosti	
nedoumljiva.
Tako	kot	je	bilo,	ne	

bo	nikoli	več.	Z	odho
dom	ljubljene	osebe	je	
življenja,	kot	smo	ga	poznali	do	tedaj,	nepreklicno	
konec.	Poti	nazaj	ni	več.
Od	 tod	 naprej	 gre	 pot	 kot	 skozi	 temen	 gozd	

čustev,	 skozi	 globoko	 soočanje	 s	 seboj,	 z	 vsemi	
mogočimi	čustvi,	ki	nas	preplavljajo,	popolne	izgub-
ljenosti,	 žalosti	 in	depresije,	 jeze,	osramočenosti,	
obupa	in	spet	jeze	in	globoke	žalosti	 in	…	počasi,	

počasi	iskanja	svojega	mesta	v	drugačnem	svetu.	V	
tem	procesu	postanemo	tudi	sami	drugačna	oseba.
Ko	pride	čas	in	se	moramo	posloviti	od	ljubljene	

osebe,	pomembne	v	našem	življenju,	to	v	nas	sproži	
neverjeten	proces,	pravi	čustveni	orkan.	Prebudi	se	
ogromno	čustev,	ki	poleg	globoke	žalosti	pretresajo	
zavest,	zato	se	naše	telo	mnogokrat	zavaruje	pred	

preveliko	 količino	 teh	
močnih	dražljajev.

Najprej ponavadi o 
pazimo	šok	in	popolno	
zanikanje.
Kako	se	posloviti	od	

ljubljene	 osebe,	 kako	
doumeti,	da	nikdar	več	
ne	bo	stopila	skozi	vra
ta?	Kako	boli,	ko	se	ne-

nadoma	zavemo,	da	čakamo	na	telefonski	klic,	ki	
ga	nikoli	več	ne	bo,	in	kličemo	številko,	na	kateri	se	
nihče	več	ne	oglasi?
Morda	so	v	nas	uprte	oči	malih,	nedolžnih	bitij,	

ki	vse	čutijo	z	nami,	a	ne	upajo	jokati,	ker	potem	
jokamo	tudi	mi	in	lahko	umremo	še	mi.	Seveda	lahko	
temu	sledi	le	zanikanje,	popolno	zanikanje!

proces žalovanja
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Navodil	za	žalovanje	preprosto	ni,	vsakdo	žaluje	
in	se	z	izgubo	sooča	na	edinstven	način,	tako	kot	
je	 bil	 njegov	 odnos	 z	 ljubljeno	 osebo	 edinstven,	
tako	kot	je	on	sam	v	svojem	bitju	edinstven.	Veliko	
laže	je	žalovati	in	preživljati	vse	čustvene	procese,	
če	je	z	nami	nekdo,	ki	vzdrži	z	nami	v	žalosti,	jezi,	
osramočenosti,	šokiranosti,	v	vsem,	kar	se	nam	ob	
tem	dogodku	prebudi.	Da	je	nekdo	ob	nas,	ki	nas	ne	
želi	potolažiti	ali	razveseliti	le	zato,	ker	mu	je	ob	nas	
težko,	ki	nas	ne	obsoja,	če	se	jezimo,	čutimo	sram	
ali	karkoli	drugega.	Žalost	čisti	dušo,	vsaka	izjokana	
solza	dela	dušo	čistejšo	in	svetlejšo,	zato	ji	moramo	
pustiti,	da	preprosto	je,	čeprav	boli.	Neprecenljivo	

navodil za žalovanje ni

je,	če	v	tem	procesu	lahko	ohranimo	in	poglobimo	
vero	in	zaupanje	v	Boga.	Bog	postane	edina	resnična	
opora	v	vsem	minljivem	svetu	okrog	nas.	Mnogi	se	v	
tem	procesu	povsem	na	nov	način	ali	pa	prvič	srečajo	
z	Bogom.	A	nekateri	se	v	bolečini	in	obupu	odvrnejo	
od	Boga.	Že	sama	misel	na	to,	koliko	osamljenosti	
in	obupa	preživljajo,	tako	boli.
Bojimo	se	smrti,	ker	v	sebi	slutimo,	da	je	naša	

duša	večna.	Smrt	je	le	prehod	v	novo	razsežnost.	
Naši	bližnji	 so	vedno	z	nami	 in	 še	kako	živi.	 Prvi	
november	naj	bo	zato	opomin	in	spomin	na	resnič
no	 življenje,	 večno	 življenje	v	Bogu	 in	bolj	 polno	
življenje	tu	na	zemlji.

čaka	sprijaznjenje	z	 izgubo,	pomiritev	s	situacijo.	
Najdemo	novo	mesto	v	svetu.	A	tudi	to	ne	pride	v	
trenutku,	ampak	počasi	 in	zanesljivo.	Za	vsakega	
od	nas	natanko	ob	pravem	času.
Nikoli	v	resnici	ne	odžalujemo	do	konca,	nikoli	se	

ne	poslovimo	do	konca.	Žalovanje	je	trajen	proces,	

ki	zaznamuje	naše	življenje.	Čeprav	na	tem	svetu	
izgubimo	ljubljeno	osebo,	za	vedno	ostane	del	nas,	
vedno	 je	z	nami	 in	ob	nas.	Ne	glede	na	to,	kako	
gre	naše	življenje	dalje,	tudi	če	kdaj	začnemo	nov	
odnos.	Nov	odnos	je	povsem	nov	in	edinstven,	zato	
nikakor	ne	nadomešča	prejšnjega.

Valentino Castriota

MOLITEV OB PRIJATELJEVI SMRTI
Lahko je misliti, Gospod, na tvoj križ
 in biti komaj kaj ganjen ob filmu na veliki petek.
  Je pač tvoja smrt, Gospod.

Lahko je častiti Marijo, tvojo mater
 in si jo predstavljati tudi pod križem.
  Bila je pač njena bolečina.

Lahko se je veseliti, Gospod,
 v velikonočni noči.
  Je pač tvoje vstajenje.

Toda kadar gre za sina, brata, prijatelja,
 naenkrat vse postane težko.

Iščemo smisel in odgovor,
 ki ga ne moremo najti.
Kako majhna in krhka je naša vera!

Tole je naša  molitev danes:

Naredi našo vero pristno in močno;
 pomagaj nam vedro sprejeti tvoje načrte tudi,
  kadar so nerazumljivi,
 v prepričanju, da ima vsaka stvar v tebi svoj pomen.

Pomagaj nam jokati, toda z upanjem,
 in opevati tvoje vstajenje,
  pa ne z besedami, ampak s svojim življenjem.
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Najprej	to:	čez	tristo	let	bodo	govorili	o	mračnem	
in	 krvoločnem	dvajsetem	stoletju.	Rekli	 bodo,	 da	
so	takrat	živeli	nerazumni	 ljudje,	ki	so	se	pobijali	
med	seboj	 in	v	pohlepu	po	več	gmotnih	dobrinah	
uničili	skoraj	cel	planet.	Rekli	bodo,	da	so	v	dvaj
setem	stoletju	živeli	duhovno	najbolj	plitvi	ljudje	v	
zgodovini	človeštva.	Tako	plitvi,	da	niso	mogli	rešiti	
niti	svetovnega	problema	lakote,	ko	so	vendar	imeli	
dovolj	hrane	za	vse.	Ljudje	dvajsetega	stoletja	bomo	
prikazani	kot	moralne	zgube.
Ocene	za	nazaj	so	običajno	zelo	ozke,	površne,	

pogojene	 z	 opravičeva
njem	in	poveličevanjem	
sedanjega	časa	ter	oku
žene	s	to	ali	ono	ideologi
jo.	To	toliko	bolj	velja	za	
ocenjevanje	 srednjega	
veka,	saj	ga	od	enciklo
pedistov naprej obrav
navajo	v	okviru	protikr
ščanske	polemike.	Ker	je	
razsvetljenstvo	sebe	ra
zumevalo	kot	naslednjo	
veliko	stopnjo	v	razvoju	
človeštva,	je	predhodna	
obdobja	 tendenciozno	
označevalo	 za	 temna.	
Takrat	 je	 nastala	 črna	
legenda	o	katoliški	Cer
kvi,	ki	jo	še	danes	mora	
na	pamet	znati	vsak	slo-
venski	 gimnazijec,	 do	
onemoglosti	pa	jo	vedno	
znova	trobentajo	neka
teri	levi	mediji.	To	je,	da	
je	 Cerkev	 v	 srednjem	
veku	 povzročala	 fana
tične	 križarske	 vojne,	
dušila	 ljudi	z	 inkvizicijo	
in	 zažigala	 čarovnice.	
Čeprav	 ima	 vsaka	 od	
teh	 trditev	 realno	zgodovinsko	ozadje	 in	govori	o	
neki	realni	(so)krivdi	Cerkve,	je	vendar	nestrokovno	
in	nepošteno,	da	ves	srednji	vek	in	vse	delovanje	
Cerkve	krčimo	na	teh	nekaj	črnih	točk.
Vsak	od	teh	pojavov	zahteva	dodatne	razlage	in	

pogled	iz	več	zornih	kotov.	Tako	odkrijemo,	da	so	
kakšno	križarsko	vojno	sprožili	zaneseni	laiki	brez	
podpore	Cerkve	ter	da	so	se	kakšne	bitke	z	musli
mani	končale	z	zglednimi	diplomatskimi	kompromisi,	
ki	jih	verski	fanatiki	gotovo	ne	bi	zmogli.	Odkrijemo,	
da	je	bila	inkvizicija	sodišče,	ki	je	vendarle	upošte
valo	tudi	določen	pravni	red,	torej	ni	samo	obsojalo,	
temveč	tudi	oproščalo.	Odkrijemo,	da	se	je	uradna	

Cerkev	(nekateri	nemški	škofje)	znala	že	takoj	na	
začetku	gonje	proti	čarovnicam	distancirati	od	tega	
pojava	ter	od	zloglasne	knjige	“Kladivo	čarovnic”.
Druga	pot,	da	odgovorimo	na	očitke	o	temnem	

srednjem	veku,	je,	da	pokažemo	na	številne	svetle	
zgodbe	 in	 sile	 srednjega	 veka,	 o	 katerih	 seveda	
naši	 idejni	nasprotniki	ne	vedo	nič	ali	 komaj	kaj.	
Večina	misli,	da	je	novi	vek	nastal	kot	prekinitev	s	
srednjim	vekom	in	kot	nekakšno	zapoznelo	nadalje
vanje	antike.	Krščanstvo	je	razumljeno	kot	tisočletni	
(temni)	 tujek,	ki	naj	bi	prekinil	mogočno	(svetlo)	

zgodbo	 duha,	 ki	 so	 jo	
začeli	grški	filozofi.	Da	je	
ta	pogled	na	zgodovino	
še	kako	živ,	 smo	videli	
v	debati	o	(ne)omembi	
krščanstva	 v	 uvodu	 v	
evropsko	ustavo.
Da	novi	vek	vendarle	

izhaja	iz	srednjega	veka,	
poglejmo	po	naslednjih	
treh	 velikih	 imenih.	 V	
sr	cu	 srednjega	veka	 je	
deloval	Anzelm	Canter
buryjski,	ki	se	v	svojem	
znamenitem	ontološkem	
dokazu	 za	 obstoj	 Boga	
ni	opiral	na	Sveto	pismo	
ali	na	avtoriteto	Cerkve,	
temveč	le	na	razum.	Na-
to	je	prišel	Albert	Veli	ki,	
ki	 je	 bil	 nekakšen	pra
enciklopedist	 ter	 se	 je	
med	drugim	tudi	trudil,	
da	 bi	 grške	 filozofe	 iz	
arabščine	prevedli	v	la
tinščino.	Antiko	je	torej	
začel	spoštljivo	odkrivati	
že	srednji	vek.	Albertov	
učenec	Tomaž	Akvinski	
je	 že	 črpal	 iz	 prevede

nega	Aristotela	 in	v	svojem	kiklopskem	opusu	na	
visoko	raven	postavil	zaznavo	s	čutili	ter	obdelavo	
empiričnih	podatkov	z	razumom,	kar	je	bila	dobra	
podlaga	za	razvoj	srednjeveških	univerz	in	znanosti	
sploh.
Ti	 trije	 srednjeveški	 razumniki	 so	 bili	 daleč	 od	

mračnjaštva	in	njihov	pozitivni	vpliv	je	bilo	čutiti	vse	
do	moderne	dobe.	Cerkev	jih	je	razglasila	za	svet-
nike,	kar	vsemu	doda	višjo	sporočilnost.	Namreč,	
da	gresta	svetost	in	razum	z	roko	v	roki	in	korak	za	
korakom	gradita	boljši	svet.
Srednji	vek	je	bil	tak	korak	naprej.	Počasen,	dra

matičen,	a	korak	naprej.

P. Branko Cestnik

TEMNI VEK
Vprašanje: Večkrat slišim očitek, da smo kristjani “srednjeveški”. Pravijo, da smo iz temnega srednjega 

veka. Kaj je bilo narobe s srednjim vekom?
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»Če	 je	Mojzes	 eden	 od	 častitljivih	 patriarhov	
izvoljenega	ljudstva,	je	pater	Vladimir	prav	gotovo	
eden	od	častitljivih	patriarhov	slovenskega	naroda.	
Prišel	 bo	 čas,	 ko	 bomo	 Slovenci	 bolj	 očiščeni	 v	
etični	 zavesti	 in	 poštenosti.	 In	 takrat	 bomo	 tudi	
bolj	 sposobni	 razumeti	 in	 ceniti	mnogotera	 dela	
patra	 Vladimirja.«	 Tako	 je	 soboški	 škof	 Peter	
Štumpf	 v	 nedeljo,	 15.	 septembra,	 v	 župnijski	
cerkvi	v	Dravljah	primerjal	slavljenca	p.	Vladimirja	
Kosa	 s	 starozaveznim	očakom	 in	dodal,	 da	 je	60	
let	redovnega	življenja	patra	Vladimirja	ena	sama	
zgodba	o	Bogu.	»V	tej	zgodbi	se	naš	jubilant	samo	
podpisuje	 kot	 pisec.	 Glavna	 oseba	 zgodbe	 pa	 je	
Bog,	ki	se	v	njej	razodeva	kot	previdnosten,	ljubeči,	
skromen,	zvesti,	velik	v	dostojanstvu,	modrosti	in	
zelo	velikodušen	s	svojimi	darovi	–	seveda	najprej	v	
korist	samega	p.	Vladimirja,	še	
bolj	pa	v	korist	mnogih	ljudi,	ki	
jih	jubilant	nagovarja	s	svojim,	
Bogu	posvečenim	življenjem.«	
Da	v	dolgem	redovniškem	življe-
nju	p.	Vladimirja	 lahko	ves	čas	
opažamo	velik	napor,	kako	svo-
bodo	povsem	dati	na	razpolago	
Bogu	in	ljudem,	je	še	dejal	škof	
Štumpf:	 »Z	 intelektualnim	 in	
kul		turnim	ustvarjanjem	sebi	 ni	
hotel	skovati	slave	in	časti	med	
filozofi	in	pesniki,	da	bi	ga	poveličevali.	Opremil	se	
je	s	ponižnostjo	in	preprostostjo,	da	je	lahko	ostal	v	
intimnem	prijateljstvu	z	Bogom.«
P.	Vladimir	Kos,	letnik	1924,	po	rodu	Prekmurec,	

je	že	v	bogoslovju	razmišljal	o	misijonskem	delu.	
Računal	je,	da	se	bo	ponudil	za	misijonarja	v	Afriki,	
a	so	mu	predstojniki	rekli,	da	so	večje	potrebe	na	
Japonskem.	»P.	Vladimir	je	naročilo	sv.	Ignacija,	naj	
gre	jezuit	tja,	kjer	je	najbolj	potreben,	kamor	drugi	
ne	gredo,	uresničil	na	svoj	način.	V	razpoložljivosti	
je	šel	do	skrajnih	meja,«	je	dejal	provincial	p.	Milan	
Bizant.	»Poslani	ste	bili	na	Japonsko,	kjer	ste	dali	na	
razpolago	ne	le	intelektualne	sposobnosti,	ampak	ste	
dali	svoj	čas	tudi	mnogim	sirotam.	Kot	je	naročil	že	
Ignacij,	naj	jezuiti	modrujejo	teološko,	ampak	naj	
tudi	karitativno	delujejo.«	Leta	1956	je	p.	Vladimir	
prišel	na	Japonsko.	Predaval	je	na	tokijski	jezuitski	
univerzi	Sophia	–	sprva	angleščino	in	nemščino,	ka
sneje	še	teologijo	in	filozofijo,	saj	je	med	pripravami	
za	misijone	v	Rimu	doktoriral	pri	sobratu,	filozofu	p.	

Truhlarju.	Ob	dopoldnevih	se	je	tako	gibal	v	visokem	
miselnem	svetu,	preostali	čas	je	delal	med	cunjarji	in	
pobiralci	smeti.	»Pol	moje	pisarne	na	univerzi	je	bilo	
skladišče,	sodelavci	so	mi	prinašali	stvari,	da	sem	
jih	razdelil	med	revne.	Seznanjal	sem	profesorje	in	
študente	z	življenjem	revnih	v	misijonskem	zaveti
šču	in	prek	njih	in	njihovih	priporočil	sem	prišel	do	
ljudi,	ki	na	Japonskem	razpolagajo	z	denarjem,«	je	
povedal	v	enem	od	številnih	pogovorov	v	Družini.	
Škof	Štumpf	 je	na	nedeljskem	slavju	dejal,	da	 je	
to,	kar	sedaj	oznanja	 in	dela	papež	Frančišek,	p.	
Kos	delal	že	pred	mnogimi	desetletji:	»Znanstveni	
razmislek	 bo	 imel	 znotraj	 Cerkve	 svojo	 vrednost	
le,	če	bo	vstopil	v	konkretno	tragiko	človeka.	Ko	p.	
Vladimir	kljub	častitljivi	starosti	še	vedno	vztraja	pri	
karitativnem	delu	med	revnimi	otroki	v	predmestju	

Tokia,	da	bi	 jih	osvobodil	oko
vov	 revščine,	prepričljivo	kaže	
na	 pravilnost	 teologije	 papeža	
Frančiška,	ki	prinaša	v	ta	svet	
veliko	življenja.«
Širša	slovenska	javnost	pa	p.	

Vladimirja	Kosa	zadnje	desetletje	
spoznava	predvsem	kot	pesnika.	
Prve	njegove	pesniške	zbirke	so	
sicer	izšle	na	tujem,	v	taborišču	
Peggez	na	Koroškem	in	kasneje	
v	Argentini,	kjer	je	imel	dobrega	

prijatelja,	 letošnjega	 Prešernovega	 nagrajenca	
Zorka	Simčiča	–	na	slavju	v	Dravljah	sta	povedala,	
da	se	poznata	že	75	let,	od	leta	1972	do	prejšnjega	
meseca	pa	sta	si	izmenjala	več	kot	200	pisem.	Od	
leta	1998	pa	je	v	različnih	slovenskih	založbah,	med	
njimi	tri	tudi	pri	založbi	Družina,	izšlo	več	kot	dvajset	
Kosovih	pesniških	zbirk,	filozofskih	spisov,	religioznih	
razprav	in	esejev.	Literarna	stroka	je	p.	Vladimirja	
Kosa	kot	“največjega	pesnika	emigracije”	uvrstila	v	
novi	leksikon	Slovenska	književnost.	Pesniški	svet	p.	
Vladimirja	je	po	maši	v	draveljski	župnijski	dvorani	
predstavil	Lev	Detela,	pesmi	pa	je	bral	igralec	Pavle	
Ravnohrib.
Ob	koncu	je	p.	Milan	Bizant	povedal	anekdoto,	ki	

veliko	pove	o	čilosti	in	hudomušnosti	slavljenca.	Ko	
sta	se	pred	dnevi	peljala	k	p.	Marijanu	Šefu,	da	mu	
voščita	za	rojstni	dan,	mu	je	provincial	na	poti	ome
nil,	da	bo	prihodnje	leto	praznoval	še	eno	obletnico,	
90	let	življenja,	p.	Vladimir	pa	mu	je	odgovoril:	»No,	
ja,	morda	jih	bo	tudi	še	sto.«

Ksenja Hočevar

ŠESTDESETLETNA ZGODBA
O BOGU

P. Vladimirja Kosa poznajo vsi bralci mesečnika Ave Maria. Ni samo pesnik, ampak tudi duhovit opi-
sovalec prigod, ki jih hrani v svojem “misijonskem cekarju”. P. Vladimir je jezuit in je septembra letos v 
Dravljah praznoval 60-letnico redovnih zaobljub. Takrat je nastal tale zapis in bil objavljen v Družini 22. 
septembra. In nikar mi ne očitajte, zakaj se nisem z njim pogovoril tudi jaz. Najini obiski Slovenije so 
časovno različni, tako da ne prideva skupaj, po računalniškem programu Skype pa tudi ni šlo, ker je pater 
pristaš pisalnega stroja. Tako mi ne kaže drugega, kot zapis iz Družine ponatisniti. p. Bernardin



NOVEMBER – AM – 2013342

68letna šola življenja
»Učitelj	 naj	 tudi	 učencem	vtisne	 v	 glavo	 zlato	

vodilo,	ki	pravi,	da	se	človek	nikoli	ne	izuči,	in	da	
vse	naše	življenje	ni	nič	drugega	kot	vedna	šola	in	
preskušnja,«	je	zapisal	Andrej	Praprotnik	v	stanov-
skem	glasilu	Učiteljski	Tovariš.
Njegova	življenjska	šola	je	trajala	oseminšestde

set	let.	Začela	se	je	9.	novembra	1827	v	Podbrezjah	
na	Gorenjskem.	V	skrivnost	abecede	ga	je	uvajal	
tamkajšnji	župnik	Franc	Pirc,	preden	je	šel	v	Ame
riko	pomagat	Baragu	kot	misijonar	med	Indijanci.	
Osnovno	šolo	je	obiskoval	v	Šenčurju,	kjer	je	živel	
pri	 stricu	Jakobu	(1835-1838),	potem	pa	 je	
šolanje	nadaljeval	na	glavni	šoli	v	Kranju,	
kjer	je	bil	učni	jezik	nemški.	»Slovensko	
govoriti	nam	je	bilo	ojstro	prepovedano.«	
Leta	1841	je	odšel	v	Ljubljano	in	se	na	
dveletni	pripravnici	usposobil	za	učite
lja.	Njegovo	prvo	službeno	mesto	so	
bile	rodne	Podbrezje,	kjer	je	poučeval	
dve	leti.	Po	opravljenem	učiteljskem	
izpitu	je	v	revolucionarnem	letu	1848	
odšel	poučevat	v	Kamno	Gorico.	Leta	
1851	ga	najdemo	že	na	glavni	šoli	v	
Škofji	Loki.	Opravil	je	izpit	iz	slovenšči
ne	in	 leta	1853	odšel	na	novoustano
vljeno	šolo	na	Dobrovi	pri	Ljubljani.	Od	
tam	je	leta	1858	prišel	na	šentjakobsko	
deško	šolo	v	Ljubljani,	kjer	je	ostal	do	upo
kojitve	(1890).	Na	vseh	naštetih	postajah	je	
ob	svojem	poklicnem	delu	deloval	kot	organizator	
učiteljstva	in	strokovni	pisec,	kot	sestavljalec	učbe
nikov	ter	pesnik	in	pisatelj.
Zadnjo	 življenjsko	 “učno	uro	mu	 je	 odzvonilo”	

25.	junija	1895	v	Ljubljani.

Učiteljsko društvo
in Učiteljski Tovariš
Andrej	Praprotnik	je	poučeval	45	let	(1845-1890)	

in	v	tem	času	so	se	razmere	na	področju	osnovnega	
šolstva	korenito	spremenile.	Ko	je	službo	nastopil,	
je	bil	v	veljavi	avstrijski	šolski	zakon	iz	leta	1805,	
po	katerem	je	prejšnji	državni	nadzor	nad	šolami	
nadomestil	cerkveni.	Župniki	so	bili	krajevni	šolski	
nadzorniki:	nadzirali	so	vsebino	in	metodo	pouka,	
vedenje	učencev	in	učiteljev	ter	odnos	staršev	do	
šole.	Nad	njimi	 so	bili	 dekanijski	 šolski	nadzorni
ki,	najvišja	šolska	oblast	pa	so	bili	škofijski	šolski	
nadzorniki.	 Ko	 so	 nemški	 liberalci	 dobili	 večino	 v	
dunajskem	parlamentu,	so	poskrbeli,	da	je	leta	1869	

izšel	osnovnošolski	zakon,	ki	je	odpravil	cerkveni	in	
spet	uvedel	državni	nadzor	nad	šolami.	Uzakonil	je	
boljšo	pedagoško	izobrazbo	učiteljev,	je	pa	razdelil	
duhove	 in	 večino	 učiteljstva	 sčasoma	 pripeljal	 v	
liberalni	tabor.
Te	spremembe	so	narekovale	potrebo,	da	se	uči

telji	povežejo	in	tako	je	bilo	leta	1868	ustanovljeno	
Učiteljsko	društvo	za	Kranjsko,	medtem	ko	so	učitelji	
na	Štajerskem	in	Koroškem	imeli	svoja	društva.	V	
njih	so	si	prizadevali	za	izboljšanje	svojega	gmotne
ga	položaja,	za	boljšo	izobrazbo	in	skupaj	so	preuče
vali	politična	dogajanja,	povezana	s	šolo.	»V	teh	letih	

so	se	morali	učitelji	odločati	o	dveh	stvareh:	
za	slovensko	ali	raznarodovalno	šolo	ter	za	
liberalno	 osnovnošolsko	 zakonodajo	 ali	
proti	 njej«	 (Tatjana	Hojan).	 Bili	 so	 za	
narodno	šolo	in	proti	liberalni	zakono
daji.	Jeseni	1872	je	bil	v	Ljubljani	občni	
zbor	vseh	slovenskih	učiteljev,	vendar	
enotno	 učiteljsko	 društvo,	 katerega	
predsednik	je	bil	Andrej	Praprotnik,	ni	
prav	zaživelo.
Še	prej	kot	po	društvu	so	učitelji	

čutili	 potrebo	 po	 učiteljskem	 listu.	
Prvi	slovenski	pedagoški	časnik	Šolski	
prijatelj	 je	 izhajal	 v	 letih	 1852-1858,	
nato	je	postal	cerkveni	list.	Proti	koncu	
leta	1879	je	zagledal	beli	dan	nov	šolski	

časnik	 –	Učiteljski	 Tovariš,	 ki	 ga	 je	 urejal	
Andrej	 Praprotnik	 ter	 bil	 njegov	 solastnik.	

Program	lista	je	bil:	zastopati	verska	načela	in	se	
boriti	za	slovenski	jezik	ter	za	pravice	in	koristi	uči
teljev.	Mnogo	prispevkov	je	napisal	Praprotnik	sam,	
pridobil	pa	je	tudi	dopisnike	iz	mnogih	slovenskih	
krajev.	 Praprotnik	 je	 sestavil	 tudi	 več	 učbenikov:	
“Spisje	za	slovensko	mladino”,	“Zgledi	za	prvence”,	
“Abecednik”.

Pesnik in pisatelj
Danes	 si	 (kljub	 nekakšni	 demokraciji)	 težko	

predstavljamo,	da	bi	učitelj	pisal	nabožne	pesmi.	Iz	
vernega	srca	Andreja	Praprotnika,	»prvaka	sloven
skih	učiteljev«,	so	privrele	številne	cerkvene	pesmi,	
ki	so	skoraj	ponarodele	in	jih	pojemo	še	danes.	V	
pesmarici	“Slavimo	Gospoda”	iz	leta	1992	najdemo	
naslednje:	Glej,	zvedice	božje,	Zadnja	večerja,	Za
poj	veselo,	Skalovje	groba,	S	skupno	pesmijo,	Ko	v	
jasnem	pasu,	Ko	zarja	zjutraj,	Marija,	mati	ljubljena,	
O	Devica	pomočnica,	Častimo	 te.	Poleg	nabožnih	
pesmi	je	pisal	tudi	priložnostne	za	razne	slovesnosti,	

naša kultura

Silvester Čuk

ANDREJ PRAPROTNIK
9. november 1827 – 25. junij 1895

»Vsaki slovenski učitelj je sejavec, kteri seje seme narodne omike in skerbi za to, da se to 
seme ukorenini, raste, razširja in rodi najlepšega sadu za družino, srenjo, narod, Cerkev in 
deržavo.« Tako je dejal na prvem splošnem zboru slovenskih učiteljev v Ljubljani 24. septembra 1872 
Andrej Praprotnik, šolnik, pisatelj in pesnik.
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porodila	pa	se	mu	je	tudi	kakšna	razpoloženjska,	od	
katerih	je	še	danes	znana	”V	dolinici	prijetni	je	ljubi	
moj	dom”.	Pesmi	je	objavljal	v	“Vedežu”,	“Drobtini
cah”,	“Slovenski	Bčeli”,	“Šolskem	prijatelju”,	“Zgodnji	
Danici”,	 “Novicah”	 in	 “Učiteljskem	Tovarišu”.	 Izšle	
so	tudi	v	teh	zbirkah:	“Pesmi,	cerkvene	in	druge”	
(1856),	 “Svete	pesmi	za	šolsko	mladost”	 (1864),	
“Marija,	naša	pomočnica”	(1866).

Povesti,	ki	jih	je	napisal,	so	bile	predvsem	poučne.	
Za	mladino	je	začel	izdajati	knjižno	zbirko	z	naslo
vom	“Darek	pridni	mladosti”	(1861,	1863,	1864).	
Uredil	je	tudi	več	koledarjev.	Za	Mohorjevo	družbo	
je	sestavil	“Slovenski	spisovnik”	z	navodili	o	sestavi	
listin,	pisem	in	o	uradnem	dopisovanju.
Njegovo	življenjsko	vodilo	je	bilo:	»Prva	skrb	mi	

je	mladina,	ravno	tako	domovina.«

Dvoinpolletni	boj	upornikov	proti	režimu	sirskega	
predsednika	Bašarja	Al	Asada	vse	bolj	postaja	ne
kaj	drugega	-	islamistični	boj	za	šeriatsko	državo,	v	
katerem	ima	vse	večjo	vlogo	Al	Kaida.
V	 času	 sirske	morije	 se	 je	 večji	 del	 opozicije	

oblikoval	 v	 ohlapno	 poveljniško	 strukturo,	 ki	 ima	
podporo	 številnih	 arabskih	 držav	 ter	 v	manjšem	
obsegu	podporo	Zahoda.	Drugi	elementi	opozicije	
so	se	nagnili	k	ekstremistom	in	se	javno	povezali	z	
Al	Kaido.	Potencial	za	nasilne	spopade	med	sirskimi	
opozicijskimi	frakcijami	je	vedno	obstajal,	le	da	ga	je	
večina	pričakovala	po	odstranitvi	Al	Asada	z	oblasti.	
V	Siriji	hkrati	z	bojem	proti	režimu	poteka	spopad	
med	različnimi	skupinami,	ki	imajo	drugačno	vizijo	
sirske	prihodnosti.	Pred	enim	letom	med	borci	proti	
režimu	skoraj	ni	bilo	islamistov.	Večina	je	želela	vreči	
režim	in	ustanoviti	demokratično	sekularno	državo.
Ameriški	državni	sekretar	John	Kerry	je	v	pogo

voru	s	senatorji	dejal,	da	je	v	Siriji	med	70	in	100	
tisoč	“opozicionistov”,	od	teh	jih	je	15	do	20%	“slabih	
fantov”	 oziroma	 ekstremistov.	Medtem	ko	 neisla
mistična	opozicija	pozdravlja	napovedano	vojaško	
posredovanje	ZDA	v	Siriji,	islamistične	skupine	na	
to	gledajo	drugače;	za	njih	teza	sovražnik	mojega	
sovražnika	je	moj	prijatelj	ne	velja	nujno.	Številni	
islamisti	v	Siriji	so	se	pred	tem	borili	v	Iraku	in	Afga
nistanu.	Boj	proti	Al	Asadu	so	z	veseljem	pripravljeni	
zamenjati	za	boj	proti	stari	sovražnici	ZDA.

Cilj islamistov šeriatska država
Ob	Sirski	 nacionalni	 koaliciji	 in	Svobodni	 sirski	

vojski	vse	večji	vpliv	dobivajo	islamistične	skupine.	
»Med	sirskimi	uporniki	so	najmočnejši	radikalni	is
lamisti	–	dolgo	je	bila	to	Podporna	fronta	(Džabhat	
An	Nusra),	v	zadnjem	času	pa	Možje	svobodne	Sirije	
(Ahrar	 Al	 Šam).	 Podporna	 fronta	 se	 je	 razcepila,	
ker	en	njen	del	ni	hotel	iti	v	sodelovanje	z	Al	Kaido	
v	Iraku;	drugi	del	se	je	združil	z	iraško	Al	Kaido	v	
‘Islamsko	državo	Iraka	 in	Šama’,«	 je	povedal	po
znavalec	mednarodnih	odnosov	Primož	Šterbenc.	Po	

njegovih	besedah	Ahrar	Al	Šam	netipično	za	islami
stična	gibanja	poudarja,	da	se	osredotoča	zgolj	na	
Sirijo	in	da	ga	širši	džihad	ne	zanima.	Tega	ni	mogoče	
reči	za	preostale	islamistične	skupine,	ki	so	v	Siriji	z	
enim	namenom	–	želijo	vpeljati	šeriatsko	pravo	ter	
ustanoviti	islamski	kalifat,	ki	si	ga	je	zamislil	prerok	
Mohamed,	zatem	pa	nadaljevati	džihad,	dokler	ne	
osvobodijo	Palestine	izpod	Izraela.
V	delih	Sirije	pod	nadzorom	upornikov	črno-bele	

zastave	islamistov	prevladujejo	pred	zelenimi	revolu
cionarnimi	zastavami.	Dve	skupini	v	Siriji	priznavata	
povezavo	z	Al	Kaido	–	Podporna	fronta	ter	Islami
stična	država	Iraka	in	Šama.	Privabili	sta	borce	iz	
tujine,	uporabljata	teroristične	taktike	in	obljubljata	
družbo,	ki	ji	vlada	njuna	razlaga	šeriatskega	prava.	
Tujci	v	Sirijo	niso	prišli,	da	bi	se	borili	proti	režimu.	To	
pomeni,	da	v	primeru	padca	režima	ne	nameravajo	
zapustiti	države.

Damask le postaja
na poti do Jeruzalema
Zahod	je	zelo	skeptičen	do	oboroževanja	upor

nikov,	saj	bi	 to	orožje	 lahko	kmalu	uporabili	proti	
Zahodu.	Dilemo	je	v	pogovoru	za	Frankfurt	Allge
meine	Zeitung	povzel	nemški	zunanji	minister	Guido	
Westerwelle:	»Po	eni	strani	želimo	podpreti	zmerne	
opozicijske	 sile.	 Po	drugi	 strani	 se	 želimo	 izogniti	
požaru,	ki	bi	lahko	zajel	še	Irak,	Jordanijo,	Libanon,	
Turčijo	in	celo	Izrael.	Bojim	se,	da	nekateri	islamisti	
Damask	vidijo	 le	kot	postajo	na	poti	do	Jeruzale
ma.«		Dodatno	dilemo	Zahodu	predstavlja	brutalnost	
upornikov.	Pred	dnevi	je	nekdanji	upornik	iz	Sirije	
pretihotapil	 videoposnetek	 iz	 spomladi	 2012,	 na	
katerem	uporniki	s	strelom	v	glavo	usmrtijo	sedem	
zajetih	vladnih	vojakov.	Nekdanjemu	uporniku	so	se	
zagnusili	umori	ter	brutalne	in	neusmiljene	taktike	
nekaterih	upornikov.	Posnetek	je	le	del	vse	pogo
stejših	dokazov	o	vse	bolj	kriminalnem	okolju	tolp,	
ugrabiteljev	in	morilcev	v	območjih	pod	uporniškim	
nadzorom.

islam
Tina Vovk

ISLAMISTI
UGRABILI SIRSKO REVOLUCIJO

Ni ekstremnega islama, so samo muslimanski skrajneži, pravi Mohamed Ghilan.
Že mogoče, ampak sodeč po tem, kar se dogaja po svetu,

imajo skrajneži večino in je islam v manjšini.
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Enajst	laoških	družin,	vsega	kakih	petdeset	ljudi,	
je	v	nevarnosti,	da	jih	bodo	izgnali	z	njihove	zemlje,	
ker	so	se	spreobrnili	v	krščanstvo.	Konec	avgusta	so	
vaške	oblasti	v	Nongdaengu	(okraj	Borikan,	osrednja	
provinca	Bolikhamsai)	sklicale	vse	družinske	pogla
varje	in	jih	obvestile	o	dekretu	izgona.	Če	se	hočejo	
izogniti	izvršitvi,	morajo	odpasti	od	krščanstva	in	se	
vrniti	v	krajevno	tradicionalno	vero	–	animizem.	Kot	
poročajo	viri	Human Rights Watch for Lao Religious 
Freedom,	se	zadeva	vleče	že	od	lanskega	septembra,	
ko	je	ultimat	potekel.	Nevarnost	preganjanja	postaja	
vedno	bolj	resna.
Krajevni	viri	poročajo,	da	so	vaške	oblasti	pod	

vodstvom	 vaškega	 voditelja	 30.	 avgusta	 zbrale	
družinske	 poglavarje	 krščanskih	 družin,	 da	 bi	 se	
soočili	z	vprašanji,	ki	zadevajo	vero.	Ravno	med	tem	
sestankom	so	zahtevali	od	njih,	naj	zapuste	krščan
stvo	in	se	vrnejo	v	animizem.	Izmišljeni	razlogi	za	
to	zahtevo	so	bili,	da	so	sprejeli	“tujo	vero”,	ki	je	
vezana	na	“zahodne	sile”,	ki	veljajo	za	uničevalce	
edinosti Laosa.

preganjanje kristjanov

LAOS
zlorabe in grožnje z izgonom

Dodatno	so	vaški	poglavarji	izjavili,	da	na	podro
čju	Nongdaeng	ne	bodo	trpeli	“navzočnosti	kristjanov	
ali	opravljanje	bogoslužja”.	Družinam	so	dali	tri	dni,	
da	izpolnijo	zahteve,	vendar	so	se	kristjani	uprli	in	
so	nadaljevali	z	bogoslužjem	ter	se	pri	tem	sklicevali	
na	laoško	ustavo.	Med	aprilom	in	majem	so	začele	z	
bogoslužjem	tri	družine,	ki	so	v	naslednjih	mesecih	
pritegnile	več	deset	drugih	ljudi,	ki	jih	privlači	bogo
služje	in	nauk,	ki	ga	navdihuje	Jezusovo	življenje.
Od	leta	1975,	ko	so	si	prigrabili	oblast	komunisti,	

čemur	je	sledil	izgon	tujih	misijonarjev,	je	krščanska	
manjšina	 v	 Laosu	 podvržena	 hudemu	nadzoru	 in	
jim	v	praksi	omejujejo	bogoslužje.	Večina	od	šest	
milijonov	prebivalcev	je	budistov	(67%);	kristjanov	
sta	2%,	od	česar	je	0,7%	katoličanov.	Najpogosteje	
preganjajo	zaradi	verskega	ozadja	protestante.	Ob
stojajo	podatki,	da	so	kristjanom	zaradi	vere	odrekli	
hrano	in	zapirali	pastorje.	Pritisk	je	postal	še	hujši	
po	aprilu	2011,	ko	so	s	silo	zatrli	proteste,	ki	so	jih	
sprožile	nekatere	skupine	iz	narodnostne	manjšine	
Hmong.	(Agencija AsiaNews).

V	 šestdesetih	 letih	 prejšnjega	 stoletja	 –	 če	 se	
vam	čudno	zdi,	pomislite,	da	sem	že	polnih	57	let	
misijonar	na	Japonskem	–	sem	kot	član	otroškega	
zavetišča	na	tokijski	periferiji	moral	skrbeti	za	denar.	
Več	kot	petnajst	let	je	minilo	od	konca	2.	svetovne	
vojske,	pa	so	tu	in	tam	po	otokih	razvaline	še	zmeraj	
strmele	človeku	v	obraz,	ne	da	bi	ovirale	promet.	
Ljudi	je	bilo	povsod	dovolj,	denarja	pa	malo,	vsaj	
po	nizkih	cenah	sodeč.	Če	se	prav	spominjam,	je	
en	ameriški	dolar	veljal	390	jenov	in	kmalu	potem	
370	jenov.	Zdelo	se	mi	je	nujno,	da	mi	dobrotniki	s	
svojimi	priporočilnimi	pismi	pomagajo	razširiti	vozle	
denarne	mreže.
Tokrat	me	takšno	priporočilno	pismo	vodi	na	južni	

otok	Kjúšu	in	to	na	skrajni	jug	tega	otoka	v	mesto	
Kagóšima.
Tu	–	natančno	povedano:	pri	enem	njegovih	kana

lov	–	se	je	leta	1594	izkrcal	sv.	Frančišek	Ksaver	(če	
se	grdo	ne	motim:	na	praznik	Marije	Vnebovzete).	
Od	leta	1949	na	ta	zgodovinski	dogodek	spominja	
cerkev	(morda	je	“cerkvica”	bolj	pravilna	beseda)	sv.	
Ksaverja.	Tujci	jo	poznajo	pod	angleškim	imenom	
St.	Xavier’s	Church.
Nisem	sam.	Štirje	japonski	dobrotniki	me	spre

mljajo	pri	tem	mojem	prvem	obisku	najbolj	južnega	
dela	otoka	Kjúšu.	Ti	dobrotniki	so	že	od	nekdaj	po

vezani	s	temi	kraji,	kar	je	za	prvi	obisk	sicer	nevsi
ljivega	“berača”	strateško	važno.
Nekaj	smo	v	mestu	Kagóšima	–	kakega	pol	mili

jona	prebivalcev	–	že	opravili.	Nekaj	bomo	pozneje,	
ko	se	vrnemo	s	polotoka	Sakurájima	(“j”	je	treba	
izgovoriti	po	angleško,	torej	kot	“dž”),	kraju	po	vsej	
Japonski	znanega	ognjenika.	Odkar	je	leta	708	po	
Kr.	 prvič	 izbruhnil,	 se	 ne	more	 umiriti.	 Iz	mesta	
Kagóšima	do	polotoka	je	z	ladjo	manj	kot	pol	ure	
in	 od	daleč	 se	 zdi	 polotok	 z	 enim	 samim	vrhom,	
toda	po	pristanku	se	pokažejo	trije	gorski	vrhovi.	
Iz	vseh	treh	vulkanskih	vrhov	se	je	nekoč	razlivala	
lava,	zdaj	 je	aktiven	 le	še	vrh	Minámidáke,	visok	
nekaj	 čez	 tisoč	metrov.	Dejstvo,	 da	 vulkan	 lahko	
vsak	trenutek	izbruhne,	daje	temu	polotoku	–	vsaj	
po	japonskem	čutenju	–	poseben	čar.	Ladja	prevaža	
ves	dan	turiste	sem	in	tja.
Eden	 od	mojih	 dobrotnikov-spremljevalcev	 je	

povabil	našo	skupino	na	zgodnjo	večerjo	z	najslav
nejšo	jedjo	tega	polotoka:	pečeno	svinjsko	rebrce...	
Sonce	zahaja	počasi;	morda	prihajajo	žarki	zlatá	v	
oblakih	od	njegovega	smehljaja.	Ladja	je	polna	ljudi;	
čim	bliže	smo	polotoku,	tem	manj	svetlobe	je	še	na	
razpolago.	Pri	izkrcanju	se	ne	moremo	držati	skupaj:	
pritisk	množice	je	premočan.	Na	pomolu	vabijo	veliki	
plakati	na	ogled	tako	imenovanega	vulkanskega	mu

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega polstoletnega misijonskega cekarja

IZGUBLJENOST
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zeja,	ki	tudi	z	gromom	in	treski	ponazoruje	vulkanski	
izbruh.	Tak	muzej	poznam	od	prej,	ne	mika	me.	Zdi	
se	mi,	da	so	vsi	štirje	spremljevalci	izginili	v	gneči,	ki	
se	je	ulivala	v	muzej.Na	gramozu	med	otoškimi	grmi	
opazim	ploščat	kamen,	kakor	nalašč,	da	sedem	in	
čakam.	Tisto	svinjsko	rebrce...	Saj	sem	ga	že	oku
sil	v	Tokiu,	ampak	prebivalci	tega	otoka	pravijo,	da	
restavracije	v	Tokiu	znajo	le	–	posnemati...	Kamen,	
na	katerem	sedim,	ni	preveč	gladek.	Upam,	da	se	
spremljevalci	kmalu	vrnejo.	Malce	obtavljaje	se	mi	
približa	kuža.	Tudi	v	polmraku	se	mu	vidijo	rebra.	
Od	popoldanskega	obiska	imam	v	žepu	nekaj	tako	
imenovanih	piškotov;	menil	 sem	bil,	 da	 so	 sladki	
in	sem	pozabil,	da	so	na	poseben	način	pražen	riž	
z	dodatkom	rastlinskega	olja.	Da	gostitelja	ne	raz
očaram,	sem	z	njegovim	dovoljenjem	in	veseljem	
vtaknil	nekaj	koščkov	v	žep,	»za	čez	dan,«	sem	bil	
dodal.	 Enega	 ponudim	 kužetu.	Gleda	 roko,	 gleda	
mene,	gleda	roko	in	hlastne	po	nesladkem	piškotu.	
Malce	ga	zmelje	in	požre.	Še	bolj	se	približa.	»Še	
jih	imam	nekaj,«	mu	rečem	po	slovensko	in	kar	se	
da	prijazno.	Saj	bi	tudi	japonskih	besed	ne	razumel;	
prijaznost	pa	razume	v	vsakem	jeziku.	Tri	mu	jih	
dam,	več	jih	nimam;	počasi	jih	pohrusta	in	se	usede	
poleg	mene	na	travo.	Počasi	iztegnem	roko,	da	jo	
lahko	povoha,	in	ga	pobožam.	In	ko	se	nasloni	na	
mojo	nogo,	vem,	da	si	želi	še	več	božanja.
Pristaniški	zvočnik	najavi	nov	prihod	ladje	iz	me

sta.	Kje	so	moji	spremljevalci?	Pristaniške	svetilke	
so	zdaj	svetlejše.	Kuža	nič	ne	reagira	na	novodošle	
turiste.	Manj	jih	je	kot	prej.	Nekatere	požre	muzej,	
druge	pograbijo	 taksiji,	 spet	 drugi	 se	 usedejo	 na	
kolesa.	In	hitro	je	spet	tiho;	ropotanje	pristaniških	
strojev	 je	 ozadje,	 ki	 se	 nanj	 hitro	 navadiš	 in	 ga	

potisneš	v	polzavest.	A	kje	so	moji	spremljevalci?	
Kaj,	ko	bi	jo	mahnil	proti	restavraciji?	Vem,	da	je	na	
planjavi	pod	vulkanom.	A	tam	je	še	nekaj	drugih	re
stavracij	...	zaman	se	skušam	spomniti	imena	“naše”	
restavracije.	In	še	nekaj	sem	pozabil:	da	ima	muzej	
na	koncu	svoje	dolge	stavbe	izreden	izhod,	če	je	za	
normalnega	naenkrat	preveč	prometa.	In	ga	je	bilo	
–	sem	pozneje	zvedel	–,	ker	je	neki	gospe	postalo	
slabo	in	je	bilo	treba	čakati	rešilca.	Moji	spremljevalci	
niso	mogli	ne	naprej	ne	nazaj.
Zdi	se	mi,	da	sem	našel	rešitev:	s	kužkom	po

čakam,	 kjer	 sem.	Moji	 spremljevalci	morajo	 priti	
nazaj	v	pristanišče,	ker	vsi	prebijemo	noč	v	mestu	
Kagóšima.	Če	se	prav	spominjam,	je	do	restavra
cijske	planjave	kvečjemu	eno	uro	peš.
Kljub	tej	rešitvi	se	čutim	izgubljenega.	Ladja	me	

ne	pozna,	muzej	me	ne	pozna,	mimoidoči	me	ne	
poznajo.	Čudno,	kako	si	 človek	včasih	zaželi	vsaj	
prijaznega	pogleda	od	sočloveka.	Kuža	me	prijazno	
gleda,	a	–	prijazno	pasje.	Najbrž	je	te	vrste	izgublje
nost	tudi	skušnjava.	Kot	da	je	jedro	misijonskega	
poklica	človek	sam	–	nepovezan	z	nebeškim	Misijo
narjem	v	času	krize...
Tretja	 ladja	 pride	 in	 zdaj	 je	 še	manj	 potnikov.	

Hitro	postane	zopet	tiho	in	samotno	in	hladno.	Kuža	
ob	meni	je	menda	zaspal.
»Oh,	gospod	misijonar,«	zaslišim	za	sabo	vzklik,	

»nismo	mogli	iz	muzeja	zaradi	nesreče.«
In	še	en	glas:	»Tembolj	boste	uživali	nocojšno	

večerjo!«
Spet	nas	je	vseh	pet	skupaj	in	mahnemo	jo	po	

edini	cesti	od	vulkana	in	pristanišča	do	restavracij.	
Za	nami	je	ob	kamnu	kužek	in	njegova	izgubljenost.	
Nekaj	kruha	pri	večerji	bom	shranil	zanj.

SEVERNA KOREJA
goljufanje mednarodnih 
zavarovalnic za denar
Vlada,	ki	 je	gospodarsko	na	dnu,	se	je	zatekla	

k	poskusom	goljufanja	mednarodnih	zavarovalnih	
družb,	da	bi	prišla	do	denarja,	nujnega	za	njeno	po
litično	preživetje.	Po	mednarodnih	kanalih	so	poslali	
računalniško	obdelane	fotografije	naravnih	nesreč,	
da	bi	dobili	predvidena	povračila.	Na	ta	način	so	v	
preteklosti	prigoljufali	že	do	20	milijonov	dolarjev	na	
leto.	Jim	pa	goljufije	vedno	ne	uspejo.	Tako	so	poslali	

INDIJA
razkošne poroke

Poroke	so	v	Indiji	po	tradiciji	zelo	razkošne	in	na
nje	je	običajno	povabljenih	na	stotine,	včasih	celo	na	
tisoče	gostov.	Indijska	vlada	o	prepovedi	razkošnih	
svatb	razmišlja	predvsem	zato,	ker	po	porokah	za
vržejo	ogromne	količine	hrane.	Indijska	opozicija	je	
že	izrazila	nasprotovanje	tovrstnemu	ukrepu	in	vladi	
predlagala,	naj	se	raje	ukvarja	z	resnimi	težavami,	
kot	so	naraščajoče	cene	živil.	Agencija Reuters.

v	New	York	predelane	fotografije	poplave,	na	katerih	
je	sedem	oseb	v	vodi	s	suhimi	oblekami.	Prav	tako	
so	poslali	slike	poplavljenih	podrtij,	češ	da	so	to	hiše	
v	Pjongjangu,	kar	se	je	spet	izkazalo	za	ponarejeno.	
V	Severni	Koreji	vlada	 najhujša	oblika	stalinizma,	
državno	gospodarstvo	so	uničili,	ljudje	stradajo,	vladi	
pa	je	mar	samo	–	kot	vsem	komunistom	–	da	ostane	
na	oblasti	za	vsako	ceno.	Agencija AsiaNews.

KITAJSKA
294 krščenih v eni

župniji v osmih mesecih
V	župniji	Jiang	Yin	škofije	Nan	Jing	je	bilo	v	pr

vih	 osmih	mesecih	 leta	 2012	 krščenih	 294	 novih	
kristjanov,	ki	so	prehodili	dolgo	pot	priprave	v	ka
tehumenatu.	Župnija	od	leta	2006	organizira	tečaje	
evangelizacije	za	laike,	ki	vzgaja	laike	o	vsebini	vere.	
Za	 to	 dejavnost	 uporablja	 župnija	 najmodernejša	
sredstva,	kot	je	pošiljanje	sms	in	internet.	Tudi	obis-
kov	družin	ne	 zanemarjajo.	Škofija	Nan	 Jing	 ima	
danes	preko	100.000	vernikov,	okrog	20	duhovni
kov,	okrog	40	redovnic,	11	cerkva	in	80	misijonskih	
postaj. Agencija Fides.
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Število brezposelnih je letos upadlo za 7.600, avgusta je bilo 116 
tisoč brezposelnih – to je še vedno preveč, a smo uspešni pri zmanjše-
vanju njihovega števila. Tako se je predsednica vlade Alenka Bratušek 
pohvalila na konferenci o tujih neposrednih naložbah FDI Summit na 

ljubljanski ekonomski fakulteti. Da ima vlada Alenke Bratušek zasluge 
za zniževanje brezposelnosti, seveda ni res. Zaposlovala so podjetja. 
Tista, ki so povečala prodajo. Nobenemu podjetju pa ni šlo bolje zaradi 
vlade. Kvečjemu bi se lahko brezposelnost znižala še bolj, če vlada ne bi 

Resnica pride vedno na dan. Včasih prej, včasih pozneje. To pot je prišla v javnost še isti dan v članku Roka Pikona, ki jo je objavil v Financah pod 
naslovom “Kdo je v resnici povečal izvoz?”

Predsednica vlade Alenka Bratušek je zanikala nekatere 
kritike, da vlada v šestih mesecih ni naredila ničesar. Prepričana 
je namreč, da se lahko pohvali z več dosežki.

V nagovoru zbranim na mednarodni konferenci FDI Summit 2013 je 
izpostavila ukrepe za sanacijo bančnega sistema, pri čemer je ponovila, 
da je za prvi prenos slabih posojil na t. i. slabo banko vse pripravljeno 
in da se to obeta pred koncem leta. Omenila je tudi rebalans proračuna 
za letošnje leto in dogovor o rezih v javnem sektorju.

V nadaljevanju je povedala, da je vladi uspelo zagotoviti dodatna 
sredstva za gospodarstvo. Med drugim je spomnila na podpis pogodbe 
s SID banko, ki predstavlja podlago za oblikovanje posojilnega sklada v 
okviru SID banke. Posojilni sklad, namenjen malim in srednje velikim 
podjetjem, ki imajo razvojni potencial, bo “težak” 500 milijonov evrov.

Bratuškova: Število brezposelnih se je znižalo
Hkrati je opozorila, da se je število brezposelnih znižalo za več kot 

7.000, na okoli 116.000, okrepil pa se je tudi izvoz, ki je za Slovenijo 
posebej pomemben, je izpostavila premierka.

Prenavlja se tudi zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki 
bo po njenih besedah prinesel sistematične rešitve za korporativno 
prestrukturiranje in ki naj bi bil sprejet v prihodnjih mesecih. V teku je 
tudi privatizacija, pri čemer se točen časovni razpored še pripravlja in 
bo verjetno znan konec tega meseca, je dodala.

»Slovenija podpira tuje investicije«
Po besedah Bratuškove si njena vlada od začetka mandata prizadeva 

z ukrepi za privabljanje vlagateljev in ustvarjanje novih delovnih mest. 
»Slovenija podpira tuje neposredne investicije,« je zatrdila. Slovenija ima 
po njenih besedah številne prednosti, med drugim zdravo industrijsko 
osnovo, dobro razvito infrastrukturo ter izobražene in delovne ljudi. 
Poleg tega ima država strateški položaj, bogata je z naravnimi viri, kot 
sta les in voda, in ima možnosti za zeleno energijo, je dodala.

Kako je to mogoče? Zlobno natolcevanje? Saj se je komaj dan poprej predsednica vlade Bratuškova pobahala, kaj je vse njena vlada dosegla:

Tole je objavilo društvo Svetilnik v sodelovanju z Mrežo ekonomske 
svobode: Slovenija je med 152 državami zasedla 97. mesto
Slovenija kot črni madež EU

Slovenija se je z oceno 6,59 uvrstila med države, kot so Venezuela, 
Mjanmar, Republika Kongo, Zimbabve in Čad. Je pa Slovenija najslabše 
uvrščena država EU, saj jo je za 12 mest prehitela celo Grčija (zaseda 85. 
mesto z oceno 6,83). Med državami z območja nekdanje Jugoslavije je 
Slovenija uvrščena na predzadnje mesto, saj je minimalno prehitela 
Srbijo (104. mesto z oceno 6,46).
Pred Slovenijo tudi Črna gora, Makedonija in Hrvaška

Največ ekonomske svobode na svetu imajo v Hongkongu, ki je bil 
ocenjen z 8,97 od 10 možnih točk. Sledijo mu Singapur (8,73), Nova 
Zelandija (8,49), Švica (8,30) in Združeni arabski emirati (8,07). Med 
državami EU so najboljše Finska (7. mesto z oceno 7,89), Velika Brita-
nija (12. mesto z oceno 7,85) in Danska (14. mesto z oceno 7,78). Med 
državami z območja nekdanje Jugoslavije so na prvih treh mestih Črna 
gora (na 49. mestu z oceno 7,26), Makedonija (71. mesto z oceno 7,05) 
in Hrvaška (75. mesto z oceno 7,01).

Večja svetovna gospodarstva so na lestvici zasedla naslednja mesta: 
Kanada (8.), Avstralija (10.), ZDA (17.), Nemčija (19.), Japonska (33.), 

Južna Koreja (37.), Francija (47.), Turčija (68.), Italija (83.), Mehika (94.), 
Rusija (101.), Brazilija (102.), Indija (111.) in Kitajska (123.).

In kako se je Slovenija odrezala primerjalno v posameznih katego-
rijah? V kategoriji obseg (para)državnega aparata in z njim povezani 
davki je dosegla 124. mesto, v pravnem sistemu in lastninskih pravicah 
51. mesto, v trdnosti valute 75. mesto, v mednarodni trgovini 60. mesto, 
v predpisih oziroma regulativi pa 111. 
»Vlada razmišlja le, kako iztisniti še zadnji evro od državljanov«

»Gospodarska rast in blaginja sta za veliko večino Slovencem le 
še prijetne sanje, medtem ko se dnevno ubadajo z bitko za preživetje. 
Financiranje slovenskega megalomanskega državnega aparata sloni na 
plečih že dodobra izžetih državljanov. Namesto da bi se razbohotena 
državna potrošnja drastično skrčila in da bi se obenem zmanjšala ob-
davčitev dela, vlada razmišlja samo o tem, kako uvesti nove ali povišati 
obstoječe davke in pristojbine ter tako iztisniti še zadnji evro od državlja-
nov. Dejstvo je, da bodo brez bistvenih sprememb v razmišljanju o tem, 
kje je problem, in brez tega, da ljudje nehajo znova in znova voliti ljudi, 
ki so ustvarili ali podaljšali nastalo situacijo, stvari le še slabše. Nič ne bo 
padlo z neba, še posebno ne odgovorni in informirani politiki, ki delajo v 
dobro ljudi,« je dejala Tanja Štumberger Porčnik, predsednica Svetilnika.

Slovenske novice so 18. septembra objavile članek z naslovom “Sramota: Slovenija med državami tretjega sveta in črni madež EU”. Ali je Slovenija 
res prikolovratila tako daleč? In to pri vladi, ki se ima za naj... naj... naj...?

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

NA DNU!
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Vojna za Luko Koper je prvi veliki frakcijski spopad strank na oblasti 
za nadzor nad tem, katera politična klika si bo bolj omastila prste na 
račun državnega premoženja

Konec julija, ko je bila vlada Bratuškove uradno na dopustu, je bil za 
predsednika nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe (Sod) 
imenovan eden najzvestejših političnih kadrov Zorana Jankovića – Samo 
Lozej. Ker Sod upravlja večmilijardno državno premoženje in je v bistvu 
največji “kapitalist” v državi, se odpira vprašanje, kaj pomeni Jankovićev 
vstop v državno politiko za prihodnost Slovenije.

Lozej je Jankovićev politični kader par excellence, saj si lahko že na 
spletni strani Pozitivne Slovenije preberemo, da je kot član volilnega 
štaba sodeloval v vseh Jankovićevih predvolilnih kampanjah tako na 
lokalnih kot na zadnjih državnozborskih volitvah. Je tudi ustanovni 
član PS in dolga leta eden najpomembnejših političnih predstavnikov 
Jankovićevega kadrovskega omrežja v MOL, ki prek Javnega holdinga 
Ljubljana obvladuje številna podjetja.

Prav Lozej je bil pred nedavnim imenovan za direktorja Termo-
elektrarne in toplarne Ljubljana, pred tem pa je bil direktor javnega 
podjetja Ljubljanske tržnice in parkirišča. Ob Lozeju je nadzornica 
Soda tudi Nives Cesar, ki je bila izvoljena na Listi Zorana Jankovića in je 
članica ljubljanskega mestnega sveta. Janković močno lobira tudi za 
Zdenko Grozde, direktorico Javnega holdinga Ljubljana, da bi postala 

predsednica uprave Soda.
Čeprav gre za doslej najbolj očiten primer političnega kadrovanja 

predstavnikov Jankovićevega omrežja v pomembne državne ustanove, 
dominantni mediji niso zagnali vika in krika o kadrovskem cunamiju. 
Namesto tega so vse poletje slovenskim ovcam prali možgane s klasič-
nim medijskim spinom o zdravstvu kot največji sistemski težavi države. 
Tudi premierka Bratuškova je pridno gledala v tla kljub kršitvi koalicijske 
pogodbe o depolitizaciji kadrovanj in svojem zaklinjanju, da njena vlada 
ne bo kadrovala po političnem ključu. Kot marioneti sta svojo politično 
vlogo odigrala tudi šefa SD Lukšič in DL Virant.

Spomnimo, da Lukšič in Virant kljub poročilu KPK od Jankovića nista 
zahtevala odstopa z javne funkcije župana z razlago, češ da se je Janković 
s formalnim umikom z vrha PS umaknil tudi iz državne politike in nima 
več vpliva na PS, Bratuškovo in koalicijo. Danes se oba delata neumna, 
kot da se ni zgodilo nič, čeprav se je Janković z imenovanjem Lozeja za 
prvega nadzornika Soda na polno vrnil v državno politiko.

Splošen medijski in politični molk o namestitvi pomembnega Jan-
kovićevega človeka Lozeja na vrh Soda je edini pretrgal predsednik GZS 
Samo Hribar Milič, ki je le nekaj dni po Lozejevem imenovanju na tribuni 
gospodarstvenikov, 7. avgusta, spomnil na dogodek, kako je pred 13 
leti takratni predsednik vlade Anton Rop prav v prostorih GZS opomnil 
Jankovića, da ga je sam postavil za direktorja Mercatorja.

Zadeva je jasna: če nimaš lastnega perja, se moraš pač krasiti s tujim, da prikriješ svojo nesposobnost. Sicer pa pri vsem tem ne gre pozabiti, da 
Bratuškova izhaja iz Jankovićeve “Pozitivne Slovenije”, Janković pa ne more preboleti, da je pred dvemi leti javno pokazal svojo nesposobnost, ko ni bil 
sposoben zlesti na stolček predsednika vlade. Sedaj mu ne ostane drugega, kot vleči niti na skrivaj, kar se je jasno pokazalo tudi pri aferi o Luki Koper. 
Izčrpno je o tem poročal v Financah Stanislav Kovač, ki je Bratuškovo kar naravnost okarakteriziral s člankom, ki mu je dal naslov “Alenka Bratušek je 
pajac Zorana Jankovića”.

dvigovala DDV in bi bolj pazila na boniteto države, ki podjetjem otežuje 
financiranje razvoja in naložb.

Bratuškova si je na konferenci pripisala tudi del zaslug za letošnje 
povečanje izvoza za 2,3 odstotka – menda se je okrepil zaradi gasilskih 
ukrepov njene vlade, ki jih je pripravila v mesecu dni. To je še bolj 
nesramno, kot če bi si sam pripisal zasluge za dobro igro Slovenije na 
Eurobasketu – vsaj nisem skakal po igrišču in oviral Gorana Dragića pri 
metanju trojk. Lahko Alenka Bratušek reče podobno, da torej ni dvignila 
davkov? Da ni otežila biznisa v Sloveniji? Da ni grozila s kriznim davkom? 
Da ni podražila vinjet? Izvoz se je seveda povečal zaradi gospodarske 
rasti v Evropi, posebej v Nemčiji, in nima zveze z Alenko Bratušek. Kve-
čjemu bi se lahko povečal še bolj, če bi bila njena vlada manj skakala 
po gospodarskem parketu.

Pohvalila se je tudi s proračunskim presežkom, ustvarjenim v 
avgustu – 15 milijonov evrov. Se šali? Javna blagajna je ena največjih 
težav Slovenije ta hip, letos bi lahko imela poldrugo milijardo evrov 
primanjkljaja. Kako naj si kdorkoli konec leta pomaga s 15-milijonskim 
avgustovskim presežkom?

Ali se je na konferenci o tujih naložbah res najpametneje hvaliti 
o domnevno dobrih makroekonomskih rezultatih – ki si jih vsak sam 
lahko zrelativizira s tremi kliki po spletni bazi statističnega urada? Ali 
bi bilo primerneje napovedati kak ukrep za privabljanje tujih naložb? 

Denimo resno reformo trga dela.
Slovenija je lani privabila le za 48 milijonov evrov tujih naložb. To je 

kaplja v morje celo v primerjavi s tujimi naložbami v Slovenijo v prejšnjih 
letih (predlanskim se jih je po podatkih Banke Slovenije nateklo za 850 
milijonov evrov). Tuje naložbe so dobra stvar, morali bi se bolj potruditi, 
da jih dobimo več. Plače v podjetjih s tujimi lastniki so višje. Veliki tuji 
prevzemniki ne prinesejo le denarja, ampak tudi znanje, tehnologijo 
in dostop do novih trgov.

Žirovsko podjetje Poclain Hydraulics, nekdanji Kladivar, ki izdeluje 
hidravlične komponente, je imelo težave prodajati v Ameriki. Odkar so 
jih pred petimi leti prevzeli Francozi, prodajajo po vsem svetu, prihodke 
imajo večje kot pred krizo, zaposleni pa dobivajo 13. plačo in božičnico. 
In pomagali so zmanjšati število brezposelnih. Gre za eno tistih podjetij, 
ki ima zasluge za upadanje števila brezposelnih, za rast slovenskega 
izvoza in celo za proračunski presežek v juliju.

Kaj si želi direktor Poclaina Milan Kopač? Da bi lahko število zapo-
slenih prilagajal razmeram na trgih. To je bilo edino, kar si je želel od 
vlade, ko smo ga intervjuvali v avgustovski prilogi Financ Industrija. Niti 
ne želi nižjih davkov, le da bi vlada gospodarneje ravnala z denarjem, ki 
ga pobere. Da bi torej javne finance uredila tako, da ne bo čez pol leta 
potreben nov dvig davkov. Da država ne bi še globlje padla v dolžniško 
spiralo. Da ne bi gospodarstvo še dražje plačevalo napak vseh naših vlad.
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Alenka Bratušek je v petih mesecih vladanja pokazala, da je ma-
rioneta in da sploh ne vlada. Ko “zagusti”, se skrije. To je prvič jasno 
pokazala, ko je pobegnila s tiskovne konference o prodaji Mercatorja, 
ker jo je Bojan Traven pred vsemi postavil na laž, njeni strici iz ozadja 
pa so se maščevali z ukinitvijo oddaje Pogledi Slovenije. Ampak to 
Bratuškove še zdaleč ne rešuje. Ob aferi političnega kadriranja Gašparja 
Gašparja Mišiča v Luko Koper neposredno iz njenega kabineta, ki je 
najbolj brutalen primer kadrovskega cunamija v samostojni Sloveniji, 
se še naprej skriva in igra nemočno revico. Ko so ji njeni svetovalci in 
pisci govorov vendarle napisali zanič scenarij, ga je tudi tokrat odigrala 
v svojem desetorazrednem slogu. Če iz njenih ust ne letijo obtožbe proti 
Janši, potem meče same neumnosti. Kaj drugega bi lahko pričakovali 

od marionete, ki sliši na ime Alenka Bratušek?
Bratuškova je s poraznimi javnimi nastopi neštetokrat dokazala, 

da nima niti najmanjšega daru za visoko politiko. Med njene zdajšnje 
neumnosti spada krilatica o vroči jeseni, ki jo je ukradla Janši in jo kot 
papige ponavljajo dominantni mediji. Očitno tega ni opazil le še Virant, 
ki so ga baje ujeli v prisluhe Lovšetu, sicer se mu v podobi vroče jeseni 
ne bi prikazoval samo Janša, ampak tudi Bratuškova. Tudi zombiji iz 
Liberalne akademije imajo očitno privide, ko Bratuškovo enačijo z Janšo, 
vendar ne govorijo o kadriranju Golobiča, Kučana ali Jankovića, kaj šele 
o kadriranju Kresalove, ki jo je predsednik Liberalne akademije Darko 
Štrajn branil in hvalil do bridkega konca. Tudi po njenem odstopu zaradi 
poročila KPK, češ da je propadla, ker je preveč sposobna za Slovenijo.

Nekaj podobnega je o Bratuškovi objavila v Reporteru dr. Maja Sunčič pod naslovom “Alenka Bratušek je politično truplo”.

Hribar Milič je ob tem še dejal, da se od takrat do danes ni spreme-
nilo prav nič, saj ima po njegovem politika še vedno odločilno vlogo pri 
kadrovanju v državnih podjetjih, čeprav bi morali depolitizirati sistem 
upravljanja že zaradi sprejetih meril in pravil OECD.

Lozejevo imenovanje za glavnega nadzornika Soda je v resnici 
Jankovićeva vrnitev na “kraj zločina”, saj je bil prav ta kot pomemben 
predstavnik Kučanove kapitalske elite s pomočjo tedanje LDS poli-
tično kadrovan na čelo Mercatorja. Sledile so številne afere v času 
Jankovićevega vodenja Mercatorja, ki so razkrile skrite poti, kako imeti 
kot zasebnik korist od državnega premoženja. Najodmevnejše je bilo 
razkritje, da je Mercator kot večinsko državno podjetje posloval tudi z 
Jankovićevim družinskim podjetjem Electo in družbo Volos, kjer je bil 
udeležen njegov sin.

Jankovićev sporni odnos do državnega premoženja se je po njego-
vem vstopu v politiko najbolj pokazal na primeru njegovega političnega 
lobiranja pri vodstvu državne NLB za kreditiranje Grepa, ki ga je Janko-
vićev MOL izbral za zasebnega partnerja za gradnjo Stožic. Na koncu je 
MOL z več deset milijonov evrov preplačal naložbo v Stožicah, Grep pa 
je pristal med slabimi terjatvami NLB. Navedena primera Mercatorja 
in NLB jasno sporočata, kakšno upravljanje državnega premoženja nas 
čaka z vstopom Jankovićevega kadrovskega omrežja v državna podjetja.

Da je problematika državnega lastništva ob bankrotiranem nacio-
nalnem interesu ena največjih slabosti slovenskega gospodarstva, nas 
že več let opozarjajo številne mednarodne ustanove. Letošnja aprilska 
raziskava OECD Economic Surveys Slovenia poudarja svojevrstno la-
stniško anomalijo naše države, ki se kaže v dejstvu, da je vseh deset 
največjih podjetij iz prve borzne kotacije še vedno v prevladujočem 
državnem lastništvu. Po podatkih raziskave OECD vrednost državnega 
premoženja v Sloveniji dosega 11,3 odstotka BDP, kar nas uvršča v vrh 
skupine držav OECD.

Tudi evropska komisija je v nedavni aprilski analizi gospodarskega 
položaja v Sloveniji Macroeconomic Imbalances Slovenia 2013 prav 
področje upravljanja državnega premoženja poudarila kot enega najbolj 
problematičnih delov našega gospodarstva, saj je prevladujoč lastniški 
in upravljavski položaj države v številnih podjetjih velika ovira za gospo-
darski razvoj, omejuje konkurenco, zavira pritok tujih neposrednih na-

ložb in omejuje sposobnost hitrejšega odzivanja gospodarstva na krizo.
V raziskavi so navedena naslednja dejstva: dolg slovenskih ne-

bančnih državnih podjetij dosega kar 30 odstotkov BDP, pri čemer je 
večina dolga (26 odstotkov BDP) skoncentrirana v močno zadolženih 
podjetjih. Polovica teh močno zadolženih državnih podjetij izkazuje 
čiste izgube in negativni donos na kapital (ROE), približno četrtina pa 
celo negativni EBITDA ter dvomesten negativni ROE. Raziskava tudi 
ugotavlja, da nakopičene izgube znižujejo vrednost kapitala države, 
kar na koncu plačujemo davkoplačevalci z različnimi dokapitalizacijami, 
transferji ter garancijami državnim podjetjem in državnim bankam, ki 
so v letih 2009-2011 dosegale kar 1,2 milijarde evrov in močno povečale 
primanjkljaj državnega proračuna.

Dominantni mediji, politiki in domačijski ekonomisti o tem poro-
čilu seveda molčijo kot grob, sicer bi bila Slovenija prisiljena v hitrejšo 
privatizacijo državnega premoženja, kar pomeni tudi konec pretakanja 
koristi v zasebne žepe teh in onih političnih klik na račun državnih 
podjetij. Iz Lukšičevih ust nikoli ne boste slišali navedenih dejstev o 
katastrofalnem položaju v državnem sektorju gospodarstva, saj si je prav 
omrežje Lukšičeve SD v času AUKN in vse do danes pridobilo pomembne 
nadzorne funkcije in s tem koristi od državnega premoženja. Zato tudi ne 
preseneča silovitost spora med Lukšičevo SD in Jankovićevim človekom 
Gašparjem Gašparjem Mišičem, kdo bo šef Luke Koper. Povejmo jasno in 
glasno: pri Luki Koper gre v resnici za prvi veliki frakcijski spopad strank 
na oblasti za nadzor nad tem, katera politična klika si bo bolj omastila 
prste na račun državnega premoženja.

Samo po petih mesecih vlade Bratuškove smo bili z imenovanjem 
Jankovićevega človeka Lozeja za glavnega nadzornika Soda priče še 
eni veliki politični prevari: Jankovića ni doletela nobena sankcija zaradi 
poročila KPK, saj ostaja na javni funkciji župana in se je prek vpliva v 
Sodu na velika vrata vrnil tudi v državno politiko, medtem ko Lukšič in 
Virant streljata kozle o očiščenju politike, armada “vstajnikov” z Urošem 
Lubejem na čelu pa nič več ne razgraja po Ljubljani. Še več, koalicija 
Bratuškove je Jankovića celo nagradila, ko je na vrh Soda imenovala 
vplivnega človeka iz njegovega gospodarskega omrežja MOL, in s tem 
jasno pokazala, da je v Sloveniji dejansko šef Janković, ne Bratuškova, 
ki je v resnici Jankovićev pajac.
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Hinavščina je skupni imenovalec delovanja predsednika SD Lu-
kšiča in njegove stranke. Čeprav njegova SD že dolge mesece vodi po 
javnomnenjskih anketah, Lukšiča vsi podcenjujejo in se mu smejijo kot 
glavnemu političnemu klovnu, ko v svojih javnih nastopih bombastično 
meče ideološke bombice iz arzenala propadle SFRJ o (de)stabilizaciji, 
nekakšni solokaciji, (neo)liberalizmu, pet- in desetletkah do iskanja 
notranjega in zunanjega sovražnika ter boja za ohranitev državne 
lastnine in socialne države. Res, dobro vse nateguje in se vsem smeji, 
saj je prav hinavščina skrivnostna formula njegovega uspeha.

Hinavskih preobratov Lukšiča in SD kar mrgoli. Tako sta na primer s 
sedanjim predsednikom DZ Jankom Vebrom še nedavno v opoziciji vsak 
poskus privatizacije napadla kot veleizdajo, nakar zdaj kot člana koalicije 
sodelujeta pri taisti veleizdaji. Veber ne sklicuje več rednih tiskovnih 
konferenc, saj bi potem moral sebe in Lukšiča označiti za velehinavca 
ali pa pozvati SD k izstopu iz koalicije. Med zagotovo največje hinavske 
potegavščine, s katerimi se trži Lukšičeva SD, spada očiščenje Sloveni-
je. Pred svojim pragom Lukšič seveda nikoli ne počisti. Sicer se ne bi 
hinavsko oklepal svojega glavnega ekonomskega svetovalca Franca 

Križaniča, katerega dejanje je KPK označila za koruptivno.
Hinavščina Lukšičeve SD se kaže v njihovem svetem prepričanju, 

da mora ta stranka nadzorovati vsa podjetja v državni lasti. Če kdorkoli 
poseže na njen fevd, takoj zaženejo vik in krik, da drugi plenijo po dr-
žavni lastnini. Čeprav ima prav SD največji nadzor nad državno lastnino 
in nikomur ne pusti zraven. Ta praksa se je začela že pod Pahorjevo vlado, 
ko je bil za nadzornika Soda imenovan Tomaž Kuntarič, zdaj spet glavni 
v Sodu, na vrh Kada Borut Jamnik, od koder je kasneje šel na Modro 
Zavarovalnico, AUKN pa je vodila Dagmar Komar, neuspešna kandidatka 
na listi SD. Seveda, vsi kadri SD so po Lukšiču kakopak nadvse strokovni 
in neodvisni.

Vrhunec Lukšičeve hinavščine je zagotovo prikazovanje SD kot najve-
čje zaščitnice socialne države. Pri tem zamolči, da je nekdanji minister iz 
kvote SD Ivan Svetlik ob koncu Pahorjeve vlade leta 2011 sprejel enega 
najbolj neoliberalnih ukrepov, s katerim je sklestil socialne transferje in 
močno načel socialno državo. Lukšič se ob tem še naprej pretvarja, da je 
socialdemokrat, njegova SD pa zadnji branik socialne države. No, Svetlik 
je medtem postal novi rektor Univerze v Ljubljani, Lukšič pa še naprej 

Tako je: Slovenijo bo živo zakopala. Ji pa pri tem sedanja vladajoča koalicija pridno pomaga. O Virantu, čeprav poskuša biti zelo glasen, ni da bi 
govorili. Kot kaže ga niti koalicija nima za nič drugega kot za notoričnega lažnivca, ki danes govori eno, jutri drugo. Erjavec občasno zagrozi, da bo 
njegova stranka upokojencev izstopila iz koalicije, potem pa spet utihne. Najglasnejšega, ki ni niti član vlade, ampak samo predsednik koalicijske stranke 
SD, Igorja Lukšiča je pa z živimi barvami naslikala v Reporterju ista dr. Maja Sunčič.

Dominantni mediji za odvračanje pozornosti in zavajanje javnosti 
nenehno plasirajo nove in nove spine. Namesto da bi javnost podrobno 
obvestili o kadriranju Mišiča, vso pozornost posvečajo Egiptu, Siriji, 
Kitajski, obsodbi Manninga itd. Da le volivci ne bi videli svinjarij, ki 
se dogajajo pod vlado Bratuškove. Če zmanjka “štofa” o tujini, pride 
prav še primerjava z Marjanom Podobnikom. Pri tem je najhuje, da so 
mediji iz oportunističnega neoliberalca in ideološkega skrajneža Igorja 
Lukšiča naredili velikega junaka, ki da se bori proti političnemu kadri-
ranju, čeprav njegova stranka pooseblja politično kadriranje v državnih 
podjetjih. Pod Lukšičem bi se morala SD zaradi neskončne hinavščine 
preimenovati v SHS, Slovensko hinavsko stranko.

Med klasične medijske spine spada tudi poročanje o ovadbi proti 
uradnici glede izgubljenih podpisov za referendum o slabi banki, ki 
ga je zavrnilo ustavno sodišče. Dominantni mediji pri tem seveda 
ne problematizirajo referenduma, zaradi katerega so bili zadržani 
nujni ukrepi za sanacijo bank, Slovenija pa je zdaj v bistveno slabšem 
ekonomskem in socialnem položaju. Prav tako ne razpravljajo o tem, 
da sta prav Bratuškova in PS vložili predlog za referendum proti slabi 
banki. Namesto tega dominantni mediji že nekaj časa lažejo, da je 
največji pozitivni prispevek vlade Bratuškove umiritev razmer v državi. 
Seveda, saj so bili dominantni mediji skupaj z Bratuškovo najbolj za-
služni za izredne razmere in destabilizacijo države, ko so PS, Lukšičevo 
SD, sindikate in “resne ekonomiste” z Jožetom Mencingerjem na čelu 
podpirali pri rovarjenju proti slabi banki. Zdaj je to glavni projekt njene 
vlade, dominantni mediji pa zopet ploskajo Bratuškovi.

Kljub vsem medijskim spinom in metanju peska v oči je Bratuškova 
politično truplo, ker jo je nastavil Milan Kučan, vsi njegovi favoriti pa 

prej ali slej klavrno pogorijo – od Katarine Kresal, Gregorja Golobiča do 
Zorana Jankovića. “Njena” stranka PS, ki v resnici ni bila nikoli njena, 
je mrtva stranka, saj so ji šteti dnevi ne glede na izid septembrskega 
kongresa. Kučan je z marionetno premierko Bratuškovo skušal stranko 
ohraniti pri življenju, toda zdaj je po anketah jasno, da to ne bo šlo, 
torej jo bo treba postopno ugasniti in si izmisliti spet novo stranko. 
Zato bratuškometer že nekaj časa ne tiktaka zgolj za Slovenijo, ampak 
tudi za Bratuškovo. Njena vlada ni zgolj najslabša doslej, pač pa tudi 
najbolj amoralna. Bratuškova je svarilo, kaj se zgodi z marionetami. Ko 
jim poteče rok uporabe, jih zavržejo in pohodijo.

Bratuškove in njene vlade ne bo rešil niti največji spin sezone, to je 
“eurobasket”, čeprav gre v resnici za velike igre brez kruha za Slovenijo 
v razmerah velike gospodarske in socialne krize. Med prvenstvom lahko 
pričakujemo nadaljevanje brutalnih kadrovskih cunamijev v državnih 
podjetjih, brezposelnost bo iz dneva v dan rasla, socialna stiska ljudi bo 
vse večja, Bratuškova pa bo kot pridna marioneta skupaj z Jankovićem 
sedela v Stožicah in pihala na duše čedalje bolj lačnih prebivalcev 
Slovenije. Zraven si bo lahko spet oblekla grdo rdečo obleko in zapela 
še kakšno koračnico, kot je Bandiera Rossa ali Hej, brigade.

Ampak nič ji ne bo pomagalo. Z Bratuškovo je konec, čeprav se tega 
ne zaveda in si je vsak dan bolj všeč na premierskem stolčku. Tudi če bi 
se ji v “vroči jeseni” uspelo zavihteti na mesto predsednice PS z ugoditvijo 
vsem Jankovićevim zahtevam in kapricam, nima nobenih možnosti za 
politično preživetje. Zato lahko njeni zanič svetovalci začnejo pisati Rekvi-
em za Bratuškovo, kajti njen politični pogreb je pred vrati. Če ne prej, bo 
Bratuškova skupaj s PS na prvih volitvah “gotova”, letela bo na smetišče 
zgodovine. Še prej pa bo kot politično truplo Slovenijo živo zakopala.
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Prežihov Voranc pripoveduje v svoji knjigi “Borba na tujih tleh”, da so Parižani imenovali svoje vlade, svoje ministre kratko malo: »Les cochons« – 
svinje. Če bi to isto oznako uporabili za sedanjo slovensko vlado, bi to bila žalitev za svinje – tiste v svinjakih namreč.

Način reševanja Probanke in Factor banke je v nasprotju z evropskimi 
smernicami, kjer morajo glavno breme bančne sanacije nositi lastniki, 
navadni upniki z nezavarovanimi vlogami in bančni sistem kot celota, 
šele na koncu davkoplačevalci. Zato se na tem mestu postavlja vpraša-
nje, zakaj se ni uporabil podoben pristop tudi v Sloveniji?

Odločitev o nadzorovani likvidaciji Factor banke in Probanke z 1.030 
mio EUR težko garancijo oz. poroštvom Vlade Alenke Bratušek pomeni 
koncept sanacije bank pod krinko zagotavljanja stabilnosti finančnega 
sistema na račun davkoplačevalcev. Ne glede na to, da so zakonsko za-
jamčene vloge fizičnih oseb do 100.000 evrov, bodo vsi navadni upniki, 
ne glede na to, ali so fizične ali pravne osebe – poplačani. To pomeni, 
da stroški bančne sanacije zasebnih bank ne bodo prizadeli pravnih in 
fizičnih oseb z depoziti nad 100.000 evrov.

Obstaja tudi dilema oz. nepojasnjenost, zakaj ni bilo izrečenega 
nobenega izrednega ukrepa pred odločitvijo o nadzorovani likvidaciji 
oz. če so ti izredni ukrepi bili, nas v SDM zanima, za katere ukrepe gre in 
kakšen je njihov rezultat, kajti o tem namreč ni znano še ničesar. Slednje 
še toliko bolj bode v oči, kajti če upoštevamo lastniško strukturo Proban-
ke in Factor banke je moč sprejeti sklep, da Banka Slovenije in Vlada RS 

na račun davkoplačevalcev rešujeta premoženje omrežja Foruma 21.
V času, ko Vlada Alenke Bratušek čez vse mere razuma dviguje 

davčna bremena, niža socialne transferje, plače in pokojnine, se več 
kot milijardo evrov denarja slovenskih državljanov namenja za sanacijo 
dveh zasebnih bank, ki sta poleg tega še globoko vpleteni v financiranje 
tajkunskih poslov in namesto, da bi mediji temu posvetili še posebno 
pozornost so v ospredju raje populistične teme in blatenje določenih 
oz. točno določenih posameznikov.

Slovenski demokratski mladini se zdi nenavadno in žalostno, da 
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), poleg splošnih fraz in dej-
stev, ni uspela raziskati in podati kakršnekoli ugotovitve s konkretnimi 
podatki in imeni.

Epilog odločitve Vlade Alenke Bratušek in Banke Slovenije je, da 
bodo morali slovenski državljani in državljanke plačati sanacijo obeh 
zasebnih bank, medtem ko ima za lastnike, upravo, nadzornike in druge, 
z obema bankama povezane osebe, taka odločitev pozitivne posledice, 
ker bodo njihovi depoziti v celoti poplačani, četudi so sami odgovorni 
za nastalo situacijo.

Mislim, da se lahko v celoti strinjamo z ugotovitvijo Slovenske Demokratske Mladine, ki jo je objavila v Demokraciji pod naslovom “Alenka Bratušek 
tepta navadnega človeka, rešuje pa Forum 21 in privilegije. In če ne veste, kaj je Forum 21: skupina velebogatašev, ki jo je organiziral Kučan in si ob 
podpori vlade na račun davkoplačevalcev polni žepe.

hinavsko jamra, da vsi drugi nadzorujejo pomembne podsisteme v državi.
Lukšičevo brezmejno hinavščino najdemo tudi v podelitvi koncesije 

njegovi ženi, kar je v popolnem nasprotju s programom SD, v katerem 
stranka vsako podeljevanje koncesij v zdravstvu ali samoplačništvo 
označuje za neoliberalni napad na javno zdravstvo. Po eni strani drugim 
preprečujejo svobodno izbiro in svobodno podjetniško pobudo, po drugi 
strani pa prvaka SD ne moti neoliberalna dejavnost njegove žene, od 
katere ima korist njegov družinski proračun in s tem tudi sam Lukšič. 
Če ga kdo o tem morda vpraša, odgovori s silovitim protinapadom, češ 
da gre za podli napad na njegovo ženo.

Hinavščina Lukšiča in njegove SD je udarila na plan zlasti pri vstopu 
v koalicijo z Bratuškovo. Lukšič je pred tem mesec dni krožil po Sloveniji 
in po medijih razglašal “gremo na predčasne volitve”, nakar je v enem 
samem dnevu naredil popolni preobrat h “gremo v vlado na polno”. 
Kot tipični hinavec svojega preobrata ni nikoli pojasnil, ampak je nanj 
celo ponosen. Tradicionalna hinavščina SD se kaže tudi v njenih stricih 
iz ozadja, predvsem pri Miranu Potrču, ki se je s svojim “stričevstvom” 
pohvalil na letošnjem junijskem kongresu SD, da je pomagal k nastan-
ku koalicije Bratuškove. Ob tem je razkril svoje hinavske karte, češ da 
koalicija Bratuškove ne more vsebinsko delati drugače od Janševe, 
vendar da dela v bistveno boljšem ozračju. Da, Potrč, najprej si Janšev 
program rušil z razgrajanjem, potem pa ne moreš kaj, kot da s taistim 
programom nadaljuješ sam. Res, višek hinavščine!

Pri Lukšiču je vse od danes na jutri, pri ničemer ni dosleden, razen 

pri hinavščini. Lukšičevo hinavščino lahko vidimo tudi v tem, da ne on 
ne njegova SD nista nikoli za nič odgovorna. Čeprav je SD zmagala na 
volitvah 2008 z 29 poslanci v parlamentu, po Lukšiču takrat ni mogla 
biti odgovorna za nastale razmere, saj ji takratna večina ni zadostovala. 
Danes trdi ravno nasprotno: da ima SD zgolj deset poslancev in zaradi 
majhnosti ne more biti za nič odgovorna. S čimer nam jasno sporoča: 
tudi če bi z njim SD zmagala na prvih volitvah, ne bi bila za nič odgo-
vorna, ampak bi že našla krivca.

Prav zaradi neskončne hinavščine je Lukšič izredno nevaren politik, 
saj ni zmožen prevzeti odgovornosti, ampak s svojim pocenim popu-
lizmom podpihuje ekstremizem, ki je nevaren še zlasti v krizi. Ko mu 
zmanjka notranjih sovražnikov, hinavsko obrne ploščo proti tujini in s 
prstom demagoško pokaže proti Američanom in Nemcem, češ da Slo-
venija z vračanjem dolgov financira standard Američanov in Nemcev. S 
tem podpihuje ksenofobijo in pri ljudstvu vzbuja najnizkotnejša čustva, 
ker krivdo za vse težave vali na zunanjega sovražnika.

Ker je Lukšič tak hinavec, je hkrati v koaliciji in opoziciji. Nenehno 
sedi na dveh stolih in igra dvojno igro, prepričan, da je tako pameten 
in zvit, ko hinavsko igra največjega kritika svoje lastne vlade. V resnici 
s tem volivcem sporoča, da mu načela ne pomenijo čisto nič in da ni 
nikomur zvest, niti lastnim besedam in programu, kaj šele volivcem. 
Zvest je le sebi in svoji hinavščini, ki ga ohranja na oblasti. Zato bi se SD 
morala preimenovati v Slovensko hinavsko stranko, Lukšiča pa bi morali 
razglasiti za velehinavca slovenske politike vseh časov.
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SPOMINI

➧

Rimski	pesnik	Ovid	nam	opisuje	v	svojih	Meta
morfozah	prvo	dobo	človeštva	kot	nekaj	silno	lepega,	
dà,	naravnost	idealnega:	zlata	je	bila,	prostovoljno	
brez	zakonov	so	tedaj	gojili	zvestobo	in	poštenje.	
Niti	kazni,	niti	strahu	ni	bilo.
Seveda	 je	 “zlata	 doba”	 toliko	 resnična	 kakor	

“deveta	 dežela”.	 Nikdar	 je	 ni	 bilo,	 niti	 v	 raju	 ne,	
kajti	tudi	Adam	in	Eva	sta	imela	postavo,	ki	je	bila	
sankcionirana	z	največjo	kaznijo,	kar	jih	je	bilo	kdaj.	
Vsaka	urejena	država	mora	imeti	postave	pa	tudi	
kazni,	ker	nima	brez	njih	zakon	nikake	moči.
Tudi	 šola	 je	 nekaka	 država	 v	malem.	 Vladna	

oblika	je	pa	že	določena	po	potrebi,	namreč	abso
lutna.	Sicer	razširjajo	v	novejšem	času	poklicni	in	
nepoklicni	reformatorji	šolstva	mnenje,	naj	se	šolarji	
sami	vladajo	ter	»si	prosti	vol’jo	vero	in	postave,«	
pa	mislim,	da	se	stvar	ne	bo	obnesla.
V	Berlinu	so	poskusili	s	tako	imenovanimi	“svobod-

nimi	šolami”,	ali	kako	so	jih	že	imenovali.	V	njih	so	
imeli	učitelji	še	manj	besede	in	oblasti	kakor	pred
sednik	na	kakem	občnem	zboru	z	močno	opozicijo.	
Dijaki	so	sami	odločevali,	kaj	se	bodo	učili,	učitelji	so	
pa	morali	njihova	povelja	izvrševati.	Seveda	je	bila	
šola	znana	tudi	po	tem.	Neki	pedagogi,	ki	so	prišli	
gledat,	kakšna	je	ta	nova	sodobna	metoda,	so	prišli	
v	tako	svobodno	šolo	ravno	prav,	da	so	prisostvovali	
imenitnemu	 tepežu.	 “Svobodni	 šolarji”	 so	 si	 delili	
za	ušnice	 kakor	Miklavž	 orehe,	 se	 premetavali	 ter	
va	ljali	po	tleh,	učiteljica	je	pa	potrpežljivo	čakala,	
kdaj	se	bodo	naveličali	te	panoge	lahke	atletike	ter	
ji	dovolili,	da	sme	“voditi	pouk”.
»Mladina	se	mora	poprej	iznoreti,	preden	je	spo-

sob	na	za	resno	delo,«	je	pojasnila	začudenim	obisko
valcem	ter	mirno	gledala	živo	kopico,	ki	se	ni	me	nila	
ne	zanjo	ne	za	obisk.
Mislim,	da	je	v	tretjem	cesarstvu	“svobodna	šola”,	

kakor	tudi	marsikaj	drugega,	zbežala	čez	mejo.
Vse	modrovanje	o	samovzgoji,	o	vzgoji	v	prosto

sti	in	tako	dalje,	ne	pomaga	nič.	Vsi	šolarji	ne	bodo	
nikdar	spolnjevali	vseh	dolžnosti	brez	zunanje	sile,	
torej	samo	zato,	ker	 je	 to	 lepo	 in	zanje	koristno.	
Odpravite	redovanje,	pa	boste	videli,	kakšni	uspehi	
oziroma	neuspehi	bodo	na	koncu	leta.	Saj	skušnja	
uči,	da	dijaki	celo	tiste	rede,	ki	si	jih	težko	prisluži
jo,	bolj	cenijo.	V	mojih	časih	na	primer	“hvalno”	ali	
“odlično”	pri	profesorju	Matiji	ni	imel	na	šolski	“borzi”	
nikakega	kurza,	medtem	ko	je	bil	vsak	vesel,	če	je	
dobil	pri	Kermavnerju	vsaj	“povoljno”.
Na	 šentjakobski	 osemrazrednici	 je	 bil	 v	 nižjih	

razredih	v	nekem	oziru	 težji	 pouk	kakor	 v	 višjih.	
V	četrtem	pa	tudi	včasih	v	tretjem	razredu	je	bilo	
namreč	vedno	nekaj	takih	učenk,	ki	so	čakale	v	šoli	
14.	 leto,	da	so	 lahko	 izostale.	Te	so	hodile	v	šolo	
samo	nemir	delat.	Proti	njihovi	lenobi	nismo	imeli	
skoraj	nikakega	učinkovitega	orožja.	Največ	je	še	

pomagal	zapor.	Ker	so	jih	matere	rabile	za	delo,	so	jih	
našeškale,	če	niso	prišle	hitro	iz	šole	domov.	Učile	so	
se	prav	slabo,	nekatere	sploh	nič,	ker	so	bile	prepri
čane,	da	za	služkinjo	ali	tovarniško	delavko	njihova	
izobrazba	popolnoma	zadostuje.	Vse	njihove	želje	
so	se	vrtile	okrog	14.	leta,	od	katerega	so	si	obetale	
oprostitev	od	osovražene	šole,	od	predmetov,	ki	jih	
niso	zanimali,	in	od	učiteljic.
Tako	se	je	zgodilo,	da	je	neka	učenka	sredi	pred

zadnje	ure	popoldne	pobasala	 svoje	 stvari,	 šla	 iz	
klopi	ter	pokazala	trden	sklep,	da	zapusti	šolo.
»Oho,	kam	pa?«	jo	ustavi	učiteljica.
»Domov.	 Postala	 sem	 pravkar	 14	 let	 stara	 in	

nisem	več	dolžna	biti	v	šoli.	Z	Bogom,	gospodična,	
pa	se	dobro	imejte!«
Tako	 je	 rekla,	 se	 ironično	priklonila	 ter	 izginila	

skozi	vrata.
V	višjih	razredih	se	kaj	takega	ni	godilo.	Sem	so	

hodile	deklice,	ki	so	nameravale	na	višjo	dekliško	
šolo,	na	pripravnico	ali	pa	 tudi	v	kakšno	pisarno.	
Zato	ni	bilo	v	njih	veliko	izrazitih	lenob.	Seveda,	ko	
je	pozneje	šolska	oblast	določila,	da	je	merodajna	
za	“vstop	v	bližnji	višji	razred”	tudi	starost	brez	po
trebnega	znanja,	smo	imeli	tudi	v	petem	in	šestem	
razredu	 take	 učenke,	 ki	 so	 nepotrpežljivo	 čakale	
“šolsko	polnoletnost”.
Kar	zadeva	delikte,	 jih	 je	bilo	v	nižjih	 razredih	

razmeroma	več	kakor	v	višjih,	zlasti	tatvin.
Čudno	se	zdi,	da	so	na	dekliških	šolah	bolj	pogo

ste	kakor	na	deških.	Na	Ledini	na	primer	so	včasih	
kaka	okna	s	kamenjem	razbili,	koga	pretepli,	kakšno	
sadje	“porabutali”	ter	se	potepali,	medtem	ko	je	v	
šoli	 redkokdaj	 kaj	 zmanjkalo.	 Nasprotno	 smo	 pa	
imeli	na	dekliški	osemrazrednici	večkrat	s	tatvinami	
opraviti.		Včasih	smo	“zločinko”	hitro	dobili.	Nekatere	
so	bile	pa	tako	pretkane,	da	jih	nismo	mogli	zasači
ti.	Pri	takih	preiskavah	so	učiteljice	navadno	mene	
klicale	na	pomoč	ter	sem	moral	tako	prevzeti	vlogo	
nekakega	preiskovalnega	sodnika.
Nekega	dne	je	pritekla	po	končanem	pouku	de

klica	z	naročilom,	naj	pridem	v	tretji	razred.	Šlo	je	
za	tatvino.	Učiteljica	je	pustila	med	telovadbo	ka
teder	odprt,	pa	ji	je	izginilo	iz	predala	nekaj	čez	tri	
krone.	Ko	sem	prišel	v	razred,	je	bila	preiskava	že	
v	polnem	teku.	Pred	učiteljico	so	stale	tri	deklice.	
Dve	sta	jokali,	da	bi	se	bili	kmalu	v	solzah	utopili,	
tretja	se	je	pa	samozavestno	ozirala	po	součenkah,	
češ	kdo	mi	kaj	more.
Gospodična	je	pravilno	osumila	vse	tri,	ker	so	bile	

med	telovadbo	zunaj.	 Jasno	 je	bilo,	da	mora	ena	
izmed	njih	biti	tatica,	ker	ni	bilo	verjetno,	da	bi	se	
kaka	druga	učenka	upala	v	tuj	razred.
Vse	tri	so	imele	žepe	narobe	obrnjene,	seveda	ni	

našla	učiteljica	niti	vinarja	v	njih.
»Zakaj	 pa	 tako	 jokata?«	 vprašam	 osumljenki,	

“PREISKOVALNI”
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ki	sta	jokali	in	sta	se	še	bolj	spustili	v	jok,	ko	sta	
mene	zagledali.
»Ker…	 ker…	misli	 gospodična,	 da…	 sem	 jaz…	

ukradla	denar…	in…«
Uboga	Lizika	je	tako	ihtela,	da	sem	ji	pomagal	

do	konca	povedati.
»Kajne,	sram	te	 je,	ker	si	morala	žepe	narobe	

obrniti?«
»Da…	pa	jaz	nisem	ukradla,	res	ne,«	je	zatrjevala	

že	nekoliko	potolažena.
»Zakaj	pa	ti	nič	ne	jokaš?«	se	obrnem	nato	k	Bini.	

»Saj	si	tudi	ti	morala	žep	obrniti!«
»Zakaj	bom	jokala,	saj	gospodična	ni	nič	v	njem	

našla!«
»Gospodična,«	se	obrnem	k	učiteljici,	»denar	je	

vzela	Bina.«
Da	bi	 jo	videli,	kako	je	planila	v	klop,	se	vrgla	

nanjo	in	začela	tuliti.	Jaz	grem	za	njo,	ji	odtrgam	
roke	od	obraza,	pa	ni	imela	niti	najmanjše	solze.	To	
mi	je	bilo	zadosti.
»Prosim,	 gospodična,	 peljite	 jo	 v	 kak	 prazen	

razred,	pa	jo	dobro	preiščite.	Skoraj	gotovo	je	ukra
deni	denar	kam	skrila.	Če	se	bo	branila,	pa	pokličite	
hišnico	na	pomoč.«
In	res	ga	je	imela	v	nogavici	skritega.	Učiteljici	

je	potem	ušla	s	tako	naglico,	da	ni	utegnila	niti	čev-
lja	spet	obuti.	Drla	je	kar	naravnost	po	stopnicah	in	
kričala:
»Kar	v	vuda	bom	šla!«
Pa	si	je	premislila.
Težji	je	bil	nek	drug	primer,	ki	se	je	zgodil	v	četrti	

a.	Neki	učenki	je	zmanjkala	v	šoli	čepica.	Deklice	so	
takoj	obdolžile	Marico,	ki	je	sedela	nekje	v	zadnjih	
klopeh.	Bila	je	precej	zaprta	in	molčeča	tudi	takrat,	
kadar	je	bila	vprašana.	Čeprav	so	nastopile	proti	nji	
tri	priče,	ki	so	jo	videle,	da	je	nesla	čepico	domov,	je	
tatvino	trdovratno	tajila.	Zato	je	razredna	učiteljica	
Gusti	Mattanović	poklicala	mene,	da	bi	omečil	trdo
vratno	grešnico	ter	ji	z	naravnimi	in	nadnaravnimi	
nagibi	izvil	priznanje.
»Marica,	kar	priznaj,«	sem	ji	dobrohotno	prigo

varjal.	Tudi	jaz	sem	jo	obsodil,	kajti	tri	priče,	to	ni	
malenkost.	Pa	Marica	je	bila	trdovratna	in	ni	priznala.
»Jaz	je	že	nisem	vzela!«
»Prav,	potem	pa	pošljem	policaja	na	dom,	da	bo	

poiskal	čepico,	ker	si	tako	trdovratna,	da	je	sama	
nočeš	nazaj	dati,«	se	vtakne	učiteljica	vmes.
Tu	se	je	pa	Marica	spustila	v	jok.	Otroci	so	se	pa	

z	grozo	spogledovali:	»Policaj	jo	bo	peljal.«	Videli	so	
jo	že	v	duhu,	kako	jo	strogi	mož	postave	vklenjeno	
žene	na	“rotovž”.
To	je	ubogo	deklico	še	bolj	oplašilo.	Ker	sem	videl,	

da	preiskava	pred	razredom	najbrž	ne	bo	pripeljala	
do	nikakega	 zaključka,	peljem	 “delinkventinjo”	 in	
priče	na	hodnik.
»Marica,«	ji	pravim	dobrohotno,	»priznaj	ter	pri-

nesi	čepico	nazaj,	bom	pa	jaz	zate	govoril,	da	ne	bo	
kazen	prehuda.«
»Prosim,	gospod	katehet,	verjemite	mi,	da	nisem	

vzela	čepice,«	je	revica	tako	milo	zajokala,	da	bi	se	
je	bil	kamen	usmilil.
Marica	je	bila	majhna,	drobna	in	najbrž	večkrat	

lačna	kakor	sita.	Smilila	se	mi	je	in	njen	jok	se	mi	
je	zdel	odkritosrčen.	Toda	tri	priče	so	videle	pri	nji	
ukradeno	čepico.
»Ali	ste	jo	res	videle?«	jih	vprašam	še	enkrat.
»Da,	videle	smo	jo,«	so	rekle	odločno	in	jasno.
»Prav,	sedaj	si	pa	dobro	zapomnite!	Ako	se	nazad-

nje	skaže,	da	je	Marica	nedolžna,	potem	vas	bom	
tako	zaprl,	da	boste	kar	črne.	Torej,	Angela,	ali	si	
jo	res	videla?«
»Ne,	sama	je	nisem	videla,«	je	rekla	vsa	v	strahu,	

da	bi	ne	bila	zaprta	in	črna.	»Ivanka	mi	je	rekla,	da	
jo	je	videla.«
»Ivanka,	ali	si	jo	sama	videla?«
»Ne,	Cirila	mi	je	rekla,	da	jo	je	videla.«	Šlo	ji	je	

že	na	jok.
»Cirila,	torej	ti	si	jo	videla?«
»Da,«	je	rekla	še	vedno	odločno.
»Prav,	 bom	pa	 tebe	 zaprl	 še	 za	 te	 dve,	 ki	 sta	

lagali,	če	se	pokaže,	da	Marica	ni	čepice	ukradla.	
Torej,	pomisli	dobro,	če	si	jo	pri	nji	videla!«
»Da,	 res	 sem	 jo	videla.	Nesla	 jo	 je	 skrito	pod	

pelerino.«	(Takrat	so	nosile	deklice	kratke	pelerine.)
»Kako	pa	si	mogla	videti	čepico,	če	jo	je	imela	

skrito	pod	pelerino?«
»Saj	čepice	nisem	videla,	samo	nekaj	rdečega	ji	

je	gledalo	izpod	nje.«
To	se	ni	več	tako	pogumno	glasilo	in	naredil	sem	

si svojo sodbo.
»Sedaj	imam	pa	že	dosti	teh	laži,«	sem	dejal	trdo.	

»Povej	mi,	kaj	si	videla?«
»Videla	sem	samo,	kako	je	pod	pelerino	nekaj	k	

sebi	tiščala.«
Tu	si	je	Marica	že	začela	brisati	solze,	zato	pa	jih	

je	začela	Cirila	točiti.
Torej,	tri	deklice	so	trdile,	da	so	videle	pri	Marici	

ukradeno	čepico,	in	če	bi	bil	vprašal	ostale	otroke,	
bi	jih	bilo	še	več	“videlo”,	slednjič	se	je	skazalo,	da	
je	samo	Cirila	“videla”,	pa	samo	to,	»kako	je	nekaj	
pod	pelerino	k	sebi	tiščala.«
Marica	je	bila	nedolžna,	a	“boljše”	součenke	so	

jo	še	vedno	sumile,	da	je	tatica.
Tu	je	prišla	mati	okradene	deklice,	čeprav	nehote,	

na	pomoč.	Obljubila	je	tisti,	ki	bi	ji	prinesla	ukradeno	
čepico,	ki	je	bila	čisto	nova,	tri	stare.	To	je	učinko
valo.	Čez	nekaj	dni	jo	že	pritrese	v	šolo	Tončka,	ki	
je	 imela	najdaljši	 jezik	v	celem	razredu.	Učiteljici	
je	rekla,	da	jo	je	vzela	neki	neznani	deklici,	ki	jo	je	
srečala	na	cesti.
Ker	se	mi	je	vsa	zadeva	zdela	sumljiva,	sem	jo	

takoj	v	prvem	odmoru	“zaslišal”.
»Kdaj	si	pa	tisto	deklico	srečala?«
»Včeraj,	ko	sem	šla	iz	šole.«
»Kje?«
»Na	Cojzovem	grabnu.«
»Ali	jo	poznaš?«
»Ne.	Je	nisem	še	nikdar	videla.«
»Ali	hodi	v	našo	šolo	ali	k	nunam?«
»K	nunam.«
»Kje	je	imela	čepico?«
»Nesla	jo	je	v	rokah.	Pa	sem	jo	hitro	zgrabila	in	

stekla.«
Sedaj	sem	imel	zadosti.
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»Tončka,	ti	si	prav	nesramna	lažnivka.	Včeraj	je	
bil	praznik,	torej	ni	bilo	šole.	Ker	stanuješ	na	Ope
karski	cesti,	ne	hodiš	čez	Cojzov	graben	domov.	Ker	
deklice	ne	poznaš,	ne	moreš	tudi	vedeti,	da	hodi	k	
nunam	v	šolo.	Tončka,	ti	si	sama	ukradla	čepico,	pa	
si	jo	prinesla	nazaj,	da	bi	dobila	zanjo	tri.«
Tončka	se	je	začela	dreti,	kakor	bi	jo	kdo	iz	kože	

deval,	nazadnje	je	pa	le	priznala.
Na	otroško	pričevanje	nisem	potem	več	prisegal.
V	odmoru	ob	desetih	me	nekega	dne	pokliče	uči

teljica	Kobau	v	svoj	razred.	Mali	Dragici,	ljubljenki	
vsega	 razreda,	 je	med	 uro	 kar	 na	 lepem	 izginila	
pušica.	 Jaz	 sem	najprej	Dragico	vprašal,	 če	 jo	 je	
sploh	s	seboj	prinesla.
»Mislim,	da,«	je	rekla,	a	se	ni	glasilo	posebno	po-

gumno.
»Seveda	si	jo	imela	s	seboj,	saj	sem	te	videla,	

kako	si	še	pred	uro	vzela	svinčnik	iz	nje,«	jo	je	pre
pričevala	njena	ožja	prijateljica	Berta,	ki	je	sedela	
tri	klopi	za	njo.
»Katera	je	še	videla,	da	je	Dragica	imela	pušico	

v	šoli?«	sem	vprašal	deklice.
In	čudno,	vse	so	videle.	Najbolj	so	kričale	tiste,	

ki	so	daleč	od	nje	sedele.
Prinesla	je	pušico	še	isto	popoldne	s	seboj	v	šolo.	

Čeprav	jo	je	zjutraj	doma	pozabila,	jo	je	kljub	temu	
ves	razred	videl	pri	nji.
Otroci	 so	pač	sugestiji	 še	bolj	podvrženi	kakor	

odraščeni.
Zato	 sem	 vselej	 najprej	 skušal	 dognati,	 če	 je	

res	tatvina	ali	ne.	Zdi	se	mi,	da	so	tatvine	včasih	
zavestno	ali	nezavestno	fingirane.	Otrok	izgubi	ali	
pa	kam	založi	kakšno	stvar,	pa	pravi,	da	mu	je	bila	
ukradena.	Če	je	s	tem	povzročil	preiskavo,	se	potem	
boji	v	šoli	povedati	resnico	in	zamolči,	da	je	“ukra
deno”	reč	doma	našel.
Prav	dobro	se	spominjam	nekega	izrednega	pri-

mera,	ki	bi	bil	lahko	imel	za	posledico	veliko	nepri
jetnost.
Ko	sem	nekega	popoldneva	končal	šolo	v	drugem	

razredu	gimnazije,	mi	prinese	Nada	denarnico,	ki	jo	
je	bila	našla	v	svojem	plašču.	Takoj	nato,	še	preden	
sem	mogel	 vprašati,	 čigava	 je	 denarnica,	 prileti	
Erna	h	katedru	in	se	ogorčeno	pritoži,	da	ji	je	nekdo	
izmaknil	denarnico	izpod	klopi.	Bila	je	prav	tista,	ki	
jo	je	bila	Nada	našla	v	plašču.	V	kakšen	grd	sum	bi	
prišla	uboga	deklica,	če	bi	jo	bil	kdo	drug	našel	v	
žepu,	potem	ko	bi	začel	preiskovati	“tatvino”.
Ker	je	“delinkventinja”	Jelka	takoj	priznala,	kaj	je	

storila	v	svoji	neumnosti,	se	je	hitro	vse	pojasnilo.
Sedela	je	z	Erno	v	isti	klopi,	Nada	pa	pred	njo.	Ker	

je	vedno	vse	znala,	se	je	med	spraševanjem	začela	
dolgočasiti	 ter	 se	 je	 ozrla	 po	 kakem	 “koristnem”	
delu,	ki	bi	ji	nudilo	kaj	zabave.	Tu	zagleda	pri	Erni	
pod	klopjo	denarnico.	Hitro	se	je	polasti	ter	jo	pomoli	
Nadi	z	naročilom,	naj	jo	kam	skrije.	Ta	ji	pa	namigne,	
naj	jo	pusti	v	miru.	Jelka	ji	je	pa	to	zamerila;	šla	je	
ven	ter	ji	vtaknila	denarnico	v	plašč.
»Al	bo	‘hec’,	ko	bo	Erna	iskala	denaarnico	in	se	

bo	našla	v	Nadinem	žepu,«	si	je	mislila.	Na	druge	
morebitne	posledice	ni	prav	nič	pomislila.
Ker	je	bila	Jelka	zelo	pridna	deklica,	sva	bila	pri

jatelja.	Zato	si	je	včasih	več	dovolila	kakor	druge.	
Ko	je	hodila	še	v	tretji	razred	Mladike,	je	hotela	na	
nekem	izletu	na	vsak	način	zamenjati	stol	z	mojim	
naročjem.	 Tisto	 popoldne	 sem	 jo	 pa	 tako	 v	 roke	
vzel,	da	je	odšla	po	stopnicah	kakor	polit	maček.	
Nato	se	me	je	nekaj	dni	skrbno	izogibala,	da	ne	bi	
še	naknadno	kaj	dobila.	Šele	čez	kakih	štirinajst	dni	
se	je	toliko	ohrabrila,	da	me	je	vprašala,	če	sem	še	
kaj	hud.
Nada	je	šla	v	naslednjih	velikih	počitnicah	v	Za

greb,	kjer	je	bila	doma	njena	mati,	krščena	židinja,	
ter	je	tam	po	kratki	bolezni	umrla.	Pred	smrtjo	je	
naročila,	da	ji	morajo	v	krsto	dati	njen	šolski	mo
litvenik.
Nada	je	bila	ena	izmed	otrok,	pri	katerih	je	padala	

Božja	beseda	na	rodovitna	tla,	pa	jaz	tega	nisem	
vedel…
Kadar	se	je	v	šoli	zgodila	kaka	tatvina,	so	“boljši”	

otroci	večkrat	obdolžili	kako	revnejšo.	Pa	so	imele	
tudi	“boljše”	deklice	včasih	precej	dolge	prste.
Marija	mi	je	pozneje,	ko	je	po	dovršenem	liceju	

odšla	na	gimnazijo,	povedala,	da	ji	 je	zmanjkal	v	
šestem	liceju	popolnoma	nov	predpasnik.	Čez	nekaj	
dni	je	prišla	z	njim	v	šolo	njena	součenka	Krescen
cija.	Da	bi	ne	bila	“aneksija”	preveč	očitna,	si	ga	je	
nekoliko	po	svojem	okusu	prikrojila.
»Ako	bi	ne	bila	to	Krescencija,	bi	ga	zahtevala	

nazaj,	tako	sem	pa	raje	molčala,«	mi	je	še	pojasnila	
Marija.
Krescencija	 je	bila	 “boljša”	deklica,	njena	mati	

pa	zelo	zgovorna	in	vplivna	dama,	s	katero	ni	bilo	
dobro	češenj	zobati…
Tatovi	in	“poneverniki”	se	večkrat	izdajo,	ker	se	

navadno	znebe	ukradenega	oziroma	poneverjenega	
denarja	po	najkrajši	poti	zapravljanja.
Mlad	uradnik	v	nekem	podjetju	se	je	prav	s	tem	

izdal,	 ker	 je	 lahkomiselno	 razsipal	 denar.	 Vsako	
nedeljo	in	praznik	je	najel	avto,	naložil	nanj	sebe	in	
svoje	prijateljice	ter	vse	skpaj	peljal	na	lumpanje.	
Plačal	je	seveda	vse	sam.	Pred	sodnijo	je	pa	zago
varjal	svoje	hudodelstvo	z	“višjo	silo”,	češ	da	s	pre
majhno	plačo	ni	mogel	zadostiti	svojim	življenjskim	
potrebam.	Porotniki	so	mu	verjeli	in	ga	popolnoma	
oprostili.	Menda	so	smatrali	lumpanje	v	veseli	družbi	
za	“življenjsko	potrebo”.	Čudno,	da	mu	niso	prisodili	
še	kake	nagrade.
Tudi	na	šoli	smo	dobili	pogosto	tatico	prav	zato,	

ker	je	bila	preveč	“usmiljenega	srca”.
Ko	je	šentjakobska	osemrazrednica	še	gostovala	

na	Vrtači,	je	prihitela	nekega	popoldneva	v	šolo	rev
no	oblečena	žena	z	žalostno	novico,	da	ji	je	hčerka	
izmaknila	bankovec	za	20	kron.	Dobili	pa	nismo	pri	
njej	 niti	 vinarja.	 V	 kratkem	 času	med	 enajsto	 in	
dvanajsto	uro	 je	 zapravila	ves	denar.	Nakupila	 je	
sladkorčke,	 čokolado	 in	 igrače	 ter	 popoldne	 večji	
del	tega	razdelila	med	součenke.	Če	bi	ne	bila	tako	
“dobrih	rok”,	bi	ji	tatvine	ne	mogli	dokazati,	ker	je	
sprva	vse	trdovratno	tajila.
Če	se	tatica	ni	sama	izdala	z	radodarnostjo	ozi

roma	z	zapravljivostjo,	ji	je	bilo	večkrat	zelo	težko	
priti	na	sled.	Jaz	naredim	v	razredu,	kjer	se	pripeti	
kaka	tatvina,	navadno	ostro	pridigo	s	pozivom,	naj	
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dotična,	ki	je	ukradla,	prinese	“krivično	blago”	nazaj,	
čeprav	skrivaj.	Spominjam	se	pa,	da	je	moja	beseda	
zalegla	samo	v	enem	primeru,	ko	je	ukradena	čepica	
prišla	en	dan	po	tatvini	nazaj	v	omarico,	iz	katere	
je	izginila.
V	VI.	 liceju	 je	nekoč	 zmanjkala	draga	 risarska	

priprava	s	škatlo	vred.	Lastnica	jo	je	potem	čez	kak	
mesec	dni	našla	pod	klopjo.	Bilo	je	to	neposredno	po	
šolski	spovedi.	Grešnica	se	je	pač	skesala,	se	greha	
spovedala	in	ukradeno	blago	vrnila.
Splošno	so	pa	tatvine	v	šoli	za	razrednike	obojega	

spola	trd	oreh	in	zelo	neprijetna	zadevščina.
Sedmo	božjo	zapoved	sem	vselej	prav	temeljito	

obdelal,	seveda	primerno	razredu,	v	katerem	sem	
razlagal.	 Učenke	 so	 večinoma	 pazljivo	 poslušale,	
zlasti,	ker	sem	razlago	poživil	z	zgledi.	Samo	ena	
stvar	jim	ni	hotela	iti	v	glavo,	da	mora	namreč	“po
šten	posestnik”,	ki	je	torej	nevede	kupil	ukradeno	
blago,	stvar	vrniti	lastniku,	čeprav	ne	dobi	od	njega	
odškodnine.
Zlasti	 Betka,	 ki	 je	 bila	 v	 šestem	 liceju	 najbolj	

zvedava	učenka,	se	ni	mogla	s	tem	sprijazniti.	Pa	
sem	jo	hitro	izpeljal.
»Torej,	Betka,«	ji	pravim,	»misli	si,	da	je	bila	tebi	

ukradena	lepa	ura.	Kmalu	nato	jo	vidiš	pri	Polonci,	
ki	sedi	poleg	tebe.	Njena	mati	jo	je	kupila	iz	usmilje
nja	od	neke	žene,	ki	je	trdila,	da	je	v	denarni	stiski,	
recimo	za	tisoč	dinarjev,	pa	ni	prav	nič	slutila,	da	bi	
utegnila	biti	ukradena.	Ali	ti	mora	Polonca	uro	vrniti?«
»Seveda	mi	jo	mora	nazaj	dati!«
»In	ti	ji	moraš	povrniti	tisoč	dinarjev,	ki	jih	je	bila	

njena	mati	dala	za		uro,	kajne?«
»Kaj	še!	Kako	pridem	jaz	do	tega,	da	bom	kupi

la	svojo	uro	nazaj?	Polončina	mati	naj	poišče	tisto	
ženo,	 ki	 ji	 je	 uro	prodala,	 pa	naj	 od	nje	 zahteva	
denar	nazaj!«
»Vidiš,	 prav	 si	 razsodila,	 kakor	 sem	 vam	 jaz	

razložil.	Poprej	ti	ni	šlo	v	glavo,	češ	da	je	krivično,	
sedaj,	ko	si	se	vživela	v	to,	da	gre	za	tvojo	uro,	si	
pa	kar	naenkrat	pravo	zadela!«
Betki	sem	s	tem	tako	usta	zavezal,	da	je	potem	

nekaj	ur	vse	razumela	brez	vmesnih	vprašanj.
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NAŠI RAJNI:
                           MARY GRUM,	Euclid,	OH,					LOJZE BURJES,	Wickliffe,	OH

ZA SVETE MAŠE: $110:	F.	Krnicar;	$90:	F.	Stopar;	$50:		D.	
Kranjc,	M.	Stepec;	 $40:	 I.	Matic,	M.	Martincic	 (MI);	 $30:	D.	
Androjna;	$10:	J.	Srsen,	M.	Dolynka,	J.	Jurkovic.
ZA CERKEV: $20:	I.	Matic;	$10:	D.	Kranjc;	$4:	J.	Jurkovic.
ZA SAMOSTAN: $250:	B.	Magajne;	$10:	M.	Dolynka,	F.	Stopar,	
D.	Kranjc,	D.	Androjna.

ZA LUČKE: $12:	M.	Dolynka;	$10:	I.	Matic;	$3:	J.	Jurkovic.
ZA MISIJONE: $70:	F.	Krnicar;	$3:	J.	Jurkovic.
DAR LISTU AM: $50:	M.	Stepec;	CAD36:	V.	Cekuta;	$20:	D.	
Kranjc;	$10:	V.	Pregelj,	I.	Matic,	D.	Androjna.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI SEPTEMBRA 2013

V	letu	2012	je	bilo	v	Združenih	državah	enako	
število	revnih,	kot	v	letu	poprej:	15%	vseh	prebival
cev.	Podatke	je	objavil	ameriški	tisk	septembra	2013.
V	letu	2012	je	živelo	pod	pragom	revščine	46,5	

milijonov	ljudi	v	primerjavi	s	46,2	milijona	leta	2011.	
Težak	je	tudi	položaj	nedoletnih,	od	katerih	jih	20%	
živi	v	revščini.	Zadnje	podobne	zaskrbljujoče	številke	
so	bile	daljnega	leta	1975.
Poleg	tega	živi	57%	nedoletnih	v	družinah	z	nizki

mi	dohodki.	Število	otrok,	ki	žive	z	manj	kot	dvema	
dolarjema	na	dan	je	prišlo	na	2,8	milijonov.	V	mestu	

Detroit	(MI)	živi	v	revščini	okrog	60%	otrok.
Na	področju	Washingtona,	ki	velja	za	dobro	sto

ječe,	je	število	brezdomcev	zraslo	za	23%	od	leta	
2008.	Brez	strehe	je	tudi	milijon	študentov	javnih	šol.
Majhen	pozitiven	podatek	zadeva	število	ameri

ških	državljanov	brez	zdravstvenega	zavarovanja.	
Leta	2012	 jih	 je	bilo	15,4%	v	primerjavi	 z	 letom	
2011,	ko	jih	je	bilo	15,7%,	torej	se	je	število	zava
rovanih	dvignilo	za	3	desetinke	odstotka.	Povprečni	
srednji	ameriški	dohodek	je	bil	leta	2012	$51.017,	
kar	je	isto,	kot	leta	2011.

REVNI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH


