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Alpska veriga Karavank na severu Gorenjske ločuje Slovenijo od avstrijske Koroške. Začenja se s Kepo na tromeji
Slovenije, Italije in Avstrije, se nadaljuje preko Golice, znamenite po divje rastočih narcisah, se nad Bledom in Breznico
povzpne na najvišji vrh STOL (2.236 m) in se nadaljuje preko Begunjščice, znane po murkah ter Zelenice nad Ljubeljem,
dokler ne preide v Storžič in Zaplato, ki pa spadata že bolj v Kamniške planine. V dolini ledeno mrzle Završnice pod
Stolom je umetno jezero, ker so gorsko reko zajezili in postavili v njej elektrarno. Završnico od Breznice in Prešernove
Vrbe ločujejo Peči. V prejšnjih časih so “rovte” (planinske travnike) pod Stolom kosili za seno, ki so ga potem spravili
v dolino, poleti pa so v njih pasli živino iz vasi pod Stolom. Poti na Stol je več, nobena ni posebno zahtevna, strme
so pa vse. V višini 1.181 m sprejema utrujene turiste Valvasorjev dom. S Stola je prelep razgled tako na Gorenjsko z
Bledom in Julijske Alpe s Triglavom, kot tudi na Koroško z njenimi jezeri. Po pravici je zapisal Prešeren, ki je bil tukaj
doma: Dežela kranjska nima lepš'ga kraja, kot je z okolšno ta podoba raja.
DECEMBER s silvestrovim zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta. Začenjamo ga s prvo adventno nedeljo, ki je letos 1. decembra, za njo pa se zvrste še ostale tri adventne nedelje. Zadnja
nedelja v decembru (29.) je posvečena Sveti Družini. Decembra praznujemo tudi enega največih Marijinih praznikov:
Brezmadežno Spočetje (8.), ki je v Združenih državah zapovedan praznik, letos pa pade na nedeljo, zato ga bomo v
bogoslužju praznovali naslednji dan. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil bl. Pij IX. leta 1854,
potrdila pa jo je Marija sama, ko se je ob prikazanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno spočetje«.
Te verske resnice pa ne smemo mešati z Jezusovim spočetjem (25. marca), ki je bilo čudežno dejanje Svetega Duha.
Glavni decembrski praznik je seveda BOŽIČ (25.), ki nam mora biti predvsem spomin Kristusovega rojstva in ga darovi
ter obložena miza ne smejo zasenčiti. Nekaj decembrskih godov: jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka
Barbara in menih ter cerkveni učitelj Janez Damaščan (oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.);
Loretska Mati Božja (10.); Guadalupska Mati Božja (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni učitelj Janez od Križa
(14.); apostol Evrope v času obnove po protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj Peter Kanizij (21.); duhovnik
Janez Kancij (23.); prva starša Adam in Eva (24.); prvi mučenec, diakon Štefan (26.); apostol in evangelist Janez (27.);
Nedolžni otročiči (28.), na katere spominja običaj tepežkanja; škof in mučenec Tomaž Becket in kralj David (oba 29.)
ter papež Silvester I. (31.); ki zaključuje cerkveno leto in ima po njem ime tudi silvestrovanje – praznični zaključek leta.
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1. ADVENTNA NEDELJA; Ananija, muč.;
Herta, dev.; Janez Ruysbroek, red.;
Frančišek Ksaver, red.; Sofonija, prerok;
Barbara, dev., muč.; Janez Damaščan,
patriarh, c. uč.; Ano, šk.;
Saba, op.; Gerald iz Brage, šk.;
PRVI PETEK; Nikolaj (Miklavž), šk.;
PRVA SOBOTA; Ambrož, šk., c. uč.;

UREDNIK VAM
SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI ŽELE VSEM
PRIJATELJEM IN ZNANCEM, PREDVSEM PA VSEM
NAROČNIKOM IN BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA “AVE
MARIA”, DA BI JIM BOŽJE DETE OB SPOMINU SVOJEGA
ROJSTVA PRINESLO SVOJ OBILEN BLAGOSLOV!

S to številko končujemo 105. letnik naše revije in
upamo, da bomo lahko nadaljevali vsaj še eno leto,
morda pa tudi več. Vse je pač odvisno od denarja, tudi
pri verskem mesečniku. Sicer pa že Jezus ni mogel
8 N 2. ADVENTNA NEDELJA; Remirij, op.;
brez njega, kar vemo iz evangelija, ki pripoveduje,
9 P MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE; da je imel Juda Iškariot mošnjo z denarjem in je
10 T Melkijad, pap., muč.; Loretska Mati božja; kradel iz nje. Ko je Kristus moral plačati davek zase
11 S Damaz I., pap.; Sabin, šk.; Barsaba. muč.; in za Petra, je tega poslal, da je ujel ribo, ki je imela
Danijel Stilit, spok.;
v ustih novec, ki je zadoščal za davek. Žal v našem
12 Č Guadalupska Mati Božja; Amalija, muč.;
“Blejskem jezeru” takih rib z denarjem ni, tako da je
13 P Lucija, dev., muč.; Otilija, dev.; Jošt, pušč.; bodočnost AM odvisna od naročnikov.
Osebno stanje v Lemontu je zaenkrat nespreme14 S Janez od Križa, red., c. uč.;
njeno. Načrtovani povratek p. Atanazija Lovrenčiča
15 N 3. ADVENTNA NEDELJA; Kristina, dev.;
v Slovenijo iz objektivnih razlogov zaenkrat ni bil
16 P Adelhajda, cesarica.; Albina, dev., muč.;
možen, torej os taja še vedno v domu The Birches
17 T Lazar iz Betanije; Olimpija, red. ust.;
Assisted Living, 215 55th Street, Clarendon Hills, IL
Sturmij, duh.; Vivina, dev.;
60514. V Lemontu torej ostanemo za delo samo trije
18 S Modest Jeruzalemski, red.; Gracijan, šk.;
ob upanju, da bo p. Blaž kmalu popolnoma okreval.
19 Č Urban V., pap.; Favsta, spok.; Tea, muč.;
Še dve stvari, da ne bo nepotrebnih pritožb.
20 P Evgen in Makarij, muč.;
1. Na zadnji strani platnic ima seznam darov
21 S Peter Kanizij, red., c. uč.; Severin, šk.;
naslov: Darovi oktobra 2013. To pomeni, da je bil
22 N 4. ADVENTNA NEDELJA; Demetrij, muč.; seznam darovalcev in darov zaključen 31. oktobra.
23 P Janez Kancij (Kentski), duh.; Servul, spok.; Skoraj vsako leto dobim pritožbe, da dar za novembr
ske maše in molitve nekega darovalca v decembrski
24 T SVETI VEČER; Adam in Eva;
številki
ni bil objavljen. Pregled arhiva pokaže, da
25 S GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;
je
njegovo
pismo prispelo šele novembra, torej bo
Anastazija, muč.; Peter Častitljivi, op.;
objavljeno
v
januarski številki.
26 Č Štefan, prvi diakon, prvi mučenec; Zosim,
2.
Nekaterim
še vedno ni jasno obračunavanje
pap.; Bentivoglio de Bonis, red.;
ameriških
in
kanadskih
dolarjev. Na drugi stra27 P Janez Evangelist, ap.; Fabiola, spok.;
ni
platnic
jasno
piše,
da
je
letna naročnina AM 30
28 S Nedolžni otroci; Antonij Lerinski, red.;
ameriških dolarjev ali 32 kanadskih dolarjev. Prav
29 N SVETA DRUŽINA; Tomaž Becket, šk.,
tako je dar za sv. mašo, ki ga predpisuje škofovska
muč.; David, kralj.;
konferenca, 10 ameriških dolarjev ali 11 kanadskih
30 P Rajner, šk.; Egvin, šk.; Liberij, šk.;
dolarjev. Ni važno, od kod je plačilo prišlo, ampak v
31 T Silvester I., pap.; Katarina Labouré, dev.; kakšni valuti. Kanadski naročnik, ki mu banka izda
ček v ameriških dolarjih, plača za naročnino 30 ameMelanija, op.; Pavlina in tov., muč.
riških dolarjev, čeprav sedi v Kanadi. In če bi ameriški
naročnik
plačal v kanadskih dolarjih, bi jih moral dati
Prvi teden huda zima,
32,
čeprav
sedi v USA. Razlika je zaradi različnega
osem tednov ne odkima.
tečaja ameriškega in kanadskega dolarja: po uradnem
Če na Barbaro (4.) je mraz,
tečaju je CAD približno 4% nižji od US$.
bo trajal ves zimski čas.
Umrli so decembra: p. Gabriel Estok (4. dec.
1964); p. Rihard Rogan (6. dec. 1994); p. Tomaž
Slaba bo letina, revščine vir,
Hoge (7. dec. 1990); br. Robert Hochevar (7. dec.
če mokrota moti božični večer.
1997); p. Hugo Bren (8. dec. 1953 v Rimu) in br.
Humil
Šavelj (23. dec. 1965). Priporočamo jih GoNa svetega Tomaža dan (29.)
spodovi
dobroti.
sedi vsak mož doma.
p. Bernardin
5 Č
6 P
7 S

Med vsemi jeziki mora Slovencem naš materni jezik nar ljubši biti...
Materni jezik je nar dražja dota, ki smo jo od svojih starih zadobili;
skrbno smo ga dolžni ohraniti, olepšati, ino svojim mlajšim zapustiti.
bl. Anton Martin Slomšek
2013 – AM – DECEMBER
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Berta Golob

PRIČAKOVANJE

Kje naj se Dete nebeško rodi? Nebo je visoko in zemlja molči. Pravzaprav ne, zemlja kriči. Povsod sama vzhičenost! Veseli
P. Vladimir Kos
december! Pričakovanje! Ne vem, na katerem števcu se nabira
znesek za kričavo nočindnevno razsvetljavo od Ljubljane do
konca sveta. Zakrit v bogve katerih tarifah srka vase denarnice
vseh. Mojstri so že lani predvideli, za koliko bi se dalo letos
O, Božič z Marijo in Jezuščkom v sredi!
osvetlobiti veseli december. Pričakovanje ni zastonj!
Pričakovanje. Nekaj slasti pa je v tej besedi. Kdo ne pozna
In da ne pozabimo: zadaj je hlev
njenega mika? Kdo še ni nikoli ničesar pričakoval?
in Jožef se sklanja nad kotlom za jed,
Pričakovanje. Komaj so otroci odpričakovali Miklavževa
na jaslih plenice, pod jaslimi pleve.
darila, že se od škofovske kape ozirajo k sibirski kučmi. In takoj
naprej k Božičku, čeprav sploh ne vedo nič bistvenega o njem.
Z Marijo in Jezuščkom Božič je pravi!
Več o Coca-Coli, v katere gvantu hodi zadnja leta Božiček po
Morda pred votlino prav rahlo sneži.
svetu. Pomembno je pričakovati in dobiti, dobiti!
Iz dalje prikrade s k vratom živžáv.
Pričakovanje. Silvestrovanja res ne kaže zamuditi. Menda je
Morda pa še zvezde se vlažno iskrijo.
nekaj rojakov že rezerviralo mesto na oni veličastni ladji, mnogo
mogočnejši od slavnega Titanika. Tako veliki, da je Koper ne bo
Nocoj smo z Marijo in Jezuščkom srečni!
nikoli videl. Preogromna je, da bi mogla vpluti v naš pristaniški
Srcé Jima nudimo, ne le za noč.
Liliput. S svojim veličastnim trebuhom bi podrsala morsko dno
Ob sreči se toliko zdi nam odveč...
in se ranila. Velemesto zabave in vsega možnega in sanjskega na
Na hlevček nam trkajo. Prošnje pomóči.
širnem morju. Si predstavljate pričakovanje onih, ki so zabavo
na tej
veleladji že plačali? Saj bi morali vsi drugi, ki pričakujejo
zabavo kar kje na prostem, denimo v bundah ob Ljubljanici,
protestirati zaradi zapostavljenosti. Njihovo pričakovanje se
ne more meriti z vzhičenostjo, kakršno vleče nase ladijsko
velemesto na morju, nekakšen najnovejši Dubaj.
Pričakovanje. Da, pričakovanje. Tudi tega, ali bo kaj dati
v lonec ali ne. Žalostno resno pričakovanje. Okuša ga mnogo
več očetov in mater in otrok, kot pa se bo naših petičnežev
sprehajalo po sanjskem krovu.
Pričakovanje. Tega, kaj bo s podjetjem. Biti odpuščen
takole pred koncem leta ali pa kadar koli? Kaj zdaj? Tesnobno
pričakovanje. In nič manj ono, ki se nanaša na sozakonca. Se
bo spet vrnil pijan? Bo spet dišal po tuji ženski? Bo spet robantil? Mogoče bo pa preplašeni otrok znal poklicati številko
113. Poduk najde na televizijskem zaslonu. Takole vmes, ko
pričakuje novo risanko …
Pričakovanje. Neskončno dolga vrsta pričakovanj. To
občutje je ta čas v zraku in ga vdihavamo. Med vonjem po zabavi in težkim zadahom po preteči brezposelnosti naj vendar
ujamejo naša čutila še en vonj – vonj po svetem in božjem.
Vonj po tem, kar ne razočara. Ne po veselo zapravljivskem
decembru in ne po tesnobni prihodnosti, ampak po vsebini
božiča in po njegovem blagoslovu. Nekoč zornice, zdaj večerni bogoslužni obredi. Devetdnevnica pred svetim večerom.
Oživljeni običaj “Marijo nosijo”. Kdor ni doma, naj gre domov,
Marija nosi blagoslov … Betlehemska luč kot luč miru. Kadilo.
Mah za jaslice. Voščilnice. Družinski večeri v pričakovanju in
molitvi. Toplota domačnosti. On prihaja. Ne bo zamudil, piše
v Svetem pismu. Kje naj se Dete nebeško rodi? Tu pri nas. Ta
december. V tvojem srcu. Že zdaj.

MORDA PA ŠE ZVEZDE
SE VLAŽNO ISKRIJO
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NEDELJSKE
MISLI

1. december
1. adventna nedelja
NAŠA REŠITEV JE BLIZU
Rim 13,11-14

»Bratje, vedite, čas je že, da od spanja vstanemo... Noč se je pomaknila in dan se je približal.« Tako
opozarja apostol Pavel Rimljane. V Pavlovih pismih
je podoba luč-tema vedno moralnega in časovnega
pomena. To nam v začetku adventa pomaga postaviti
svoja moralna prizadevanja v časovno in zgodovinsko okolje. Narobe je izhajati le iz človeške modrosti,
kot so to počeli pogani. Človeška modrost se namreč
vse prerada izkaže za nezanesljivo voditeljico, ki je
podvržena trenutnim okoliščinam in pozablja na načela. Ravno tako pa je narobe pričakovati nekakšen
udaren Božji poseg, kot so to hoteli Judje. Odrešenje
nam je dano v sedanjosti, v tem trenutku in za ta
trenutek, čeprav se ozira v večnost. Advent je čas,
ki je usmerjen v prihodnost, pa ne le v letošnji božič, ampak v božič drugega Kristusovega prihoda,
ki mu ne vemo ne ure ne dneva. Življenje ni vrsta
junaštev, ampak je stkano iz majhnih vsakdanjih
dobrih del – in ta morajo bogatiti naše življenje,
posebno pa naš advent.

8. december
2. adventna nedelja
KRISTUS JE ODREŠENIK VSEH
Rim 15,4-9
Sožitje kristjanov iz judovstva in tistih iz poganstva ni bilo vedno lahko. Uvedbo diakonske službe
in posvetitev prvih sedem diakonov je povzročilo
prav pritoževanje, češ da so vdove iz poganstva
zanemarjene. Enako tudi danes ni lahko sožitje med
kristjani različnega izvora, da o sožitju z nekristjani
ali celo nevernimi niti ne govorimo. V premnogih
primerih se dogaja, da drug drugega sicer prenašamo, o kaki ljubezni pa ni govora. Apostol Pavel v
Pismu Rimljanom poudarja, da je treba drug drugega
sprejemati, kakor je Kristus nas vse sprejel. Božič je
danes v veliki meri samo folklora. Bogato okrašene
hiše, bolj ali manj zapravljive obdaritve, praznično
obložena miza – za to ni treba biti vernik in tudi k
življenju po veri nič ne doprinese. Če bomo mislili,
da smo boljši od drugih, bo tudi za nas božič le čas
zapravljanja in zunanjega praznovanja. Zato se je
prav v adventu treba iz branja in poslušanja Božje
besede učiti predreti lupino zunanjega praznovanja
in prodreti v njegovo globino.

15. december
3. adventna nedelja
UTRDITE SVOJA SRCA ZA GOSPODOV
PRIHOD
Jak 5,7-10
Jakobovo pismo zahteva od bratov, ki čakajo Gospodov prihod, potrpežljivost. Ne spodbuja k odporu
zaradi slabe vlade: ta bo sama od sebe propadla,
ko bo prišel njen čas. Toda čakati na to zahteva
2013 – AM – DECEMBER

potrpežljivost, to je pa sposobnost in krepost, ki je
današnjemu času tuja. Jakobovo pismo poudarja, da
potrpežljivost ni brezupna vdanost v usodo, ampak
je sad ljubezni, volja, odkriti bližnjega in mu pomagati na vse načine. Potrpežljivost je torej istočasno
odsotnost vsake sebičnosti, saj v vsem gleda najprej
tujo, potem šele svojo lastno korist. Star pregovor
pravi, da besede sicer mičejo, toda zgledi vlečejo.
Kako torej pomagati ljudem? Najbolj pomembno
je skrbeti za tiste, ki jim manjka duhovnih dobrin,
torej tistih, ki nam pomagajo izpolnjevati osnovno
zapoved krščanstva, ki je za vse človeštvo edini izhod
iz stisk. In ta osnovna zapoved je zapoved ljubezni
do Boga in ljubezni do bližnjega.

22. december
4. adventna nedelja
JEZUS IZ DAVIDOVEGA RODU
JE BOŽJI SIN
Rim 1,1-7
Apostol Pavel se predstavi kot Kristusov služabnik
v starozaveznem preroškem pomenu, kjer služabnik
pomeni prvega za gospodarjem, ki ne le izpolnjuje njegovo voljo, ampak tudi ukazuje v njegovem
imenu. Zato je poudarjeno pri Jezusu njegovo nasledstvo iz Davidovega rodu, saj je David podoba
takega Božjega služabnika. Danes verovati v Sinu
Davidovega pomeni biti prepričan, da civilizacija
in zgodovina nista tuji Cerkvi in rasti Kristusovega
skrivnostnega telesa. Ob tem je treba verovati v
človeško podobo oznanjevanja, ki kljub vsem človeškim napakam prinaša božjo vsebino. To pomeni
verovati v Cerkev, ki čas presega, in razumeti, da
tudi božič kot praznik lahko privzame kako potezo
človeške narave in kulture, da bi bolje razodel svojo skrivnost. Pomeni skratka, da je treba biti ne le
človek, ampak “Božji človek”, človek, ki mu je na
prvem mestu odnos do Boga.

29. december
Sveta Družina
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE V GOSPODU
Kol 3,12-21
Življenje kristjana mora biti življenje morale, ki je
znamenje Kristusovega gospodovanja nad človešt
vom. To se najprej pozna v osnovni celici človeškega življenja, v družini, kar je še posebno važno v
današnjih časih, kjer je toliko stvari, ki so uperjene
naravnost proti družini in jo na tihem razbijajo –
kar pomislimo na istospolne poroke, ki se širijo pod
pretvezo človekovih pravic. Apostol Pavel priporoča
stvari, ki so navidez vsakdanje, pa vendar ne lahke:
prisrčno usmiljenost, milobo, potrpežljivost, prenašanje drug drugega, odpúščanje drug drugemu,
povrhu vsega tega pa še »obleko ljubezni, ki je vez
popolnosti.« In vsa mirovna prizadevanja v svetu so
brezuspešna, dokler človek ne najde miru najprej
v samem sebi, nato v družini, nato v bližnji okolici.
Kakor vsaka stvar, tudi mir raste od spodaj navzgor,
od posameznika k celoti, od družine k narodu in od
narodov k njihovemu medsebojnemu razumevanju.
Torej tudi tukaj – kot vedno – osebna odgovornost.
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BRALI SMO...

BONN — Brazilski teolog osvoboditve Leonardo
Boff je v pogovoru za spletno stran weltkirche.katolisch.de izjavil, da je papež Frančišek že reformiral papeštvo. Upa, da bo pod njegovim vodenjem
“Cerkev stala na strani revežev”. Obžaloval je, da
ni bilo tako pod prejšnjima papežema, ki sta si, po
Boffovem mnenju, “bolj prizadevala za notranjo
prenovo Cerkve kot skrbela za trpeče”. Zaradi tega
naj bi, po Boffovem mnenju, Cerkev “izgubila verodostojnost”.
VATIKAN — Diplomatski predstavnik Svetega sedeža pri ZN v Ženevi, nadškof Silvano Tomasi, je
9. septembra v pogovoru za Radio Vatikan očital
mednarodni javnosti, da si premalo prizadeva za
zajezitev trgovine z orožjem. Dokler bo ta cvetela,
mednarodna javnost ni verodostojna, ko govori o
miru. Trgovina z orožjem cveti, ker nekatere razvite države pri tem dobro zaslužijo. Poleg ZDA je
omenil Rusijo, Veliko Britanijo, Francijo, Kitajsko in
Nemčijo. V teh državah ima oboroževalna industrija prevelik vpliv. Nekateri celo še zaostrujejo konflikte, samo da bi prodali še več orožja. Stroški za
vojaške namene so v lanskem letu po vsem svetu
znašali 1.750 milijard dolarjev.
ABUJA — Nigerijski predsednik Goodluck Jonathan,
kristjan, se je muslimanom pridružil pri postu. V
pogovoru za This day je izjavil, da je post zanj sicer
naporna izkušnja, vendar dviga duha.
VATIKAN — Papež Frančišek je 13. avgusta zasebno sprejel nogometni moštvi Italije in Argentine, ki sta naslednji dan igrali prijateljsko tekmo na
rimskem olimpijskem stadionu. »K sreči gre za prijateljsko igro, kajti ne vem, za koga naj bi navijal,«
je ob sprejemu povedal papež. Poudaril je, da se
tudi »na nogometnem polju kažejo lepota, nesebičnost in prijateljstvo. Če teh ni, potem igra izgubi na
moči, tudi če moštvo zmaga. Nogometaši so v prvi
vrsti ljudje z vrlinami in pomanjkljivostmi, s srcem
in idejami, upanjem in težavami. Kljub svoji slavi
ne smejo nikoli izgubiti človečnosti.«
ASSISI — Pri sv. Klari v Assisiju je v soboto, 10.
avgusta, na predvečer 760. obletnice smrti sv.
Klare, asiški škof Domenico Sorrentino v pridigi
poudaril veličino in svetost Klare Asiške ter njeno
nežnost in globino v odprtosti Bogu. V nedeljo, na
praznik sv. Klare, pa sta se kardinal Paolo Sardi in
asiški škof sestram zahvalila za njihovo zvestobo
Cerkvi in za molitev, s katero posvečujejo delo za
božje kraljestvo sredi sveta, asiški župan pa jim je
podaril sredstva za obnovo ene od fresk.
VATIKAN — Papež Frančišek je za argentinsko
solidarnostno akcijo “Mas por Menos”, ki jo je 8.
septembra izvedla tamkajšnja Karitas, namenil
100.000 evrov.
KAIRO — Muslimansko bratovščino je k odpovedi
nasilju pozvala tudi univerza Al-Azhar, najvišja učiteljska avtoriteta sunitskega islama. Drugače deželi grozi, da bo »zašla v slep upor, ki lahko vzplamti
narod«, je izjavil veliki imam Ahmed al-Tayyeb.
356

CALI — Okrog 32,2% celotnega prebivalstva Kolumbije živi v skrajni revščini. Podatki Narodnega
Statističnega Urada kažjo, da je od 47 milijonov
prebivalcev, 14 milijonov in pol revnih, od njih pa
več kot 4 milijoni živijo v skrajni revščini, kar je
10,1% celotnega prebivalstva.
VATIKAN — Janez XXIII. in Janez Pavel II. bosta
razglašena za svetnika 27. aprila 2014, na nedeljo
Božjega Usmiljenja (2. velikonočna – bela – nedelja). Datum je značilen, ker je prav Janez Pavel II.
leta 2000 ustanovil ta praznik. Janez Pavel II. je
umrl v Vatikanu 2. aprila 2005 na predvečer nedelje Božjega Usmiljenja.
VATIKAN — Papež Frančišek je 17. septembra sprejel odstop freiburškega nadškofa Roberta
Zollitscha, ker je ta na začetku avgusta dosegel
starostno mejo 75 let, in ga obenem imenoval za
apostolskega administratorja druge največje nemške škofije, dokler ne bo imenoval njegovega naslednika. Nadškof Zollitsch bo kot predsednik Nemške
škofovske konference obdržal to nalogo do spomladi prihodnjega leta.
ABUJA — Nigerijski škofje so pozdravili “pogumne
akcije” domače vlade, ki se je odločila, da bo ljudi
čim bolj zavarovala pred terorističnimi napadi teroristične skupine Boko Haram. Škofje so obsodili vse
druge oblike kriminalnih dejanj v državi (ugrabitve,
oborožene rope, nedovoljeno posest orožja …), ki
škodujejo trdnosti in varnosti države in državljanov. Vlado so pozvali k daljnosežni politiki, predvsem k preprečevalnim ukrepom zoper nasilje.
KINŠASA — Žena predsednika   Konga Josepha
Kabile, Marie Live Lembe Kabilalakabange, je v pis
mu prosila papeža Frančiška “za molitev za trajni
mir v Demokratični republiki Kongo”, opisala pa mu
je tudi vsakovrstna “grozodejstva, ki so jih morali
ljudje desetletja prenašati zaradi krivične vojne”.
Ta čas divjajo spopadi predvsem na vzhodu države.
BUENOS AIRES — Argentinski list Cronica je objavil novico, da so Mario Eleno Bergoglio, edino še
živečo sestro papeža Frančiška (Alberto, Oscar in
Marta so že umrli), prepeljali na kliniko Modelo de
Moron zaradi hudega obolenja notranjih organov.
Da bi se izognili nadlegovanju javnih občil in pretirani pozornosti javnosti, so jo v bolnišnico sprejeli
pod spremenjenim imenom.
STOCKTON — Škof te kalifornijske škofje Stephen
E. Blaire je pisno pozval ameriške poslance, naj ne
glasujejo za načrtovano zmanjšanje državne podpore za prehrano, saj je primerna in zdrava prehrana “temeljna človekova pravica”.
VATIKAN — Italijanska javna občila so poročala,
sklicujoč se na člana zastopstva astijskega škofa
Francesca Guida Ravinaleja, ki ga je 23. septembra
sprejel papež Frančišek, da želi papež obiskati domovino svojega očeta; t.j. Portacomaro pri Astiju,
od koder se je papežev oče Mario Bergoglio leta
1929 izselil v Argentino. Papeževa mati Regina Maria Sivori je prišla v Argentino že nekaj let pred tem
iz župnije Lavagna pri Genovi. Spoznala sta se leta
1934 in se poročila, Jorge, sedanji papež, se jima
je rodil 17. decembra 1936 kot prvi od petih otrok.
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DODOMA — Na Zanzibarju so neznanci polili s kislino katoliškega duhovnika Anselma Mwango’mbaja.
Hudo ranjenega so prepeljali v bolnišnico v Dar Es
Salaamu. Podobnih napadov je bilo v zadnjem času
še več. Napad na duhovnika je že obsodil zanzibarski predsednik Ali Mohamed Shein.
RIM — Papeža Frančiška je 21. oktobra obiskala visoka delegacija Luteranske svetovne zveze (LWB).
V njej je bil predsednik škof Munib Younan, generalni tajnik Martin Junge in več podpredsednikov.
Skupaj s kardinalom Kurtom Kochom, predsednikom Papeškega sveta za edinost kristjanov, so mu
izročili študijo o 500-letnici spomina na reformacijo
z naslovom Od konflikta do skupnosti. Dokument je
pripravila luteransko-katoliška komisija.
ISLAMABAD — Predsednik “Missia” Klaus Krämer
je povedal, da je po napadu na anglikansko cerkev
v Peshawarju, ko je bilo ubitih 85 ljudi, čutiti novo
obliko nasilja nad verskimi manjšinami v Pakistanu. »Kristjani in druge verske manjšine so bili že
v preteklosti večkrat žrtev napadov, vendar je bilo
cerkvam in bogoslužnim prostorom z njimi prihranjeno. Toliko mrtvih in ranjenih še ni bilo.«
VATIKAN — Papež Frančišek dobi vsak dan z vsega
sveta okrog 2.000 pisem. Njihovo število se stalno
povečuje, je za vatikanski spletni časnik Vatican Insider povedal namestnik direktorja tiskovnega urada Svetega sedeža p. Ciro Benedettini. Pisma papežu pošiljajo pisci vseh starosti in poklicev. V njih
je vse mogoče: od prošenj za gmotno pomoč, za
moralno podporo in ohrabrujočo besedo. Skoraj vsi
pripišejo tudi svojo telefonsko številko v upanju, da
jih bo papež poklical. To v resnici večkrat naredi.
RIM — Predsednik Italijanske škofovske konference, kardinal Angelo Bagnasco, je 23. septembra
pred stalnim svetom te konference v imenu italijanskih škofov domače politike pozval, naj vložijo
več energije v zagotovitev novih delovnih mest.
Podpiranje zaposlovanja mora biti njihov prvi cilj.
FULDA — Predsednik komisije za ekumenizem pri
Nemški škofovski konferenci, magdeburški škof
Gerhard Feige, je povedal, da naj bi katoličani in
protestanti 500. obletnico spomina na reformacijo
leta 2017 praznovali kot skupni Kristusov praznik.
»Potem nas bo lahko spomin na reformacijo približal Kristusu pa tudi drug drugemu,« je dejal škof.
BAGDAD — V Iraku je bilo v letošnjem letu okrog
4.000 žrtev nasilja. Samo v zadnjih dneh je v prestolnici, Bagdadu, pri pogrebnih slovesnostih umrlo
več sto ljudi. Vendar ni povsod enako. Na severu
Iraka, ki ga upravljajo Kurdi, je razmeroma varno.
VATIKAN — Novi vatikanski državni tajnik nadškof
Pietro Parolin je za italijanski dnevnik Corriere della
Sera izjavil, da je o celibatu mogoče razpravljati,
saj ta “ni cerkvena dogma”. Poleg zvestobe božji volji in zgodovini Cerkve je potrebna “odprtost
za znamenja časa”. Sem spada tudi pomanjkanje
duhovnikov. O vprašanju celibata je torej mogoče
“premisliti o nekaterih spremembah v službi edinosti in v skladu z Božjo voljo”. Duhovniška neporočenost je izročilo, ki sega v prva stoletja. Zato “ni
mogoče preprosto reči, da je celibat preživet”.
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TORINO — V baziliki Marije Pomočnice v Torinu
je v nedeljo, 29. septembra, prejel misijonski križ
salezijanec Anton Grm kot član 144. salezijanske
misijonske odprave, ki letos šteje 61 misijonarjev
in misijonark. Odhaja v misijone v Mozambik.
MÜNCHEN — Thomas von Mitschke-Collande, svetovalec Nemške škofovske konference in številnih
nemških škofij, je zelo kritično ocenil organizatorske sposobnosti cerkvene centrale v Vatikanu. Pravi: »Papež potrebuje sodoben, uspešen kabinet.«
Meni, da bi se Vatikanski banki lahko odpovedali.
KAIRO — Atentat na koptskega pravoslavnega
škofa Anbo Makariosa (Minya) je 30. septembra
poskusilo narediti več napadalcev v Al-Saruju, ko
so streljali na njegov avtomobil. Policija se je izgovarjala, češ da so muslimani streljali v zrak. Vozniku je uspelo škofa pripeljati na varno v hišo nekega
kristjana, ki so jo nato napadalci obkolili in streljali
vanjo. Nazadnje sta policija in vojaštvo le izvedla
racijo in prijela več osumljencev.
NAIROBI — V kenijski prestolnici je bila 1. oktobra
molitvena ura za najmanj 67 ljudi, ubitih pri napadu skrajne islamske teroristične skupine Al-Šabaab 21. septembra na trgovski center Westgate
Shopping Mall, hudo ranjenih je bilo 170 ljudi, po
podatkih Rdečega križa jih pogrešajo 39.
VATIKAN/MEXICO CITY — Papež Frančišek je za
žrtve tajfunov Ingrid in Manuel v Mehiki (umrlo je
149 ljudi, pogrešajo jih 53) namenil 100.000 dolarjev pomoči, sorodnikom žrtev in pogrešanih pa
izrazil svoje sočutje.
KÖLN — Kardinal Joachim Meisner je v govoru pri
maši ob 1.700-letnici kölnske nadškofije posvaril
pred “razkristjanjenjem” na stari celini. Nasprotoval je “liberalističnemu ločevanju vere in življenja”.
CARACAS — Novi vatikanski državni tajnik nadškof Pietro Parolin se je zavzel za odpravo hierarhičnega mišljenja v Cerkvi. »Cerkev nikakor ni kraj,
na katerem bi bili različni razredi oseb, tisti ‘zgoraj’
in oni ‘spodaj’, marveč so v njej po krstu vsi enaki,«
je izjavil za venezuelski dnevnik Nacional.
BOGOTA — V Kolumbiji so v dvanajstih urah umorili kar tri duhovnike. V petek, 27. septembra, so
našli trupli katoliških duhovnikov Bernada Echeverryja in Hectorja Fabia Carrere (bila sta žrtev ropa),
naslednjega dne pa še anglikanskega duhovnika
Luisa Javierja Sarrazole Usuge.
ABUJA — Pripadniki teroristične skupine Boko
Haram so pri nočnem napadu na študentski dom
državne poljedelske šole v Gujbi ubili najmanj 50
študentov, zatem pa, tako domnevajo, napadli protestantsko župnišče v Dorovi, kjer so ubili pastorja, njegovega sina in še enega župljana ter zažgali
cerkev in pet hiš.
PODGORICA/NIŠ — V Podgorici v Črni gori (7.
oktobra) in Nišu (6. oktobra) je dva tedna za katoliško Cerkvijo Srbska pravoslavna cerkev ob najvišjih predstavnikih tudi drugih pravoslavnih cerkva
na čelu s carigrajskim patriarhom Bartolomejem I.
praznovala 1.700-letnico Milanskega edikta. Slo
vesno bogoslužje je bilo v na novo zgrajeni stolnici
Kristusovega vstajenja v glavnem mestu Črne gore.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
MISIJONSKA POSTAJA V GONDOKORU
VINCOVA SMRT
Knoblehar in Vinco sta si ogledala vas in okolico,
nato pa poslala črnce k poglavarjem, da jih povabijo
na sestanek. Prišli so. Nigíla jih je predstavljal Knob
leharju. Potem sta jih misijonarja peljala na Jutranjo
zvezdo, ki je priplula za njima. Črni možje so v njeni
kapelici občudovali Marijino podobo. Knoblehar jim je
po tolmaču Vincu govoril o Bogu in njegovem usmiljenju, o učlovečenem božjem Sinu in o odrešenju.
Razlagal jim je, zakaj so misijonarji prišli k njim.
Poglavarji so mu pritrjevali in obljubili, da bodo po
šiljali svoje otroke v misijonsko šolo. Knoblehar jim
je potem govoril tudi o časni koristi, ki jo bodo imeli
od misijona: kako jih bodo misijonarji učili umnega
gospodarstva, sadjarstva, živinoreje, raznih obrti in
drugega koristnega; redovnice pa bodo njih hčere
učile gospodinjstva, šivanja in drugih ročnih del.
Vpraševal jih je, kje in kako dobiti gradivo za stavbe.
Da bi mu šli na roko, jim je daroval mnogo steklenih
biserov in bakrenih zapestnic.
Starec Lutveri jim je ponudil na prodaj del svojega zemljišča. Zmenili so se pa, da bodo še dobro
premislili in čez 14 dni sklenili pogodbo.
Naslednje dni je imel Knoblehar čez glavo dela.
Sklenil je bil, da bo ljubljanskemu knezoškofu Wolfu
v znak hvaležnosti takoj pisal daljše pismo, kakor
hitro bo prišel med pogane, med katerimi bo začel
z misijonom. Zdaj pa pri najboljši volji ni utegnil.
V njegovem imenu je 15. januarja sestavil pismo
Martin Dovjak, ki je bil ljubljanski škofljan. Pismo
je priobčil Ljubljanski list (l. 153, št. 119). V njem
Dovjak opisuje potovanje od Kartuma do Gondókora
in v Knobleharjevem imenu izreka knezoškofu zahvalo za vso naklonjenost do njega in do misijona.
16. januarja je Knoblehar v naglici pisal Kocjančiču v Kartum. Ta je bil ravno napisal pismo za škofa
Wolfa. Pripisal mu je nekaj vrstic iz tega Knobleharjevega pisma (Zgodnja Danica 5. maja 1853): »Kar
naše zdravje tiče, počasi okrevamo. Najhujši napadi
so, Bogu bodi hvala, prenehali, ko se je končalo naše
potovanje. Navadno nas je po vsem telesu kuhala
silna vročina in smo bili neizrekljivo slabi. Zdaj je
pa že vsem bolje; o sebi smem reči, da sem že tri
dni popolnoma zdrav. – Povem Vam, da nam tukaj
pomaga Gospodov angel in nas spremlja božje varstvo. Pri črncih je vse veselo, da ostanem pri njih.
O Jutranji zvezdi pravijo, da je ‘naša’. Vsak poglavar
nam ponuja, kar se v njegovem kraju dobi pripravnega. Ljudje prinašajo od daleč les, trstove drogove in
slamo za strehe. Seveda moramo poglavarjem dajati
darove in plačevati vsem, ki nam te reči prineso; pa
saj se to mora povsod. – Zavoljo kraja nas je zelo
skrbelo, ker so nas povsod hoteli imeti. Izbral sem
Gondókoro, pol ure od Vincove koče. Gondókoro
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leži visoko ob reki. Tam se tovor lahko razklada in
je dovolj prostora za veliko misijonsko postajo, ki bo
namenjena barijskem zamorcem in vsem zgornjim
krajem.«
16. januarja je pisal Knoblehar krajše pismo tudi
na Dunaj grofu Friesu, odborniku Marijinega društ
va (Zgodnja Danica 19. maja 1853). Tudi njemu
piše, da jih je zadnje dni potovanja bolezen držala
v postelji, ali so se pa v večernem hladu kakor stari
raki vlačili sem in tja. V pomoč je bila homeopatska
lekarna, ki jo je bil po naročilu Friesove gospe zdravnik dr. Streinz na Dunaju napolnil z zdravili. Potem
piše: »Ko bomo poslopje nekoliko izdelali, bom vzel v
roke palico s križem, ki mi jo je ravno danes barijski
kovač prav lepo izdelal iz tukajšnjega hrasta, in bom
obiskal več bližnjih rodov. Na kartumsko postajo se
najbrž ne bom vrnil. – Prosim, da bi nam kakšen
kipar v Monakovem napravil lep kip Matere božje in
še pet drugih kipov enake velikosti iz enake tvarine
in sicer: Kristusa, stoječega, z jagnjetom na rami;
sv. Petra, sv. Pavla, Janeza Evangelista, sv. Barbaro
ali katero drugo mučenko. Tudi prosim za vsaj 24
svetih podob, slikanih na pločevino in v gladkih pozlačenih okvirih, vse enako dolge 14 in pol palca (38
cm) in široke 12 in pol palca (33 cm). Te podobe, ki
naj natančno kažejo prigode iz stare in nove zaveze,
bi bile pri krščanskem nauku v velik prid odrastlim
in otrokom. Prosim, da vprašate po njih in nam jih
priskrbite v več izvodih.«
Istega 16. januarja je Knoblehar poslal iz Ulibarija poročilo tudi rimski kongregaciji. Poročilo se ni
ohranilo; bilo je pa polno veselja nad uspehi zadnjega leta in polno najlepšega pričakovanja. Prefekt
kongregacije ga je bil tako vesel, da ga je vsega
dal brati svetemu očetu. Dne 20. maja istega leta
1853 je pisal Knobleharju ljubeznivo pismo, kakor
mu prej nikoli ni: »Prejel sem Vaše pisanje z dne 16.
januarja tega leta, pisano v Ulibariju. V njem sem
z resnično tolažbo bral zanimive vesti, ki ste mi jih
sporočili o misijonu v osrednji Afriki, ki je izročen Vaši
skrbi. Zdele so se mi vredne, da jih izročim svetemu
očetu. Vaše poročilo je v celoti prebral in Vam izreka svoje zadovoljstvo. Jaz pa prosim Gospoda, naj
Vam in Vašim misijonskim sodelavcem daje obilje
svojih milosti, da bi srečno oznanjali blagovest tem
narodom in bi jih učili spoznavati in ljubiti našega
Gospoda Jezusa Kristusa in njegovo sveto postavo.
Z najbolj živim zanimanjem pričakujem vedno bolj
tolažljivih vesti.«
Dne 20. januarja je prišlo dvanajst barijskih poglavarjev in mnogo ljudstva v Gondokoro na svečano
zborovanje. Knoblehar je dal postaviti svoj krasni
šotor, ki so mu ga bili napravili na Dunaju.
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LUCIJINO
STARI NOVOLETNI DAN
13. gruden

Lucijino – 13. decembra – je bilo svoje dni dan
zimskega kresa. Bilo je po starem s tem tudi začetek novega leta. Novoletni dan je sam po sebi pomemben dan Po pradavni veri dovoljuje človeku, da
uporabi v svojo korist čáre, ki mu sicer niso dostopni.
Pomemben je pa tudi že zato, ker se začenja novo
časovno obdobje, kar človek rad poudari in praznuje.
In Lucijino so nekdaj zares praznovali. To nam
dokazujejo prepovedi, ki marsikje še danes veljajo:
nekateri obrtniki ta dan ne delajo, nekatera domača
dela se ta dan ne opravljajo. Krojači in šivilje so že
od nekdaj praznovali Lucijo na Koroškem: v Ziljski
dolini in v Podjuni. Pa tudi sicer na Slovenskem velja
prepoved šivanja. Prvotni smisel je vsekakor ozir
na svetnico, tako menijo v ljutomerski okolici in v
Prekmurju, da bi ženska, ki na Lucijino šiva, svetnici
spet iztaknila oči, jo zbodla z vsakim vbodljajem. Iz
te vere izhaja prepoved
dela za krojače in šivilje,
pa tudi za čevljarje. Prek
murski čevljarji so šli na
Lucijino k maši in so čez
dan praznovali, zvečer pa
so se zbrali “na pomenek
in požirek”, so torej prav
zares obhajali Lucijin god.
Kdor bi to nenapisano pra
vilo prelomil, bi ga doletela
kazen. Žensko, ki bi na
Lucijino šivala, bi začele
boleti oči, dà, celo oslepela
bi. Poznejši čas je to kazen
omilil: šivanje je nevarno
kokošim. Gospodinja, ki
na Lucijino šiva, kokošim zadek zašije, tako da več
ne nesejo. V Prekmurju gospodinje na Lucijino tudi
ne smejo prati in ne peči, pri porabskih Slovencih jim
je prepovedana še preja. V Beli Krajini na Lucijino ne
delajo z živino, da bi živini ne “curilo” iz oči.
Novoletnemu dnevu so – po stari veri – lastne
skrivnostne sile. Že od nekdaj se ljudje zatekajo k
njim, da vedežujejo z njim pomočjo.
Zvedeti hočejo, postavim, vreme v prihodnjem
letu. Tako je po vsej Sloveniji znana vera, da povedo
dvanajsteri dnevi od sv. Lucije do božiča vreme dvanajsterih mesecev prihodnjega leta. Vreme prvega
dne naznanja vreme v januarju, drugega v februarju
in tako naprej.
Od drugačnega vedeževanja omenimo pač najprej
vedeževanje deklet, ki žele zvedeti za ime bodočega
moža. Skoraj po vsem Slovenskem je znano, da si
dekle za Lucijino naredi iz papirja zvezdo s trinajstimi
roglji. Na vsakega napiše ime kakega znanega fanta,
le trinajsti rogelj ostane prazen. To zvezdo si položi
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dekle na Lucijin večer pod vzglavje. Vsakokrat, ko
se zbudi, odtrga en rogelj. Če ji uspe, da se prebudi
dvanajstkrat, ostane ob zori le še en rogelj. Ime, ki
je napisano na njem, je ime njenega bodočega moža.
Če ji je pa ostal prazni rogelj, pomeni, da bo vsaj
še eno leto čakala na moža ... Zgodi se seveda, da
se ne zbudi dvanajstkrat. Vedeževanje se je s tem
pokazilo, toda nikar naj ne pogleda, katera imena
so ostala na zvezdi, temveč naj zvezdo zmečka in
vrže stran!
Drugod, tako v Prekmurju in v Beli Krajini vedežujejo z listki. Prekmursko vedeževanje hoče odkriti
prijatelje ali prijateljice. Na Lucijin večer si narediš
dvanajst listkov, na vsakega napišeš po eno ime
svojih dobrih prijateljev ali prijateljic in ga zviješ.
Vsak dan vržeš enega od teh listkov v ogenj, ne da
bi ga odvil ali pogledal, katero ime je na njem napisano. Le zadnjega, ki ti
ostane na božič, odviješ
in ga ne zažgeš. Ime na
njem ti pove najboljšega
prijatelja ali najboljšo
prijateljico in po tem se
ravnaj. Belokranjci pa
napišejo na vsak listek po
eno željo. Z listki ravnajo
kakor v Prekmurju. Želja
na zadnjem listku se bo
izpolnila.
Prekmurska dekleta si
začno o Luciji delati žep
no ruto. Vsak dan si jo
zarobijo toliko, da je do
svetega večera vsa zarobljena. Ruto vzamejo s seboj k polnočnici, ko pa se
vrnejo, si jo polože pod vzglavje in zvedo v sanjah
za bodočega moža.
Tako delajo tudi v Savinjski dolini, toda z ruto ne
vedežujejo. Ruta prinaša srečo.
Lucijino je dan za razna čarodejna opravila; zlasti
v Prekmurju je spomin nanje še živ: če na Lucijino
pritrdiš česen na žico in žico pribiješ na prag, bo dosti
jajc in perutnine pri hiši; da bi čarovnice živine ne
mogle odvzeti teka, polože v Prekmurju na Lucinje
srp pred hlevska vrata in pred vrata svinjaka; če
na Lucijino karkoli kotališ k sosedu, mu boš naredil
škodo – škoda bo tem večja, čim večji je predmet.
V Porabju pravijo, da sosedu kokoši ne bodo nesle,
če mu na dvoru ukradeš nekaj trst (skalje). To so
počenjale nekatere porabske gospodinje, ki so vso
pot do sosedovih in nazaj celó molile za srečo! Upale
so, da jim bodo kokoši nesle debelejša jajca. Druge
so spet v ta namen prečepele vso noč na drveh v
kuhinji in pri tem celo – kokodakale ...
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Najzanimivejši primer čarodejnega dejanja v
Na Notranjskem (Otok pri Cerknici) je čarovnice, če
zvezi z Lucijinim pa je odkrivanje coprnic s pomočjo
imaš stolček, lahko spoznati. Med povzdigovanjem
posebnega stolca. Ta ni slovenska posebnost; slenamreč pokažejo duhovniku golo zadnjico...
dimo mu namreč od Češkega in Moravskega prek
Poročilo Fr. Kotnika iz Haloz pravi, da začno deOgrskega na Slovensko in na sosednje Hrvaško, bil
lati stolec na Lucijino in ga delajo – kakor v večini
je znan tudi v zahodni Evropi. Že J. Pajek je poročal
drugih krajev – do božiča, dvanajst dni. Vsak dan
o njem: »Če si kdo začne na god sv. Lucije pred svije treba urezati sproti in pridejati stolcu še pred
tom stolec delati in to delo do božiča ob jutrih pred
sončnim vzhodom drug les, torej je narejen stolec iz
svitom nadaljuje, pa si stolec k polnočnici zanese in
dvanajstih vrst lesa. Fant ali mož, ki dela stolec, se
med sveto mašo na njem kleči, vidi med povzdigomed delom ne sme umiti, nič moliti in nič v cerkev
vanjem vse coprnice; vse imajo namreč proti vratom
hoditi. »Ko je na božični večer stolec gotov, ga mora
obrnjene obraze. Vendar mora paziti, da iz cerkve
nesti k polnočnici. Med službo božjo mora stati pred
hitro pod kap uide, da ga coprnice ne dobe, ki bi ga
cerkvenimi vrati. Pri povzdigovanju poklekne na eno
sicer na drobni prah raznesle (Pavlovci)« V izročilu
koleno in pogleda čez (ali skoz? N. K.) stolec. Tedaj
iz drugih krajev je ta ali ona stvar malce drugačna,
vidi vse coprnice z latvicami na glavah in z lučjo v
velikih sprememb pa ni.
roki; ponekod pravijo, da gledajo coprnice nazaj in
V poročilu iz l. 1850 beremo, da je nekdo v Beli
jih tako s stolca lahko spozna. Ko jih zagleda, mora
Krajini naredil trinožen stolec iz deveternega lesa,
hitro zbežati v kako hišo ali čez tri potoke, kajti drudejal v žep tri zrna fižola (“pisanega graha”) in odšel
gače ga coprnice razdrobe v sončni prah. Izdati pa jih
k polnočnici; pred cerkvenimi vrati se je “posadil”
nikoli ne sme; če bi jih izdal, ne bi nikdar več smel
nanj; videl je in spoznal vse čarovnice. V Banji Loki
iti po sončnem zahodu iz domačega dvorišča, tedaj
je treba za tak stolec samo trojnega lesa: orehovega,
njemu tisočkrat gorje.« Kotnik še dodaja: »Tudi v
češnjevega in jelovega. Kdor ga dela, ne sme črhniti
Lancovi vasi pod Halozami je neki moški delal stolec.
besede. »Mojega svedoka stric,« nadaNa sveti post, ko je bil stolec gotov, se je
ljuje J. Navratil, ki mu dolgujemo
spozabil in umil. Bilo mu je zelo žal,
to poročilo, »delal je tak stolec
ker bi rad spoznal coprnice ...«
pred kakimi 15 leti (ok. 1870!
O “svete Lucije stolcu” v Slo
N. K.). Dan za dnevom hodile
venskih goricah iz časa tik pred
so ... čarovnice popraševat,
drugo svetovno vojsko pripo
čemu ga dela. On pa ni črhveduje Ignac Koprivec. »Člonil, ter videl potlej res ... pri
vek, ki hoče spoznati čarovpolnočnici s tistega stolca vse
nice v fari, mora začeti delati
čarovnice, ki so se obračale
na dan svete Lucije stolec, pručico.
pri povzdigovanju nazaj. Silile
Zgrajena mora biti iz dvanajstih
so do njega, pa mu niso mogle
koščkov trdega lesa, moškega spoStolček
do živega, zato ker se ni prela. Delo je treba izvrševati molče.
za iskanje čarovnic
maknil s stolca ... poznal (je)
Še tako važna stvar ne sme izsiliti
potem vse.«
delavcu besede iz ust, zakaj kaNeki kostanjar iz Strug v Do
kor hitro bi spregovoril, je vse delo
brepoljski dolini je pravil J. Navratilu, kako je njegov
zastonj. Sleherni dan pred delom je treba odmoliti
brat mizar naredil tak stolček; pri polnočnici med
čarodejno molitev. Po delu, ki mora biti opravljeno
povzdigovanjem je pokleknil nanj; od groze ga je bil
pred sončnim zahodom, pa je treba sleherni delec
skoraj konec, ko je videl, kako čarovnice lazijo kar
stolca skriti, da ga ne vidijo nepoklicane oči in se ga
po steni ... V Ribniški dolini začno delati “sv. Lucije
ne dotakne tuj prst.
stolček” ravno deset dni pred božičem in sicer iz
Tako je treba ravnati dvanajst dni, do svetega
“deveterih lesov”. Iz vsakega lesa se vsak dan naredi
posta. Na božični večer pred sončnim zahodom mora
nekoliko, tako da je stolček prav do božiča dodelan.
delavec stolec dovršiti ter ga prav tako skriti pred
»Kdor na tem stolčku pri polnočni maši sedi, vidi
nepoklicanimi očmi. Ko pa glas zvona zadoni med
čarovnice, koje se tedaj v cerkvi nahajajo in mu nič
praznično se smejočimi hrami ter vabi k polnočnici,
ne storé, ako vedno na njem sedi, če pa med mašo
je treba stolec vzeti iz skrivališča in ga nesti k polvstane, ga raztrgajo.« Po kompoljski veri, tako je
nočnici. Z njim se mora lastnik postaviti v temen
zvedel J.Navratil »mora biti ves les za stolček on
kot pod korom.
(t. j. moškega spola, npr. hrast, gaber itn.), a ne
Ko pride mašnik, ki bere mašo polnočnico do
ona (t. j. ženskega spola, npr. breza, bukev itn.).«
povzdigovanja, mora človek, ki je stolec gradil,
Tako tudi na Otoku pri Cerknici. Toda v Ortneku in
poklekniti nanj, tedaj zagleda čarovnice. Med povv ljubljanski okolici (Zadobrova) izdelajo stolček iz
zdigovanjem se namreč glave čarovnic obrnejo po
dvanajstih vrst lesa “ženskega spola”, torej breze,
cerkvi nazaj, ker ne morejo gledati telesa Kristusa
bukve, lipe itn. in še brez žebljev.
Gospoda. Toda tu ima opazovalec časa le en sam hip.
Vera je segala tudi v idrijske hribe. V Črnem
Naglo mora pogledati čarovnice, pograbiti stolec,
vrhu so začeli delati stolček o Lucijinem in so vsak
odbežati z njim iz cerkve ter se potegniti pod kap
dan dodali košček drugega lesa. Posebnih drugih
kakšne s slamo krite hiše in ostati pod njim, dokler
pravil in strahu pred čarovnicami pa niso poznali.
ne mine polnočnica. Čarovnice, ki so med povzdi360
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govanjem obrnjene nazaj namreč opazijo človeka
na stolcu, ker je nekoliko višji od ostalih vernikov,
in se zakade za njim. Gorje mu, če ni dovolj uren
in se mu ne posreči pobegniti pod kap kakšne bajte! Raztrgajo ga, da ne ostane od njega ena sama
koščica. Če fant srečno uide, izve fara še isti večer,
katera izmed žensk je čarovnica ...« Tudi v Porabju
so si moški od Lucijinega do svetega večera delali
stolec. Nesli so ga k polnočnicim v nedra pa so si
spravili hrastov list. Če so stopili med polnočnico na
stolec, so videli čarovnice.
Beg pred čarovnicami ni tako lahka stvar, zato
imajo v različnih krajih različna navodila zanj. V
Zadobrovi pri Ljubljani se reši predrznež tako, da
pravočasno priteče pod cerkveni zvonik in zažene
stolček v vodo. V Ortneku mora priteči do vode in
vreči stolček vanjo, na Otoku pri Cerknici mora potok
preskočiti. V Strugah v Dobrepoljski dolini se ubraniš
čarovnic tudi tako, da vržeš poprej v kropilnik nekaj
drobtin posvečenega božičnega kruha, “župnika”:
čarovnice tedaj ne morejo iz cerkve ... Na Robu pri
Velikih Laščah pa si je tisti, ki je nesel stolček v cerkev, pred polnočnico zakuril v hiši blizu cerkve in je
nato brž po povzdigovanju vrgel stolček v ta ogenj.
Ni pa stolček edini pripomoček, ki z njim vidiš
coprnice pri polnočnici. V ljutomerski okolici ga nadomešča navaden panj. V Beli Krajini si narede iz
dvanajst palcev dolge in dvanajst palcev široke deske
nekakšne naočnike. Od Lucije do badnika zvrtajo namreč v desko vsak dan po eno luknjo. Skozi te luknje
gledajo pri povzdigovanju ob polnočnici in spoznajo
čarovnice. Lesene podplate si narede od Lucijinega
do svetega večera v isti namen v Prekmurju. Obujejo
jih k polnočnici in vidijo nato čarovnice. Da čarovnice
človeku s takimi podplati ne morejo do živega, mora
imeti v žepu bič iz prediva, ki so ga spredli prav tako
v času od Lucijinega do božiča. Mnogo preprostejši
pripomoček so imeli v Suhi Krajini (Retje): kdor je
hotel videti pri polnočnici čarovnice, je vzel s seboj
v cerkev butaro trsk, “luči”, natesanih iz vsakovrstnega lesa. V cerkvi je sédel nanjo. V Beli Krajini

Božična
češnjeva vejica
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Božično žito

je bilo moč videti čarovnice tudi v obleki, ki si jo je
kdo sešil od Lucijinega do badnika. Na badnik je
bilo treba obleči to obleko narobe in iti na razkrižje,
kjer so se pokazale čarovnice. Prav tako si si oblekel
obleko narobe v Kostelu, če si hotel videti čarovnice.
Pri polnočnici si se postavil pred oltar, se pri povzdigovanju obrnil in videl vse čarovnice, ki so tedaj
obrnile hrbet proti oltarju.
Namesto da bi delali stolček, so od Lucijinega do
božiča v Slovenskih goricah pletli žmic. Pri povzdigovanju so si ga dali pod koleno. »Ko klečiš, ozri se
nazaj in videl boš copernice s konjskimi glavami ...
Po polnočnici pa teci pod streho, ali do kacega plota.
Stresi močno plot in kolikor planjk ganeš, toliko let
te (coprnice) ne bodo nateple...«
Vera v čarovnice je, kakor smo že omenili, v
dobršni meri nadomestila vero v škodljive (htonske)
demone in v marsikaterem odročnem kraju še danes ni zamrla. Skrivnostni dan z najdaljšo nočjo je
dovoljeval med drugim tudi spoznavanje škodljivk
in neznano izročilo je rodilo sredstva za to ...
Sv. Lucija si s sv. Barbaro deli šego, da na njen
god narežejo vejice in jih dado v vodo, v plitve posodice pa nasejejo žito.
Češnjeve vejice nalomijo na Lucijino na Koroškem
(Mežiška dolina – Kotlje). V toplem in svetlem prostoru oživijo in se do božiča razcveto. Zanimiva je
koroška vera, da je treba na Lucijino pred sončnim
vzhodom odlomiti tri češnjeve vejice, jih postaviti
na toplo in jim pridno menjavati vodo, da vzcveto
pred božičem. Nato si narediš iz njih šopek in greš
pred polnočnico z njim pred cerkveni prag. Ko pojo
v cerkvi bilje, priteče ves zasopel “ta hudi” in te
vpraša za ceno šopka. Zanj dobiš, kar si poželiš ...
Pšenico pa nasejejo o Lucijinem v plitve posodie
marsikje na Slovenskem, tako na Koroškem (Mežiška
dolina – Kotlje) in v Beli Krajini (Črnomelj). Zrnje vzkali
in ozeleni do božiča. Postavijo ga navadno v jaslice.
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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, K J E J E T VO J A Z M A G A ? «
Te besede Apostola narodov določajo temeljno
držo Kristusovih vernikov. V bistvu kristjan po sami
izjavi v svoji izpovedi vere “veruje v vstajenje mesa”.
Velja to tudi za Jude v Kristusovem času? Zanimiva
je ugotovitev, da je vera, ki je bila tako temeljita
v vsem, o tej točki, ki se nam zdi bistvena, o tem
točnem in edinstvenem nauku, puščala vsakomur
svobodo, da je o smrti in onostranstvu verjel, kar je
hotel. V prihodnje življenje so upali, ali pa tudi ne,
pač glede na ločino, ki so ji pripadali.
Po najstarejšem pojmovanju, o katerem najdemo stotine sledov v Stari zavezi, smrt dokončno
zaključi bivanje. Ko “angel smrti”, o katerem govori
Talmud, kapne med
ustnice umirajočega
“kapljo grenkega žolča”, vzame njegovo
dušo in jo odnese. Tisti hip dihanje preneha in odide življenjski
dih, ruah, s katerim je
Stvarnik oživil meso na
dan rojstva. Če se dviga
in razblini kakor rahel
zrak, kot pravi Knjiga
modrosti v 2. poglavju, ali gre potem duh
živali navzdol, v globine
zemlje? Ni znano. Telo,
Obujenje
basár (meso) v vsakem
Lazarja
primeru postane prah
in se povrne v prah, kot pravi Sveto pismo. Ne ostane
torej popolnoma nič od človekove osebnosti? Da,
ostane. Nekaj ostane, neka netvarna navzočnost,
senca, refa. Dokaz za to senco je, da jo je mogoče
priklicati, jo narediti bežno opazno, kot je to storila
na Savlovo zahtevo rotilka umrlih v En Doru s Samuelovo senco (1 Sam 28). Sence, refaím, bivajo
na skrivnostnem kraju, ki ga Stara zaveza pogosto
imenuje šeól. “Dežela teme in smrtne sence” pri
Jobu (10,21), psalmistov “kraj tišine” (94,17), šeól,
je tako daleč od zemlje ljudi, da ga niti Jahvejeva
jeza ne doseže (prim. Job 14,3). Nekatere rabinske
legende trdijo, da je to metafizično brezno tudi neka
fizična resničnost, kamor bi se dalo vstopiti, če bi
dvignili veliko skalo, ki varuje njegov pokrov, ta pa
se nahaja sredi Najsvetejšega v templju. Vendar
vsi ne mislijo tako. V šeólu te refaím niso nič, ne
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počno nič, ne vedo nič, ne morejo nič. Beseda nič
označuje edino resničnost tega stanja, ki je nasprotje
od bivanja. Prerok Izaija je celo zaklical Gospodu:
»Podzemlje te ne more hvaliti« (38,18). Ne več
slaviti Jahveja, odpovedati se tej človekovi vzvišeni
nalogi, je za pobožnega Juda pomenilo postati nič.
In ker so vsi ljudje podvrženi tej usodi, je razumljivo, da ne vedo nič o vprašanju kazni ali plačila: »V
podzemlju se ne sprašuje po dolgosti življenja,« je
zapisal Sirah (41,4).
Ta predstava onostranstva, tako mračna in revna, tako oropana vsake poezije, da se čudimo, da
jo najdemo pri ljudstvu, ki ga je tako prevzemal
Duh, pa nikakor ni edina v Jezusovem času.
Takrat so se v Izraelu
že več stoletij porajali
drugi nauki. Najti jih je
v poznih delih Svetega
pisma, pri Makabejcih,
Danielu in Modrosti.
Starozavezni apokrifi,
torej literatura, ki so
jo, kot smo videli, skupaj s Svetim pismom
brali Izraelci, so jih
sprejeli. Talmud jih bo
pozneje zbral v raznih
spisih, kar dokazuje,
da jih je učila večina
rabinov. Ali so babilonski izgnanci razvili to novo pojmovanje kot posledico
preizkušnje, kot odgovor na svoje stiske? Ker je
Jahve svojemu ljudstvu obljubil varstvo, je vendar
nujno, da bodo zvesti poplačani, neverniki pa kaz
novani; in če se to ne zgodi na tem svetu, se mora
na drugem.  V tem ni videti neke stranpoti od pravih
izraelskih načel, niti nekega poganskega okuženja,
ampak korak naprej, neko slutnjo bolj natančne res
nice, neko približevanje dokončnega razodetja. Ta
korak je Izrael storil pod bičem trpljenja, kakor vse
druge v svojem duhovnem potovanju. To je njegova
skrivnost, Božja skrivnost.
Številni Judje v Kristusovem času torej niso bili
mnenja, da se prihodnost človeka onstran smrti omejuje na tradicionalni šeól. Angel smrti, pripoveduje
nek midraš k 41. psalmu, popelje dušo pred sodišče.
Če je bilo življenje rajnega v skladu s Postavo, se
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sliši klic: »Pripravite prostor za tega pravičnega!« V
nasprotnem primeru pa je duša zavržena. 16. psalm
pravi: »Moje duše ne boš prepustil podzemlju« (10).
Pojmovane šeóla se naenkrat spremeni. Henohova
knjiga pravi, da je to kraj, ki golta grešnike, kamor
angeli Mihael, Gabriel, Rafael in Fanuel mečejo hudobneže za večno trpljenje. Kot nasprotje pa je drug
kraj, kjer sprejemajo rešene duše. Imenuje ga “raj
pravičnosti” in ga primerja edenskemu vrtu, kjer je
živel prvi človek pred grehom. Zelo pogosto ga označujejo tudi s skrivnostnim izrazom, ki spada v najbolj
pristno izraelsko tradicijo: “Abrahamovo naročje”. To
pojmovanje onostranstva, kjer so dobri poplačani,
hudobni pa kaznovani, potrjuje ali pa vsaj nanj namiguje v vsakem primeru Jezus. Izročilo njegovega
ljudstva odseva iz besed, ki jih pri tem uporablja: v
priliki o bogatinu in Lazarju pravi, da ubogi
Lazar počiva v Abrahamovem naročju,
in na križu obljublja spokorjenemu
razbojniku: »Danes boš z menoj v
raju« (Lk 23,43). Toda zanj ima
ta pojem, ki je nastal v Izraelu,
čisto drug pomen in domet.
Iz slutnje, ki jo je imel Sirah,
ko je ponavljal človeku: »Pri
vseh svojih delih misli na
svoj konec, potem nikoli ne
boš grešil« (Sir 7,36), Jezus
oblikuje logičen zaključek:
uveljavlja nauk o osebnem
povračilu.
Še en nauk je, ki za Izrael
ce, ali vsaj za nekatere od
njih, ni bil verska resnica in
o katerem so razpravljali,
on pa mu daje moč verske
resnice: nauk o vstajenju.
Ta je imel korenine globoko v judovskem izročilu,
oziroma so jih uporabljali
učitelji Postave, ki so učili
v Kristusovem času, ko so
navajali 5. Mojzesovo knjigo
in preroke ter Jobov izrek:
»Še potem, ko bo ta moja
koža raztrgana, bom iz svojega mesa gledal Boga«
(19,26). Rabin Gamaliel je tako skoval celo orožarno
dokazov. V resnici je Izrael v času izgnanstva v tem
naredil odločilen korak. Kaj se ni v srcih izgnancev
razlegal vzvišeni prerokov klic: »Tvoji mrtvi bodo
oživeli, moja trupla bodo vstala. Zbudite se in vriskajte, ki počivate v prahu!« (Iz 26,19). Daniel je
rekel: »Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje,
se bodo prebudili; nekateri za večno življenje, drugi
pa za sramoto in večno gnusobo« (12,2), najbolj
veličastno pa je te misli razvila Knjiga modrosti.
Tako je v Kristusovih dneh lep del izvoljenega
ljudstva veroval v vstajenje. Apokrifi se stalno
vračajo na to témo. To misel najdemo tako v Opo-

roki očakov kot v Salomonovih psalmih in v Drugi
Baruhovi knjigi. Prav tako bi našli v Talmudu brez
števila navedkov, ki pričajo o isti veri. Eden od “Blagoslovov”, znanih Berakoth se glasi: »Hvaljen bodi,
Večni, ki vračaš duše telesom mrtvih!« in rabini
niso zanemarjali podrobnosti o tem, kako se bo to
zgodilo. Niso pa vsi izraelski verniki sprejemali tega
nauka: evangelij izrecno pove: »Tisti dan so prišli k
njemu saduceji, ki so govorili, da ni vstajenja« (Mt
22,23). Po njihovem te verske resnice ni v Postavi.
To jim je med drugim skupno s Samarijani, ki tudi
kot navdihnjene priznavajo samo Mojzesove knjige (Pentatevh). Toda Samarijani so bili krivoverci,
saduceji pa nazadnjaki, ozki tradicionalisti. Med
preprostim ljudstvom pa kaže, da je bila vera v
vstajenje zelo razširjena. V Janezovem evangeliju je
značilen pogovor med Marto, sestro umrlega Lazarja in Jezusom. Ko ji je Jezus
rekel: »Tvoj brat bo vstal,« mu je
odgovorila: »Vem, da bo vstal
od vstajenju poslednji dan« (Jn
11,23-24).
Glede tega nauka Jezus
prevzame odgovornost in
ga postavi za versko res
nico. Pa ne samo s svojo
besedo, amp ak s svojim
zgledom: oživlja mrtve.
Še več: sam vstane od mrtvih. Lazarjevi sestri pokaže
skrivnost svojega sporočila,
ko ji pravi. »Jaz sem vstajenje in živ ljenje.« Morda nekateri gledajo na to
vstajenje kot na preprosto
reanimacijo telesa, neke
vrste “reinkarnacijo telesa”.
Ni malo poganov, ki dopuščajo preseljevanje duš.
Zato na dan, ko ga hočejo
saduceji spraviti v zadrego
s posmehljivim vprašanjem,
katerega moža bo po vstajenju imela žena, ki je bila
osemkrat poročena, Jezus
odgovarja: »Ob vstajenju se namreč ne bodo ne
ženili ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih«
(Mt 22,30). To je skrivnostna izjava, ki razloži konec
odgovora Lazarjevi sestri Marti: »vsakdo, ki živi in
vame veruje, vekomaj ne bo umrl« (Jn 11,26)…
Ta zavest, rojena v Izraelu, razvita in presežena
v Jezusu Kristusu, bo postala temeljna postavka krščanske vere. Kristjani bodo v bistvu priče vstajenja
– sveti Pavel bo to ponovil ob vsaki priložnosti. Lepo
je, da je Jud Savel, učenec izraelskih rabinov, ki je
postal apostol Pavel, vrgel v svet tisti neprekosljivi
krik, s katerim se od tedaj končuje vse vsakdanje
življenje vernika: »Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt,
kje je tvoje želo? (1 Kor 15,55).

»JAZ SEM VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE«
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

STRAH,

VI.
DA BI BIL ZAPUŠČEN

Strah, da bi bil zapuščen in sam, je prastrah,
ki sega globoko v otroštvo. Če je otrok ponoči v
postelji kričal in ni prišel nihče, se je v temi počutil
popolnoma zapuščenega. Nihče ni prišel, da bi potešil
njegovo lakoto ali lajšal njegove bolečine. Čim bolj
zgodaj doživi otrok takšno izkušnjo zapuščenosti,
tem globlje se ta izkušnja vtisne v dušo. In večkrat
se potem sam še kot odrasel odziva z nerazumnim
strahom, da bo za vselej zapuščen in da bo moral
odslej vse svoje živ
ljenje preživeti sam.
Marsikdo je moral že
v otroški dobi v bolnišnico. Tam se otrok
počuti zapuščenega,
na silo odtrganega
od matere, očeta ... V
tako pomembnem dogodku tu ni bilo zanj
nikogar ... Otroke je
posledično večkrat celo
strah, če gredo starši
iz hiše. Saj bi se lahko
zgodilo, da se nikoli
več ne vrnejo. Materi
se večkrat potožijo
zato, da bi bili varni. Neka moja nečakinja, ki je
bila že šest tednov po svojem rojstvu operirana in
je morala ostati v bolnišnici, se je še dolgo po tem
času odzivala s paniko, če se je moja sestra, njena
mati, po umivanju las pokrila z brisačo. Očitno jo
je to spominjalo na bolniško sestro – in s tem na
občutek zapuščenosti. Mnogi starši lahko zagotovo
iz svoje izkušnje pripovedujejo podobne zgodbe o
takšnih zelo globokih strahovih svojih otrok.
Glede tega trpijo otroci še bolj, če je njihov oče
zapustil družino. Takšna zapuščenost ne prinaša le
strahu, ampaka se otroci sami večkrat počutijo krive

l

pri tem. Sprašujejo se, kaj so naredili narobe. Potem
jih v poznejšem partnerstvu večkrat spremlja strah,
da jih bo drugi zapustil. In tudi tukaj verjamejo, da
so krivi, če drugi gre. Takšni ljudje težko doživljajo
vsako slovo. Slovo jih spomni na bolečino, ki so jo
doživeli kot otroci, ko se je ljubljeni stari oče za
vedno poslovil od njih, ali tudi, ko je morala mati za
nekaj tednov v bolnišnico.
Podobna druga oblika tesnobe je strah, da bi
bili sami. Govorimo
o ljudeh, ki se čutijo
čisto same. Prostora varnosti, ki ga je
nudila mati, ni več. V
stiski se ne morejo več
obrniti nanjo in čutiti
njeno bližino, ki jim
je prej odvzela vsak
strah. Imajo vtis, da
so v svojem strahu
povsem sami. Nihče
jim ne stoji ob strani.
Nihče jim ne pomaga.
Imajo občutek, da se
od njih zahteva preveč
in se v svoji potrebi
po pomoči ne morejo obrniti na nikogar. Prijatelji
so se oddaljili, ko jim v življenju ni šlo več dobro.
Ravno takrat, ko bi najbolj potrebovali koga, ni bilo
tu nikogar, ki bi se zavzel zanje.
K meni je prišel nek podjetnik in mi pripovedoval:
»Ko se zjutraj zbudim, se že priplazi strah. S svojim
podjetjem se borim za preživetje. Delam in delam,
toda naprej ne pridem. Banke mi nočejo dajati kredita še naprej. Strah me ne žene, temveč me hromi.«
Ta podjetnik ima vtis, da mu nihče ne stoji ob strani.
Njemu samemu se zdi, da se od njega zahteva preveč.
Toda ti, ki bi mu lahko pomagali, nočejo ali ne morejo.

l

Kako naj ravnamo s tem strahom pred zapuščenostjo in pred tem, da bi bili sami? Jezus odgovarja
na to vprašanje s presenetljivo podobo: »Ali ne
prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta.
Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte
se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev« (Mt
10,29). S tem pravi: če Bog skrbi še za vrabca, ki
imata komajda kakšno tržno vrednost, koliko bolj
bo Bog skrbel za nas.

l
364

l
Smo v Božjih rokah. On ve za nas. Tako dobro
nas pozna, da je preštel celo lase na naši glavi.
Jezus nam hoče s to pomenljivo podobo pokazati,
kako dobro Bog ve za nas in kako pomembni smo
mu. Bog skrbi za nas. Obdaja nas s svojo ljubeznijo
in skrbjo. Bog je ob nas kakor ljubeča mati, h kateri
se zatečemo, in kakor zanesljiv oče, na katerega se
lahko naslonimo. In je Oče, ki ve za nas. Če vemo
za njegovo naklonjenost, nam daje to oporo in
gotovost.

l

l
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Tukaj sta v temelju dve terapevtski poti, ki nam ju kaže Jezus.
Prva pot je, da zvišamo lastno vrednost v svojih
očeh: moja vrednost je v tem, da me je ustvaril Bog.
Sem tako pomemben, da Bog pozna celo lase na moji
glavi. Izkustvo lastne vrednosti me osvobaja strahu,
da bi bil sam. Kajti če vem za svojo vrednost, potem
sem tudi sam zase vreden, da ostanem jaz in se prenašam. Potem samega sebe ne zapustim.
Ostanem jaz. Stojim
za samim seboj. Sam
v sebi sem vreden in ni
se mi treba delati majhnega kakor otrok, ki se
zateka k materi. Za neskončno vrednost, ki mi
jo je Bog izkazal, smem
biti hvaležen.
Druga pot, ki jo ka
že Jezus, se nanaša na
Božjo skrb zame. Bog
me obdaja, ne pušča
me samega. Za marsikoga to ni tolažba.
Saj takrat, ko ne vedo
naprej ali ko se čutijo
ogrožene, iščejo varstvo pri ljudeh. Toda naša izkuš
nja kaže, da čim bolj iščemo ljudi, ki bi nam odvzeli
strah, tem večja je verjetnost, da bomo razočarani.
Sicer se vedno znova najdejo ljudje, ki nam pomagajo in nas nekaj časa spremljajo. Naše strahove
lahko lajšajo, ne morejo pa nam jih povsem odvzeti.

Nobenega nasprotja ni v tem, če zaupamo v Boga
in se pri tem obračamo na ljudi. Če zaupam, da Bog
skrbi zame, da nisem zapuščen, potem morem tudi z
večjim zaupanjem iti naproti ljudem, ki bi jih prosil za
njihovo pomoč. V zaupanju v Boga dobivam izkustvo,
da nisem zapuščen, temveč oskrbljen in ljubljen.
Takšno prazaupanje me
potem usposablja tudi
za večje zaupanje v
ljudi. Potem se namreč
vsakokrat, ko me kdo
zavrne, ne čutim že takoj zavrnjenega in zapuščenega. In ljudi ne
bom obremenjeval s
pričakovanjem, naj mi
odvzamejo moj strah.
Ljudje mi lahko pomagajo, če se ne obrnejo
proč in se zavzamejo
zame. Toda biti resnično rešen strahu, za to
je potrebna notranja
pot, ki jo moram prehoditi sam – z Božjo
pomočjo. Kajti navsezadnje je on tisti, ki mi more
v globini mojega srca odvzeti strah. In ko je pomirjen ta globoki strah, morem svobodno pristopiti k
ljudem, ko jih potrebujem. In za to, kar mi dajejo
– tudi če mi nikoli ne morejo dati vsega – smem
biti hvaležen.

SVETO PISMO O ZAUPANJU
Tudi kadar praviš, da ga ne vidiš, leži pravda pred njim in ti mu
zaupaj!				
Job 35,14

Vsak izrek Boga je prečiščen, ščit je tem, ki zaupajo vanj.
					Prg 30,5

Kateri poznajo tvoje ime, zaupajo vate, kajti ti, Gospod, ne 		
zapustiš njih, ki te iščejo.		
Ps 9,11

In spoznala boš, da sem jaz Gospod, da niso osramočeni tisti, 		
ki vame zaupajo.			
Iz 49,23

Tudi vsi tisti, ki zaupajo vate, ne bodo osramočeni.
					Ps 24,3

Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo 		
zaupanje.			
Jer 17,7

Gospodovo zaupanje je za tiste, ki se ga bojijo, njegova zaveza,
da jim jo da spoznati.		
Ps 25,14

In ti, vrni se k svojemu Bogu, varuj dobroto in pravico in vselej 		
zaupaj v svojega Boga.		
Oz 12,7

Zakaj ti si moje upanje, o Gospod, moje zaupanje, Gospod, od 		
moje mladosti.			
Ps 71,5

Zakaj on se da najti takim, ki ga ne preizkušajo, razodeva se 		
takim, ki vanj zaupajo.		
Mdr 1,2

Zaupaj v Gospoda z vsem srcem, na svojo razumnost pa se ne 		
zanašaj.				
Prg 3,5

Tolikšno zaupanje v Boga imamo po Jezusu Kristusu.
					2 Kor 3,4

MOLITVENI NAMENI

ZA DECEMBER

Splošni: Da bi otroci, ki so žrtve zapuščenosti in vsakršne oblike nasilja, mogli najti ljubezen in varstvo,
ki ju potrebujejo.
Misijonski: Da bi kristjani, razsvetljeni z lučjo učlovečene Besede, pripravili človeštvo na Odrešenikov
prihod.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

VERUJEM V CERKEV
V Veri takoj po izpovedi vere v Svetega Duha pravimo: »Verujem v eno, sveto, katoliško in apostolsko
Cerkev.« Med tema dvema ciljema vere je globoka
povezava: Sveti Duh je v resnici tisti, ki daje Cerkvi
življenje in vodi njene korake. Cerkev brez navzočnosti in delovanja Svetega Duha ne bi mogla živeti in
uresničevati naloge, ki ji jo je zaupal vstali Kristus,
namreč iti in narediti vse narode za njegove učence
(prim. Mt 28,18). Oznanjati evangelij je poslanstvo
Cerkve, ne samo nekaterih, ampak moje, tvoje, naše
poslanstvo. Apostol Pavel je vzkliknil: »Gorje meni,
če evangelija ne bi oznanjal!« (1 Kor 9,16). Vsakdo
mora biti oznanjevalec evangelija, to pa predvsem z življenjem. Pavel VI. je poudaril, da
je »oznanjati evangelij … milost
in lastno poslanstvo Cerkve,
njena najgloblja istovetnost. Ta
obstoja za oznanjevanje evangelija« (Apostolska spodbuda
Evangelii nuntiandi, 14).
Kdo je pravo gibalo oznanjevanja evangelija v našem
življenju in v Cerkvi? Pavel
VI. je zapisal z vso jasnostjo:
»To je On, Sveti Duh, ki tako
danes, kakor v začetku Cerkve
deluje v vsakem oznanjevalcu
evangelija, ki se mu preda in
se pusti voditi Njemu, ki mu
prišepeta besede, ki jih sam ne
bi znal najti, istočasno pa pripravi duha tistega, ki posluša,
da je odprt za sprejem vesele
novice in oznanjenega kraljestva (Pavel VI., prav tam, 75).
Za oznanjevanje evangelija
se je torej potrebno še enkrat
odpreti obzorjem Božjega Duha
brez strahu pred tem, kar od
nas zahteva in kamor nas vodi.
Zaupajmo se Njemu! On nas bo usposobil živeti in
pričevati našo vero in bo razsvetlil duha tistega, ki
ga srečamo. To je bila izkušnja binkošti: »Prikazali
so se jim [apostolom, zbranim z Marijo] jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim
je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim
Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim
je Duh dajal izgovarjati« (Apd 2,3-4). Sveti Duh, ki
se je spustil nad apostole, jim je dal iti ven iz sobe,
kamor so se zaprli od strahu. Spravil jih je ven in
jih preoblikoval, da so oznanjali »velika Božja dela«
(v. 11) in zanja pričevali. Na množici, ki je prihitela
na ta kraj »iz vseh narodov pod nebom« (v. 5), odseva to preoblikovanje, ki ga je opravil Sveti Duh,
saj vsakdo posluša besede apostolov, kakor bi bile
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izrečene v njegovem lastnem jeziku (v. 6).
Tu je prvi važni učinek delovanja Svetega Duha,
ki vodi in spodbuja oznanjevanje evangelija: edinost, skupnost. Kot pripoveduje Sveto pismo, se je
v Babilonu začela razkropitev narodov in zmešnjava
jezikov, sad dejanja napuha in prevzetnosti človeka, ki je hotel zgraditi sam, z lastnimi močmi, brez
Boga »mesto in stolp, katerega vrh naj sega do
neba« (1 Mz 11,4). Ob binkoštih so bile te delitve
premagane. Ni več prevzetnosti spričo Boga, ne
zapiranja enih proti drugim, ampak odprtost Bogu,
je izhod za oznanjevanje Besede: nov jezik, jezik
ljubezni, ki jo Sveti Duh izliva
v srca (prim. Rim 5,5), jezik,
ki ga lahko razumejo vsi, in
ko je sprejet, se lahko izraža v
vsakem okolju in vsaki kulturi.
Jezik Duha, jezik evangelija, je
jezik skupnosti, ki vabi premagati zaprtost in brezbrižnost,
razlikovanja in nasprotovanja.
Vsi bi se morali vprašati: kako
se puščam voditi Svetemu Du
hu, da bi bilo moje življenje in
pričevanje vere tudi edinost
in skupnost. Včasih se zdi, da
se danes ponavlja, kar se je
dogajalo v Babilonu: sprtost,
nesposobnost razumeti eden
drugega, prerivanje, zavist,
sebičnost. Kaj počnem s svojim življenjem? Ustvarjam edinost okrog sebe? Ali pozročam
razdor s čvekarijami, kritiko,
nevoščljivostjo? Kaj počnem?
Mislimo na to. Prinesti evangelij je, da mi prvi oznanjamo in
živimo spravo, odpuščanje, mir,
edinost in ljubezen, ki nam jo
daje Sveti Duh. Spomnimo se
Jezusovih besed: » Po tem bodo
vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj
imeli ljubezen« (Jn 13,35).
Drugi učinek: na binkoštni dan je Peter, poln Sve
tega Duha, »vstal z enajsterimi, povzdignil glas«
(Apd 2,14) in »odkrito« (v. 29) oznanil veselo novico
Jezusa, ki je dal svoje življenje za naše odrešenje
in ki ga je Bog obudil od mrtvih. To je drugi učinek
delovanja Svetega Duha: pogum, oznanjati odkrito
in glasno novico Kristusovega evangelija vsem, v
vsakem času in na vsakem kraju. In to se dogaja
danes v Cerkvi in v vsakem od nas: iz binkoštnega
ognja, iz delovanja Svetega Duha bruhajo vedno
nove sile poslanstva, nove poti za oznanjanje
sporočila odrešenja, nov pogum za oznanjevanje
evangelija. Nikar se ne zaprimo temu delovanju!
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Ponižno in pogumno živimo evangelij! Pričujmo za
novost, za upanje, za veselje, ki ga Gospod prinaša v
življenje. Začutimo v sebi »blago in bodrilno veselje
oznanjevanja evangelija« (Pavel VI., prav tam, 80).
Zakaj oznanjati evangelij, oznanjati Jezusa, daje
veselje, medtem ko sebičnost povzroča grenkobo
in žalost in tlači navzdol, oznanjevanje evangelija
pa človeka dviguje.
Samo omenim tretji učinek, ki je pa zelo važen:
nova evangelizacije, Cerkev, ki oznanja evangelij,
mora vedno izhajati iz molitve, iz prošnje za ogenj
Svetega Duha, kot so to storili apostoli. Samo trdna
in ozka povezava z Bogom nam dovoljuje izstopiti
iz naše zaprtosti in odkrito oznanjati evangelij. Brez

molitve postane vsa naša dejavnost prazna in naše
oznanilo nima duše, ga ne oživlja Duh.
Kot je povedal Benedikt XVI., Cerkev danes »čuti
predvsem veter Svetega Duha, ki nam pomaga,
ki nam kaže pravo pot. Tako smo na poti z novim
navdušenjem in se zahvaljujemo Gospodu« (Škofovska sinoda, 27. okt. 2012). Obnavljajmo vsak
dan zaupanje v delovanje Svetega Duha, zaupanje,
da On deluje v nas, da je On v nas, da nam daje
apostolsko gorečnost, da nam daje mir, da nam
daje veselje. Pustimo se mu voditi, bodimo možje
in žene molitve, ki pogumno pričujejo za evangelij
in tako v našem svetu postajajo orodje edinosti in
skupnosti z Bogom.

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.

ČAS VESELJA,

ki ga ne more izgnati nobeno trpljenje

Iz knjige Licht, das uns leuchtet

Advent ni le čas navzočnosti in pričakovanja Večnega; ker je oboje, je na poseben način čas veselja,
in sicer poduhovljenega veselja, ki ga ne more izgnati
nobeno trpljenje.
Morda lahko to najbolje razumemo, če gremo do
dna notranji vsebini naših adventnih običajev. Domala vsi ti običaji imajo svojo
korenino v besedah Svetega
pisma, ki jih Cerkev v tem
času uporablja kot molitvene
besede; verno ljudstvo je
tukaj Sveto pismo tako rekoč
prevedlo, prestavilo v vidno.
Tako je na primer v psalmu 95 beseda: »Tedaj naj
vriskajo drevesa v gozdu
pred Gospodom, ker prihaja.« Liturgija je to v povezavi
z drugimi besedami v psalmih razširila v stavek: »Gore
in griči bodo peli hvalnice
pred Bogom, in vsa drevesa v gozdu bodo ploskala z
rokami, ker prihaja Gospod,
Vladar, ki bo gospodoval na
veke.«
Okrašena drevesa božičnega časa niso nič drugega
kot poskus, da bi na viden
način uresničili te besede:
Gospod je tukaj – tako so verovali in vedeli naši predniki;
torej mu morajo drevesa iti naproti, se skloniti pred
njim, postati hvalnica svojemu Gospodu. In iz istega
vernega prepričanja so uresničili besedo o petju gora
in gričev, in to petje gora, ki so ga intonirali, zveni
vse do našega časa in nam daje nekoliko slutiti Gospodovo bližino, ki je edina lahko človeku podarila
takšne zvoke.
2013 – AM – DECEMBER

Celo navidezno tako zunanji običaj, kakor je božično pecivo, ima svojo korenino v božični liturgiji
Cerkve, ki v teh dneh zahajajočega leta čudovito
prevzema besedo Stare zaveze: »Tisti dan se bo
zgodilo: z gora bo kapljalo sladko vino in s hribov
bo teklo mleko.« V takih besedah so ljudje takrat
izrazili strnitev svojih upov
na odrešeni svet. In spet je
bilo tako, da so naši predniki obhajali božič kot dan,
v katerem je Bog resnično
prišel. Ko pride o božiču, tako
rekoč deli med. Potem mora
biti resnično, da se na zemlji
cedi med; kjer je on, tam je
zginila vsa zagrenjenost, tam
se ujemata nebo in zemlja,
Bog in človek, in med, medeno pecivo, je znamenje tega
miru, sloge in veselja.
Tako je božič postal praz
nik obdarovanja, ob katerem
posnemamo Boga, ki se je
sam daroval in nam s tem še
enkrat dal življenje, ki je dar
šele tedaj, če se mleku bivanja pridruži med ljubezni, ljubezni, ki je ne ogroža nobena
smrt, nobena nezvestoba in
nobena nesmiselnost.
Morda nam je težko sprejeti te zvoke veselja, če nas
mučijo vprašanja, če nas v isti meri zdelujejo bolezni telesa in duševni problemi in nas bolj silijo k
temu, da protestiramo proti nerazumljivemu Bogu.
Toda znamenje upanja, ki je ta otrok, je dano ravno
stiskanim. Prav zato je moglo prebuditi tako čist
odmev, da gre njegova tolažilna moč do srca tudi
nevernim.
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Čudež ljubezni je živel pod brezmadežnim srcem.
Marija se je že nekaj tednov izogibala ljudem. Ni je
bilo videti ne na ulici, ne na tržnici. Navsezgodaj je
Jožef sam hodil k vodnjaku po vodo. Če ga je kdo
srečal, je začudeno zmajal z glavo, češ, kako da ta
mož opravlja ženska dela.
»Se tvoja žena slabo počuti?« ga je vprašal Kleofa,
ko je nekega dne stopil v delavnico. »Marija se komaj
kdaj prikaže in nekateri se ti posmehujejo, ko sam
hodiš po vodo.«
»Jeziki me prav nič ne brigajo,« je odvrnil tesar.
»Saj veš, kako je slabotna in zato ji prav rad odvzamem to težko delo.«
Kleofa je zamišljeno pogladil svežo skobljanko,
nato pa obotavljaje rekel:
»Še nekaj je, in morda bo prav, če ti povem. Stara
Suzana – saj jo poznaš – čveka povsod okrog, da se
je Mariji gotovo že približal njen čas. Ko začne mož
hoditi k vodnjaku, tako pravi, je to najbolj zanesljivo
znamenje. Ne razburjaj se zaradi tega, bratranec!
Nihče ne verjame njenemu opravljanju. Ves Nazaret
pozna Marijo in vsi vedo, da šele pol leta prebiva
pot tvojo streho!«
»Tako torej!« je odvrnil Jožef trdo in oblič mu je
močneje zapel v mišičastih rokah.
Ko pa se je zvečer vrnil domov, je vzdihnil: »Kaj
sedaj? Res bo že kmalu njen čas. Slišal sem posmehovanje na tržnici in zbadljive opazke ob vodnjaku.
Ne vem, kaj naj storim.«
»Ko bo čas za to, nama bo Bog že pokazal pot,«
je vdano odvrnila Marija. Od tiste noči, ko je s karavano prenočevala v En Ganimu, jo je minil ves strah.
Popolnoma se je prepustila Božji previdnosti, trdno
prepričana, da bo Bog vselej pravočasno razodel,
kaj mora storiti.
Nekaj dni kasneje je Jožef popolnoma premočen
prišel domov. Dež je štropotal po naoknicah. Molče
je odložil plašč. Utrujeno je sedel k ognjišču in se
zastrmel v nemirne plamene. Nova, velika skrb se
mu je zrcalila v očeh.
»Kaj ti je,« ga je Marija zaskrbljeno vprašala, ko
ni mogel prikriti, da ga nekaj muči.

Ne da bi se obrnil od prasketajočih plamenov, ji
je Jožef žalostno odvrnil:
»Na pot moram, Marija!«
»Na pot?« se je dekle prestrašilo. »Toda zakaj?
In kam?«
»Oh, zaradi tistega velikega ljudskega štetja, ki ga
je ukazal rimski namestnik v Siriji. Čisto sem bil že
pozabil na to. Ravno danes pa so razglasili na trgu, da
se mora vsak iti popisat v svoj rojstni kraj še preden
mine mesec, ki ga Rimljani imenujejo december.«
»In kdaj bo to?«
»Čez dva tedna. Takoj moram v Betlehem in kdo
ve, kdaj se bom vrnil! Pisarji delajo tako počasi!«
»Ne pusti me same, Jožef! S teboj grem!«
»Kako?« se tesar obrne. »Marija! Saj veš, da ne
moreš!«
Presenečen je strmel v dekle. Skrivnosten žar je
sijal v njenih očeh. »To je sedaj res nemogoče! Pomisli, deževna doba je in pota so strašno slaba! Saj
se kar pogrezaš v močvirje! Umazana prenočišča! In
še ta je težko dobiti. Sedaj, v času štetja, je grozen
direndaj po deželi. Roditi pa vendar ne moreš kar
kje med potjo!«
»Ne vem!« odvrne Marija. »Vem le, da je to znamenje, ki sem ga tako dolgo čakala. Betlehem! V
Betlehemu se bo rodil!«
»Zakaj ravno tam?«
Dekle vzneseno odgovori s skrivnostnimi besedami preroka Miheja:
»Ti pa, Betlehem Efráta, si premajhen, da bi bil
med Judovimi tisočnijami:
iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu, njegovi
izviri so od nekdaj, iz davnih dni.
Zato jih bo predal do časa, ko bo porodnica rodila;
nato se bo ostanek njegovih bratov vrnil k Izraelovim sinovom.
Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo,
z veličastvom imena Gospoda, svojega Boga, in
prebivali bodo, kajti zdaj bo velik do koncev zemlje.«
Jožef se je krčevito oprl na rob mize. Ni se več obotavljal. Počasi je vstal, pogledal svojo ženo in rekel:
»Pripravi vse potrebno za potovanje! Jutri greva!«

Zvezde so še lebdele na nebu in njihovo bledo
svetlikanje se je zaspano prebijalo skozi megleno
Ezdrelonsko ravan, ko se je mlada dvojica napravila
na pot. Ponoči je Marija spekla nekaj podpepelnikov
in napolnila meh z vinom. Jožef je osedlal osla, ki
ga je jezdila Marija, sam pa ga je vodil za povodec
ter se skrbno izogibal globokih kolesnic in mlakuž.
Hodila sta molče. Čim dlje sta hodila, tem bolj
je megla prehajala v zoprno, mrzlo rosenje, ki ju je
bilo v obraz in do kože premočilo.
Na smrt izmučena sta zvečer prispela v En Ganim,
kjer sta komaj še našla skromen kotiček za nočitev.
Han je bil prenapolnjen z najrazličnejšimi ljudmi.
Največ je bilo tistih, ki so se šli popisovat. Preklinjali

so in zabavljali kot za stavo.
»Kaj nas brigajo Rimljani?«je renčal metlar, ki
je iz Judeje potoval v Galilejo. »Mar mora Izrael
občevati s temi brezbožnimi sinovi rimske volkulje?”
»Samo bedak lahko to sprašuje,« se mu je zarežal
opankar iz Kafarnauma. »Kaj misliš, da vlada Herod
iz svoje moči? Nič drugega ni kot cesarjev podanik.
Stari lizun in morilec otrok je vedno kakor pes klečeplazil pred Avgustovim prestolom.«
»Drži gobec!« je zašepetal že ostareli milar iz
Jeruzalema. »Herod ima povsod svoje vohune. Celo
sam se preoblečen potika po Sionskem mestu ter
skuša ljudi. Če se najde kak naiven bedak, ki nasede
temu kronanemu Edomitu ter pove, kaj si misli o
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njem, ga kaj kmalu primejo biriči in potem lahko v
ječi preklinja svoj nesrečni jezik.«
»Kljub temu bi rad vedel, kaj imamo mi opraviti s
tem ljudstvom rimske volkulje,« je metlar trmoglavil. »Hej, stari!« se je obrnil k brezzobemu starcu,
ki so mu lasje v belih pramenih padali na senca.
»Precej desetletij ti že krivi hrbet, zato gotovo več
veš kot mi. Ti bi nam že lahko povedal, kaj imamo
mi opraviti z Rimljani!«
»Rimljani?« se je staremu zatikalo. »Misliš, Rim
ljani? No, da. Šestdeset let je že minilo od takrat. Bil
sem mlad mož, ki se ni izogibal lepim očem. Lahko
mi verjamete! Nisem bil zmerom takšna razmajana
barka kot sedaj, ko moram svoje stare kosti vlačiti
v Galilejo, da me bodo uvrstili v rodovnik. Menda
ne mislijo, da bodo iz moje prazne malhe iztisnili še
kakšen davčni denar ali me morda postavili za vojaka?« Starec se je z razočaranim nasmehom zgrbil in
uvele roke stegnil k plamenom, ki so metali čudne
sence po obrazih.
»Ne mlati prazne slame! Povej nam raje, kako
je bilo takrat, pred šestdesetimi leti!« ga je metlar
prekinil.

»Tako pač! Vi tega ne veste, toda jaz, stari Samuel, sem si vse zapomnil. Bil sem zraven, ko je
rimski vojskovodja Pompej zavzel Jeruzalem. Hm,
pomagal sem takrat braniti tempeljski grič. Rimljan
se je pošteno namučil, preden ga je zavzel. Celo iz
Tira so morali privleči oblegalne stroje, da so razbili
zidovje. In cele gozdove so posekali, da so lahko
prišli preko jarkov.«
»In potem? Pripoveduj naprej!«
»Potem, oh, potem je padel prvi tempeljski stolp.
Bila je sobota in mnogi se zaradi svetega dne niso
hoteli boriti. Skozi odprtino so kohorte vdrle v tempelj. Z meči so posekale vse, kar jim je prišlo na
pot. Celo duhovnike so pobili z njihovimi daritvenimi
živalmi vred. Mnogi Judje so se z obrambnih stolpov
metali v globino, druge so pogoltnili plameni. Dvanajst tisoč jih je padlo v enem dnevu!«
»Imeli pa smo takrat vsaj še kralja iz rodu Hazmonejcev.«
»Pompej ga je kot ujetnika odvedel v Rim. Vso
oblast je prevzel Edomit Antipater in njegov sin
Herod, ki je Rimljanom lizal podplate, samo da bi
ga postavili za judovskega kralja. Potuhnjeni pes je
vsakokrat ponudil taco tistemu, ki je bil ravno na
oblasti: Juliju Cezarju, Antoniju, lepi Kleopatri in se2013 – AM – DECEMBER

daj Avgustu. Našo zakonito hazmonejsko kraljevsko
družino iz rodu Makabejcev je dal gnusno pomoriti,
prav tako tudi svojo ženo Mariamno in njena sinova
Aleksandra in Aristobula. Pa tudi on  je le bedna lutka
v cesarjevih rokah, ki mora tako plesati, kakor hoče
Rim. Glej, zato moramo potovati v tem ogabnem
vremenu, da nas bodo popisali. Menda hoče cesar
od nas še več davkov.«
Mračen molk je sledil starčevemu pripovedovanju.
Možje so nemo sedeli in mislili na žalostno usodo
svojega ljudstva.
»Mnogi iz Jeruzalema nosijo s seboj bodala in
prežijo, da mu ostro rezilo zarinejo v goltanec,« je
dodal opankar iz Kafarnauma.
»Galilejci so vsi sanjači in norci,« se je milar
rogal. In prišlo bi do resnega pretepa med Judi in
tistimi, ki so prišli s severa, da ni nenadoma zakričal
mednje star, od udnice sključen berač, ki je žvečil
skorjo kruha:
»Ej, vi bedaki, zakaj bi si razbijali betice? Mar
ne veste, da je sedaj čas, ko mora priti Mesija?
Kdo ve, če ni že na poti, morda je prav tu, v tem
najbolj umazanem En Ganimskem hanu. Nihče ne
ve, odkod bo prišel in kakšen bo. Lahko
je to tudi mladi mož, ki s svojo ljubko
ženico uživa zunaj v svetu. He, ti, kdo si
in odkod prihajaš?«
Nevoljen, ker se je berač vtaknil vanj,
je Jožef odgovoril: »Tesar sem iz Nazareta!«
»Tesar iz Nazareta,« se je stari hehetal.
»Ste slišali? Ne, ta ni Mesija. V Svetem pismu nikjer ne piše, da bo rešitelj tesar in iz
Nazareta še nikdar ni prišlo nič dobrega.«
Kot da bi vsi čakali na te besede, se
je zdaj razvnel prepir o tem, kakšen bo
Mesija. Vsevprek so govorili. Vsak je bil
prepričan, da je njegov rešitelj najbolj podoben tistemu, ki so ga napovedovali preroki.
Marija je sedela v najtemnejšem kotu, popolnoma
se je pogreznila vase, tako da tega, kar so se možje
pogovarjali, skoraj ni slišala.
»Te zebe?« jo je Jožef zaskrbljeno vprašal.
»Ne, ne!« mu je Marija smehljaje odgovorila. »V
njegovi bližini mi je toplo pri srcu.«
Navsezgodaj sta bila spet na poti. Ponoči se je
ohladilo in dež je prešel v zoprno mešanico vode in
snega.
Ko sta se vzpenjala v Judovsko pogorje, so se
debele snežne krpe vrtinčile izpod sivega, mračnega
neba. Potovanje je bilo zelo naporno in do kraja zoprno. Včasih se je stemnilo, da si komaj videl korak
pred seboj. Celo Jožefova res spretna roka ni bila
dovolj urna, da bi mogla obdržati osla, ki se je kar
naprej spotikal na razdrapani poti.
Do poldneva je plundrast sneg vso pokrajino
spremenil v umazano, nepregledno močvirje. Jožef
se je do gležnjev vdiral v mrzlo brozgo.
Zaskrbljeno je pogledoval Marijin bledi obraz, ki
je bil vso pot nekam skrivnosten. Njene temne oči
so zrle v daljavo, kot bi hitele velikemu, svetemu
cilju naproti.
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Četrtega dne sta prispela v Jeruzalem in se v templju zahvalila Bogu za njegovo očetovsko varstvo.
Mračilo se je že, ko se jima je prikazal težko
pričakovani betlehemski grič. Proti večeru je spet
močneje snežilo in utrujena popotnika so pozdravila
že čisto bela pobočja. Dan je ugašal.
»Sedaj pa naravnost v han!« je Jožef pokazalna
veliko dvonadstropno poslopje, ki je s prostranimi
lopami obdajalo notranje dvorišče. Marija je brez
besed prikimala. Bolj trdno je prijel osla za povodec
in ga peljel skozi vrata.
»Han je že prenapolnjen,« je godrnjal gostilničar
ter zdolgočaseno motril premočena in borno oblečena popotnika. »Že samih Betlehemčanov, ki so se
kot zidarji in dninarji raztepli po deželi, nimam kam
dati. Sedaj, ko je zadnji rok za popisovanje, pa kar
trumoma prihajajo. Ne, pri meni res ni prostora. In –
ta tvoja mlada žena je –! Kaj, za vraga, pa jemlješ s
seboj na takšno potovanje ženo, ko vendar vidiš –! Ja,
še tega se mi manjka! Ne, za vaju nimam prostora!
Kar poberita se!«
Tesar je brez besed prijel za uzdo in odšel. Potrkal je še na vrata belih revnih hiš, kjer so stanovali
njegovi prijatelji in daljni sorodniki. Zaman. Njegov
rojstni dom pa je bil že dolgo v tujih rokah.
»Kam sedaj?« je Jožef obupano pogledal svojo
ženo. Marija ni niti najmanj zaskrbljeno odgovorila:
»Bog nama bo odprl vrata!«
»Potem pa pojdiva v Božjem imenu!« je Jožef
pokimal in stopil hitreje.
Tudi v zadnjih hišah ob koncu ceste jima niso
odprli. Tako sta se spet znašla sredi odprtega polja.
Mrzel veter je vel prek pašnikov, kjer so beduini ob
svojih čredah kurili ognje in se greli odeti v temne
plašče. Plameni so kot pokajoči biči švigali v temo.
Ti sinovi puščave, sami brez strehe, bi ju takoj
sprejeli v svoje šotore. Toda, ali naj se čudež Božjega
rojstva zgodi pod temi sajastimi, tesnimi šotori, med
samimi tujimi ljudmi?
Pristopil je osivel pastir, prav tako premražen kot
onadva. Utrujenost težkega življenja mu je razbrazdala obraz. Sočutno ju je pogledal in vprašal, odkod
sta in kam gresta. Povedala sta mu, on pa je dejal:
»Prav radi bi vaju sprejeli medse. No, vem, zakaj
zavračata našo gostoljubnost. Takole. Pojdita še
naprej po tej poti.
Prišla bosta do votline, ki nam včasih služi za hlev,
da spravimo vanjo bolno žival. Mračna in umazana
je. Sicer pa bosta tam tako samo čez noč.«
Jožef se je zahvalil za dober svet in odločno stopil
na pot.
Ko je prispel do votline, pa je bil še bolj obupan
kot prej. Zavetje je bilo prav nemogoče. Mar naj se
tu zgodi največji čudež sveta?
Marija mu je spodbudno pokimala. Vstopila sta v
mračno vdolbino, kjer sta komaj mogla razločiti posamezne stvari. Zatohel zrak jima je udaril v obraz.
V nekem kotu je tožeče mukala bolna žival.
Jožef je z veliko težavo zanetil ogenj in prižgal
baklo, ki jo je prinesel s seboj. V soju nemirnih plamenov je videl, da je votlina večja, kot si je bil prej
predstavljal. Pod kamnitim ostenjem se je nadaljeva370

la še precej globoko. Počistil je največjo umazanijo,
kolikor se je pač dalo v naglici. Z drhtečimi rokami je
potem iz sena in slame pripravil Mariji ležišče. Poleg
bolne živali je k jaslim privezal še osla.
V tej brezmejni revščini bo torej zgledal luč sveta
edinorojeni Božji Sin! Moj Bog, kako nedoumljiva so
tvoja pota.
Gosta tema je zagrnila pastirske poljane. Beduini
so se stisnili v svoje šotore in pospali. Bedela sta
samo starec, ki je pokazal Jožefu pot k votlini, in
njegov vnuk, mlad fant s še čisto otroškim obrazom.
Snežiti je prenehalo. Kot čreda ovac na brezmejnem
pašniku so se raztepli temni oblaki. Noč je bila mrzla,
da, mnogo bolj mrzla kot so bili vajeni. Zvezde so
prekrile nebo kot veliki zledeneli kristali.
Fant je vrgel polno naročje trnovine na ogenj, ki
je sedaj mirno plapolal med zakrpanimi šotori. Potem
sta se oba molče zazrla v plamene.
»Tako čudna je ta noč!« je stari začel sam zase.
»Mrzla je, da, pa vendar mi je tako prijetno toplo pri
srcu. Nekaj je v zraku, pa sam ne vem kaj!«
»Da se ne pripravlja vihar,« je menil mladenič.
»Ne, ne, ni to! Nekaj je, kar nima prav nič opraviti
z vremenom. Slutim, da se bo nocoj zgodilo nekaj
velikega, nekaj, česar še svoj živi dan nisem videl,
čeprav sem že tako star.«
Deček zbegano gleda osivelega deda; še nikdar
poprej ga ni slišal tako govoriti. Gotovo zna tudi on,
tako kakor nekateri potujoči pastirji, napovedati bodočnost. Kako le more? Čudno tesno mu postane pri
srcu. Da mu iz teme ne grozi kaka skrita nevarnost?
Plaho se ozre okrog. Nenadoma vzklikne:
»Glej, oče, glej!«
Tam, kjer se zemlja dotika neba, je zažarelo.
Svetloba se je širila, se približevala … velika, silna
kakor svetlobno morje, ki ga je nekdo razlil po zvezdnatem nebu.
»Luč! Glej! Luč!« je stari jecljal in se z obema
rokama oklepal pastirske palice. »Že več noči sem
sanjal o veliki luči. To je tista luč, noč prepolna luči.«
V zlatih lokih se je dvigal sij z zasnežene pokrajine
v nebo in se visoko zgoraj razširil v blesteč sončni
krog.
»Vstanite, bratje!« zakliče starec v temni šotor.
»Pridite, glejte znamenje na nebu!«
Beduini so se še napol v spanju spotikali in padali
drug čez drugega. Zbeganih oči so strmeli v to še
nevideno nebesno čudo. Divji možje, ki sta jim veter in neurje razbrazdala obraze, so sedaj z otroško
začudenimi očmi vpijali ta svetlobni čudež.
Zdajci je nebeško ubrano donenje zavalovilo
preko belih pašnikov kot bi zapele srebrne strune
harf in zaigralo tisoče nebeških cimbal: najprej tiho,
skoraj neslišno nekje v daljavi, nato pa zmerom
bliže, vedno glasneje ...
Niso si še opomogli od prvega presenečenja, ko
je že udarilo mednje novo. Sredi bleščeče luči je
stal pred njim nebeški glasnik. Kot čisto srebro se
je svetilo njegovo rahlo nagubano oblačilo, svetel
pogled je govoril o globini nadčloveške moči.
Do smrti prestrašeni so se nomadi vrgli na kolena.
Tedaj je zadonel glasnikov glas:
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»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko
veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus,
Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete,
povito in položeno v jasli.«
Pastirji so obstali kot pribiti. To, kar so doživeli,
je presegalo vsako domišljijo, presegalo vsako spoznanje. Nešteto nebeških duhov v vidni podobi je
napolnilo ozračje. Iz višave je
zadonela pesem večnih zborov:
»Slava Bogu na višavah in
na zemlji mir ljudem, ki so mu
po volji.«
Nebeška prikazen je izginila,
nadnaravna svetloba ugasnila,
pastirji pa so še vedno stali in
nihče si ni upal spregovoriti.
Velike, svetle zvezde so skoraj
začudeno zrle nanje.
»To je luč, ki bo s sveta pre
gnala temo,« so starčeve be
sede padle v tišino noči.
Sedaj so se vsem razvezali
jeziki. Vsak je hotel kar najbolje razložiti smisel tega, kar so
doživeli. Zgodilo se je nekaj
velikega. To so vsi vedeli, saj je
ob tem skrivnostnem dogodku
nebu in zemlji zastal dih. Kdo
bi mogel doumeti tako veliko
skrivnost?
»Znamenje! Mar ni govoril o nekem znamenju?«
so se kar hkrati vprašali trije, štirje.
»Dete!«
»Povito v plenice!«
»In v jasli položeno!«
»Ali je lahko še kaj bolj bednega kot dete, ki joče
v jaslih. In to v umazanem, smrdljivem hlevu?«
»Neverjetno!« so se pastirji počasi osveščali.
»Otrok je najlepše bitje na svetu!« je starec
slovesno izjavil.
»Otrok je najgloblja skrivnost, dragocen dar nebeške dobrote. Ta otrok pa je Kristus, Rešenik sveta!«
»Kristus, Mesija!« je završalo med njimi.
»In da leži v jaslih, povit v plenice? Kako to? Kje

ga bomo našli?«
»Oče, se spomniš tiste uboge dvojice, ki si ju
napotil v hlev?« vneto reče mladi Ibrahim.
»Saj res! Pridite, pridite!« je starec vabil. »Gremo
k njemu, ki ga je angel napovedal!«
Vsi so vstali: revni brezdomni in povsod prezirani
nomadi. Molče so sledili stopinjam, ki jih je bilo v
siju zvezd opaziti na zasneženi poti. Nekateri so iz
stražnih ognjev potegnili goreča polena in z njimi svetili. Svetle iskre so prasketaje padale
z njih in ugašale na zasneženi
poti.
Kmalu so stali pred votlino
in spoštljivo vstopili. In našli so
dete, ki je bilo povito v plenice
in položeno v jasli. In še te jasli
so bile navaden, iz kamna grobo izklesan žleb, iz katerega se
je hranila živina. Mati je klečala
pred njim, nežni roki je razširila
nad novorojenčkom kot bi ga
hotela zaščititi. Nedopovedljivo
veselje ji je ožarjalo obraz.
Preprost, toda odločen je
stal zadaj njen mož in držal
baklo v žuljavi desnici.
Pastirji so obstali, skoraj
jim je bilo nerodno, nemo so
gledali. Kako to, da sedaj prav
v dno srca čutijo, da so srečni? Videti mater pred novorojencem, saj to je čisto
vsakdanje! In vendar so se možje zavedeli celo tu,
v teh žalostnih okoliščinah, v hlevu pri živalih, da
se je zgodilo nekaj nezaslišanega, nekaj, česar niti
beseda niti misel ne moreta obseči.
»Mesija! Kristus, Gospod!« so šepetale ustnice
sivolasega pastirja. Padel je na kolena kot da bi ne
bil pred vhodom v borni hlev, ampak pred veličast
nim jeruzalemskim svetiščem. In vsi so mu sledili
ganjeni do dna duše.
Marijin obraz je sijal od sreče. Za trenutek se je
obrnila k svojim obiskovalcem, nato pa se je spet
zagledala v dete, ki je sijalo v skrivnostni svetlobi
in svetlo ožarjalo njen obraz.

Tisto noč je v daljnem Rimu nek učenjak, kljub
poznim uram, bedel nad svojimi knjigami. Pravkar
je vzel v roke zvitek iz dragocenega pergamenta.
Zagnusil se mu je razuzdani hrup, ki je po palačah
spremljal praznovanje saturnalij. Cel teden so slavili ta praznik. Za zabavo so sužnji prevzeli vlogo
gospodarjev in zdelo se je, da bodo vse postavili na
glavo. Umaknil se je temu brezglavemu veseljačenju.
Pripadal je tisti peščici mislečih ljudi, ki so kljub
bleščečemu obdobju prvega cesarja slutili uničenje
imperija zaradi vedno večje nravne izprijenosti. Miru
in tolažbe si je iskal v filozofiji in literaturi. Pravkar
je bral stihe, ki jih je bil pred štiridesetimi leti zapisal
pesnik Vergil:

Kot brzi veter se bliža konec sveta.
Izrek prastari postaja resnica.
Toda spet se povrne čas blagostanja,
Sin božji na zemljo prihaja.
Ko deček v moža dozori,
se čudežno svet spremeni.
Tako govori
prerokba iz davnih dni.
Ti pa, Dete najvišjega, pridi!
O pridi! Morja in kopno objemi,
ves svet le strastno si tebe želi!
Starec je dolgo strmel v luč pred seboj. Potem
je utrujeno spravil zvitek in vzdihnil: »Kdo le bi mi
mogel razjasniti skrivnost teh besed?«
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Ivan Trinko-Zamejski (1863-1954)

BOŽIČ BENEŠKEGA SLOVENCA
Letos je minilo 150 let od rojstva duhovnika in profesorja Ivana Trinka zamejskega.
Tale njegov zapis je izšel v Slovencu leta 1905.

V pičlem prostem času sem se včeraj sprehajal
zunaj mesta po samotni cesti “sam samčičev”, kakor
bi se reklo pri nas. Vreme je bilo zlata vredno. Gledal sem in občudoval krasoto naših krajev v daljini
proti severovzhodu. Večerno medlo, a čisto sonce je
obsevalo naš Matajur in valovite slovensko-beneške
obronke, po katerih so se tu pa tam blestela selišča
kakor tropi krotkih ovac, znoječih se in dremajočih
v mehkem objemu poznih jesenskih sončnih žarkov.
Smehljale so se naše gorice, smehljale tiho, vdano, tožno… Rezijanski velikan Kanin je nekaj sanjal v
bledo rožnem blesku, a tu pa tam ob robeh pogorja v
ozadju, kakor postojanke razpostavljene na braniku
silnega slovanskega sveta, so kruto beleli in štrleli k
azurnemu nebu v sneg zaviti ostri vrhovi Krnskega
in Triglavskega pogorja.
Srce mi je nemirno tolklo,
duša pa je koprnela po nečem,
polna neznane milobe, polna
male domovine, polna naših
gora, polna ožjih bratov, katere
je slutila razsejane kot pridne
mravljinčke po onih obronkih,
ki so me tako očarljivo vabili!
Božič je pred vrati! Kje so
tista leta, ko sem se, še mali
deček, nezavedno, a vendar
tako živo veselil v onih gorah
tega praznika, ki kot čarobna
vaza razveseljuje pusto zimo?…
Mračilo se je, ko sem se
obrnil nazaj v mesto; a v duši
so vstajale vesele luči, spomini na domači božič,
na nedolžno veselje, na dom, na gorsko cerkvico,
na čarodejno noč, kakor se mi je vtisnila v spomin
zadnjič, ko sem bil komaj v devetem letu.
Božič je mrzel, a pri nas večinoma brez snega.
Vendar poslednji spomin na domači božič mi predstavlja ogromno sneženo plahto, ki je pokrivala
čez in čez naše gore – a kaj naše gore! Meni se je
dozdevalo, da pokriva vesoljni svet. Drevje je bilo
čudno; volno je imelo kakor najbolj bele ovce. Vmes
so zbegano poskakovale hitre sinice in stresale sneg,
medtem ko so taščice priletavale gladne na hišne
prage. Od streh so majale dolge “štruce”.
Otroci smo bili brezbrižno veseli ter smo se z
vikom in krikom podili in valjali v mehkem snegu.
Veselili smo se snega; zaradi njega se nam je zdel
še lepši zlati božič. Naivno in nedolžno veselje!
Zvečer je bilo tako prijetno v zakurjenih izbah! Na
sveti večer nobeden ne sme iti spat; čakati moramo
Kristusa. Sosedje se obiskujejo in se vesele v novem, čistem veselju, v onem veselju, ki ga prinašajo
veliki prazniki.
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Zvečer smo jedli suho ribo, redkost za naše ljudi. Topla izba je prijetno dišala po svežem, čez dan
pečenem domačem kruhu; veliki pšenični hlebi so
bili še pristavljeni na klopi ob peči. Veselili smo se
in večerjali in pili srebrni cividinček. Potem so prišli
zopet sosedje. Izmolili smo skupni rožni venec, a
zatem so možje razpravljali o politiki, se veselo in
duhovito šalili, kajti zelo dovtipni so naši gorjani. Potem so prišle na vrsto pravljice. Otroci smo poslušali
in strmeli. Še zdaj se spominjam na škrata, ki je stal
z nogami na dveh naših gorah in se spregal v dolino
ter zajemal vode iz reke in si umival grozovito obličje.
Zdaj pa zdaj nas je otroke sen premagal, da
smo pospali malce po klopeh, pa zopet se zbudili z
božičem v domišljiji in v srcu. Starejši so vztrajno
bedeli in čakali jutra.
Zvonovi so medtem veselo
Trinko
doneli s hriba; po vseh kotih
in dolinicah je odmevalo. Čarobno! Pomnim, cerkev je za
hribom, zvonik se ne vidi, a
vse ozračje doni in trepeče v
čudoviti skladnosti milozvočnih
glasov, ne da bi vedel, od kod
prihajajo.
Čas je iti v cerkev k prvi maši
k zoru. Halo! Zunaj je še tema
kakor v sodu. Zvezde medlo migajo mičkane mičkane in kakor
zabite v temni nebeški strop.
Vaščanje gredo glasni po
hribu drug za drugim, po ne
ravno široki poti, kakor ovce. Vsak ima svojo svetilko. Čudna in divna procesija, kakršne si ni izmislil
noben, še tako fantastičen romanopisec.
Vrhu hriba se odpira razgled na ostale sosedne
vasice. Cerkev služi vsem. Od vsake se vije svoja
dolga in svetla črta proti njej. Od vasice na desni,
od vasice na levi, iz srede, od strani, od zadaj, od
spredaj – od vseh strani v globokem mraku švigajo,
se hipno skrivajo, pa zopet bleste tiho se vijoč po
strmih stezah svetle procesije, in se zbližujejo kakor
k skupni točki v dolino, kjer se začasno izgubljajo,
da kmalu potem nenadno zablestijo v obližji na
vzgor po našem hribu, dokler se ne strnejo skupaj
na prostoru pred cerkvijo.
Magično! Pravcati čar iz devete dežele! Zvonovi
slovesno pojejo veličasten božični spev. Vse je živo,
vse mrgoli, vse veselo kramlja.
V razsvetljeni cerkvi se zasliši pobožno žensko
petje. Kmalu se začne sveta maša.
Duhovnik je veselo prevzet. Ljudstvo ima nekaj
posebno živega in sladko nemirnega v sebi. Vsak se
čuti nenavadno domačega v domači cerkvi. Diha se
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nekaj božanskega.
Po cerkvi vzplava starodaven, izredno mil božični
napev:
Eno je dete rojeno, aj rojeno
notri v ti štalci Betlehem…
Duše vzkipe; veličasten zbor prenapolni cerkev
in skozi vrata sili ven po hribu, v dolino v čudnem
soglasju z zvonovi. Sto
Zimski Kanin
in sto glasov otroških,
ženskih, moških, sopranov, tenorjev, basov kipi, se vije, rase,
se izliva in preliva v
dušo mamečem sozvočju…
Krasno, nedoseglji
vo!
Ljudstvo se medtem vije okrog oltarja
in mimo idoč, na desni poklada svoj dar
duhovniku na oltar.
Srebrnjaki zvenkečejo. Duhovnik daje poljubljat
blagoslovljeno podobo in na koncu vošči vsem srečne
in vesele praznike.
Vse to je ostalo do danes. A zdaj ni več starih
genialnih goslarjev, ki so med mašo čudovito lepo
igrali mlademu Bogu na čast!
Ne; moji stari spomini se kruto pretrgajo, ko me
na mestnih vratih vljudno pozdravi stražnik. Iz davne

krilate poezije zopet padem v realistično vsakdanjost
in tudi letos je ne morem pretrgati z dolgo zaželenim
izletom na božični praznik v domače gore.
Nič ne de! Božič bi bil vseeno nekam pust in
otožen, ker človeka leta predrugačijo. Pod starim
pepelom ni več žive iskre, ki bi vzplamtela. – Doma
je tudi od nedavna marsikaka bridka zev!
Ah, božič, božič! Ti
z Matajurja
si pravzaprav ved
no
isti, a nas pa leta tere
jo in starim spominom
ne odgovarja več sedanjost; otrpele dušne
strune ne čutijo več
pestro igrajočih navalov sapic!
Veselo razpoloženje je prešlo!
Nemo in s povešeno glavo grem naprej.
Poulični bosopetci,
zmršeni, umazani in
gladni se zaletavajo vame v postranskih ulicah, koder
se vračam domov…
Kak božič bodo imele te sirote? Oče bo pijan,
razsajal bo in klel; mati se bo togotila in kričala nad
njim; otroci se bodo tresli od gladu in mraza.
Moj Bog, tudi to se godi na božič, a hvala Bogu!
Ne na naš slovenski zlati božič.

Metka Klevišar

KAKO SE OBDARUJEMO?
darilo naj obdarovanca res razveseli

Včasih je prav težko najti primerno darilo, takšno,
ki bi obdarovanca res razveselilo. Morda je bilo v
prejšnjih časih laže. Primanjkovalo je vsega in lahko si bil hvaležen za vse, kar si dobil. Zdaj pa smo
že zelo razvajeni in v obilici ponudb ni lahko izbrati
pravo. Za mnoge ljudi je pomembna tudi prav določena znamka nekega predmeta. Takšna,
da se z njo lahko pohvali pred drugimi.
Zame najlepše darilo ni tisto, ki
ga kupiš v trgovini, ampak kaj zelo
osebnega. Na primer kruh, ki ga
speče prijateljica, prtiček, ki ga
naredi stara gospa, pa ima zaradi
revme že čisto iznakažene in boleče
prste, in podobno. Če samo pomis
lim, koliko truda in človeške naklonjenosti je v takšnem kruhu ali prtičku.
O tem sem močno začela razmišljati, ko sem
slišala o osemdesetletni gospe, ki je dobila za darilo ob svojem jubileju dve vstopnici za gledališče.
Gospa ne hodi v gledališče in je to niti ne mika.
Zdaj pa je dobila vstopnici od znanke, ki je ne bi
hotela razočarati. Tako se je z nečakinjo odpravila
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v gledališče na predstavo, ob kateri ni kaj posebno
uživala. Ampak zdelo se ji je, da mora izpolniti svojo
dolžnost. Zase ne morem reči, ali bi bila na njenem
mestu tako obzirna in vljudna.
Ko sem se o darilih pogovarjala z drugimi, sem
slišala še veliko prav zabavnih zgodb. Tako je na
primer nekdo nepismeni ženski, ki je kot
snažilka delala v nekem podjetju, podaril
enoletni abonma za časopis. Sama pa
sem videla, ko je ženska, velika ljubiteljica mačk, prinesla moji prijateljici
darilo za rojstni dan. Nikoli ni imela
domačih živali, a je dobila za rojstni
dan mačko z mačjim straniščem, desko za brušenje krempljev in vse, kar
spada k mački. Prijateljica je z veliko
težavo pregovorila darovalko, da je vse
skupaj odnesla domov.
Včasih je bolje nič podariti kot podariti kakšno
neumnost. Zame je že obisk darilo in to, da si nekdo
zate vzame čas in pride ter se mu ne mudi, je več
kot tisto, kar bi prinesel. To ostane za vedno. Naše
“človekovanje”.
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FATIMA
IN ZGODOVINSKA ZNAMENJA

cela vrsta skrivnostnih povezav z 8. decembrom
Veriga dogodkov od sovjetskega slovesa z Dunaja
do evropske zastave in konca Sovjetske zveze
Italijanski dnevnik Corriere della sera se je s cena dan, ko velika večina kristjanov po gregorijanlostranskim zapisom izpod peresa Vittoria Messorija
skem koledarju praznuje Kristusovo rojstvo? Kako
spomnil tistega, kar se je leta 1991 leti zgodilo v
pravično je – v perspektivi svetopisemskega Boga, ki
viskulski dači sredi beloruskega narodnega parka.
se razodeva in prikriva hkrati, človekovi svobodi pa
Prvi trije demokratično izvoljeni predsedniki slovanprepušča odločitev, da jo sprejme ali zavrne – torej,
skih republik – Rusije, Ukrajine in Belorusije – so
da kristjani vidijo v tem »znamenja«, neverujoči pa
tam podpisali listino, s katero so sprožili “ukinitev
samo naključja. Vendar naključja, ki se, kakor se zdi,
Sovjetske zveze kot državne tvorbe” in razdelitev
vrtijo okoli skrivnostnega 8. decembra.
prve komunistične države v zgodovini. Takšne odO tem nam govori druga zares nenavadna zgodba
ločitve niso pričakovali niti običajni “poznavalci” niti
z evropsko zastavo. Svet Evrope je leta 1950 razpisal
sami udeleženci srečanja. Ti so namreč nameravali
mednarodni natečaj za celinski prapor. Sodelovalo je
podpisati prenovljeno zvezno pogodbo, ne konca
več sto umetnikov in oblikovalcev, vendar so osnutSovjetske zveze. Namesto tega pa je nekaj dni poke, ki so večinoma ponujali križ, zavrnili socialisti
zneje – v božični noči – rdeča zastava s srpom in klain sploh laicisti. Tako se je šele leta 1955 komisija,
divom za vedno izginila z najvišje kremeljske kupole,
ki ji je predsedoval Jud Paul Lévy, odločila za zana njenem mestu pa
stavo modre barve
je spet zaplapolala
z vencem dvanajstih
Zastava Evropske Unije
trobojnica Petra Velizlatih zvezd v sredikega. Do podpisa li
ni. Osnutek je ugajal
stine, s katero so Rus
vsem in tako ga je leta
Boris Nikolajevič Jel1986 za svojo zastavo
cin, Ukrajinec Leonid
uradno sprejela tudi
Makarovič Kravčuk in
Evropska skupnost,
Belorus Stanislav Stale da je zlate zvezde
nislavavič Šuškevič
spremenila v srebrne.
sprožili razpad druBilo pa je nekaj osuge največje svetovne
plosti in žalosti, ko so
velesile, je prišlo 8.
izvedeli za ozadje: avdecembra 1991: na
tor osnutka je bil malo
praznik brezmadež
znani belgijski grafik
nega spočetja Device
Arsène Heitz, sicer go
Marije.
reč Marijin častilec.
Kako preprečiti vernikom, da ob tem ne bi pomisliModra barva je barva Device Marije, zvezde pa obli na besede fatimske Gospe, izrečene leta 1917, ki se
krožajo glavo apokaliptične žene, v kateri krščansko
neverjetno natančno nanašajo na Leninov prevzem
izročilo vidi Marijo. Število dvanajst se nanaša na
oblasti? »(Rusija) bo razširila svoje zmote po svetu
dvanajst Izraelovih rodov, na dvanajst apostolov in
ter pospeševala vojne in preganjanje Cerkve. Dobre
na dvanajst zvezd s čudodelne svetinje, ki so jo leta
bodo mučili in sveti oče bo moral veliko trpeti. Razni
1830 naredili po naročilu same Marije in jo je Heitz
narodi bodo uničeni.« Prikazovanje trem otrokom, ki
kot pobožen človek vedno nosil okoli vratu. In to še
za Rusijo še vedeli niso, pa se je končalo z besedani vse! Ko so leta 1955 izbirali najustreznejši datum,
mi: »a na koncu bo moje brezmadežno srce slavilo
ko naj bi se evropski politiki v Strasbourgu udeležili
zmago«. Konec, ki ga je Brezmadežna napovedala
slovesnega podpisa listine o sprejemu zastave, ni
leta 1917, pa ni prišel le “ob svojem času”, marveč
nihče v Svetu opazil, da za kristjane izbrani datum ni
na sam večer pred sedemdeseto obletnico ustanokaterikoli dan: tudi to je bil 8. december. Na svetinjivitve Sovjetske zveze. Ob tem so se verujoči lahko
ci, ki je bila grafiku za vzorec, pa je zapisana prošnja
spomnili Psalma 90: »Dni naših je sedemdeset let
k Brezmadežni (“Marija, brez madeža spočeta, prosi
…« In največ sedemdeset let trajajo človeška dela, ki
za nas, ki se k tebi zatekamo!”).
temeljijo na preganjanju vere. Kaj pa naj rečemo o
Pa si – med mnogimi – oglejmo še en primer, za
pretresljivo zgovorni simboliki v zvezi z zastavo prve
nekatere naključje, za druge božje znamenje. Gre
uradno brezbožne države v zgodovini, ki so jo pred
za zgodbo, v kateri se zgodovina Sovjetske zveze
televizijskimi kamerami vsega sveta sneli s Kremlja
še enkrat križa s Fatimo. Ob koncu druge svetov374
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ne vojske so Dunaj zasedli Sovjeti, po njej ga je
Zavezniški nadzorni svet razdelil na štiri cone tako
kot vso Avstrijo. Sovjetski zunanji minister Molotov
je ponavljal, da se Moskva ne bo nikoli umaknila z
ozemlja, ki ga je zasedla. Mnogi so pričakovali, da
bodo, kakor v Pragi, komunisti organizirali državni
udar, s katerim bi se sami polastili celotne Avstrije.
Kazalo je, da so se zahodne oblasti s tem sprijaznile.
Ni pa se vdal frančiškan, pater Peter Pavlicek, ki je,
potem ko se je vrnil iz ujetništva v Sovjetski zvezi,
poromal v avstrijsko narodno božjepotno središče
Mariazell. Tam ga je presenetilo notranje sporočilo, ki
mu je velelo: »Molite rožni venec in vaša domovina
bo rešena.« Kot dober organizator je pater Peter
nedvomno po fatimskem vzoru sprožil pravcato
“križarsko vojsko z rožnim vencem”. V kratkem času
je zbral na milijone Avstrijcev, med katerimi je bil
tudi kancler Leopold Figl. Velike množice so se dan

in noč zbirale po mestih in na podeželju, molile rožni
venec in preplavljale Dunaj z mogočnimi procesijami,
ki jih je Rdeča armada strogo nadzorovala. Leta so
minevala, ne da bi bilo konec trdožive ruske zasedbe,
ljudje pa so vztrajno molili.
In glej, leta 1955 je Sovjetska zveza sporočila,
da je Avstriji v zameno za nevtralnost pripravljena
vrniti neodvisnost. Zahodne vlade so bile presenečene nad dotlej in pozneje nepričakovano edinstveno
odločitvijo: kajti Sovjetska zveza ne bo nikoli, kakor
je poudarjal Molotov, nikoli prostovoljno zapustila
zasedene dežele. Niso pa bili nad odločitvijo presenečeni tisti, ki so se leta dolgo “šli križarsko vojsko
z rožnim vencem v roki”. Mednarodna konferenca,
ki se je v nekdanji dunajski cesarski palači slovesno
začela 13. maja (na obletnico prvega fatimskega
prikazovanja), je v dveh dneh res pripeljala do mednarodnega sporazuma o koncu zasedbe.

ZA PRAZNIKE
prazniki naj bodo čas tkanja in utrjevanja medsebojnih vezi
Izsledki psiholoških in socioloških raziskav pričajo, da sodobne družine pred prazniki najbolj skrbi,
med prazniki najbolj okupira in po praznikih najbolj
bremeni predvsem troje: hrana in pijača, darila in
denar ter odnosi (z najbližjimi).
O pomenu hrane in pijače – prazničnih jedilnikov
in (pre)obložene mize zgovorno priča dejstvo, da
o praznični prehrani, gastronomiji in kulinariki govorijo, pišejo in razmišljajo na vsakem koraku. Ob
besedi božič in novo leto vsakdo najprej pomisli
na potico in druge slaščice ter na slastne jedi, pod
katerimi se šibi praznična miza. V zvezi s tem
velja poudariti predvsem pomen zmernosti,
urejenosti, obzirnosti in dostojanstva, ki človeku pomagajo, da preveč vneto ne prazni
krožnika in ne gleda pregloboko v kozarec,
hkrati pa je ob polni mizi pripravljen in
sposoben poskrbeti za svoje najbližje. Ob
tem pa zna in zmore pomisliti tudi na vse
bolne, trpeče, lačne, samotne, obubožane in pozabljene, ki niso deležni
prazničnih dobrot. Meseca decembra
je pripravljen darovati nekaj svojega časa, denarja (imetja), znanja,
izkušenj, sposobnosti in pozornosti
pomoči potrebnim.

Zakaj ne bi podarili molitve?
Ob hrani in pijači tudi darila in denar že od nekdaj
sodijo med nepogrešljive prvine čarobnih praznikov.
Finančna kriza in gospodarska recesija, s katerima
se soočamo na vsakem koraku, sta neusmiljeno
posegla v prenekateri družinski proračun. To nam
omogoča, da se zazremo nazaj, ko so se naši predniki kljub skromnim možnostim veselili praznikov
in uživali v lepoti adventa in sporočilnosti božičnih
praznikov. Ljudje so kuhali, pekli, šivali, pletli in
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kvačkali, oblikovali, rezljali, lepili, barvali ...
Strokovnjaki ugotavljajo, da smo danes priče zanimivemu pojavu, ko se družba, ki je do nedavnega
prisegala na trend pospešenega porabništva pod
geslom “kupi, uporabi in zavrzi”, spet spogleduje z
ustvarjalnim pristopom, ki gradi na zapovedi “naredi
sam”. Pri ustvarjalnih dejavnostih se družina veliko
hitreje in laže zbliža, poveže, komunicira, sodeluje
in spoprijatelji kot pri letanju iz trgovine v trgovino,
nakupovanju in zapravljanju.

Mislimo na druge
Ko kupujemo hrano, pijačo in darila, upoštevajmo predvsem okus, potrebe, želje in
pričakovanja tistih, ki so jim namenjena. Vprašajmo se, ali bomo obdarjenega z darilom
razveselili, potolažili, prijetno presenetili,
nagradili in mu izkazali svojo naklonjenost. Pomembno pa je seveda tudi, ali
si tak nakup sploh lahko privoščimo.
Predvsem pa je pomembno, da darilo,
kakršno koli že je, poklonimo odprtega srca, veselega duha in z dobrim
namenom. Radost obdarovanja bo
tako preplavila oba. Če ne veste, kaj
bi podarili svojim najbližjim, jih opazujte in jim prisluhnite oziroma jih spodbudite, da
vam zaupajo, kaj si želijo in kar je še pomembneje:
kaj od vas pričakujejo.

Medsebojni odnosi
Prav ti so v prazničnih dneh najbolj občutljivi in
izpostavljeni, pogosto pa tudi zapostavljeni. Kaj ko
bi letos v družinski praznični čas vnesli eno samo,
pomembno spremembo, da bi se od predmetov obrnili k ljudem, od denarja k odnosom in od dogodkov
k idejam? Iz nepomembnega na pomembno.
375

naša kultura

Silvester Čuk

ANDREJ SNOJ

2. december 1886 –29. december 1962
»Moja največja čast je bila in bo ostala do konca dni, da sem smel razlagati Sveto pismo Nove
zaveze, Gospodovo veselo oznanilo, in liste Gospodovih apostolov in učencev. To sveto knjigo
sem nekaj let pred svojo boleznijo še enkrat pripravil za tisk, opremil z uvodi in opombami.«
Tako je proti koncu svojega ‘tihega’, a bogatega življenja povedal dr. Andrej Snoj, prevajalec Nove
zaveze in njen razlagalec kot dolgoletni profesor na Teološki fakulteti ljubljanske univerze.

Življenjske postaje
železničarjevega sina
Betlehem – rojstni kraj Andreja Snoja je bil Šentvid nad Ljubljano, kjer je bil njegov oče železničar
– progovni delavec. Rodil se je 2. decembra 1886.
Kmalu po njegovem rojstvu je oče “napredoval” v
železniškega čuvaja v Lescah na Gorenjskem. Ta
druga postaja je bila Andrejev Nazaret, kraj, kjer
je – kot njegov ljubljeni Gospod (pri predavanjih je
namesto imena Jezus vselej dejal “naš Gospod” in
se pri tem rahlo priklonil) – »napredoval v modrosti,
rasti in milosti« (Lk 2,52). Tam je
družina z osmimi otroki ostala do
očetove upokojitve leta 1917.
Prve požirke šolske učenosti je
srkal v Lescah in nato v Radovljici.
Gimnazijo je obiskoval v Kranju
(1898-1906) in že od drugega razreda dalje se je vzdrževal sam z
instrukcijami, kajti očetova plača
je bila skromna, potrebe družine
pa velike. Dijak Andrej je na lastni
koži občutil socialne krivice in bil
je med zvestimi Krekovimi učenci.
Po maturi leta 1906 se je vpisal na
visoko bogoslovno šolo v Ljubljani.
Julija 1910 je bil posvečen v duhovnika in novo mašo je pel pri Mariji Vnebovzeti v
Lescah. Škof Jeglič ga je poslal študirat na Dunaj, kjer
je bil leta 1913 promoviran za doktorja bogoslovja. Po
vrnitvi v domovino je bil eno leto prefekt na škofijski
gimnaziji v Šentvidu, potem pa šest let (1914-1920)
profesor verouka na državni realki v Idriji.
Zadnja postaja njegovega življenja je bila Ljubljana, kamor je prišel na povabilo novo ustanovljene
slovenske univerze. Od leta 1920 pa vse do svoje
smrti (tudi po državni upokojitvi leta 1952) je na
Teološki fakluteti predaval predmete, povezane s
študijem Nove zaveze. Vmes se je strokovno izpopolnjeval najprej na Bibličnem inštitutu v Rimu (19221923), nato pa na Biblični šoli v Jeruzalemu ter na
potovanjih po svetopisemskih deželah Palestine,
Sirije in Egipta (1935-1936). Ob svojem marljivem
znanstvenem delu je dr. Andrej Snoj rad priskočil
na pomoč v dušnem pastirstvu. »Spovedoval sem
in pridigal, kjer koli so me naprosili. Saj sem bil za
to posvečen!« Dolga leta je bil “kaplan dobrovoljec”
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pri Sv. Jakobu v Ljubljani, nato pa pri uršulinkah.
Jeseni leta 1962 je zbolel in 29. decembra tega
leta je v jeseniški bolnišnici prestopil prag večnosti.

Predavanja –
srečanja z “našim Gospodom”

Pisec spominskega članka v Družini je ob njegovi
smrti lepo označil njegovo profesorsko delo: »On ni
dokazoval, dajal je videti Jezusa, srečati se z njim.«
Tedanji dekan Teološke fakultete dr. Stanko Cajnkar
je dodal: »V njegovi skromnosti smo mogli videti odsev Kristusove ponižnosti, v njegovi dobroti, prijaz
nosti in postrežljivosti je bilo čutiti
zgled in zapoved Božjega Učitelja.«
Razlagati Gospodovo veselo oznanilo je bilo njegovo glavno opravilo
več kot štirideset let.
Njegovo ime je neločljivo povezano s prevajanjem Svetega pisma
Nove zaveze iz izvirnega grškega
besedila, pri katerem sta sodelovala
Frančišek Jere in Gregorij Pečjak.
Leta 1925 so izšli Evangeliji in Apostolska dela; Andrej Snoj je pripravil
uvode in opombe, prav tako tudi
za Apostolske liste in Razodetje
(1929). Ta prevod Nove zaveze je
izšel še trikrat: 1937-1939, 1948 in
1961. »Vesel sem, da je bila ta sveta knjiga tiskana in je danes v rokah slovenskega ljudstva.« Prvo
izdajo Evangelijev in Apostolskih del je pospremil
s kratkim uvodom, kjer piše, da so »posamezne
knjige Svetega pisma po obliki preproste, kakor
je preprosta človeška govorica... toda kljub vsej
preprostosti in različnosti se vse knjige strinjajo v
veličastno enoto in imajo čudovito moč do človeških
src – govori pač Bog sam, ki je srca ustvaril.«
Po drugi izdaji Nove zaveze je za njeno boljše
razumevanje pripravil knjigo Uvod v Sveto pismo
Nove zaveze (Ljubljana 1940), ki jo je sestavil kot
učbenik za slušatelje Teološke fakultete, vendar je
pisana »kratko in poljudno«, da je bila »dostopna
tudi manj izobraženim bralcem.« Sredi vojne vihre
(1943) je sestavil “evangeljsko harmonijo”: pripoved posazmeznih evangelistov je uskladil tako, da
pred nami lepo zaživi Jezusov lik. Knjižici majhnega
obsega (9 x 13 cm) je zaželel, da »bi bila sprejeta
z isto ljubeznijo kot je bila sprejeta žepna izdaja
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evangelijev, in naj bi v času strašnih vojnih grozot ...
vsem, ki se bodo vanjo zatopili, kazala pot k Njemu,
ki je Luč, Resnica in Ljubezen.«
Pisal je tudi strokovne razprave. Njegova velika
zasluga je, da je v knjižnici samostana sv. Katarine
na Sinaju odkril staroslovanski glagolski rokopis
Euchologium Sinaiticum in napravil seznam vseh

staroslovanskih rokopisov, ki jih je našel v tamkajšnji knjižnici (38) in o tem napisal tehtno razpravo,
objavljeno leta 1936 v Bogoslovnem vestniku.
Njegov naslednik na Teološki fakulteti ljubljanske
univerze dr. Marijan Peklaj izreka priznanje: »Dr. Andrej Snoj je bil ena tistih svetih osebnosti v slovenski
kulturi, za katere moramo biti Bogu iz srca hvaležni.

islam

P. Samir Khalil Samir

ISLAM – KRŠČANSTVO (1)
milijoni muslimanov častijo Marijo

Fatima, Harissa, Damask, Samalut, Asiut, Zeitun
in mnogi drugi kraji, kjer se je prikazala Marija, so
cilj neprestanih romanj muslimanov iz Libije, Sirije,
Egipta, Irana. Iščejo fizično zdravje, pa tudi duhovno; spontano in mistično molitev, ne pa tisto uradno
in predpisano od uradnega islama. Uničevalci podob
(salafiti) vsako leto rušijo romarske kraje. Toda
pobožnost do Marije raste ob pomoči pripovedi v
Koranu. Duhovni dialog med kristjani in muslimani
je veliko bolj obetaven, kot kulturni, teološki ali
politični dialog.
Milijoni muslimanov se vsako leto podajo na romanje v katoliška Marijina svetišča. Ne samo v velika
svetišča kot je Fatima na Portugalskem ali Harissa
v Libanonu, ampak tudi v Egiptu, v Siriji in Iranu.
Muslimani – posebno še muslimanske žene – gredo
prosit milosti Marijo ali pa velike krščanske svetnike
kot sta sv. Šarbel ali sv. Jurij.
V očeh mnogih Zapadnjakov se ta dejanja zdijo
skoraj smešna ali dvolična: govori se o prikazovanjih,
o molitvi, potem pa pridejo mesarjenja, pobijanja,
nasilja prav v imenu vere!
Naj je to komu všeč ali ne, pojav vernosti je živ v
Latinski Ameriki, v Afriki in Aziji. Ko se gredo milijoni
hindujcev kopat v sveto reko, v umazano vodo, to
lahko zgleda smešno. Toda za tiste, ki to delajo, je
dejanje očiščevanja, molitve. Zapad se kaže do kraja
strpnega in prizanesljivega do drugih ver, toda do
krščanskih verskih dejanj je hiperkritičen. Zapad ni
posthindujski, postislamski. Je samo postkrščanski!
Zdi se, da je na zapadu vse, kar je nadnaravnega,
prišlo iz mode, da je označeno kot mitologija, kot
utvara, zato vedno vleče na dan vse težave, ki jih
niti čudeži niti romanja ne uspejo odpraviti.
Toda v velikem delu sveta je duhovna razsežnost
živa. Na vzhodu je med muslimani, kristjani in drugimi verami verski občutek kar se da živ. Nasprotno pa
velik del zapada – predvsem intelektualci – gledajo
na verski občutek kot na zastarelo reč, kot nekaj
nerazumnega, praznoverskega. Treba je povedati
jasno: tak način branja je napačen.

Marijanska pobožnost muslimanov
V Egiptu je najmanj kakih deset Marijinih romarskih krajev, kjer se spominjajo bega Svete Družine
v Egipt. Izročilo je zelo bogato v apokrifnih besedilih
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iz 4. in 5. stoletja. Nekaj jih je celo objavil leta 2007
sedanji kardinal Gianfranco Ravasi v vatikanskem
dnevniku L’Osservatore Romano.
V avgustu gre ob prazniku Zaspanja (Dormitio,
Marijino vnebovzetje) vsako leto najmanj milijon romarjev na romanje v razna Marijina svetišča. Najbolj
znano je Giabal al-Tair v Gornjem Egiptu (na jugu),
blizu Samaluta, kakih 200 km od Kaira. Praznik traja
15 dni, ljudje molijo, dajejo krščevat otroke in praz
nujejo (za muslimane je župnik dal narediti neko
vrsto krstilnice, ker tudi oni hočejo krst).
Bolj južno, kakih 380 km od Kaira in 7 km od
Asiuta, v kraju Deir Dronka, kjer naj bi bila Sveta
Družina in kjer je Marija počivala v neki votlini, je
podoben romarski kraj.
V modernem času poročajo o nekaterih prikazovanjih:
22. januarja 1980 se je Marija prikazala nekemu
diakonu.
10. januarja 1988 se je prikazala v zvoniku cerkve
neki avstralski turistki, Jezus pa se je prikazal kot
golob samostanskim delavcem.
7. avgusta 1990 se je Marija, obdana s svetlobo,
prikazala menihom v neki samostanski votlini.
Letno romanje je v času “Marijinega posta” (od 7.
do 21. avgusta, ker je praznik Zaspanja v koptskem
obredu 22. avgusta). Več kot pol milijona romarjev
pride, med njimi več deset tisoč muslimanov. Eden
od menihov je tako rekoč “specializiran” za krščevanje, ker mu uspe narediti nad telesom otroka v
eni minuti 36 znamenj liturgičnega križa (pred leti
mi je to pokazal).
Muslimanov je veliko število med navzočimi; sodijo, da je četrtina romarjev muslimanov.
V Egiptu romajo tudi v kraj novejšega prikazovanja in sicer v Zeitun blizu Kaira. Prikazovanje se
je začelo leta 1968 in je trajalo več mesecev. Razni
sociologi – ne Egipčani – so pojav označili kot neke
vrste čutno odškodnino, psihološko tolažbo za trdo
življenje. Toda ljudje so prihajali tja, muslimani in
kristjani, ker so videli neko belo obliko nad kupolo
zeitunske cerkve. Razlagali so jo kot Sittina Mariam,
Naša Gospa. Pojav je težko razložiti, toda videlo ga
je na tisoče ljudi, obstojajo pa tudi fotografije.
V Damasku se od leta 1982 nadaljujejo prikazovanja Marije v četrti Soufanieh. Iz Marijine ikone teče
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olje in iz rok 18-letnega čisto normalnega dekleta,
je opaziti potenje olja. Takratni župnik, ki je bil v
začetku zelo nasproten, je pozneje postal glavni zagovornik. Tudi tam se zbirajo kristjani in muslimani.
Blizu Damaska je tudi svetišče, kjer obiskujejo
mavzolej Settene Zainab, hčerke Fatime in Alíja,
ustanovitelja šiitov. To je romanje h koreninam. Kadar pa gredo na kraje prikazovanj, so globlji motivi.
V Fatimi na Portugalskem že leta pristajajo avioni
iz Irana, polni muslimanskih žena, ki prihajajo molit
pred Marijo, ki se je prikazala trem pastirčkom. Vzrok
je, da je imela po Mariji ime Mohamedova hčerka in
žena Alija Ibna Abi Taliba.
V Harisso v Libanonu neprestano prihajajo iranske žene molit Marijo, tako da je rektor svetišča
pripravil prav zanje posebno kapelo s slikami, napisi
in molitvami k Mariji v perzijščini, da bi šel na roko
njihovi pobožnosti.
Lani (2012) sem videl pred večerno mašo v Harissi na stotine muslimanskih družin – verjetno šiitskih
– ki so se ustavile, da bi poslušale pesmi pred mašo,
pa so odšle šele na koncu.
Ko sem bil v Maroku, sem odkril, da mnoge žene
med nosečnostjo in tudi po porodu nadaljujejo s
tako imenovanim “Marijinim postom”. K temu jih
navdihuje Koran, ki govori o tem postu.

Marija v Koranu
Muslimani se napotijo proti tem Marijinim svetiščem, ker vedo, da je Marija najbolj čaščena v Koranu, edina žena, omenjena po imenu, opisana kot
“Siddīqah” (resnična, verna, sveta), naslov, ki pripa-

da samo moškim (siddīq). Samo o njej je rečeno v
Koranu, da jo je Bog “izbral” (inna Allāh istafāqī) in
dvakrat, da jo je Bog imel raje kot vse druge žene na
zemlji (wa-faddalaki ala nisā‘ al-‘ālamīn); celo, da jo
je posvetil (innī nadhartu mā fi batnī muharraran) v
telesu njene matere pred rojstvom. Še več, nek svet
izrek (pripisan Mohamedu in ga imajo za zajamčen
izrek) pravi, da se vsakega otroka, ko se rodi, “dotakne” Satan z izjemo Marije in njenega sina; izrek
nekam spominja na Brezmadežno spočetje.
Marija je v Koranu “najčistejša”, ker jo je Bog sam
naredil čisto. Ob oznanjenju Marija reče angelu v
dveh različnih poglavjih: »Kako bom imela otroka, ko
se me pa nobeno moško bitje ni nikdar dotaknilo?«
Zato je Jezus v Koranu imenovan “Kristus Jezus,
sin Marije” (al-Masīh ‘Īsā Ibn Mariam). Nikdar ni v
Koranu nekdo imenovan v arabščini “sin … (neke
žene)”, ampak vedno “sin … moža”. Ker je bil pa
Jezus rojen iz žene, ki ni poznala moža, ni mogel
biti imenoval “Jožefov sin”!
Zato Koran v zadnji, 12. vrstici poglavja 66 (alTahrīm) pravi: »In Marija, hčerka ‘Imrana, ki je
ohranila svoje devištvo; vanjo smo vdihnili Svojega
Duha. Potrjujem resničnost besed Njenega Gospod
in Njenega Pisma, in bila je ena od pobožnih.«
Kadar se v islamu imenuje Marija, se dodaja:
“‘Alayhā l-salām” (mir naj bo nad njo), naslov, ki
ni dan nobenemu svetniku. Ta naslov dajejo Mariji
tudi kristjani.
O Mariji v Koranu je cela vrsta knjig, ki so jih
napisali muslimani in kristjani.
nadaljevanje v prihodnji številki

preganjanje kristjanov

UZBEKISTAN

protiverska obsedenost države
Državna policija v glavnem mestu Taškentu pogosto izvaja preiskave, pri katerih išče verske knjige
in drug material. Starejši, ki so “krivi”, da so imeli
sveta besedila v hiši, so prisiljeni plačati kazen v
višine dveh let pokojnine. Nek protestantski vir
pravi: »Oblast se tako obnaša iz strahu.« Policija
ni zaplenila samo Svetih pisem, ampak tudi izvode
muslimanske svete knjige Koran. Vse to so pozneje
uničili. O tem poroča Forum 18, ki se ukvarja z varstvom verske svobode v osrednji Aziji.
Kot poročajo različni viri, zdaj verniki različnih ver
žive v stanju prestrašenosti in se boje imeti v hiši
predmete ali pisanja, ki so v zvezi z njihovo vero.
Nekateri so šli tako daleč, da so jih raje sami uničili,
kakor pa da bi bili zaplenjeni in prišli v roke policiji.
Poročevalec pravi: »Državno pravo prepoveduje
posedovanje svetih knjig, toda take oblike preiskav
ne dovoljuje; ne brigajo se za svoje lastne zakone.«

Uzbekistanska zakonodaja ima za “ilegalno” posedovanje verske literature samo, “če je ta povezana
z ekstremizmom in spodbuja k sovraštvu”. Toda
sodišča pogosto določijo uničenje materiala, ki so
ga zaplenili v stanovanjih po “pozitivnem mnenju”
nekaterih “izvedencev v teh stvareh”, ki pa redno
označijo kot “ekstremistične” vse knjige, ki govore
o veri. O državi pravi isti vir, da “se zdi protiversko
obsedena v najširšem pomenu besede. Kljub temu
pa poznam dosti kristjanov, ki kljub vsemu niso
uničili svojih Svetih pisem”.
Poleg zaplembe uporabljajo oblasti kot orodje
zastraševanja tudi denarne kazni, posebno v odnosu
do starih, ki so še vezani na verski občutek in žive
samo od pokojnine, ki jo daje država. V takih primerih gredo kazni med 1.500 in 2.100 €, pokojnina
pa znaša na 70 € na mesec.
Ves svet z Združenimi narodi vred pa pri tem miži.

»Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas!«
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega misijonskega cekarja, ki se mu poznajo leta

TRI URE V ZASNEŽENEM AVTOBUSU
Najbrž ni nobena skrivnost, da ima eden izmed
večjih japonskih otokov – z imenom Hokkáido – vsako leto zimo, pravo zimo s snegom, ki noče oditi,
čeprav se na drugih japonskih otokih slive in češnje
pripravljajo na pomlad. In najbrž tudi ni skrivnost,
da v Tokiu redko sneži, v veliko veselje tokijskih žena
in deklet, ki niso vajene hoditi po snegu; rešilni avti
jih pridno prevažajo h krajem prve pomoči, potem
ko jih osvobodijo objemov snega in poledice.
Toda tisto leto je v Tokiu zares snežilo! Po kolo
dvorih so se začele večati množice – vlaki niso več
zmogli do sekunde natančnega prometa. Z neba je
sneg padal v debelih kosmih in veter mu je pri tem
pomagal s silovito burjo, ki si je menda postavila
šotor nekje na nebu, tako divje in brez odmora je
poševno na tla priganjala snežne kosmiče. Drevesa
z bolj plitkimi koreninami so se zmeraj bolj nagibala
k tlom in se počasi sesula.
V skladu z japonskimi nenapisanimi zakoni pomoči v stiski sem moral na obisk družine v predmestju.
Upal sem na avtobus, ki bi me pripeljal k podzemeljski železnici, ki smo jo vsi ljubili, ker je mrežasto povezovala širni podzemeljski Tokio, in to brez semaforjev in podobnih varnostnih ovir. Še pred poldnevom
sem našel “svoj” avtobus; sicer je bil že lepo pokrit
s sengom, a njegovi električni signali so brezhibno
delovali. Debele gume so neotipljivo vlivale pogum.
Čez kaki dve uri – vštevši nepretrgan metež – nas
bo pripeljal do podzemeljske. Ne šofer ne kdo izmed
nas pa ni vedel, da avtobus nima – verig. In to se
je čez kakih 40 minut pokazalo: avtobus ni zmogel
klanca. Vedno znova je zdrknil nazaj na ravno cesto,
na kateri pa se je sneg že začel spreminjati v led.
Šofer zapelje malce stran od sredine ceste in avtobus se kar veselo pogrezne v oledenli sneg. Šofer se
sredi avtobusa vsem prikloni, prosi za razumevanje
in reče, da je naša rešitev v avtobusu – seveda, če
je “overižen” –, ki pride od podzemeljske do naše
začetne izhodne postaje in se potem napoti nazaj k
podzemeljski, a se bo ustavil pri našem avtobusu,
da sprejme njegove potnike. In šofer doda, da je
avtobus ob svoji razsvetljavi dovolj viden, da ga niti
veter niti sneg ne moreta skriti očem.
In zdaj smo v avtobusu že tri ure. Mrzlo ni, toplo
pa tudi ne. In sneg narašča okrog avtobusa. Nekaj
potnikov je šlo iz avtobusa – upajo priti peš domov.
Blizu je velik most čez reko; morda odnaša veter
sneg v reko...
Med potniki je bolan otrok. V očeh tega dečka je
trpljenje, a mamino naročje ga nosi in od časa do
časa zaziblje. Iz svoje torbe potegnem nekaj piškotov in vprašam mamo:
»Ali mu jih smem dati?«
Mama se nasmehne: »Rad jih ima. Iskrena hvala!«
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Nekaj kakor veselje se zasveti v črnih dečkovih
očeh. Drobne ročice sprejmejo piškote in mama mu
enega da v usta. Meni pa reče:
»Lepo govorite japonsko. Od kod ste, če smem
vprašati?«
Kar nekaj potnikov se od zasneženih oken obrne k
meni. Šofer tudi, čeprav še zmeraj opazuje promet,
kolikor ga pač je, da odkrije avtobus, ki bi nas vse
odpeljal k podzemeljski.
»Moja dežela se imenuje Slovenija.«
»To je pri Češki, ali ne?« se oglasi nekdo od pot
nikov.
»Ne, gospod. Slovenija ni Slovakija. Sredi Evrope
je, ima dosti gora, na katera pade snega že oktobra.«
»Takšnih dogodkov kot jih mi danes doživljamo,
pa v vaši evropejsko urejeni deželi najbrž ni,« se
oglasi spet drug potnik.
»Veste, še nekaj hujšega se mi je nekoč pripetilo,« rečem s komaj vidnim smehljajem.
»Oh, povejte nam, prosim,« reče starejša gospa,
potniki se primaknejo bliže in šoferjevo levo uho se
za spoznanje okrene.
»Februarja je bilo in povsod sneg, včasih do dva
metra visok. Prijatelj me povabi, da se z njegovim
avtom peljem na obisk. Na praznovanje 80-letnice
njegovega deda. Zjutraj se usedeva v avto.
‘Modro nebo,’ sva z veseljem ugotovila.
Toda ko sva se začela vzpenjati v gozdove, so
oblaki pokrili nebo. Ni naju preveč skrbelo, ker sva
bila za zimo toplo oblečena. Morda sva imela za sabo
nekako pol poti, ko nama motor crkne.
‘Ne vem, kaj je narobe,’ reče prijatelj, ‘bencina
je dovolj.’
In ko hoče odpreti vrata avtomobila, naju ob oknu
gleda – medvedka. Rdečih oči strmi v naju in skuša
vdreti v avto, tako se pritiska na vrata.
‘Pištolo sem pustil doma, le nož imam pri sebi, a
je premajhen,’ mi polglasno pove prijatelj.
Medvedka udari po steklu, ki pa udarec vzdrži.
Še enkrat udari, močneje kot prej. In steklo poči, a
se ne zdrobi.
‘Kaj se ne da iti iz avta zadaj?’ ga vprašam. Odkima.«
V našem avtobusu vzklikne šofer:
»Naš avtobus za podzemeljsko se bliža!«
Potniki kot da ga ne slišijo in silijo vame:
»In potem?«
»Prav ko je medvedka tretjič udarila po steklu
in je že hotela s taco seči v notranjost avtomobila,
poči strel iz gozda. Medvedka naju nekam začudeno
pogleda in se zgrudi v sneg. Najin znanec-lovec jo
je že nekaj dni zasledoval, ker je bila ukradla kar
nekaj ovc v zasneženih gorskih vaseh, a je zmeraj
o pravem času zavohala lovca.«
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Veselo smo se “vkrcali” v avtobus z verigami.
Pri podzemeljski me vpraša mama bolnega otroka:
»Ali ste morda zdravnik?«
Odkimam: »Sem zdravnik za duše, gospa.«
Ne razume.
»Sem misijonar.«
Razprtih oči sprejme moj odgovor, ne vem, če ga
je razumela. Moram hitro na vlak. Zamahnem z roko

v pozdrav in bolni fantek mi z nasmeškom pomaha.
Čutim, da sva postala prijatelja.
Ko se usedem v vlak, poln potnikov na poti domov, tiho rečem:
»Ljubi Jezus, ozdravi otroka!« in pošljem skozi
strop vlaka še to prošnjo.
Vesel sem vlaka, ki tako drvi, kot bi ga zasledovala medvedka.

KITAJSKA
vas poklicev

kot zapustiti Afriko. Poleg političnega pritiska na
afriške vlade mora tudi Evropa prenoviti svojo priseljensko zakonodajo in sprejemati te begunce z
večjim usmiljenjem. (Agencija Fides)

Majhna vas ob starodavni “svileni cesti” s 600
prebivalci, od katerih jih je več kot 400 v približno
130 družinah katoličanov, je zadnja leta dalo Cerkvi
14 poklicev: 7 duhovnikov, 1 diakona, 3 redovnice, 2
bogoslovca in 1 v malem semenišču. To je vas Zan Jia
Kun v škofiji Zhou Zhi v provinci Shaanxi. Cela škofija
je znana po številnih poklicih, tako da je dobila ime
“škofija poklicev”. Vaški župnik pojasnjuje: »Dosti
ljudi sprašuje, kakšna je naša skrivnost. Zares ne
vemo, ali je kaka skrivnost ali ne: zavestno živimo
svojo vero. Cele družine molijo skupno vask dan, v
soboto in nedeljo sta maša in molitveno srečanje
stalen sestanek vseh. Tudi verniki iz okoliških vasi
prihajajo k nam. Otroke vzgajamo čisto preprosto v
skladu z verskimi načeli od otroškega vrtca do sred
nje šole. Redovnice stalno skrbe za njihovo vzgojo z
veroukom. Nikdar nam ni treba pripravljati seznama
z evharistično nočno molitev v velikem tednu in ob
drugih prilikah, ker je cerkev polna 24 ur na dan.
Nekateri nekatoličani nas sprašujejo, zakaj smo tako
zadovoljni, in mi jim odgovarjamo, da zato, ker smo
verni. Cerkev, ki jo vzdržujemo sami, je najlepša v
okolici. Duhovnike in redovnice, ki žive poleg cerkve,
zbudi ob štirih zjutraj rožni venec, ki ga ljudje molijo
v cerkvi.« (Agencija Fides)

AFRIKA
utopljeni begunci
»Tragedija pred Lampeduso je tudi afriška odgovornost,« poudarjajo afriški škofje. Pomanjkanje
svobode in iskanje boljših življenjskih pogojev so
temelj tragedije, ko je 13. oktobra pred italijanskim
otokom Lampeduso sredi Sredozemskega morja med
Afriko in Evropo utonilo 359 ljudi, ko se je prevrnila stara barka z begunci iz Afriškega roga. Mnogi
tamkajšnji prebivalci beže proti Evropi, da bi dosegli
“svobodo”. Vzrok so težke politične in gospodarske
prilike v njihovih deželah. Škofje posebej poudarjajo nemogoče pogoje v Somaliji, kjer oborožene
tolpe terorizirajo prebivalstvo že od leta 1994. Tudi
v Eritreji ni dosti boljše: ni osebne svobode, ni svobode tiska, ni verske svobode, ni svobode zbiranja.
Begunci skušajo svojemu življenju dati nek smisel.
Po več kot 50 let neodvisnosti je v Afriki še mnogo
nasilja, protizakonite oborožene skupine neprestano
grozijo varnosti prebivalcev in njihovemu imetju,
zato raste število mladih, ki ne vidijo druge rešitve,  
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PERU
izkoriščanje žena in otrok
Oddelki policije in mornarice so odkrili 28 laboratorijev za mamila. Te so v tako imenovanem
Amazonskem trapezu. To je del kolumbijskega ozemlja, ki je nekakšen hodnik v obliki trapezoida med
Brazilijo in Perujem. Ob raciji so zaplenili 123 ton
prepovedanih snovi in 10.500 ton kokinih listov. V
laboratorijih so našli otroke, ki so izdelovali mamila.
Ti otroci so mesečno zaslužili 80 dolarjev. Pri delu
so bili neprestano v stiku s smrtonosnimi snovmi,
ki so potrebne za izdelavo kokaina, ki ga potem
mamilaške bande pošiljajo po rekah ali po zraku v
Brazilijo in Kolumbijo. Ti otroci so v glavnem stari
med 8 in 13 let in vsak dan tvegajo življenje, ko so v
neprestanem stiku z acetonom, etiletrom, bencinom,
kerozinom, kalijevim permanganatom in žvepleno
kislino. Preiskave so pokazale, da je mafijski denar
pritegnil tudi mnogo žensk, ki so zapustile delo na
poljih in se posvetile temu bolje plačanemu delu.
Ocenjujejo, da v tem območju vsak mesec naredijo
okrog 30 ton mamila. Polovico spravijo iz Peruja z
avioni, ki odletijo iz skrivnih letališč, ali pa v lahkih
plovilih, ki po rekah Marañón in Ucayali dosežejo
veletok Amazonko. (Agencija Fides)

INDONEZIJA
otroci ceste
V glavnem mestu načrtujejo središča za sprejem
otrok ceste in žrtev nasilja. Krajevna uprava si je
gradnjo hiš za mlade postavila kot eno glavnih nalog.
Cilj je, naj ne bi noben otrok v Džakarti zanemaril
šolo zaradi dela, saj je šolanje glavni ključ za psihološki razvoj vsakega otroka. Indonezijsko glavno
mesto je največje v državi, kjer na 650 km2 živi 8
milijonov ljudi in se po cestah potika 12.000 otrok.
Študija Združenih narodov je ocenila, da 90% teh
otrok blodi po cestah zaradi nemogočih gospodarskih
razmer, v katerih živijo starši. Nevladne organizacije
tudi poudarjajo, da te otroke na cestah preganjajo
kot javno nadlego, da jih zmerjajo in fizično nad
legujejo. Nekatere celo ubijejo zaradi mamil ali
prostitucije. (Agencija Fides)
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“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

LAŽ, GOLJUFIJA, NORČEVANJE...
Ko berem, kako se predsednica slovenske vlada baha, kako da je Slovenija na dobri poti, kako da se bo sama izmotala iz krize, si ne morem kaj, da
ne bi teh izjav primerjal s podatki, ki jih je na siol.net objavil Alež Žužek pod naslovom Norveška na vrhu, Slovenija gospodarska slabša od Kazahstana.
Država z največjo blaginjo na svetu je Norveška. Slovenija je med
142. državami na 24. mestu, pri stanju gospodarstva, pa na 53. mestu.
Inštitut Legatum, ki ima sedež v britanski prestolnici, je objavil lestvico, kjer je države razvrstil glede na indeks blaginje. Ta ne meri samo
bruto domačega proizvoda na prebivalca, ampak tudi dobro počutje v
državi oziroma vsesplošni standard življenja.
Največ blaginje je v deželi Fjordov
Največji indeks blaginje ima Norveška, ki je na čelu Legatumove
lestvice že od samega začetka merjenja indeksa, od leta 2009. Deželi
fjordov na drugem mestu sledi alpska država Švica, ki je bila lani še na
9. mestu.  Med desetimi državami z največjo blaginjo so še (od tretjega
do desetega mesta) Kanada, Švedska, Nova Zelandija, Danska, Avstralija,
Finska, Nizozemska in Luksemburg.
ZDA in Nemčija zunaj prve deseterice,
Slovenijo drži gor šolstvo
Tik pod prvo deseterico so ZDA, ki ji sledijo še Irska, Islandija, največje
evropsko gospodarstvo Nemčija, naša severna soseda Avstrija, Velika
Britanija, Belgija, Singapur, Hongkong in Francija.  Slovenija se je uvrstila na 24. mesto (isto mesto je imela tudi lani, najvišje, na 21. mestu,
je bila leta 2010). Na to dokaj solidno mesto (pred njo so še Japonska,

Tajvan in Španija, za njo pa med drugim Južna Koreja, Češka, Italija,
Kuvajt, Izrael …) se je uvrstila zlasti zaradi visoke uvrstitve na področju
izobraževanja, kjer je med 142. državami kar na 9. mestu.
Premajhno obiskovanje maš
Dobro se je naša država odrezala tudi pri merjenju varnosti, kjer je
pristala na 12. mestu. Srednje uspešna je glede stopnje podjetništva
(23. mesto), osebnih svoboščin (25. mesto) in zdravja oziroma zdravstva
(26. mesto).   Slabo se je odrezala pri upravljanju države, kjer smo na 30.
mestu – pred nami je na primer Urugvaj in celo afriška država Botsvana.
Tudi pri merjenju socialnega kapitala Slovenija ni preveč izstopala – le
37. mesto. Zanimivo, da nam je največ točk, če se tako izrazimo, tukaj
odneslo premajhno obiskovanje verskih obredov in velika stopnja
nezaupljivosti do soljudi.
V zadnjih petih letih padec za 19 mest
Zelo slabo pa se je Slovenija uvrstila pri gospodarstvu, od leta 2009
je padla za 19 mest in letos pristala na nizkem 53. mestu (padec bruto
domačega proizvoda, manjši izvoz visokotehnoloških izdelkov, rast
nezaposlenosti).   Pred nami so na gospodarskem področju tudi države,
kot so Laos, Vietnam, Peru, Kazahstan, Bolivija, Maroko, Kostarika,
Filipini, Indonezija, Paragvaj, Čile, Tajska, Malezija …

Zanimiva so mnenja o slovenskem gospodarstvu, politiki in bodočnosti sploh, ki sem jih zasledil na internetu.
Kolumnist Matija Gabrovšek v www.casnik.si
Že res, da se je situacija v državi po viharnih zadnjih mesecih Janševe
vlade navidezno umirila, a je to tudi edino pozitivno, kar lahko pripišemo aktualni vladi. Vse drugo je en velik nič in človek se seveda vpraša,
ali vlada sploh kaj dela. Vse, kar je pridelala v pol leta, je kopica višjih
davkov, pol leta zamude pri izvedbi protikriznih ukrepov, ki jih je sicer
pripravila že prejšnja vlada, in nerealen proračun, temelječ na precenjenih pričakovanjih učinka višjih davkov, precenjeni gospodarski rasti in
še nikoli doseženi učinkovitosti pri črpanju evropskih sredstev. V takšni
situaciji seveda ni nenavadno, da se je na levici spet začelo obdobje
komedij /kot je “boj” za vodenje Pozitivne Slovenije/. Iger za ljudstvo,
katerih cilj je po eni strani razburkati ozračje in preusmeriti pozornost
z nesposobne vlade, po drugi pa omogočiti svojim, da medtem izčrpajo
še tisto, kar se izčrpati da.

Ekonomist mag. Bernard Brščič v Demokraciji
Bolj ko tranzicijska levica obnavlja socialistično preteklost, bolj
je jasno, da tudi neosocializem ne deluje. Težava socializma je, kot je
pronicljivo ugotavljala Margaret Thatcher, da sčasoma zmanjka tujega
denarja. Nam ga bo zmanjkalo kmalu. Zelo kmalu. Skratka, socializem
po slovensko je pred bankrotom. V takšnem položaju pa so seveda
moteči vsi, ki opozarjajo, da je cesar nag.
Kolumnist Lenart Rihar v www.casnik.si
Pred prihodom sovjetov slovenskega porekla je bil avstrijski in slovenski standard skoraj izenačen. Z demokratičnim zagonom v začetku
devetdesetih smo jih spet začeli dohitevati. Danes pa smo s kočevskimi
enopartijskimi burkami in senilnimi brki na nacionalnem TV programu
prišli do tega, da nas lahko reši le še urejen demokratični svet od zunaj.

Večino časa od slovenske osamosvojitve so bili na vladi komunisti, ki so se preimenovali in prikrili v Liberalno Demokracijo Slovenije (LDS), v Združeno
Listo Socialnih Demokratov (ZLSD), poznejše Socialne Demokrate (SD) in v Pozitivno Slovenijo (PS), s katero je Kučan hotel spraviti na krmilo svojega
favorita Jankovića, pa je propadel. Vsem tem ni bilo mar za Slovenijo, ampak samo za ohranjanje svojih komunističnih privilegijev in za ropanje vsega,
kar se je dalo pograbiti. Lani so inscenirali “upornike” najprej v Mariboru, nato v Ljubljani, ker je bilo treba onemogočiti Janševo vlado, ki je grozila z
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reformami razkriti vse umazanije komunistov, ki jih še vedno iz ozadja vodi bivši zadnji komunistični generalni sekretar Kučan. In ker je po vsem ropanju
prišlo do popolnega razpada slovenskega gospodarstva, si je sedanja vlada pod predsedstvom Kučanove lutke Bratuškove začela izmišljani vedno nove
davke. To pa pomeni, da bodo morali pošteni Slovenci, ki so vse življenje delali, plačevati izgube, ki so jih povzročili komunistični roparji in skrili svoj
denar v tuje davčne oaze. Za Bratuškovo pa to pomeni političen samomor, kot je opisala dr. Maja Sunčič v Reporterju.
Nepremičninski davek, ki ga vlada Bratuškova uvaja kljub večinskemu nasprotovanju javnosti, kaže, kako visok je zapitek politike “vsi,
samo Janša ne”. Lani sta zdaj glavni vladni stranki PS in SD ob podpori
dominantnih medijev, sindikatov in “resnih ekonomistov”, ki so se jim
kasneje pridružili še vstajniki, naredili vse, da ne bi uspela niti ena
ekonomska reforma, predvsem varčevanje v javnem sektorju, s čimer
bi se lahko izognili uvedbi zmeraj novih davkov. Ko jim je vendarle
uspelo strmoglaviti Janševo vlado, čemur Janša pravi virantovanje, se
je v resnici začelo obdobje bratuškovanja.
Bratuškovanje je sopomenka za nesposobnost in neskončno
odiranje državljanov z vedno novimi davki in prispevki. Pomeni tudi
ohranjevanje vlade Bratuškove na oblasti za vsako ceno, tako da
državljanom vsak dan vzame še en košček kruha iz ust. Ekonomska in
socialna realnost jih nikoli ni zanimala, saj je njihovo vodilo “samo mi
smo lahko na oblasti”, in to ne glede ceno. Tako ali tako račun vedno
izdajo drugim – davkoplačevalcem. Zato imajo vedno rezervni načrt
ali dva v rokavu in ob podpori dominantnih medijev z neskončnimi in
zmeraj novimi spini uresničujejo politiko “če Janše ne bi bilo, bi si ga
morali izmisliti”. Zato je Slovenija vedno znova poraženka.
Z uvedbo nepremičninskega davka vlada Bratuškove potrjuje, da gre
za najbolj socialno krivično vlado doslej. Sprevrženost vlade je neskončna, saj se sklicuje na solidarnost in pravičnost, ko z višjim DDV in zdaj
še z nepremičninskim davkom jemlje najrevnejšim in socialno najbolj
občutljivim delom slovenskega prebivalstva. Vladni predstavniki v svojih
“utemeljitvah” nenehno kažejo neskončni oblastniški prezir do javnosti.
Med ministri po ošabnosti in preziranju javnosti izstopa Uroš Čufer, ki se
mu na tisoč kilometrov vidi, da je sorodnik Jožeta Mencingerja. Sicer se
ne bi vsem posmehoval in rekel, da nepremičninski davek ni ekonomski
ukrep. Še hujši je “sklep” državne sekretarke iz njegovega ministrstva,
da je nepremičninski zakon dober prav zato, ker so vsi proti. Halo!?
A smo dobro slišali? No, manj kot javnost podpira vlado Bratuškove,
boljše mnenje ima ta o sebi. To nas ne preseneča ob vseh fanfarah in
konfetih, ki jih je deležna od dominantnih medijev, ki kot vojaki vlade
Bratuškove na vse kriplje podpirajo nepremičninski davek in zahtevajo
novo družbeno pogodbo. V provladnem piaru gredo tako daleč, da
davkoplačevalce zmerjajo, da trpijo zaradi nepremičninske odvisnosti.
Ob vseh glasovih proti nepremičninskemu davku so najbolj dvomljivi tisti, ki molčijo, vreščali pa so vse leto 2012 proti Janševi vladi

in izvajali nenehni državni udar. Med njimi je treba opozoriti na “resne
ekonomiste”, ki kakopak ploskajo nepremičninskemu davku, saj je
vlada Bratuškove njihov idejni otrok. Molčijo sindikati in s tem znova
potrjujejo, da spadajo na smetišče zgodovine. Ni čudno, da se ni oglasil
Štrukelj, ki je lani naredil vse, da bi drugi, to je vsi državljani, plačevali
ceno krize, medtem ko jo bo njegov javni sektor odnesel z debelimi
denarnicami. Nepremičninski davek tako kot prej zvišanje DDV podpira
z molkom. Podobno velja za Semoliča, ki molči kot grob, prodaja pa se
kot veliki borec za socialne pravice. To velja tudi za “vstajnika” Lubeja, ki
ga zanima le to, da Janša ne pride več na oblast, solidarnost, pravičnost
in enakost pred zakonom pa tako ali tako niso bili nikoli njegovi aduti.
Skrbi ga še zlasti njegova velika plača v javnem sektorju na račun vseh
državljanov, zato podpira oderuško vlado Bratuškove.
Vlada zaradi enoumne podpore dominantnih medijev, hvale “resnih
ekonomistov” ter molka sindikatov in “vstajnikov” živi v vzporednem
svetu in sploh ne dojame, kaj se dogaja. Bolj kot navija davke, bolj
padajo ratingi premierki, njeni vladi in glavnima vladnima strankama,
PS in SD, kar ni presenetljivo. Vlada Bratuškove namreč ne zna ničesar,
razen tega, kar počne – zviševati davke in prispevke, namesto da bi
končno zarezala v “špeh” javnega sektorja. Ampak Bratuškova tega
noče, saj še naprej navija za javni sektor, češ da ta ni povzročil krize. Res
globokoumen argument. Po Bratuškovi so torej krizo povzročili delavci
v gospodarstvu, ki jih danes davi z vedno višjimi davki? Podobnega
mnenja je očitno tudi prvak SD Lukšič, ki se nenehno bori za višje davke
– od DDV do nepremičninskega davka, s čimer po žepu najbolj udarja
socialno najšibkejše sloje. S tem vsakič znova dokazuje, da SD nima nič s
socialno demokracijo, ampak zgolj s hinavščino in s sedenjem na stotih
stolčkih. Samo da so Lukšič in njegovi na oblasti in seveda pri koritu!
Zanimivo je, da vlada Bratuškove, ki se na vse kriplje oklepa oblasti,
po drugi strani naredi vse, da uniči samo sebe. Politična kratkovidnost
in samozaverovanost njene vlade je posledica totalitarnih dominantnih
medijev, ki vztrajno podpirajo Kučanu ljube politične opcije ne glede
na njihovo škodljivost in popolno nesposobnost. Javni interes jih nikoli
ni zanimal, za javnost niso imeli niti najmanjšega občutka in posluha.
Zato ne ugotovijo, da je nepremičninski davek orožje za množično
uničevanje vlade Bratuškove. Še manj je to jasno sami Bratuškovi, ki je
z vladno potrditvijo nepremičninskega zakona naredila največji politični
samomor v slovenski zgodovini.

Da je predsednica skupaj z vso svojo vlado nesposobna, je torej jasno. Toda kaj naj rečemo k takim očitnim poskusom zavajanja preprostih ljudi, ki
nimajo možnosti, da bi si pridobili podatke drugje, kot pri vladnih virih? Laganje? Goljufanje? Bojim se, da je to premalo. Če se zaveda, kaj govori, potem
je to norčevanje iz državljanov. Vlade, ki so se razglašale za demokratične, zraven pa so kršile vsa svojstva demokracije, so bile samo komunistične vlade.
V Sloveniji je zdaj prišlo tako daleč, da se najdejo družine, ki nimajo niti za hrano in so njihovi otroci lačni. Vedno več je tistih, ki so se prisiljeni
zatekati po pomoč h Karitas in drugim dobrodelnim organizacijam. Povsod drugje bi to bil zadosten vzrok, da bi ljudje šli na cesto in izkoriščevalcem
s silo pokazali, kaj sodijo o njih. V Sloveniji pa nič! Očitno se večini ljudi še vedno godi predobro. Na žalost vse kaže, da bodo komunistični roparji imeli
še kar nekaj časa proste roke, vendar v interesu Slovenije upam, da ne predolgo.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
GOSPA MODA
V šolskem letu 1903/04 sem zapustil Ledinarje
novoimenovanemu katehetu Čadežu in se preselil
popolnoma na šentjakobsko osemrazrednico. Moj
prednik Smrekar mi je svoje bivše učenke zelo priporočil in pohvalil, češ da so zelo pridne in pobožne
deklice; pa mu nisem popolnoma verjel. Slišal sem
namreč, da so navihanke dobrega gospoda včasih
s svojo “pobožnostjo” nekoliko varale.
Kadar niso znale, so ga prosile, da bi smele moliti
rožni venec. Smrekar jim je z največjim veseljem
ustregel, ker je v svoji dobroti mislil, da so tako molit
vene. Snel je s stene križ ter ga obesil na tablo, nato
pa je pokleknil in molil naprej, deklice pa za njim.
Mislim, da Bog ni imel posebnega veselja nad njihovo
molitvijo. Ako bi pobožni gospod ne bil tako zatopljen
v molitev, bi bil slišal za hrbtom marsikaj, kar bi pri
najboljši volji ne bil mogel priznati za rožni venec.
Smrekar je bil sicer zelo dober in je imel svoje
“pobožne” rad, navzlic temu jih je pa včasih v sveti
jezi nagnal z nesramnicami. Posebno gorak je bil na
kratke nogavice, ki so jih nekatere hotele spraviti
tudi v višjih razredih v modo.
»Nesramnica, v takih cefeteljnih mi ne boš hodila
v šolo,« se je nekoč obregnil ob Rojnikovo Marto, ko
je prišla v kratkih nogavicah v peti razred.
Ko sem tisto popoldne šel iz šole, je pridrobila za
menoj Marta in se mi bridko pritožila čez “sitnega”
kateheta.
»Kaj ga pa briga, kakšne nogavice nosim? Saj
tudi on nima dolgih. Sama sem zadnjič videla, ko
je prišel v šolo, da je imel eno zavihano čez čevelj.«
Da, za kateheta je nekoliko kočljivo vtikati se
v žensko modo. Saj še učiteljice včasih nalete, če
dregnejo v to sršenovo gnezdo.
V prvem desetletju dvajsetega stoletja so nosile
ženske v laseh vložke, da so bile bolj košate v glavo,
kar se jim je zdelo silno lepo, seveda samo zato, ker
je bilo moderno. Nekatere so bile take kot pudeljni.
Ko sem pri neki priliki govoril o spodobni obleki,
sem se dotaknil mimogrede tudi frizur. Hotel sem
jim pristuditi vložke in sem jim rekel, da jih delajo
iz las mrtvih ljudi in pa iz konjske žime.
»In tako nosite ve na glavi, kar so nosili konji
na repu.«
Pa nisem dosegel nameravanega uspeha. Razložile so mi, da imajo vložke iz las, ki so jim bili izpadli.
Učiteljica Zemme je pa v svoji gorečnosti celo
pisala neki gospe, naj svojo hčerko vendar preprosteje frizira, da ne bo hodila “s tako grivo” v šolo.
Pa je dobila prav oster odgovor. Skrbna in za lepoto
svojega naraščaja vneta mamica jo je poučila, da je
frizura njenega otroka prav nič ne briga in naj rajši
skrbi, da se pri njej kaj nauči.
Uboga gospodična je dobila pozneje zadoščenje.
Čez nekaj dni je prišel v šolo zdravnik pregledat
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učenke. Ker se mu je “deklica z grivo” zdela sumljiva
glede snažnosi, ji je frizuro nekoliko dvignil in takoj
spodil njeno lastnico domov. Pod lasmi in vložkom
je imela celo naselbino znanih glavnih živalic.
V dobi dolgih las sem šel nekoč skozi Zvezdo.
Iz uršulinske šole se je usul trop deklic. Iz njihovih
rdečih obrazov sem sklepal, da jih je nekaj silno
razburilo. Ena med njimi, ki je imela dve dolgi kiti, je
celo jokala. Ker so šle tik za menoj in niso štedile z
glasom, sem kmalu zvedel, kaj jim je prišlo navzkriž.
Pritoževale so se zoper nune, češ da jim ne puste,
da bi jim bingljale kite po hrbtu, marveč zahtevajo,
da morajo nositi lase okrog glave ovite.
»Veste, punce,« je zaključila največja med njimi
to zabavljanje s salomonsko modrostjo, »zakaj nam
ne puste nune nositi kit? Iz gole nevoščljivosti, ker
jih same nimajo.«
O ti grda nunska nevoščljivost! Dobro, da jih je
moda rešila tega greha. Dandanes, ko vlada “bubifrizura”, pač ne morejo zavidati otrokom kit.
Jaz sem kot katehet na dekliških zavodih doživel in preživel različne mode. Dolge in kratke lase,
čepice, velike kot rešeta in majhne kakor ptičje
gnezdo, velike in majhne klobuke, take s samim
trakom, pa tudi take, na katerih se je široko bohotilo
živalstvo in rastlinstvo, vse vrste kril, široka, ozka,
cela, preklana, dolga in kratka. Vtikal se pa nisem
nikdar rad ne v “cefeteljne” ne v krila, ker vem, da
v teh zadevah vlada absolutno in brezobzirno gospa
moda. Zato tudi nisem nikdar nobene oštel zaradi
prekratkega krila. Zavedal sem se dobro, da bi bila
v tem oziru vsaka beseda zastonj, tako pri deklicah
kakor pri njihovih starših, vsaj pri večini.
Bil sem že v pokoju, ko sta se nekega popoldneva jezili dve gimnazijki za mojih hrbtom, menda v
Prešernovi ulici, nad svojim pregorečim katehetom,
ki se je bil spotaknil nad kratkim krilom.
»Veš, Boža, v petek, ko bomo imeli zopet verouk,
bom pa prav nalašč oblekla najkrajše krilo, kar jih
imam, samo zato, da se bo jezil.«
»Prav imaš,« ji je pritrdila tovarišica, »čemu se
pa vtika v damsko modo.«
Neki gospod je pa dobil lekcijo celo od razžaljene
mamice, ker se je “vtaknil v damsko modo” njene
hčerke. Gospa mu je očitala v pismu, v katerem mu
je pojasnila svoje stališče, da njegova morala ne
more biti na posebno visoki stopnji, ko se pohujšuje
nad kratkimi krili nedolžnih deklic.
Jaz sem na liceju kako prekratko krilo podaljšal
na način, ki se mi je navadno obnesel. Ko sem šel
nekoč iz šole, sem prvošolko Nušo mimogrede opomnil, naj krilo nekoliko privzdigne, da se ji ne bo
vleklo po blatnih tleh. Ker je bila precej brihtna, je
ironijo razumela in krilo ji je kar čez noč skoraj za
celo ped zraslo.
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Neki drugi sem rekel, da ima obleko gotovo iz
zelo dragega blaga.
Pogledala me je nekam pomilovalno in pripomnila,
da se slabo razumem na blago.
»Mamica ga je prav poceni kupila. Seveda, vi se
ne spoznate na damske obleke.«
Tudi ta me je dobro razumela, čeprav ne takoj.
Nekaj dni potem me ustavi njena mati na ulici.
»Naša Zinka je zadnjič prijokala domov, ker ste se
tako norčevali iz nje zaradi kratkega krila. Rekla je,
da ne gre več v njem v šolo, če ga ji ne podaljšam.
Vidite, gospod profesor, otroci hitro rastejo, pa jim
je takoj vse prekratko. Tudi se njene součenke iz nje
norčujejo, češ da je kmečka, če ima nekoliko daljše
krilo. Sploh je pa moda taka in vi duhovniki je ne
boste spremenili.«
V tem je gospa imela prav. Spremenili je niso duhovniki, marveč krojači v Parizu, ki predpisujejo modo.
Moda je pač oblastna gospa in matere hčerk, ki
hočejo biti vedno po najnovejši modi oblečene, bi
lahko o tem marsikaj povedale. Ko so se krila začela
krčiti, je bilo treba venomer rezati in krajšati. Prav
smešno je bilo, kako so se nekatere deklice med
seboj kosale, katera bo imela krajše krilo, da bi bila
bolj moderna.
Neko jesen, mislim, da je bilo to v šolskem letu
1922/23, se je “kratka” moda za nekaj mesecev
nenadoma izprevrgla. Prvo uro sem imel v četrti
gimnaziji. Ko odprem vrata in vstopim, sem skoraj
mislil, da sem prišel v napačen razred. V klopeh so
stale same “dame” v dolgih oblekah. Ida, poznejša
Ita Rina, je imela krilo prav do gležnjev in v teku
nekaj dni so jih že tudi druge imele. Za mamice je
bila hitra sprememba mode nekoliko nerodna, kajti
iz dolgega se laže naredi kratko kakor iz kratkega
dolgo. Sicer so pa tiste, ki niso hitele za modo,
ostale lahko pri kratkem. Že naslednje poletje so si
namreč najmodernejše deklice krila skoraj za celo
polovico odrezale.
V novejšem času se je obleka zopet podaljšala
in vse kaže na to, da bodo mestni pometači v doglednem času ob kruh, ker bodo dame začele nositi
vlečke in tako prevzele snaženje ulic. Sicer jih pa
večerne obleke že imajo, namreč vlečke.
Jaz dolgo nisem vedel, kakšna je damska “večerna obleka”. Moško poznam. Ko pridem pozno zvečer
od kake seje domov, oblečem domačo suknjo, zamenjam čevlje s copatami in sedem tako v “večerni
obleki” k radiu.
O večernih oblekah nežnega spola sem le tu in
tam slišal, poznal jih pa nisem, tudi brigal se nisem
zanje. Šele potem sem postal nanje radoveden, ko
sem s Kavkico govoril o nekem potovanju s parnikom “Kraljica Marija”. “Jadranska straža” je namreč
priredila daljše potovanje po Sredozemskem morju.
Da bi dobil kaj gradiva za svoja predavanja, sem se
tudi jaz priglasil. Med sopotnicami sem našel nekaj
svojih nekdanjih učenk. Zato sem vprašal Kavkico, ko
sem jo srečal v Prešernovi ulici, zakaj tudi ona ne gre.
»Kako?« mi je dejala. »Kje bom pa vzela denar
za večerne obleke? Brez teh pa ne morem na ‘Kraljico Marijo’.«
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Ker nisem hotel pokazati svoje nevednosti v modnih zadevah, ji nisem več prigovarjal. Radoveden
sem bil pa le, kakšne so te večerne toalete, ki jih
Kavkica, čeprav je vedno lepo oblečena, ne more
kupiti in brez katerih si ne upa na potovanje z “Jadransko stražo”.
Tej radovednosti sem zadostil takoj tretji dan
svojega bivanja na parniku “Kraljica Marija”.
Po kosilu je tajnik dr. Rubić objavil neko prireditev,
za katero je bilo predpisano “večernje odelo”.
Zato sem se po večerji sprehajal po krovu, da bi
videl dame v večernih oblekah. In res, kmalu sem
opazil, kako je proti salonu hitelo nekaj, kar je bilo
še najbolj podobno visokim vrečam.
Sedaj sem pa spoznal, kaj je “večerna obleka”.
Le škoda, da nisem tega že takrat vedel, ko sem s
Kavkico tam v Prešernovi ulici govoril. Prav lahko bi
ji bil pomagal iz zadrege z dobrim nasvetom, pa bi
se bila tudi ona lahko po morju vozila in hodila na
večerne prireditve v “večernjem odelu”.
Po mojem mnenju se da namreč vsaka damska
obleka porabiti za “večerno”, najsi bo že domača ali
promenadna (po domače “pocestna”). Kolikor sem
opazil, je pri moderni večerni obleki to poglavitno,
da sega do tal. Ako se vleče po tleh, je še modernejša in večernejša. Da se torej podnevna, domača
ali pocestna obleka spremeni v “večerno”, ni treba
drugega storiti, kakor da se spusti tako globoko dol,
da se skrijejo noge. Da seže le do tal, pa je dobro.
Koliko je je zgoraj, ni tako važno. Menda je tem
modernejše, čim manj je je.
Mala Ivica bi rekla, da prodajajo dame v večernih
oblekah “argentinsko meso”.
Bilo je pred vojsko (mišljena je prva svetovna
vojska, op. ur.) v tistih časih, ko se je v Ljubljani
meso tako podražilo, da ga je magistrat za prebivalstvo dobival iz daljne Argentine. Takrat sem neko
uro govoril v četrtem razredu ljudske šole o “nespodobnosti v obleki”. Otroci so takoj povedali, da so
dame na plesih zelo nespodobno oblečene, in neka
deklica, ki ni bila prišla do besede, je kar s prstki
pokazala na sebi, kako globoko so “dekoleterane”.
Tu se pa oglasi Ivica in pravi:
»Atek je bil zadnjič na plesu, pa je rekel, da so
gospe tam prodajale argentinsko meso.«
Res čudno, vsaka dama bi se po mnenju bontona pregrešila, če bi v taki obleki šla po cesti ali
sprejemala čez dan obiske. Da se pa pri večernih
prireditvah kaže v svitu električnih žarnic v obleki,
ki je v zgornjem delu “ad minimum” skrajšana, se
ji pa zdi popolnoma umestno.
Pravijo, da tako zahteva moda. No, potem so
zamorke, katere se drže prvotne narodne noše,
najmoderneje oblečene, samo bontona ne poznajo,
ker hodijo ves dan v večernih toaletah…
Jaz deklice v šoli navadno opomnim, naj bodo
tako oblečene, da ne bo nihče za njimi gledal. Več
o tem govoriti skoraj ni vredno. Proti modi in neum
nosti se namreč celo bogovi zaman bojujejo.
Ker se dandanes krila sorazmerno z razredom
daljšajo, se ni treba katehetom posebej razvnemati
zaradi obleke. Zabavno je pa opazovati, kako čepice
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in klobuki počasi na stran lezejo. V tem sem zasledil
precejšen napredek (tako je bilo leta 1938, ko sem
to poglavje pisal za “Mentor”).
Pred nekaj leti so začele deklice šele v tretji gimnaziji čepice postrani nositi. Danes jih pa že v prvi
na stran porivajo, in v čim višjem razredu so, tem
večji je kot, v katerem visi čepica nad ušesom. Zdi
se mi tudi, da jih na promenadi bolj postrani nosijo,
kakor na poti v šolo ali v cerkev.
Kar se pa tiče obutve, so postali “cefeteljni” tako
moderni, da jih nosijo tudi odraščene dame. Dobro,
da ubogi gospod Smrekar ni tega doživel.
Splošno pa moram reči, da so bili otroci v predvojnem času veliko skromneje oblečeni kakor dandanes,
čeprav ni bilo takrat ne brezposlenosti ne krize. Tako
so na primer nosile deklice predpasnike tudi izven
šole. Sicer so se jih nekatere, zlasti v višjih razredih,
nekoliko sramovale in bi jih najraje puščale v šoli, pa
jih niso smele. To svoboščino so imele samo učiteljice, kar bi bilo mene pri neki priliki skoraj spravilo
v veliko zadrego, če ne še v kaj hujšega. Morda bi
prišel celo v časopis.
Mestna dekliška osemrazrednica pri Sv. Jakobu se
je kmalu po mojem prihodu v Ljubljano preselila v
veliko novo poslopje. Imela je lepo učiteljsko zbornico, posebno risalnico, sobo za ročna dela in vse
druge udobnosti. Sčasoma so pa morali odpreti toliko
vzporednic, da so učenke zasedle celo konferenčno
sobo. Ker nisem imel kam odložiti obleke, sem prenašal suknjo iz razreda v razred kakor mačka mlade.
Nekega dopoldneva sem učil zadnjo uro v petem
razredu. Ko pridem po šoli domov in slečem površnik,
zagledam na tleh črn predpasnik. Nevoljen grem
v kuhinjo in opomnim sestro, naj nikar ne pušča
“ženskih cap” v moji sobi.
Ker se ni hotela z menoj prerekati, stopi v sobo,
pobere predpasnik in pravi mirno:
»To že ni moj predpasnik.«
»Seveda ne! Je pa menda moj, kaj ne?«
»Mislim, da ni, ker ga nimaš. Da pa ni moj, vem
prav gotovo.«
»Kdo ga je pa potem prinesel v sobo?«
»Najbrž ti. Samo tega ne vem, kje si ga sunil in
kako si ga prinesel s seboj, ne da bi za to vedel.«
Pri tej odločni izjavi se mi je posvetilo v glavi.
Spomnil sem se, da sem v šoli obesil površnik na
klin, na katerem je že visel predpasnik razredne
učiteljice. In tako sem ga po končanem pouku najbrž
s suknjo vred snel in oblekel.

»Moj Bog, če mi je na cesti gledal izpod površnika,« me je zaskrbelo.
Na srečo sem se spomnil, da so me iz šole grede
spremljale nekatere deklice, ki so imele isto pot kot
jaz. Te bi bile prav gotovo zagnale velik vrišč, če bi
mi bil mahal izpod suknje črni predpasnik njihove
razredne učiteljice.
Ker pa le nisem bil popolnoma prepričan, da sem
prišel iz šole v predpasniku, ga takoj po kosilu pobašem in nesem nazaj. Vsa zadeva se mi je zdela
skoraj neverjetna.
»Da bi bil s površnikom oblekel tudi predpasnik?
Ne, to bi bilo pa res preneumno!«
Ko pridem v šolo, grem takoj v peti razred. Obešalnik, na katerem je visel navadno predpasnik, je
bil prazen…
Prava sreča zame je bila, da si nisem na poti suk
nje odpel, kakor imam navado, kadar mi je toplo. Postalo mi je pa ne samo toplo, marveč vroče pri misli,
kaj bi bili ljudje rekli, če bi mi bil predpasnik zlezel
izpod suknje tam kje pred pošto ali pred “Slonom”.
Od takrat dalje ne obešam površnika nikdar več
na ženske predpasnike.
Na mestni ženski gimnaziji sem doživel tudi “tonzuro”, pa dekliško.
Koliko so imele pač deklice svoje dni opraviti s
kitami! Katera je imela bolj kratko, si jo je skušala
podaljšati s trakom; druge, ki so imele dolge, debele
kite, so jih pa venomer jemale v roke in jih cefedrale.
Igrale so se z njimi kakor mlade mucke z repi.
Bil sem ravno razrednik v IV. a, ko je gospa moda
ukazala “tonzuro”, in kite so začele padati pod škarjami kakor zrelo klasje pod srpom. Vsako jutro, ko
sem prišel v svoj razred gledat za smetmi, so me
sprejele deklice z važno novico, da je ta ali ona kita
izginila. Najdlje so se upirale novi modi prijateljice
Mija, Slava in Ksenija, ker se jim je zdelo le nekoliko
škoda lepih dolgih kit. Prišle so celo mene spraševat,
če naj se dajo ostriči.
»Kar dajte se, da bo konec tistega vašega igranja
s kitami!«
Čez nekaj dni so me sprejele učenke v IV. a z
velikim vriščem. “Tri gracije” so se mi predstavile s
kratkimi lasmi. Tako je bil ves razred ostrižen.
So pregovori, ki se sčasoma prežive. Tako je tujdi
pregovor »dolgi lasje – kratka pamet« izgubil svojo
veljavo, vsaj za dekleta. Morebiti pa velja dandanes
za – fante?

SLOVENEC IN NEMEC 2013
Slovenec: »Koliko zaslužiš?«
Nemec: »1.000 €.«
Slovenec: »In koliko porabiš?«
Nemec: 500 €.«
Slovenec: »In kaj počneš z ostalimi 500 €?«
Nemec: »To se pri nas ne sprašuje!«

Nemec: »Koliko zaslužiš?«
Slovenec: »500 €.«
Nemec: »In koliko porabiš?«
Slovenec: »1.000 €«
Nemec: »In kje dobiš manjkajočih 500 €?«
Slovenec: »To se pa pri nas ne sprašuje!«

NENAVADNA
AVDIENCA
Nobena skrivnost ni, da imajo vatikanski varnostniki in oblikovalci ceremonij s papežem Frančiškom kar precej težav, saj se jim
ne podreja, ampak pričakuje, da se bodo oni podredili njemu. Tako
pride včasih do prav zanimivih zgodb. Ena teh je bila 31. oktobra
letos na Trgu sv. Petra, ko je sprejel zastopnike družin z vsega
sveta. Med nagovori zastopnikov je prilezel na oder k papežu majhen deček – pozneje so ugotovili, da je v Italijo posvojena sirota
iz Kolumbije. Navzoči prelat in varnostnik sta ga poskušala spraviti
proč s sladkarijami, ki jih je sicer vzel, odgnati se pa ni dal. Očitno
pa papežu ni bil prav nič napoti, kar kaže slika. Pozneje je fantič
za papeževim hrbtom celo poskusil, kako se sedi na sedežu Kristusovega namestnika. Pa kaj bi se čudili. Saj je tisti, ki ga papež
nadomestuje, nekoč rekel: »Pustite otroke in ne branite jim
priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo« (Mt 19,13),

DAROVI

OKTOBRA 2013

ZA SVETE MAŠE: $220: J. Dolenc; $200: C. Burjes; F. Rabzel, J. Merhar; $160: B. Pavlovcic, R. Leksan; $120: A. Branc;
$100: J. Jarc, J. Tegel; $80: A. Janicijevich; $70: J. Berkopec,
J. Ivanetic, J. Plecnik, S. Grm; $60: J. Tompa, M. Taucher, F. Gaser, I. Glavac; CAD 55: J. Kosir; $50: M. Lacijan, M. Kozina, M.
Zaper, I. Matic, dr. E. Gobetz, M. Fabian, J. Grum, M. Odar, M.
Simcic, V. Guvo; $40: J. Kacin, R. Kozuk, F. Vavpotic, M. Jasnic,
V. Pregelj, A. Delak; $30: V. Kaplan, M. Bajc, P. Hren, A. Nowak-Pecelin, K. Arko, V. Pfeifer, M. Celestina, M. Tiedmann; CAD
22: I Bancic, A. Straus; $20: I. Kosir, C. Leskovar, J. Smole, J.
Horvat, I. Volcjak, U. Cowley, I. Kosir, A. Nemec (Brookpark), E.
Sirok, S. Dolenc, M. Mejac, M. Stefancic, A. Vegel, M. Kostelec,
M. Erdani; $10: I. Manfreda, M. Grahor, J. Bambic, W. Kocinec,
J. Sega, M. Strancar, I. Babic, D. Puhek.
ZA NOVEMBRSKE MAŠE IN MOLITVE: $100: M. Taucher, F.
Petrovic, K. Zorjan; CAD 100: V. Jursinic; $90: dr. V. Mersol;
$80: A. Sever, D. Grajnar; $70: J. Jamnik, J. Bevec, J. Knez;
$60: I. Florjancic, N. B. Kovacic, R. Likozar, S. Markun, S. Sovan; $50: B. Pavlovcic, M. Klemenc, I. Matic, J. Bizjak, S. Intihar, H. Klesin, R. Kolaric, M. Kosir, J. Meglic, L. Langerholc, A.
Remec; CAD 50: J. Kosir; $40: F. Gaser, R. Kozuk, R. Leksan,
B. Markun, M. Stefancic, M. Rigler, A. Delak; $30: V. Burjes, I.
Kosir, S. Vidmar, A. Dolinar, S. Ferkul, I. Glavac, W. Kocinec,
A. Lekan, B. Rozman, J. Sega, S. Grm, M. Jasnic, V. Guvo, M.
Kosir; CAD 30: I. Bancic; $25: K. Arko, M. Klement; $24: M.
Stropnik; $20: J. Kacin, M. Kozina, M. Sedlasek, M. Zakelj, M.
Zaper, J. Hocevar, V. Kaplan, J. Lomshek, S. Vlasic, F. Osredkar,
A. Bucik, J. Ivanetic, J. Jarc, L. Sivec, M. Celestina, S. Dolenc,
P. Jakopec, M. Tiedmann, S. Kozelj, M. Oplanic, I. Glavac, M.
Kucic, J. Divjak; $10: J. Gombac, M. Grahor, J. Smole, R. Pintar,
J. Grum, M. Martincic, A. Nowak-Pecelin, E. Sirok, J. Dolinar, S.
Matthews, D. Puhek, M. Erdani, E. Jevec, D. Nagode, M. Zerdin.
ZA CERKEV: $100: C. Burjes; $80: J. Plecnik; $30: M. Kostelec; $25: A. Branc, J. Dolinar; $20: M. Bajc, U. Cowley, J. Knez,
B. Rozman, J. Sobocan, F. Vavpotic, A. Janicijevich; $10: J. Tompa, I. Kosir, J. Horvat, J. Lomshek, S. Ferkul, S. Intihar, J. Ivanetic, M. Strancar, M. Tiedmann; $5: J. Bevec; CAD 5: I. Bancic.
ZA SAMOSTAN: $200: R. Kolaric; $70: S. Markun; $50: A.
Branc, P. Jakopec; $25: J. Knez, V. Lipovec, J. Dolinar; $20: S.

Vidmar, J. Lomshek, J. Ivanetic, F. Vavpotic, V. Guvo; CAD 20:
I. Bancic; $10: I. Kosir, J. Horvat, S. Ferkul, E. Sirok, M. Strancar; $5: M. Tiedmann.
Od zadetka pri medenem pikniku so darovali: $100: M. Sauer,
A. Delak $50: M. Zakelj, K. Arko, R. Kolaric.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $40: F. & A. Wozniak, Valent Fam.; $20: A. Branc; $10: I. & M. Glavac, I. Kosir.
ZA LUČKE: $21: J. Knez; $20: A. Branc; $15: R. Leksan; $12:
B. Markun; $10: I. Manfreda, B. Pavlovcic, J. Horvat, V. Kaplan, I. Volcjak, J. Berkopec, T. Glavac, F. Vavpotic, S. Dolenc,
M. Tiedmann; $6: M. Taucher, J. Dolinar, I. Glavac; CAD 6: A.
Straus, I. Bancic; $5: M. Erdani.
ZA MISIJONE: $200: J. Plecnik; $50: S. Ferkul, J. Dolinar, A.
Janicijevich; $44: M. Taucher; $30: M. Zaper;  $25: A. Branc;
$20: S. Vidmar, J. Berkopec, S. Dolenc; $10: J. Horvat, J. Ivanetic, M. Strancar; CAD 10: A. Straus; $5: M. Tiedmann.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $30: J. Ivanetic; $25: J. Dolinar; $20:
S. Vidmar, J. Berkopec, A. Branc; $10: J. Kacin, J. Horvat, M.
Strancar, M. Erdani;
DAR LISTU AM: $150: R. Kolaric; $70: dr. E. Gobetz, dr. V.
Mersol; $50: A. Branc, H. Klesin, J. Shirley, A. Vegel; $40: J.
Knez; $30: V. Pfeifer; $25: B. Pavlovcic, R. Leksan, V. Lipovec;
$20: I. Kosir, M. Hocevar, M. Taucher, S. Vuksinic, M. Bajc, M.
Fabian, S. Sovan, A. Janicijevich; $18: B. Markun; CAD 13:
A. Remic; $10: B. Chemas, J. Horvat, V. Kaplan, R. Pintar, T.
Glavac, J. Ivanetic, W. Kocinec, A. Nemec (Brookpark), M. Tiedmann; CAD 10: A. Straus; CAD 8: St. Vladimir Church; $5: J.
Bevec, I. Glavac; CAD 5: I. Bancic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
FRANČIŠKA RUS, Elk Grove Village, IL

