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4. stran platnic: PODROBNOSTI O IZVOLITVI PAPEŽA – Tino Mamić

KRN (2.244 m) je slovenski dvatisočak in najvišja gora v Krnskem pogorju. Razdalja med Krnom in Jadranskim
morjem je le 50 km zračne črte. Krnska skupina zavzema skrajni jugozahodni konec Julijskih Alp, ki jo z vseh strani
obkrožajo doline Soče in njenih pritokov Lepenjice in Tolminke. Na prevalu Prehodci se skupina stika z Bohinjskimi
gorami. Zanimivost skupine je, da njena pobočja strmo padajo na zelo nizke nadmorske višine, kar jim daje videz
mogočnosti. Severna pobočja so bolj kamnita in v nižjih predelih gozdnata, na jugovzhodu pa so travnate stmali, ki so
pod grebeni bolj kamnite. Ta pobočja padajo do reke Soče. Sam Krn ima tudi mogočno zahodno steno, ki je najlepše
vidna iz Kobarida ali Drežnice. Po pobočju Krna, na višini okoli 400 m, so na terasi nanizane vasi Krn, Vrsno, Drežnica,
Drežniške Ravne, Magozd in druge, nad njimi pa so pašniške planine, ki so žive še danes. Na vznožju gore se med
Lemežem in Malim Šmohorjem nahaja Krnsko jezero, ki je največje slovensko visokogorsko jezero. V Krnskem pogorju
je nekaj geoloških zanimivosti. Na poti iz planine Kuhinja se nahaja medledeniška morena, ki je ena večjih v Alpah,
geološka posebnost je tudi gora Rdeči rob, ki je sestavljena iz starejših kamnin, v dolini med Škofičem in Leskovškim
vrhom na poti proti Batognici leži majhno Jezero v Lužnici. Celotno pogorje je polno ostankov iz 1. svetovne vojske,
saj so se tukaj odvijali nabolj krvavi boji. V različnih delih pogorja pa so vidni tudi večji podori, zdrsi blokov in skal in
zemeljski plazovi, ki so posledica potresov iz let 1998 in 2004. Tako so vidne velike spremembe na pobočjih gora okoli
doline Lepene in v zatrepu doline Tolminke, poškodovane in zasute so bile številne planinske poti.
Kratke poti na Krn ni. Iz bohinjske strani je kakih 5 ur hoje, če je izhodišče Komna. S soške strani je pa več poti,
vendar nobena ne zahteva manj kot 5 ur hoje, nekatere pa tudi 6.
NOVO LETO začenjamo s praznikom Božje Matere Marije, ki je zapovedan praznik. Gospodovo razglašenje (Sv.
Tri Kralje) praznujemo v Ameriki v nedeljo, 5. januarja, v Sloveniji pa na sam dan 6. januarja. Jezusov krst praznujemo
letos 12. januarja. Med januarskimi godovi so še: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.); Ime
Jezusovo, ki ga praznujemo frančiškani (3.); ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe
4.); škof v Philadelphii, Čeh po rodu Janez Nepomuk Neumann (5.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj
Hilarij iz Poitiersa (13.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut (16.); škof in cerkveni učitelj Frančišek Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink
Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco (31.).
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urednik vam
ZDRAVJE, ZADOVOLJSTVO IN BOŽJI BLAGOSLOV VAM V

NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA,
NOVEM LETU ŽELE SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
Svetovni dan miru; Odilo, op.; Klar, red.;
2 Č Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, šk., c. uč.;
Kakih posebnih novic iz Lemonta ni. Praznike smo
3 P PRVI PETEK; Jezusovo ime; Anter, pap.;
preživeli z običajnim bogoslužnim redom. Obiskov
4 S PRVA SOBOTA; Angela iz Foligna, tretjered.; nismo imeli. Kljub temu, da smo v Lemontu samo
5 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE trije, gledamo v bodočnost z zaupanjem.
Začenjamo novi, 106. letnik mesečnika Ave Maria.
			 KRALJI (v Ameriki);
Ker
nas novo leto samo po sebi napeljuje k temu, da
6 P GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE
pogledamo
v bodočnost, velja to tudi za naš meseč			 KRALJI (v Sloveniji); Karel iz Sezze, red.;
nik.
Njegova
bodočnost ni posebno rožnata. Neizo7 T Rajmund Penafortski, red.; Reginald, muč.;
gibno
se
približuje
čas, ko bo moral nehati izhajati,
8 S Lavrencij Giustiniani, patriarh;
saj
se
naročniki
počasi
poslavljajo, novih pa ni, kakor
9 Č Jožef Pawlowski in Kazimir Grelewski, muč.;
ni
novih
priseljencev
iz
Slovenije. Mislim, da je vsem
10 P Gregor X., pap.; Viljem iz Bourgesa, šk.;
znano,
da
bi
brez
subvencije,
ki jo daje kustodija iz
Frančiška Leonie Aviat, red. ust.;
svojih
sredstev,
mesečnik
prenehal
izhajati že pred
11 S Pavlin Oglejski, patriarh; Filotej, muč.;
leti. Še posebej pa je zaskrbljujoča naraščajoča
12 N GOSPODOV KRST; Anton Pucci, red.;
brezbrižnost naročnikov pri poravnavanju naročnine.
13 P Hilarij iz Poitiersa, šk., c. uč.;
Že izraz “naročnina” pomeni, da se plačuje vnaprej,
14 T Odorik Pordenonski, red.; Malahija, prerok;
vendar se jih mnogo tega ne zaveda in s plačilom
15 S Arnold Janssen, red. ust.; Maver, op.;
odlašajo tja v drugo polovico leta, niso pa redki, ki
16 Č Berard, Oton, Peter, Adjut in Akurzij, muč.; jih je treba posebej terjati. Tudi zdaj, ob izidu januar
Marcel, pap.; Tozzo iz Augsburga, šk.;
ske številke, je še vedno preko sto naročnikov, ki
17 P Anton Puščavnik, pušč.; Gamelbert, duh.;
jim je naročnina s koncem leta 2013 potekla. Zato
18 S Začetek osmine za zedinjenje kristjanov;
prosim, da na kartonu z Vašim naslovom pod plaMarjeta Ogrska, red.; Priska, muč.;
stičnim ovitkom pogledate, do kdaj je vaša naroč19 N 2. NAVADNA NEDELJA; Germanik, muč.; nina plačana. Povsod je označena letnica in mesec,
20 P Fabijan, pap. in Sebastijan, muč.;
s katerim naročnina poteče, na primer: 2013DEC,
21 T Neža, muč.; Neža iz Aislingena, spok.;
kar pomeni, da je naročnina potekla z decembrsko
22 S Vincenc, diakon; Viktor, muč.;
številko letnika 2013. Prosim torej, da čimprej po23 Č Ildefonz, šk.; Barnard, šk.; Hartmut, op.;
ravnate naročnino za tekoče leto 2014 ($30), tisti, ki
jim je potekla pred decembrom 2013, pa še razliko
24 P Frančišek Saleški, šk., c. uč.; Vera, spok.;
do konca 2013 in sicer $2.50 za posamezno številko.
25 S Sklep osmine za zedinjenje kristjanov;
Terjatve v pismih povzročajo dodatne stroške, ravno
Spreobrnitev apostola Pavla;
zato
pa označujemo plačano naročnino pri naslovih.
26 N 3. NAVADNA NEDELJA; Timotej in Tit, šk.;
Tistim,
ki jih tale prošnja ne bo ganila in bodo kljub
27 P Angela Merici, red. ust.; Teoderik, šk.;
temu
vztrajali
pri zamujanju, bom poslal samo eno
28 T Tomaž Akvinski, red., c. uč.; Manfred, pušč.;
opzorilo,
in
če
ne
bo pravočasnega odgovora, jim bom
Peter Nolasco, red. ust.;
pošiljanje
enostavno
ukinil. Ne moremo si privoščiti
29 S Valerij Trierski, šk.; Akvilin, duh., muč.;
pošiljati
AM
zastonj,
pa
še plačevati poštnino povrhu.
30 Č Hiacinta Mariscotti, red.; Adelgunda, op.;
In še nekaj: tisti, ki obnovijo naročnino šele potem,
Martina, muč.; Marija Ward, dev.;
ko smo jim že prenehali pošiljati, jim bo naročnina
31 P Janez Bosco, red. ust.; Evzebij, red.;
upoštevana od dneva, ko je bila plačana. Izvodov, ki
Hema (Ema), kraljica.
jih zaradi neplačane naročnine niso dobili, ne bomo
naknadno pošiljali, ker so dodatni ovitki in poštnina
Če prosinca ni snega,
precej huda obremenitev. Upam torej, da boste to
ga mali traven da.
prošnjo vzeli z razumevanjem na znanje.
Umrli so v januarju: p. Marko Hočevar (4. jan.
Malo vode prosinca
1977);
p. Lovrenc Grom (12. jan. 1992); br. Akurzij
daje obilo vinca.
Somrak (14. jan. 1960); br. Izidor Stergar (16. jan.
Če prosinca grmi,
1929); p. Gracijan Heric (16. jan. 1957); p. Bonavenslabo vreme preti.
tura Borgola (19. jan. 1996) in p. Kazimir Zakrajšek
Prosinec mili,
(27. jan. 1958). Gospod naj jim da večni mir!
Bog se usmili.
p. Bernardin
1 S

Ne pehaj se za častnimi mesti, bolje je, da te drugi vodijo, kakor da ti vodiš.
Delaj, čakaj, poslušaj. Naj drugi bolj obiskujejo tebe, kakor da bi z obiski bil komu nadležen.

bl. Anton Martin Slomšek
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duhovnik in mučenec
sv. Hipolit (+ 235)

PO UČLOVEČENI BESEDI
POSTAJAMO PODOBNI BOGU
Zoper vse krive vere 10,33–34

Verujemo božji Besedi. Ne opiramo se na prazne besede, ne zavajajo nas nagla in neurejena čustva,
ne uspavajo nas dobro pripravljeni govori, ampak verujemo besedam vsemogočnega Boga.
Bog je govoril svojemu Sinu, Sin je govoril človeku, da bi ga odvrnil od nepokorščine. Ni ga hotel
P. Vladimir Kos
siliti k poslušnosti kot gospodar svoje hlapce, ampak ga je povabil k svobodni in zavestni odločitvi.
Oče je poslal na zemljo svojo Besedo šele
poslednji čas, ko ni hotel več govoriti samo po
prerokih in jo oznanjati v zatemnjeni obliki ali
Vsak dan je nov. Vsak dan je star
samo med vrsticami, ampak jo je sklenil poslati
in takšno nam je tudi Novo leto.
vidno in kot osebo. Tako naj jo svet spozna in se
Podajte se na Palomár –
po njej zveliča. Ko jo bodo ljudje videli, ne bodo
potŕdil nas bo z zvezdnato paleto.
več v zadregi in strahu kot tedaj, ko je žarela božja podoba iz prerokovega obličja ali ko se je Bog
In vendar! Up bo čisto nov,
razodeval po angelih. Zdaj bo človek prepričan, da
če položímo ga v naročje Mame,
stoji pred samim Bogom, ki mu govori.
v predpasnik, stkan v napev cvetov,
Verujemo in vemo, da si je Beseda privzela telo
ki vsak lahkó so v spev ljubezni vname.
iz Device; in tako obnovila starega človeka. Vemo,
da je Bog postal človek iz naše snovi. Če ne bi bil iz
Še čuješ me? Pojdiva k Njej:
iste snovi kakor mi, bi nam zaman ukazoval, da ga
nič v starem letu ni se spremenila –
moramo posnemati kot Učitelja. Če bi bil ta človek

UP V NAROČJU MAME

pri Njej ni tistih mrzlih mej,
ki so med nami starih let ločila.

drugačne snovi, kot sem jaz, kako naj neki meni ubogemu
zapoveduje, da moram biti dober in pravičen kakor on?
Da se ne bi zdel drugačen kakor mi, je prenašal težave,
trpel lakoto in žejo, spal in počival, ni se branil trpljenja,
sprejel je nase smrt in razodel je svoje vstajenje. Tako se
je v svoji človeški naravi prvi daroval zate, da ne omagaš v
trpljenju, ampak priznaš svojo človeško slabost v upanju,
da boš prejel, kar je Oče dal Sinu.
Če veruješ, da je Jezus pravi Bog, bo obenem z dušo
neumrljivo in nestrohljivo tudi tvoje telo. Tvoje je nebe
ško kraljestvo, ker si bival na zemlji, pa si priznaval nebeškega Kralja. Živel boš v občestvu z Bogom, sodedič
boš Kristusov. Ne bo te več mučilo poželenje, ne strasti
in bolezni, kajti postal boš kakor Bog.
Bog ti je dal pretrpeti marsikaj hudega, ker si pač človek. Toda Bog ti je obljubil, da ti bo dal samega sebe, ko
boš dosegel pobožanstvenje in nesmrtnost. Če veruješ
v Boga, ki te je ustvaril, priznavaš pravzaprav samega
sebe. Njemu, ki ga Bog kliče, se spodobi, da spoznava
Gospoda, pa bo tudi sam spoznan.
Nikar se torej ne prepirajte med seboj, ampak radi
odstopite mesto drug drugemu. Kajti Kristusu je Bog čez
vse. On odjemlje grehe sveta in prenavlja starega človeka, ki ga je ustvaril po svoji podobi od začetka. Tako je
dokazal svojo ljubezen do tebe. Če boš spolnjeval njegove
zapovedi in posnemal njegovo dobroto, mu boš podoben
in boš sprejet v božjo slavo. Bog se ne da prekositi v
darežljivosti, zato te je pobožanstvil v svojo slavo.
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NEDELJSKE MISLI
5. januar
Gospodovo razglašenje
POGANI SO SODEDIČI OBLJUBE
Ef 3,2-3a.5-6

Kot v Kristusovem času, je Cerkev tudi danes
del človeške družbe in mora iskati načine sožitja v
tej družbi. Apostolsko delovanje je bilo in je stalno
opominjevanje bratov v Kristusu na dolžnost razgovora s svetom, kar pomeni, da je treba upoštevati
in sprejemati drugačne miselnosti in kulture – simbolično to prikazujejo Modri v evangeliju. To pa ne
pomeni, da je na račun sprejemanja drugih kultur
treba zavreči svojo lastno, ampak pustiti krščanstvu, da v območju drugih kultur drugače izraža
svojo vero in pobožnost – z moderno besedo to
imenujemo “inkulturacija”. Apostol Pavel v Pismu
Efežanom to poslanstvo označuje z besedo “skrivnost”. Izvoljenost Izraela v stari zavezi bi lahko dala
misliti, da se Božja volja omejuje le na en narod.
Prepričati ljudi starozavezne miselnosti, da je Božje
kraljestvo odprto vsem, torej tudi poganom, ni bila
lahka naloga. Božja volja, skrita v zgodovini Izraela,
se je pokazala v Jezusovi osebi, ko se je obrnil na
pogane. Njegovo Telo, ki ga ne omejujeta več čas in
prostor, je Cerkev, ki srečuje vse ljudi in jih združuje
v ljubezni. Oznanilo Razglašenja se torej ne nanaša
le na obisk Modrih, ampak predvsem na rast Cerkve,
ki se nadaljuje skozi vso njeno tisočletno zgodovino
in bo trajalo do konca časa.

12. januar
Gospodov krst
GOSPOD JE MAZILIL JEZUSA
Apd 10,34-38
Odlomek je del Petrovega govora v okviru spreobrnjenja rimskega stotnika Kornelija, kar je bil hud
pretres za prvo krščansko skupnost: v Cerkev je bil
sprejet pogan. Pot si začenja utirati novo prepričanje: Bog sprejema ljudi ne glede na to, iz katerega
naroda so. Edini pogoj je, da se ga boje (kar pomeni, da se ga boje žaliti) in da žive pravično, kar je
drugi izraz za sveto. Kaj spada k svetemu življenju
naš pisec takoj našteje: molitev, miloščina, dober
glas pri vseh, pravičnost. Današnje krščanstvo je
prežeto z močno željo po vesoljnosti – to je opaziti
pri vseh krščanskih veroizpovedih in celo pri sektah.
V veri je to izraz težnje današnjega sveta, ki hoče  
edinost, kjer naj bi se vsi problemi reševali globalno, torej v okviru vsega sveta. To prinaša s seboj
dosti problemov in človeštvo zaradi tega marsikdaj
zaide v kritične položaje, ko se dobro posameznih
skupin ali narodov začne tepsti s to nagnjenostjo k
vesoljnosti – kar pomislimo na razne lobbyje, ki se
nasilno uveljavljajo, npr. orožarski in naftni v ZDA
ali komunistični in borčevski v Sloveniji, ki s svojo
pogoltnostjo pijejo kri vsemu narodu. Kristjani lahko
tukaj po zgledu prve Cerkve s svojim prizadevanjem
za edinost in s strpnostjo svetu pokažemo pravo pot.
2014 JANUAR

19. januar
2. navadna nedelja
MILOST VAM OD OČETA IN SINA
1 Kor 1,1-3
Začetek Prvega pisma Korinčanom obravnava
težave krščanskega življenja sredi poganskega
sveta, posebno še v moralno propadlem Korintu.
Pavel najprej omenja svoj apostolat: ni ustanovitelj
neke sekte, ampak od Boga poklican, in kar oznanja,
je Božje sporočilo, ne njegovo lastno. To je važen
korak naprej, saj je zbiranje prvih jeruzalemskih
kristjanov v templju dalo misliti, da so res samo ena
od judovskih sekt. Najodličnejši naslov, do katerega
imajo pravico kristjani, je svetost. Tako je Cerkev
v Korintu naslednica Izraela, ki je bil med poganskimi narodi svéta skupnost pred Bogom. Seveda
se to starozavezno nasledstvo Izraela ne konča pri
Korinčanih, ampak se nadaljuje v kristjanih skozi
vse čase do konca. Svetost Korinčanom nalaga, da
morajo odklanjati moralne zmote svojega okolja in
biti v poganskem svetu predstavniki Boga, ki vse
presega. Zato morajo biti solidarni z vsemi, ki kličejo
Gospodovo ime. To Korinčanom nalaga odgovornost
za zveličanje sveta: njihova molitev in njihovo obnašanje zagotavljata uresničenje zveličanja v njih
in okrog njih. – Današnje stanje je enako stanju v
Korintu, zato tudi dolžnosti kristjanov danes niso
drugačne od dolžnosti Korinčanov. Kristjan mora
tudi danes biti zgled svetosti, kar se mora odražati
predvsem na moralnem področju. Vsa molitev in
dobra dela ne pomenijo nič, če je morala na psu.

26. januar
3. navadna nedelja
MED VAMI NAJ NE BO RAZPRTIJ
1 Kor 1,10-13.17
Med Korinčani je strankarstvo: eni se sklicujejo
na Petra, drugi na Apola, tretji na Pavla, četrti kar
na Kristusa. Pavel zaduši to strankarstvo že kar v
začetku: treba je razlikovati učitelja od njegovih služabnikov. Samo Učitelj je bil križan, samo on zasluži
naslov Odrešenika in Učitelja. Učitelj sam je ustanovil krst v svojem imenu in učenec je samo poslanec
in oznanjevalec križa. Strankarstvo nastane tudi
danes v krščanski skupnosti, kadar se ljudje bolj navežejo na enega ali drugega oznanjevalca, kot pa na
Učitelja; bolj na obrede, kot pa na nauk. Kolikokrat
se to dogaja pri prestavitvah župnikov in kaplanov,
ko nadlegujejo škofa, ki gleda dlje kot do njihovega
plota. Še hujše pa je, če posamezen oznanjevalec
pozabi, da je tu le v imenu Učitelja in uveljavlja
svojo voljo ter v ospredje rine sebe, namesto da
bi posnemal Janeza Krstnika, ki je izjavil, da mora
Učitelj rasti, on pa se manjšati. Prav bi bilo, da bi se
tega zavedali tudi današnji kristjani, še posebej pa
njihovi pastirji. Pa ne gre očitati kristjanom, če imajo
svojega dušnega pastirja radi in se z njim pohvalijo
pred drugimi. Hujši so primeri tistih oznanjevalcev,
ki so prepričani, da so nenadomestljivi na svojem
mestu in so se pripravljeni upreti vsaki spremembi.
Taki sejejo veter, pa bodo želi vihar.
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VATIKAN — Papež Frančišek je dan pred godom
nadangela Mihaela, 28. septembra, v nagovoru pri
maši za vatikanske orožnike pred lurško votlino posvaril sodelavce v Vatikanu pred klepetavostjo in
neslogo. Klepetavost mora biti v Vatikanu “prepovedan jezik”, je poudaril.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je 31. oktobra napovedal, da
bo papež Frančišek na svojem prvem konzistoriju
22. februarja 2014, na praznik sedeža apostola Petra, imenoval nove kardinale. Kardinalski zbor šteje
201 člana, od katerih jih ima 109 pravico voliti novega papeža. Med novimi kardinali bosta tudi prefekt
Kongregacije za nauk vere, nadškof Gerhard Ludwig
Müller in novi državni tajnik nadškof Pietro Parolin.
SEUL — Predsednik Papeškega sveta za edinost
kristjanov kardinal Kurt Koch je ob 10. plenarnem
zasedanju Ekumenskega sveta cerkva v južnokorejskem mestu Busan napovedal, da želi papež
Frančišek poglobiti sodelovanje s to ustanovo. Poudaril je, da »potrebujemo novo vizijo edinosti«.
VATIKAN — Papež Frančišek se je 1. novembra ob
koncu opoldanske molitve spomnil tudi 87 beguncev, ki so umrli v nigerijski puščavi od žeje, lakote
in izčrpanosti. Po vsej verjetnosti so hoteli skrivaj
prebegniti v Alžirijo, vendar jih je voznik zaradi
dveh okvar vozila pustil na cedilu.
WÜRZBURG — P. Anselm Grün, svetovno znani pisec priljubljenih knjig (številne od okrog vseh tristo
so prevedene tudi v slovenščino), je gospodarsko
vodenje nemške benediktinske opatije Münsterschwarzach prepustil mlajšemu menihu Christophu
Gerhardu, ki je bil že 17 let njegov namestnik, od
leta 2004 do 2012 pa je bil tudi prior samostana.
VATIKAN — V Vatikanu so v sklopu priprave na
prihodnjo posebno škofovsko sinodo, ki bo od 5.
do 11. oktobra 2014 razpravljala o pastoralnih izzivih družine v okviru evangelizacije, vsem narodnim
škofovskim konferencam poslal katalog z vprašanji
o družini. Škofje naj podrobno opišejo položaj družin z njihovimi težavami in stiskami.
MUMBAI — Skrajneži iz hindujskih vrst so 27. oktobra z grožnjami in udarci privedli na policijsko postajo pastorja binkoštne župnije in njegove sodelavce
ter jih obdolžili skrivnih načinov spreobračanja ljudi.
To je bil že drugi primer nestrpnosti v nekaj tednih.
VATIKAN — Tajnik Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja nadškof José Rodriguez Carballo je zapisal, da
vsako leto redove zapusti več kot 3.000 predvsem
mladih članov. Glavni razlog je zavezujoče življenje
v redovni skupnosti, drugi pa so še življenjska naglica in neobvezujoči sodobni način življenja.
VATIKAN — Kancler papeških akademij, škof Marcelo Sanchez Sorondo, je Nemčiji očital, da podpira trgovanje z ljudmi, ko priznava prostitucijo kot
delo. To je označil kot “strašno”. Po podatkih Global
Slavery Index je po vsem svetu 30 milijonov ljudi,
ki so prisiljenih opravljati razna neprimerna dela.
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NIŠ — Beograjski nadškof Stanislav Hočevar je 26.
oktobra posvetil obnovljeno in preurejeno katoliško
župnijsko cerkev povišanja sv. Križa v Nišu. Zahvalil se je vsem zaslužnim, posebej slikarju p. Marku
Ivanu Rupniku, ki je cerkev opremil z mozaiki, arhitektu Paolu Marcianiju iz Rima in domačemu župniku p. Niku Josiću. Udeležence slovesnosti je v
imenu frančiškanske province Bosne Srebrene pozdravil njen vikar p. Marijan Karaula. V tej župniji so
imeli pomembno vlogo bosanski frančiškani.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je po obisku Nobelove nagrajenke za mir za leto 1991, Burmanke Aung San Suu
Kyi, 28. oktobra pri papežu povedal, da je papež
Frančišek pohvalil njena prizadevanja za demokracijo in mir. Burmanka je na tiskovni konferenci
povedala, da ji je papež dejal, da je potrebno bolj
ceniti ljubezen in razumevanje pri izboljševanju življenjskih razmer narodov.
VATIKAN — Vodilna misel svetovnega dneva mladih od 25. julija do 1. avgusta 2016 v Krakovu bo iz
Jezusovega govora na gori: Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Papež Frančišek želi,
da blagri postanejo “konkreten življenjski program”
mladih, kar je povedal že ob dnevu mladih 2013.
VATIKAN — Papež Frančišek se je 25. novembra
2013 prvič srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Putin je bil doslej trikrat v Vatikanu:
leta 2000 in leta 2003 ga je sprejel v avdienco papež Janez Pavel II., leta 2007 pa papež Benedikt
XVI. Sveti sedež in Rusija imata od decembra 2009
polne diplomatske odnose. Po svoji nemarni navadi
je Putin spet zamudil dogovorjeno uro.
EISENSTADT/ŽELEZNO — Tukajšnji škof Ägidius
Zsifkovics je ob godu sv. Martina, zavetnika Gradiščanskega, njegovo ravnanje postavil za zgled v
času “politično, gospodarsko in ekološko krvavečega sveta”. »Martin iz Toursa je bil ponotranjen človek, živel je iz prave in globoke ljubezni do Boga.«
Iz te je v zahtevnih časih razvil “apostolat, obrnjen
k svetu” in resnično zavzemanje za družbo.
VATIKAN — Papež Frančišek je 8. novembra v nagovoru pri jutranji maši ob evangeljski besedi o nezvestem upravitelju obsodil korupcijo v javnih upravah in podjetjih. Jemanje podkupnine je “zelo grešno
dejanje”. Bog je namreč ljudem naročil, naj svoj denar zaslužijo s poštenim delom in “ne po poteh, ki so
sicer preproste, na koncu pa ti vzamejo vse”.
VATIKAN — Novi vatikanski državni tajnik nadškof Pietro Parolin je 18. novembra nastopil svojo
službo. Kot papež Frančišek bo stanoval v Domu sv.
Marte, tako da mu bo kot drugi človek v Vatikanu
čim bliže pri vodenju Cerkve, posebej kot pomočnik
pri začrtani reformi rimske kurije in številnih drugih
nalogah, ki si jih je zadal papež.
PRAGA — List Lidove Noviny je objavil novico, da
za češkega predsednika Miloša Zemana, ki se je
močno poškodoval pri nočnem padcu v predsedniški
vili Lany pri Pragi, med okrevanjem skrbijo usmiljene sestre sv. Karla Boromejskega. Te redovnice
so že skrbele za nekdanjega predsednika Vaclava
Havla v zadnjih tednih pred smrtjo.
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VATIKAN — Papež Frančišek je 11. novembra v nagovoru med jutranjo mašo obsodil hinavščino in domišljavost med duhovniki in verniki. Opozoril je, da
“pokvarjeni kristjani” in “pokvarjeni duhovniki”, ki ne
živijo v duhu evangelija, marveč posvetnosti, povzročajo veliko hudega Cerkvi. Te osebe živijo “dvojno
življenje”: z eno roko dajejo Cerkvi denar, z drugo
pa ropajo državo in siromake. Zato, če ne obžalujejo
svojega napačnega ravnanja in se ne spreobrnejo,
po Jezusovih besedah zaslužijo hudo kazen.
BAGDAD — Iraški katoliški škofje so obsodili ravnanje tistih tujih veleposlaništev in konzulatov, ki pri
izdajanju vizumom za odhod iz države dajejo prednost kristjanom, saj s tem podpirajo njihovo izseljevanje iz Iraka, namesto da bi se zavzemali za to, da
ostanejo v matični domovini. Mednarodna Karitas je
objavila podatek, da je Irak po strmoglavljenju Sadama Huseina in ameriškega vkorakanja v državo
zapustilo že 800.000 od 1,2 milijona kristjanov. Kaldejski patriarh Louis Raphael I. Sako pa sodi, da jih
je polovico manj, kot navaja Karitas.
RIM — Zgodovinarka Lucetta Scaraffia, redna dopisovalka v Osservatore Romanu, se je v prispevku
za ta list zavzela, da bi v “papežev svetovalni odbor” sprejeli tudi kakšno žensko. Danes je po njenem mnenju to že mogoče. Pri svojem predlogu
se sklicuje na predsednico Gibanja fokolarov Mario
Voce, ki se je tudi pred kratkim zavzela za to.
MEXICO CITY — Družbeno zelo dejavni in tudi kritični mehiški duhovnik in borec za človekove pravice Alejandro Solalinde, ustanovitelj mednarodno
znanega zavetišča za preseljence Bratje na poti, je
obsodil mednarodno trgovino z organi, katere žrtve
so tudi siromašni Mehičani. V mehiški zvezni državi
Oaxaca so našli trupla brez organov, mehiška vlada
pa doslej še ni zavzela stališča do tovrstnih zločinov.
RIM — Dnevnik Corriere della Sera je poročal, da je
italijansko državno tožilstvo po prijetju vrhovnega
predstojnika kamilijanskega reda p. Renata Salvatoreja začelo preiskovati tudi red zaradi domnevnih
sumljivih finančnih poslov; t.j. nakazovanja visokih
vsot denarja na račune pri tujih bankah.
BOGOTA — Nadškof kolumbijske nadškofije Cali Dario de Jesus Monsalve Mejia je za radijsko postajo
RCN izjavil, naj oblasti v zvezni državi Valle de Cauca
zaradi stalnega nasilja razglasijo izredne razmere,
saj vrstijo vsakodnevni umori, ljudje pa izginjajo.
MANILA — Filipinski kardinal Luis Antonio Tagle
je verne Filipince povabil k dnevu posta in molitve
v soboto, 16. novembra, za žrtve zadnjega katastrofalnega tajfuna na Filipinih. Poudaril je, da v tej
hudi preizkušnji za Filipince človek ne sme misliti
toliko nase, kot na druge. »Čas je, da pokažemo
ljubezen, ki je močnejša kot potres ali tajfun. Smo
eno z našimi trpečimi brati in sestrami.«
BEJRUT — Maronitski patriarh Bechara Boutros Rai
je obsodil napad teroristične skupine, sorodne Al
Kajdi, 19. novembra na iransko veleposlaništvo, ki
je zahteval najmanj 23 življenj, 147 ljudi je bilo ranjenih. »Libanon plačuje posledice nerešenega konflikta med Izraelom in Palestino, velikega območnega konflikta med suniti in šiiti in sirske vojne«.
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VATIKAN — Sveti sedež je 18. novembra objavil
novi statut (veljati je začel 21. novembra), ki še
zaostruje boj proti nezakonitim finančnim poslom v
Vatikanu; posebej pa zadeva delo AIF (vatikanskih
finančnih nadzornih oblasti) ter odgovornost predsednika vatikanske banke IOR Renéja Brülharta.
DUNAJ — Izvedenci so na simpoziju s temo “Cerkev in država na ločnici?”, ki ga je ob 1.700-letnici Milanskega edikta v avstrijskem glavnem mestu
pripravil Inštitut za religijo in mir, poudarili, da bi
bilo potrebno temu odloku nameniti več pozornosti
tudi v sodobni Evropi.
VATIKAN — Papež Frančišek je v nagovoru pri
splošni avdienci v sredo, 20. novembra, pohvalil pobudo OZN o “mednarodnem letu družinskih
kmetij”, ki se je začelo 22. novembra. Družina naj
bo »vzor bratstva, šola solidarnega ravnanja, predvsem do šibkih ljudi in ljudi v stiskah,« je dejal papež. »Ta spodbuda mi ugaja in upam, da bo prispevala k podpori družine pri neštetih prizadevanjih za
gospodarsko, družbeno, kulturno in moralno rast
vse človeške skupnosti,« je dejal papež Frančišek.
ZÜRICH — Švicarski pastoralnosociološki inštitut v
St. Gallnu je v dogovoru s predsednikom Švicarske
škofovske konference škofom Markusom Büchlom
organiziral povpraševanje, kaj švicarski katoličani
menijo o zakonu in družini, tudi po spletu. Pri tem
gre za krajšo obliko vprašalnika Tajništva škofovske
sinode v Rimu. Švicarski škofje želijo dobiti odgovore čim večjega števila ljudi.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je 9. oktobra objavil, da je komisija kardinalov za vatikansko mestno državo prejšnji dan potrdila poostritev
zakonodaje zoper pranje denarja v Vatikanu. Novi
predpisi med drugim razširjajo pooblastila vatikanskih finančnih nadzornih oblasti AIF za nadzor vseh
ustanov rimske kurije in vatikanske mestne države.
VATIKAN — Papež Frančišek je 19. novembra
sprejel predstavnike judovstva, islama in evangeličanstva iz Latinske Amerike, ki so se udeležili konference o dialogu na Dunaju. V pogovoru je obsodil
motenje spominskega bogoslužja v Buenos Airesu,
pri katerem so se spominjali napadov na Jude novembra 1938. Bogoslužje je motila skupina, ki jo je
vodil duhovnik iz lefebvrovske skupnosti.
DUNAJ — Avstrijski katoliški redovi državljane Avstrije pozivajo k podpisu spletne peticije “Proti nečlovečnosti”, ki od prihodnje vlade zahteva, da spremeni svojo politiko do prosilcev zatočišča v Avstriji.
BUDIMPEŠTA — Generalni relator izredne škofov
ske sinode o dušnopastirski oskrbi družine jeseni
2014, madžarski kardinal Peter Erdö, je izjavil, da
mora Cerkev resno vzeti sedanje življenjske razmere družine, pri tem pa ne pozabljati tudi na druge. Družina je danes “pred velikimi izzivi”.
RIM — Nova knjiga o papežu Frančišku z naslovom “La lista di Bergoglio” (napisal in predstavil
jo je časnikar Nello Scavo) prinaša okrog dvajset
pričevanj, kako je Jorge Mario Bergoglio kot jezuitski provincial reševal življenje ljudi za časa vojaške
diktature v Argentini. Scavo je ob predstavitvi knjige izjavil, da jih je rešil gotovo več kot sto.
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IGNACIJ KNOBLEHAR
misijonska postaja v gondokoru. Vincova smrt
nadaljevanje
Dne 20. januarja je prišlo dvanajst barijskih po
glavarjev in mnogo ljudstva v Gondokoro na svečano
zborovanje. Knoblehar je dal postaviti svoj krasni
šotor, ki o mu ga bili napravili na Dunaju. V snežnobeli obleki je stopil prednje. V roki je držal palico
s križem na vrhu. Povabil je poglavarje v šotor in
podaril vsakemu dolgo modro obleko in tarbuš. Posedli so po tleh, potem pa drug za drugim vstajali
in govorili. Radi dovoljujejo belim možem, da se
naselijo med njimi, postavijo hišo, sadijo drevesa,
obdelujejo zemljo in poučujejo njih otroke. Ako
res nimajo s Turki nič skupnega, jih bodo vzeli v
varstvo. – Potem je po arabsko govoril Knoblehar.
Vinco, ki je bil za tolmača, je prevajal njegov govor
stavek za stavkom na barijski jezik. Zahvalil se jim
je za zaupanje in jim natančneje razložil, kaj želi in
pričakuje od njih. Svečano jim je zatrdil, da nimajo
in ne bodo imeli s turškimi trgovci nobenih zvez in
dogovorov; o tem se bodo tudi sami prepričali.
Za zemljišče, ki bi naj na njem stala misijonska
hiša, je stari Lutveri zelo veliko zahteval. Zaradi
pregoste naseljenosti je bila zemlja tam res draga.
Končno so se zedinili: Lutveri je dobil polno bučo
steklenih biserov. Kupna pogodba je bila spisana v
barijskem jeziku; kdo ve, ali je bila kakšna listina
do takrat že napisana v njem? Pod pogodbo so bila
napisana imena poglavarjev. Knoblehar je vsakega
pri njegovem imenu podkrižal, poglavar je pri tem
položil prst na njegovo pero.
S tem nakupom sta Knoblehar in Vinco uredila
zelo važno in težko zadevo. Oba sta bila vesela.
Zemljišče je bilo za misijonsko stavbo zelo primerno;
nekaj ga je ležalo na visoki obali, nekaj pa niže ob
vodi, kjer ga bo lahko namakati.
Pozneje je pa misijonar Kaufmann pisal na Dunaj,
da Vinco in Knoblehar nista imela posebno srečne
roke, ko sta izbrala Gondokoro. V bližnji okolici ni bilo
lesa za stavbe in ne za kuhinjo; morali so ga dovažati
pet ur daleč. Zemlje ni bilo mogoče dokupiti in jo preorati za njive, ker je je bilo še za domačine premalo;
mogli so se preživljati samo z največjo pridnostjo.
Naprej proti vzhodu je pa bil svet nerodoviten in
peščen, ker so ga izprale povodnji Belega Nila.

Že tri dni nato je pa misijonarje zadel silen udarec:
njihov mladi, preizkušeni tovariš Angel Vinco je umrl.
Po sklenjeni pogodbi je začel tožiti, da ga zelo boli
glava in želodec. Spet je nastopila mrzlica. Začel je
tudi bljuvati. Neprestano bljuvanje ga je tako zdelalo in zmučilo, da črncev niti videti ni smel. Prosil
je, naj ga takoj odpeljejo nazaj proti Evropi, da se
bo v domačem zraku popravil, kakor se je enkrat
že bil. Knoblehar mu je skušal dopovedati, da naj
toliko časa počaka, da se mu stanje izboljša. Pa ga
ni poslušal: prosil jih je in silil. Prav takrat je plula
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mimo ladja, namenjena v Egipt. Njen lastnik Hagi
Ibrahim je na Knobleharjevo prošnjo sprejel Vinca
nanjo. Odplula je; zaradi premajhne vode se je pa
morala še isti večer vrniti. To je bolnega Vinca strlo,
moči so mu vidno pešale. Podelili so mu svete zakramente. Drugi dan, na pepelnično nedeljo, je pa ta
znameniti duhovnik umrl. Kakor je bil p. Ryllo prva
misijonska žrtev v Kartumu, tako je bil Vinco prva
žrtev v Gondokoru. Oba sta dala življenje za misijon, ki se je na obeh postajah šele začenjal. Vinco
je bil tudi prva žrtev veronske misijonske družbe.
Kocjančič je zapisal (Zgodnja Danica 2. decembra
1853): »Sleherni, ki je poznal tega trdnega moža,
je od njega pričakoval veliko sadu za misijon, posebno ker je barijski jezik že dobro znal. Barijci so
ga imeli radi.«
Dovjak ga je pokopal v Marču zraven njegove
koče brez večjih slovesnosti, da bi se pogani, kar
jih je bilo zagrizenih, preveč ne razburjali. Kmalu po
pogrebu pa je s pogorja Belenjan prišlo precej ljudi.
V znak žalovanja so po svoji navadi pri njegovem
grobu vso noč vpili in vihteli sulice.
Knobleharja je Vincova smrt silno potrla. Izgubil
je mladega, krepostnega, za misijonsko delo zelo
sposobnega in gorečega sodelavca, ki mu je bil v
zvestem prijateljstvu brezmejno vdan. Njegovih
dragocenih izkušenj in nasvetov bi bil on in ves
misijon silno potreben.
Teden dni po njegovi smrti je o bridki izgubi obve
stil rimsko kongregacijo. Dodal je tudi poročilo o delu
misijona. Predstojnik kongregacije mu je odpisal 7.
junija. Pravi, da je z žalostjo bral o prezgodnji smrti
Vinca, ki ga je pač poznal s Propagande. Bral je o
stanju misijona, ki daje upravičeno upanje na uspehe.
Knobleharja je prosil, naj mu sproti poroča o napredovanju misijona, in mu prosi božjega blagoslova.
Po Vincovem pogrebu se je Knoblehar z vsemi
svojimi ljudmi in z vsem blagom odpeljal na Jutranji
zvezdi iz Marča v Gondokoro. Na drugi ladji so pelja
li s seboj les, slamo in drugo, kar bo potrebno za
gradnjo misijonskih stavb. Začeli so s pripravami.
Črnci, ki so hodili gledat misijonsko dahabijo, so se
jim kazali sovražne; Knoblehar jih je pa znal vselej
pomiriti s prijaznim pogovorom in darovi. Darovi in
spet darovi!
Najprej so postavili hlev in začasno stanovanjsko
hišo za misijonarje, štiri zamorske gojence, za hišne
služabnike in za ladjarje. Postavili so tudi zasilno
bolnišnico, saj je bil skoraj zmerom kdo bolan. Bližal
se je namreč deževni čas, ki tam traja od marca do
konca septembra in ga uvajajo hladni vetrovi; v njih
se prepoteni delavec zelo lahko prehladi in potem
oboli v vratu, pljučih ali na prebavilih. – Posadili in
posejali so polovico prostora, odmenjenega za vrt.
JANUAR 2014

Niko Kuret

TRIKRALJEVSKE JEDI
Velik praznik, kakršen je razglašenje Gospodovo,
je povsem naravno terjal na biljo (vigilijo, predvečer)
post. Še dolgo so vsaj na večer pred sv. kralji uživali
samo mrzlo večerjo (stiška okolica). V ljubljanski
okolici je prišla ta večer samo mlečna kaša na mizo
(Dobrunje), prav tako na Dolenjskem (Rob) in na
Notranjskem (Knežja njiva pri Starem trgu).
Pozornost vzbuja šega, da oddelé iz skupne
sklede nekaj kaše v posebno skledico in to postavijo na mizo, zraven pa prilože tri žlice, da bi prišli
“trije kralji” kašo jest. Šega je – po poročilih sodeč
– na Slovenskem redka; znana je bila v neposredni
ljubljanski okolici, v Zadobrovi, kjer so jo opustili
šele v štiridesetih letih 20. stoletja. V osemdesetih
letih 19. stoletja je poročal o njej J. Navratil kot o
posebni navadi goriških Slovencev, »pa v jedini vasi
na Kamnu, uro od Kobarida. Zvečer pred sv. 3 kralji
skuhajo skledo močnika, prineso na mizo, a poleg
sklede polože še tri žlice. Drugi dan pa jé vsak izmed družine z vsemi 3
žlicami – v spomin treh
darov sv. treh kraljev.«
Šego potrjuje poročilo iz novejšega časa
(Möderndorfer, 1948):
»Močnik kot obredna
jed se je ohranila v Kamnu pri Kobaridu še do
dandanes. Ta močnik
pojedo sedaj na tri kralje pri kosilu in zajema
vsakdo z vsemi tremi
žlicami. Šele potem, ko
pospravijo ta močnik,
jedo še druga jedila.«
Navratil dodaja (1886)
svojo razlago: »Dozdeva se nam, da je bila to iz
početka daritev, namenjena sv. 3 kraljem.«
Danes bi našli drugačno razlago: močnik z žlicami
je namenjen rajnikom, ki se to noč – zadnjo “volčjo
noč” – vračajo domov. Toda v naši soseščini na nemškem Štajerskem smo naleteli na močno podobno
šego, kjer pa je tisti, ki mu je jed namenjena, čisto
določen in kjer z žlicami tudi vedežujejo. V goste
prihaja po tamkajšnji veri – Pehtra, a po legi žlic
sklepajo o usodi posameznikov. Žlice namreč prislonijo na skledo mleka, v katero so prej nadrobili
kruh in ki so ga imeli za večerjo. Nekaj ga je treba
pustiti za Pehtro. Tisti, čigar žlica zdrsne v skledo,
bo v prihodnjem letu umrl. Ponekod verujejo, da
Pehtra zajame nekaj mleka z vsemi žlicami. Zjutraj
je treba na tešče pojesti tri žlice preostalega mleka.
Prav gotovo sta bili ta vera in šega znani po vsem
slovenskem Pehtrinem območju.
V Dražgošah pečejo za sv. tri kralje medene podobnjake, male kruhke v podobi krajčka. Svoje dni
je moralo dati dekle svojemu fantu ta dan tri reči:
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krajček, tobak in mehur. Mali kruhek so pekli še
med obema vojskama za trikraljevski praznik tudi v
ljubljanski okolici. Podobnjak je bil okrogel, podoben
torti. V testu so bile rozine, vmešano je bilo s sladkorjem, medom in raznimi začimbami. “Kruhek” je
imel okus in barvo lecta, medenjaka. Bil je okrašen,
na vrhu je imel zataknjen šopek iz umetnih “rož”. V
gostilnah so ga postavili zvečer fantom na mizo, da
so ga izdražili, izdraženi znesek pa so zapili. Vendar
so “kruhek”, čeprav je bil izdražen, razdelili med
vso družbo.
Na Tolminskem so dekleta o sv. treh kraljih ob
materini peki spekla zase prav majhne potičke.
Skrbno so jih spravile in na dan sv. treh kraljev še
posebno varno skrile. Za praznik so prihajali namreč
fantje k hiši vasovati in so bistro stikali za potičkami.
Dekle pa je namenilo potičko le tistemu, za katerega
ji je gorelo srce. Ta jo je dobil in tako se je odkrila
ljubezen, ki premnogokrat sicer ni prišla na dan.
Na Dolenjskem (pod
Kumom) pečejo o treh
kraljih pogačo iz bobove moke in jo imenujejo še zdaj “bobov ded”.
Na Štajerskem, v
ptujski okolici, se na
večer pred sv. tremi
kralji gostijo. Na mizo
pridejo ajdove pogače,
s sirom in vrhnjem polite, zraven pa spražene “žabe”, kakor imenujejo koščke mesa, ki
Mlečna
so še ostali na slanini,
kaša
pa jih zrežejo z nje,
preden jo zmeljejo.
V Savinjskih planinah pripovedujejo, da so hodile
Žal žene ljudem pravit, kdaj bodo umrli. K nekemu
staremu možu v Bočni so prišle pozimi neki večer
in mu naznanile, da bo čez tri dni umrl. Napoved se
je uresničila.
Ta ljudska vera se je prenesla sčasoma na sv. tri
kralje. Po vsem Slovenskem je znano, da pridejo
človeku trije kralji povedat, kdaj bo umrl, če se je
njim na čast postil od svojega sedmega leta dalje.
Na Gorenjskem (Kamnik) in na Dolenjskem pravijo:
trije kralji se oglasijo svojemu častilcu tri dni pred
smrtjo. Prav tako verujejo v okolici Laškega. Na
Krasu se je treba postiti ob samem kruhu od sedmega leta dalje (Dutovlje). Tudi v Prekmurju začno
s postom v sedmem letu, sv. trije kralji pa tam ne
povedo človeku samo, kdaj bo umrl, ampak mu tudi
oznanijo ali bo prišel v nebesa ali v pekel. V Savinjski
dolini se je treba postiti samo na biljo pred njihovim
praznikom. Belokranjci se postijo kar tri dni pred
praznikom. Opoldne je dovoljen samo grižljaj kruha
in kozarec vode, zvečer pa prav malo tople hrane.
7
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Dražgoški
kruhek

Trije kralji potem naznanijo en dan pred smrtjo, da
se bliža zadnja ura. To vero je živo pokazal v svoji
baladi “Sveti trije kralji” Oton Župančič. Pri kmečkem
krčmarju se v viharni noči oglase sv. trije kralji in
ga bude. Mož je na smrt bolan in se mu blede. V
blodnjah vidi sv. tri kralje, ki so brez besed sedli za
mizo. Postreči bi jim hotel, ženo priganja, naj se v
kuhinji zasuče, njih molk ga vznemirja:
»No, baba, obrni se vendar urnó,
sveti trije kralji so lačni zeló,
sveti trije kralji hudo se držé…
sveti trije kralji … kaj hočete? …«
Sveti trije kralji sedijo:
velike votline so njih oči,
na licih mesa ne kože ni,
in vanj, in vanj strmijo …
Slutnja smrti in groza pred njo ki se počasi prebu
jata v bolniku, dobivata v prividu pošasten izraz.
Sveti trije kralji so nenadoma okostnjaki ki se nato
oglase z votlim, nizkim glasom:
… vsi trije naenkrat: »Saj vabil si nas!«
Prehod iz starega v novo leto je nad vse primeren
za čaranje in vedeževanje. Nekaj tega je obviselo
tudi na prazniku treh kraljev.
Pravzaprav sodi že “pobožni” post, ki smo o njem
pravkar govorili, semkaj. Toda post pred sv. tremi
kralji svetujejo Prekmurci tudi strahopetcu, da ga
mine strah. Tudi tek od maše je na Dolenjskem
(Šentjurij pod Kumom) čarovno sredstvo, danes
sicer dopušča prvemu, da sme pojesti vse dobrote,
ki so na mizi – in si s tem prilastiti vse blagoslove,
ki jih je skrivnostna sveta noč podelila jedem.
“Voda treh kraljev” (voda, blagoslovljena na praz
nik sv. treh kraljev) se skoraj po vsem Slovenskem
uporablja pri ženskah, ki žele odpraviti telesni plod.
Kadar namreč opazijo, da si taka ženska skrivaj kuha
čaje, ki naj povzroče splav, skrivaj prilivajo v čas “vodo
treh kraljev”. Tako izgubé čaji svojo moč in splava ni.
Na večer pred sv. tremi kralji v Poljanah pri Škofji
Loki in morda tudi drugod po Slovenskem otresajo
sadno drevje, da bi bilo prihodnje leto bolj rodovitno.
Kdor na sveti večer, na večer ob novem letu in
pred sv. tremi kralji tako daleč od hiše gre, da pe8

telina peti ne sliši, pravijo, vse reči zve, ki se bodo
zgodile v prihodnjem letu.
Da imajo tudi dekleta, ki se žele možiti, ta dan
nekaj opravka, ni nič čudnega.
Na Štajerskem (Središče) gredo dekleta navsezgodaj bosa po vodo v bližnji potok, čeprav vse
poka od mraza – tako si pripravijo ženitovanje v
prihodnjem pustu. V tej vodi se morajo nato umiti
vsi domači. Pravijo namreč, da ima ta voda zdravilno moč v sebi: kdor se v njej umije, se ga ne bodo
prijele gobe ali kaka nalezljiva bolezen…
V Beli Krajini se dekle posti tri dni pred sv. tremi
kralji. Tako dobi fanta, ki si ga želi.
Vedeževanje s poleni se ponovi ponekod na Gorenjskem (Gorenja vas). Dekle gre in zagrabi naročaj
drv. Če so na pare, se bo omožila.
Tudi čaranje z vrvjo je znano. V okolici Laškega
se je na sv. treh kraljev tisti, ki si je želel poroke,
malo bolje oblekel, vzel vrv in šel v cerkev. Tam se
je ogledal, katero si bo izbral, in tisto je dobil.
Smrt ali “pir” napoveduje “belica” (rumena sliva)
v Beli Krajini, če cvete na sv. tri kralje.
Vreme sv. treh kraljev napoveduje zdravje in
bolezen, življenjsko usodo in smrt …
Na Loškem (Malenski vrh) pravijo: Kralji se vrnejo, zimo obrnejo. In tudi: Sv. trije kralji bodo sneg
pripeljali (Četena ravan).
Če božičnik zmrzne, potem rada tudi pšenica
pozebe (okolica Laškega).
Če na treh kraljev dan sonce sije, mora stati
živina pri svetlih (praznih) jaslih (Slovenske gorice).
Podobno: Če je na tri kralje jasno, so vse leto prazne
jasli (Četena ravan). In še: Če na tri kralje na jasnem
sonce vzhaja, hlapec vriska (ker bo dosti žita), vol
pa piska (ker bo malo krme).
V Prekmurju (okolica Lendave) so obetali kolero,
če so bili trije kralji megleni. Na Štajerskem (okolica Laškega) pa jutranja megla na treh kraljev dan
napoveduje, da tisto leto ne bo jabolk.
Dež o treh kraljih (“če teče voda po žlaku”) obeta
v Prekmurju (okolica Lendave) dobro letino. V Beli
Krajini pa pomeni dež “med božiči”, da bo živini
primanjkovalo krme.
Za sklep pa še drobec ljudske astronomije: O
treh kraljih se dan toliko podaljša, kolikor petelin
zazeva (Četena ravan nad Škofjo Loko), ali kolikor
petelin poskoči, na Koroškem pa se podaljša za en
petelinov “korákelj”…
Bobov ded

JANUAR 2014

sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
i. poglavje

BOŽJI ČASI

“ V E R S KO ” Ž I V L J E N J E I Z R A E L A
Ugotovili smo, da je vera določala in nadzorovala
vsakdanje življenje izvoljenega ljudstva do najmanjših podrobnosti. Videli smo, da so Postava in njeni
komentatorji posegali
v vsa področja bivanja,
da so dajali čisto verski
pomen hiši, obleki in
hrani ljudi, da so urejali človeške odnose,
odnose v družini, pri
delu, odnose v družbi,
da so določali način
vzgoje, kot tudi sredstva izražanja misli.
Skratka, postavljali so
posameznika od rojstva do smrti v okvir,
iz katerega se ni znal
izviti brez težkih kazenskih sankcij. “Civilna”
oblast je bila istočasno
verska oblast in civilna
zakonodaja ni bila nič
drugega kot priličenje
Božjemu zakonu.
Zapadnjaku našega časa je zelo težko
razumeti in se sprijazniti s takim načinom,
tudi če je veren. Način
življenja srednjeveškega kristjana sicer ni bil
dosti drugačen, vendar pa
je bil duh, v katerem se je
uresničevala podvrženost ukazom vere, dokaj daleč
od temeljitega in togega judovskega legalizma. Toda
odkar katedrale niso več bele in predvsem po “razsvetljenskem stoletju”, se je začel razvijati v družbi

nek proces laizacije, ki v naših dneh v glavnem dela
nesmiselno in nesprejemljivo to neprestano poseganje vere v življenje. Še posebno, ko toliko kristjanov
živi v nekakšni duhovni
“dihotomiji” (zmota, ki
je učila, da ima človek
dve duši, op. ur.), ki za
pira vero na neko ločeno
področje – kot tisti, ki
se poroči ali da krstiti
svoje otroke, ali hoče
krščanski pogreb, ne
da bi si v vsakdanjem
življenju dovolil kakršen koli zunanji izraz,
prakso ali moralo. Za
Juda v Jezusovem času
bi bila taka delitev pohujšljiva; bolje rečeno,
niti predstavljati si je ni
mogel.
Ko si torej hočemo
ogledati “versko življenje” Izraela v njegovih
zunanjih izrazih, ne
smemo izgubiti izpred
oči, da je bilo vse njihovo življenje “versko”
v polnem pomenu besede. Prazniki, verski obredi, zbiranja v
shodnici niso neka vrsta
oklepajev v vsakdanjem
življenju, ampak so del
njega in izhajajo iz istega duha, ki ureja vse dogodke. So najbolj slovesni izrazi neke vere, ki po
besedah psalmsta »premišljuje njegovo postavo
podnevi in ponoči« (Ps 1,2).

MOLITVENI NAMENI

ZA JANUAR 2014

Splošen: Da bi podpirali pravi gospodarski razvoj v spoštovanju dostojanstva vseh ljudi in vseh narodov.
Misijonski: Da bi kristjani različnih veroizpovedi mogli napredovati k edinosti, ki jo hoče Kristus.
2014 JANUAR
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

VII.
STRAH ZA NAŠE ODNOSE

Strah, da bi bil zapuščen, često škoduje našim
odnosom, našim prijateljstvom, družini. Vendar pa
ima strah za naša partnerstva še neko drugo razsežnost, ki nastopa zelo pogosto. To je strah, da
bi odnos ne uspel in da bi se ljubezen, ki jo čutim
zdaj, izgubila in bi odnos prešel v rutino ter postal
neko nemo skupno bivanje. Da bi si ne imeli nič
več povedati. In bojimo se, da bi se odnos nekoč
dokončno razdrl. Ali da bi drugemu ne imeli nič več
dati. Kaj ni takrat nevarno, da bi se on zaljubil v
drugo žensko ali ona v drugega moškega? Ta strah
samo hromi naše odnose. Drugemu hočemo v vsem
ugoditi. Vendar kmalu opazimo: to odnosu ne koristi.
Drugi nas potem skoraj ne opazi več, saj bi rad imel
nasprotje in ne nekoga, ki mu izpolni vsako željo.
Je pa še nek drug strah, ki moti naše odnose.
Večkrat pričakujemo od svojega partnerstva preveč.

Od partnerja pričakujemo, da nam bo nudil popolno
oporo, popolno ljubezen, popolno varstvo. Toda s
tem drugega preobremenjujemo, kajti človek nam
nikoli ne more dati nekaj povsem popolnega. To
zmore edino Bog. Če pričakujem od drugega popolno oporo, potem se ga oklepam. On naj pomiri
moj globoki strah pred izgubo opore. Toda on čuti
to pričakovanje kot prezahtevno in se raje potegne
nazaj. To pa moj strah ponovno okrepi. Vsak človek
si želi opore in varstva, varnosti in zanesljivosti.
Strah, da bi tega ne doživljali, pa poskušamo premagovati tako, da to oporo in varstvo pričakujemo
od nekega človeka. To je pa kakor začaran krog:
čim močneje se ga oklepamo, tem večji postane
strah, da bo drugi razočaral naša pričakovanja in da
ostanemo s svojimi pričakovanji sami. Ta pot torej
ne vodi nikamor.

Jezus nam kaže neko drugo možnost, kako naj ravnamo s strahom v svojih odnosih. »Kdor ima rajši
očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden«
(Mt 10,37). To so besede, ki mnogim prej
povzročajo, kakor pa pomirjajo strah. Jezus
nam hoče s temi trdimi besedami odpreti oči,
da bi z odnosi ravnali pravilno. Noče zrušiti vrednosti družine ali izničiti naše ljubezni
do staršev ali otrok. Vsekakor se zaveda, da
smo v nevarnosti, da bi se teh odnosov oklepali preveč krčevito. Kdor je kot sin ali hči
preveč navezan na mater ali očeta, tega hromi strah, da bi ju izgubil. Ta je v nevarnosti,
da bo z vsem svojim ravnanjem krožil okrog
staršev, samo da bi jim ugajal. Ima občutek,
kakor da bi ne mogel živeti naprej, če bi starša umrla. S tem pa samega sebe onemogoča, da bi naredil to, kar pričakuje od njega Bog. Ni odprt za klic, ki je namenjen njemu samemu. Kdor
kroži vselej samo okrog drugih, ta zgreši lastno življenje.

l

l

Problemi so kot na dlani in posledice so očitne:
strah glede staršev lahko hčerko ali sina onesposobi,
da bi se od njih ločila in ustvarila neko partnerstvo.
In ko takšni ljudje najdejo nekega partnerja, poročijo
včasih očeta ali mater in ne moža ali žene, ki jo ljubijo. Žena se ne more zbližati z možem, ki je še vedno

l
Kako ravnati s takim strahom v odnosih? Tudi na
to vprašanje najdem zdravilne napotke v opazovanju
Jezusovega ravnanja.
Jezus se na strah do odnosov ne odziva s tem, da
bi nam moralizirajoče klical, naj se bolje razumemo
in se naučimo pogovarjati drug z drugim, češ da bo
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l
navezan na svojo mamo. Mož ne doseže žene, ker
ona poveličuje očeta, proti kateremu nima on nobenih
možnosti. Če strah veže zakonske partnerje na starše,
ovira nek nov odnos v zakonu. Drugemu se v njegovi
drugačnosti in novosti ne more prepustiti. Kdor pozna
le odnos do staršev, tega je vsega drugega strah.

l

l
odnos potem že zopet dober. Strah nam odvzema
s tem, da vrednost odnosov relativizira. Odnosi so
del življenja. Bistveno pa, ki leži v duši vsakega
posameznika, je njegovo sporočilo. Vsak izmed
nas ima v sebi nekaj, kar ga dviga nad odnose:
to je Božje jedro v nas, Božja poklicanost. Vsakdo
JANUAR 2014

prejme od Boga klic, ki mu mora slediti. Konkretno
to pomeni: v zakonu so lahko tudi obdobja, v katerih se zanimam bolj za ta notranji klic kakor pa za
odnos. Skrbim zase, in ko sem zopet v soglasju s
samim seboj, se morem zopet posvetiti drugemu.
Tako sam nisem vedno osrediščen na strah, da se
more odnos ponesrečiti, da bi me drugi ne razumel

ali da bi se drugi morebiti odločil drugače. Če vem
za svojo najbolj notranjo poklicanost, zaupam, da bo
našel svojo poklicanost tudi drugi. In če živi vsakdo
v sozvočju s svojim najbolj notranjim jedrom, bo
možno tudi neko novo sožitje, vendar sožitje, ki ne
bo zaznamovano s strahom in previdnostjo, temveč
s širino in svobodo, z zaupanjem in ljubeznijo.

Da bi se izognili nesporazumu: Jezus od nas ne zahteva, da bi zapustili starše, temveč da bi ljubili
njega bolj kot starše. Kaj to natančno pomeni? To pomeni, da je v nas nekaj, kar postane pomembnejše
od staršev. Je Božja poklicanost, slutnja, da naj sledimo notranjemu glasu. Luka je to osvoboditev od
staršev predstavil v dveh majhnih prizorih. Ko je Jezus rekel nekemu mlademu možu, naj mu sledi, je ta
odgovoril: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi
pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« (Lk 9,59-60). Mladi mož je hotel slediti
Jezusu, hotel pa je čakati tako dolgo, dokler bi njegov
oče ne umrl. Dokler je oče živel, je hotel delati, kar
mu je naročal oče. Jezus pa mu je pojasnil: na ta
način ne boš šel nikoli po svoji lastni poti. Strah pred
očetovo presojo te bo zadrževal, da bi sledil svoji
najbolj notranji poklicanosti. Še celo ko bo oče umrl,
te bodo njegova merila še naprej določala. Sin pa ne
bo svoboden, da bi šel po svoji lastni poti. Pri vsem,
kar bi delal, bi čakal na očetovo odobritev. Nasproti
življenju, ki ga od nas zahteva Bog, je odvisnost od
očeta nekaj mrtvega.
In drugi primer: nek mož pride k Jezusu in mu
reče: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da
se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je
dejal: »Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo« (Lk 9,61-62). Ta
mož je hotel slediti svoji najbolj notranji poklicanosti.
Najprej pa se je hotel posloviti od svoje družine in jo prepričati, da je njegova pot pravilna. Toda Jezus ga
vabi, naj se odpove strahu pred presojo svoje družine in gre po poti, ki jo v notranjosti čuti kot pravilno.
Poznam mnogo mladih ljudi, ki govorijo o tem, da bi radi šli po svoji lastni poti. Skrivoma pa upajo, da
vsi – še zlasti lastna družina – to pot odobravajo. Jezus nas opogumlja, da se ločimo od mišljenja drugih
in gremo svojo lastno pot. Samo pot v svobodo nam odvzema strah pred mnenjem drugih. Vrednost naše
osebe pa ni vezana na pogoj, da drugi sprejmejo našo najbolj notranjo življenjsko odločitev.

l
Seveda vemo: otroci se pogosto bojijo za svoje
starše in ravno tako starši za svoje otroke. Poznam
mnogo staršev, ki se bojijo, da bi se otrokom moglo
kaj zgoditi. Neka mati se boji voziti avto, če sta v
njem tudi oba otroka. Lahko bi povzročila ali doživela
nesrečo, pri kateri bi lahko njena otroka umrla ali
bila poškodovana. Ta strah lahko dobro razumem.
Mati nima nobenega jamstva, da se ne bo zapletla
v kako prometno nesrečo. Toda njen strah prehaja
včasih v pravo stisko in čuti, kako jo ravno strah pri
vožnji notranje zavira in jo dela nepozorno. Tako se
boji, da se bo njena predstava o nesreči prelila v
samo sebe izpolnjujočo prerokbo. Vsi poskusi, da bi
strah obdelali zdravstveno, so do zdaj propadli. V
pogovoru govori o nekem “trapastem strahu”, ki jo
tu spremlja. Odgovorim ji, da je “trapasto” razvred
notenje samega sebe. Strah je preprosto tu. In sme
biti tu. Lahko jo vodi k temu, da bo vozila skrbno in
pozorno. To bojazen naj vzame kot prijateljico, ki
jo bo vselej znova spominjala, naj za svoja otroka
in svojo vožnjo prosi Božji blagoslov. In naj ji bo
vedno jasno, da so ji bili njeni otroci podarjeni in
da končno pripadajo Bogu in ne njej. Tako jo strah
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spominja na to, pa prepusti otroke zaupanju v Boga
in se tudi sama zaupa Bogu. Tudi tukaj gre torej za
to, da odnos do strahu načelno postavimo na neko
drugo raven.
Jezus na strah staršev za svoje otroke odgovarja
s tem, da jih opozarja na njihovo razmerje do sebe.
Tudi starši imajo neko Božje jedro in neko Božjo
poklicanost. Oboje naj bi vzeli še pomembneje kakor odnos do otrok. Ne gre za to, da naj starši za
otroke ne bi skrbeli ali jih ne ljubili. Vedno pa naj
vedo, da gre končno tudi njim za Božje kraljestvo.
V tem se odloča, ali njihovo življenje uspe. In Božje
kraljestvo jim ne bo odvzeto, celo če izgubijo svoje
otroke. To se zdi za starše, ki so izgubili otroka, slaba tolažba. Jezus jim nikakor ne odreka njihovega
žalovanja, temveč jih spominja, naj se razveselijo
svojih zdravih otrok.
Vedno naj bi mislili na to, da njihovi otroci niso
njihova lastnina, temveč da jih morajo izpustiti in
prepustiti Božjemu klicu. Samo takrat bodo do njih
pravični. In šele takrat se bodo osvobodili strahu,
da bi njih njihovi otroci lahko nekoč zapustili, da bi
šli za svojio lastno poklicanostjo.
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CERKEV KOT BOŽJA DRUŽINA
Ko govorimo o skrivnosti Cerkve, skrivnosti, ki jo
vsi mi živimo in smo njen del, se je treba ustaviti pri
nekaterih izrazih, ki so v besedilih II. vatikanskega
koncila.
Prvi izraz je: Cerkev kot Božja družina.
Večkrat sem v teh mesecih namignil na priliko
o izgubljenem sinu, ali bolje, o usmiljenem očetu
(prim. Lk 15,11-32). Mlajši sin zapusti očetovo hišo,
zapravi vse in se odloči vrniti, ker se zaveda, da je
ravnal napak. Nima se več za vrednega biti sin in
misli, da bi lahko bil sprejet kot služabnik. Nasprotno
pa mu oče teče naproti, ga objame, mu vrne dostojanstvo sina in naredi praznovanje. Ta prilika kot
tudi druge v evangeliju
dobro označujejo Božji
načrt za človeštvo.
Kakšen je ta Božji
načrt? Načrt je narediti
iz nas vseh eno edino
družino njegovih otrok,
v kateri ga vsakdo čuti
bližnjega in se kot v
evangeljski priliki čuti
ljubljenega, čuti top
lino Božje družine. V
tem velikem načrtu je
korenina Cerkve, ki ni
organizacija, rojena iz
dogovora nekih ljudi,
ampak je – kot je tolikokrat spomnil papež
Benedit XVI. – Božje
delo. Rodi se prav iz
tega načrta ljubezni, ki
se postopno uresničuje
v zgodovini. Cerkev se rodi iz želje Boga poklicati
vse ljudi v skupnost z njim, v prijateljstvo z njim,
še več: biti deležni kot sinovi njegovega lastnega
Božjega življenja. Sama beseda “Cerkev”, v grščini
“ekklesia”, pomeni “sklicanje”: Bog nas kliče skupaj, spodbuja, da bi stopili ven iz svoje zasebnosti,
iz teženja, da bi se zaprli sami vase in nas kliče, da
bi bili del njegove družine. Bog nas je ustvaril, da
bi živeli v odnosu globokega prijateljstva z njim in
tudi, ko je greh prelomil ta odnos z njim, z drugimi
in z ustvarjenim svetom, nas Bog ni zapustil. Vsa
zgodovina odrešenja je zgodba Boga, ki išče človeka, mu nudi svojo ljubezen, ga sprejema. Poklical je
Abrahama, da je bil oče mnogih, izbral je izraelsko
ljudstvo, da je sklenil zavezo, ki naj objame vse narode in je poslal ob polnosti časov svojega Sina, da
bi se njegov načrt ljubezni in odrešenja uresničil v
novi in večni zavezi z vsem človeštvom. Ko beremo

evangelije, vidimo, da Jezus zbira okrog sebe majhno skupnost, ki sprejema njegovo besedo, mu sledi
in deli z njim njegovo pot, postane njegova družina
in s to skupnosti pripravlja in zgradi Cerkev.
Odkod se torej rodi Cerkev? Rodi se iz najvišjega
dejanja ljubezni križa, iz odprte Jezusove strani, iz
katere tečeta kri in voda, simbol zakramentov evharistije in krsta. V Božji družini, v Cerkvi je življenjska
tekočina Božja ljubezen, ki se uresničuje v ljubezni
do njega in do drugih brez razlikovanja in mere.
Cerkev je družina, v kateri človek ljubi in je ljubljen.
Kdaj se na zunaj pokaže Cerkev? Pokaže se,
ko dar Svetega Duha napolni srca apostolov in jih
prisili, da gredo ven in
začno hojo oznanjevanja
evangelija, razlivanja
Božje ljubezni.
Tudi danes nekate
ri pravijo: »Kristus da,
Cerkev ne«. Enako ne
kateri pravijo: »Verujem
v Boga, ne pa v duhov
nike«. Ampak ravn o
Cerkev je tista, ki prinaša Kristusa in nas
vodi k Bogu; Cerkev je
vélika družina Božjih
otrok. Seveda ima tudi
človeške vidike. Tisti,
ki jo sestavljajo, pastirji in verniki, imajo
napake, nepopolnosti,
grehe. Tudi papež jih
ima, pa še koliko. Toda
lepo je, ko se zavemo,
da smo grešniki in najdemo usmiljenje Boga, ki
vedno odpušča. Ne pozabite: Bog vedno odpušča
in sprejema v svoji ljubezni do odpuščanja in usmiljenja. Nekateri pravijo, da je greh žalitev Boga. Že,
ampak je tudi priložnost za ponižanje, da bi se zavedeli neke druge lepše stvari: Božjega usmiljenja.
Mislimo na to.
Vprašajmo se danes: koliko ljubim Cerkev? Molim zanjo? Se počutim kot del družine Cerkve? Ka
storim, da bi bila skupnost, v kateri bi se vsakdo
čutil sprejetega in razumljenega, kjer bi čutil Božje
usmiljenje in ljubezen, ki obnavlja življenje. Vera je
dar in dejanje, ki nas zadeva osebno, toda Bog nas
kliče, da bi živeli svojo vero skupno, kot družina,
kot Cerkev.
Prosimo Gospoda, da bi naše skupnosti, vsa
Cerkev, bile vedno bolj resnične družine, ki žive in
širijo Božjo toplino.

Cerkev je družina, v kateri človek ljubi in je ljubljen.
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Barbara Grm

NOVOLETNE NAVADE

nekaj zanimivih novoletnih navad po svetu
Po gregorijanskem koledarju 31. decembra, na
silvestrovo, praznujemo zadnji dan v letu. Ljudje po
vsem svetu se na ta dan poslovijo od starega leta
in vstopijo v novo.
Večinoma se ljudje, tudi v Sloveniji, na ta dan
zberejo, pojedo večerjo, spijejo kozarec penine, plešejo in se zabavajo. V večini držav imajo na krožnikih
tudi svojo tradicionalno jed. Ko napoči novo leto,
prižgejo ognjemet, ki z glasnimi poki in raznolikimi
barvnimi kombinacijami razsvetli nebo ter pozdravi
novo leto. Takšen potek zadnjega dne v letu je običajen v večini držav po svetu. Predvsem ognjemeti
so stalnica in izredno priljubljeni.  Posebnosti in
tradicije pa se od države do države razlikujejo, zato
smo jih preverili in izbrali nekaj držav, kjer novo leto
pričakajo na najbolj zanimiv način. Izbrali smo tudi
nekaj zanimivih nasvetov, kako se obleči, kaj speči,
kaj pojesti in katere so najbolj zaželene barve, ki naj
vas spremljajo na ta dan. Morda tudi sami dobite
kakšno idejo ali pa se odločite za popestritev in letos
na primer novo leto praznujete
tako, kot ga praznujejo Španci.
V novoletnem odštevanju
Mehičani in Španci za vsak
udarec v zvoniku pojedo eno
grozdno jagodo, ob vsaki jagodi
pa si tudi nekaj zaželijo. Po dvanajstih udarcih imajo tako polna
usta grozdja, voščila pa so toliko
bolj zabavna. Dvanajst grozdnih
jagod pa je danes postalo že kar sam simbol novega leta. Tudi trgovine so polne majhnih konzerv z
dvanajstimi grozdnimi jagodami.  Podobno navado
imajo tudi v Čilu, Kostariki, Gvatemali, Venezue
li, pa tudi v portugalsko govoreči državi Braziliji.
Mehiške družine svoje domove okrasijo z barvami, ki predstavljajo želje za naslednje leto. Rdeča
za boljše življenje in ljubezen, rumena za izboljšanje
na področju kariere in zaposlitve, zelena za boljše
finančno stanje in bela za dobro zdravje. Pri hrani
je posebnost sladki kruh, v katerem je skrit kovanec. Tisti, ki v svojem kosu potem ta kovanec dobi,
pa je v novem letu blagoslovljen s srečo.  Še eden
izmed mehiških običajev je, da vsak naredi seznam
slabih oziroma nesrečnih stvari, ki so se mu zgodile
v iztekajočem se letu. Pred polnočjo ta list vržejo
v ogenj, s tem pa uničijo vso negativno energijo.
Za Špance je značilno, da na dan starega leta
nosijo rdeče spodnje perilo, kar naj bi jim prineslo
srečo v novem letu. Ta navada je značilna tudi za
nekatere druge države, med drugim tudi za Vene
zuelo, predvsem pa jo povezujejo z ljubeznijo, ki
naj bi jo, našli v novem letu, če bomo nosili rdeče
spodnje perilo. Tudi rumeno spodnje perilo ima svoj
pomen, prineslo pa naj bi predvsem srečo in veselje
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v novem letu. Če želite imeti v novem letu veliko
denarja, morate imeti takrat, ko nazdravljate, v
žepu bankovec velike vrednosti, tisti, ki si v novem
letu želi potovati, pa mora iti ven s prtljago v roki.
Takšnih in drugačnih prepričanj pa je še več.
Estonci, za katere je značilno, da za silvestrovo
okrasijo svoje vasi, verjamejo, da bi ljudje morali
na zadnji večer v letu jesti sedemkrat, devetkrat ali
dvanajstkrat. To so za Estonce srečna števila. Ne
smejo pa pojesti vsega, nekaj morajo namreč pustiti
za duhove, ki hiše obiščejo na ta večer.
Posebnost Finske je napovedovanje prihodnosti
v novem letu, in sicer tako, da v majhni ponvi stalijo
kositer in ga nato zlijejo v vedro z mrzlo vodo. Na
podlagi vzorca, ki nastane iz kovine v vodi, lahko
napovedo usodo v novem letu. Seveda pa te napovedi nikoli ne jemljejo resno.
Tudi za Italijo je značilno prepričanje, da nošenje rdečega spodnjega perila prinaša srečo. Po stari
tradiciji, ki se je danes ne držijo več, so stare ali neuporabljene predmete vrgli skozi
okno (ko sem v letih 1968-1971
študiral v Rimu, je na silvestrovo
letelo skozi okna celo pohištvo.
To je bil edini dan v letu, da niso
bile vse ceste ob robovih pločnikov ali na njih zaparkirane z avtomobili; op. ur.). V nasprotju s
Španci in drugimi, ki ob udarcih
zvonov jedo grozdne jagode, pa
Italijani jedo obaro iz leče. Za vsak udarec v zvoniku
eno žlico. To naj bi jim v novem letu prineslo srečo,
okrogla leča pa predstavlja kovance.
V Rusiji velja prepričanje, da bo leto dobro, če na
dan novega leta na obisk nepričakovano pride moški.
Ljudje se prav tako trudijo, da novo leto začnejo
brez dolgov.  Zadnjih dvanajst sekund odštevanja
so Rusi popolnoma tiho, v mislih pa si izrazijo skrite
želje za prihodnje leto.
Za Japonce je značilno, da počistijo svoje hiše in
se tako pripravijo na prihod novoletnega boga, ki ga
imenujejo Tošigami. V budističnih templjih ob polnoči
z zvonovi pozvonijo 108-krat, to pa predstavlja 108
mentalnih stanj človeka, ki ljudi vodijo do škodljivih
dejanj, z zvonjenjem pa naj bi se jih ubranili.
Ena izmed tradicij na Filipinih je nošenje oblačil
z okroglimi vzorci, kot so na primer pike. Krogi namreč po njihovem prepričanju privabljajo denar in
bogastvo. Prav tako so pisana njihova oblačila, s tem
pa pokažejo navdušenje nad prihajajočim letom. Ob
polnoči mečejo kovance, kar naj bi povečalo premoženje. Tradicija prav tako vključuje veliko hrupa,
tako med drugim ljudje pihajo v plastične rogove
ter tolčejo po loncih in posodah. Ob polnoči prižgejo
tudi ognjemet, vse to pa naj bi pregnalo zle duhove.
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SIJAJ JASLIC
pojav Gospoda

Kakor se je velikonočna skriv
nost razvila in dopolnila v skrivnosti in praznike Gospodovega
vnebohoda in binkošti, tako spada k božični skrivnosti ne samo
praznik Kristusovega rojstva,
marveč tudi njegova epifanija,
razglašenje njegovega božjega bistva pred širšo javnostjo,
kakor je bilo to pri njegovem
rojstvu.
V prvotnem božičnem praz
niku so rojstvo in epifanijo
Odr ešenika obhajali skupaj.
Pozneje pa je bil za skrivnost
rojstva določen 25. december in spomin na tri čudeže Kristusove epifanije pridržan 6. januarju. »Trije
čudeži posvečujejo ta dan,« poje Cerkev v brevirju
tega dne: »Danes je Gospod vodil Modre k Detetu v
jaslih. Danes je voda postala vino na svatbi (v Kani
Galilejski). Danes je bil Kristus v Jordanu krščen

nam v zveličanje.«
Modri, ki so od daleč ob luči zvezde prišli k jaslicam, zastopajo iskalce Boga v vseh narodih in
kulturah; priče prvega Jezusovega čudeža na svatbi
v Kani in tisti, ki so videli, kako je Janez v Jordanu
krstil Jezusa, so doživeli epifanijo, razodetje Jezusovega božjega počela in bistva; njegov blišč, ki je
sijal od jaslic, zdaj sije še mogočneje in je s pojavom
Vstalega kot velikonočna luč
dokončno prodrl na svet.
Kakor je praznik Kristusovega rojstva 25. decembra
nadomestil poganski praznik
sončnega boga, nepremagljivega Sonca, tako je najbž
tudi praznik Jezusovega krsta,
pojav Gospoda, krščansko pre
oblikoval praznik rojstva boga
Aiona, poosebljene povezave
časa in večnosti. Ko vzide son
ce Boga, zbledijo ozvezdja bogov.

rešen z begom
Matejev evangelij pripoveduje o Božjem naročilu, ki je bilo Jožefu dano v
sanjah: »Vstani, vzemi dete in njegovo
mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti
ne povem; Herod bo namreč iskal dete,
da bi ga umoril« (Mt 2,13). Jožef je vstal
ponoči, da bi izpolnil Božje naročilo po
angelu in ostal s sveto družino v tuji
deželi do Herodove smrti.
Vedno znova morajo ljudje nositi usodo
tujca, begunca. Milijoni so danes na begu
pred političnimi mogočneži ali pred lakoto
in naravnimi katastrofami. Kristjani se
bodo sredi teh ogromnih karavan včasih
spomnili na kratko besedilo iz evangelija,

ki poroča o begu Jezusa-otroka. Tolažilno
sporočilo jim bo, ki pravi: Bog je z nami
tudi v tej tujini in odtujitvi, ker je bil v
osebi svojega Sina begunski otrok. Božji
Sin ni doživel samo višine človeškosti,
ampak tudi globino človeškega ponižanja.
Rojen v hlevu, rešen z begom, križan pred
mestom – to je izpolnitev obljube, ki je
bila izrečena ob imenu Odrešenika. To ime
je Emanuel – Bog z nami.
Psalm 139 je to sobivanje Boga s človekom izrazil s pretresljivimi besedami:
»Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj,
če si pripravim ležišče v podzemlju, si
zraven« (Ps 139,8).

JEZUSOV KRST
Med osnovne podatke o Jezusovem življenju spadajo poročila o Jezusovem krstu, ki mu ga je podelil
Janez Krstnik v Jordanu (Mr 1.90-11). Teološko pa
je zanimivo in sporno vprašanje, kaj pomeni Janezov krst, ki je bil krst pokore, za nauk o Jezusovi
brezgrešnosti od rojstva dalje. Jasno je, da se je
pri krstu pojavil Sveti Duh v podobi goloba in da
je zazvenel Božji glas: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad
teboj imam veselje.«
Prvo pričevanje bogoslužnega praznika Jezusovega krsta je pri Klemenu Aleksandrijskem, ki poroča
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o neki gnostični sekti in njenem prazniku Kristusovega krsta na dan Razglašenja v vsej egiptovski
Cerkvi. V rimsko-katoliški Cerkvi se pojavi motiv
Kristusovega krsta šele v 7. stoletju, pa prav tako
6. januarja skupaj s prikazanjem treh Modrih in s
prvim čudežem, ki ga je Jezus storil s spremembo
vode v vino v Kani (Jn 2,1-11). Pozneje se je praznovanje Jezusovega krsta v rimski Cerkvi premaknilo
na osmino Razglašenja, od leta 1970 pa se praznuje
na nedeljo po Razglašenju. Pravoslavna Cerkev pa
Jezusov krst praznuje na Razglašenje.
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Vsako leto opravljamo od 18. do 25. januarja osmino za zedi
njenje kristjanov. Opravljamo, ne praznujemo, kajti to je čas,
ki naj bi bil posvečen misli in molitvi za ekumenizem, kot ozna
čujemo prizadevanje za zedinjenje kristjanov. Pri tem misli
mo seveda najprej na velike skupnosti kot sta pravoslavje in
protestantizem, nikakor pa ne izključujemo tudi drugih manj
ših skupnosti, ki verujejo v Kristusa. Beseda “ekumenizem”
izhaja iz grške “oikouméne”, ki je v časih antične kulture po
menila ves naseljeni svet (kakor so ga pač predniki naše kul
ture, Grki, poznali). Ekumenizem torej ni omejen na določen
prostor in sprejema vse skupine, da le, kot je bilo zgoraj reče
no, verujejo v Kristusa. Članek izpod peresa p. Lotharja Har
dicka, ki je samo uvod v širši članek o ekumenskem duhu sv.
Frančiška, povzema zgodovino nastanka ekumenskega gibanja.

P. Lothar Hardick

EKUMENIZEM

Ekumenizem je beseda, ki je bila v času sv. Frančuden komentar, da »kdor ni združen s telesom, ni
čiška (13. stoletje) neznana. Takrat je bil že razdor
njegov ud in tudi ni v skupnosti s Kristusom, ki je
med vzhodno in zapadno Cerkvijo, toda poskusi
Telo«. Katoliška Cerkev je odklonila pristop k Svezedinjenja so se začeli šele pozneje. Na Zapadu so
tovnemu svetu Cerkva, ki se je začel leta 1948 in
bili vsi katoličani razen heretikov, proti katerim se
je tja do papeža Janeza XXIII. ponavljala, da »vas
je bilo treba boriti. Nobenih takih krščanskih Cernaše ljubeznivo vabilo k edinosti Cerkva ne vabi v
kva ni bilo, s kateremi bi bilo mogoče vzpostaviti
tujo hišo, ampak lastno in skupno Očetovo hišo«
ekumenske pogovore. Ko pa je čez kakih tristo let
(Enciklika Ad Petri cathedram III,14).
prišlo do (protestantske) Reforme in so se začele
II. vatikanski koncil je uvidel, da krščanske ediustanavljati mnoge neodvisne in močne nekatoliške
nosti ni mogoče doseči samo s povabili tistim, ki so
cerkve, se je položaj popolnoma spremenil. Pa tudi
izven rimske katoliške Cerkve, naj se vrnejo v hlev.
takrat je bilo treba še dosti časa, preden se je začel
Življenjsko počelo krščanske edinosti je svetost.
ekumenski pogovor. Katolištvo in protestantizem sta
»Okrepljene s tolikerimi in tako močnimi zveličavnibila različna: eden drugemu sta očitala zmote. Toda
mi sredstvi kliče Gospod vse kristjane v kakršnikoli
postopoma se je zid delitve začel podirati.
razmerah in v vsakem stanu, vsakterega po njegovi
Leta 1908 je Lambethska konferenca, zbor vseh
lastni poti, k tisti popolni svetosti, katere polnost ima
škofov Anglikanske skupnosti z vsega sveta, lahko
Oče sam« (Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 11).
zatrdila; da  »sploh ni mogoče misliti, da bi uresničili
»Tako torej v Cerkvi ne potujejo vsi po isti poti, toda
Božjo željo zedinjenja, ne da bi v
vsi so poklicani k svetosti« (prav
Treba je iskati tisto, kar ima
to končno vključili véliko zapadno
tam, 32). »Gospod Jezus, božji
mo skupnega in nas združuje,
latinsko Cerkev, s katero je bila
Učenik in vzor vse popolnosti, je
ne pa si metati v obraz očitke
naša zgodovina v preteklosti tako
svetost življenja, katere začetnik
o tistem, kar nas ločuje.
ozko povezana in na katero smo
in dovršitelj je on sam, oznanjal
še vezani z mnogimi vezmi skupne vere in izročila.«
vsem svojim učencem, naj bodo v kakršnem koli
To srečanje je pomenilo velik korak naprej, toda
življenjskem položaju: ‘Bodite torej popolni, kakor je
katoliška Cerkev se mu ni pridružila. Dve leti poz
popoln vaš nebeški Oče’ (Mt 5,48)« (prav tam, 40).
neje, leta 1910, je Edinburška konferenca začela s
Te misli je povzel Odlok o ekumenizmu II. vatipravim modernim ekumenizmom. Konferenca je bila
kanskega koncila, ki pravi: »Vsi katoličani se morajo
popolnoma protestantska, vendar ji je cremonski
torej prizadevati za krščansko popolnost in se vsak
škof msgr. Bonomelli pisal osebno pismo, v katepo svojem položaju truditi, da bi se Cerkev, noseč na
rem pravi, da je našel v zaključkih konference »več
svojem telesu Jezusovo ponižnost in njegovo umikot dovolj zadostnih motivov za pripravo skupnega
ranje, od dneva do dneva očiščevala in prenavljala,
terena soglasja, da bi ponudili trden temelj za nadadokler je ne bi Kristus sam sebi napravil slavno, brez
ljevanje pogovorov in za spodbujanje edinosti vseh,
madeža ali gube« (Odlok o ekumenizmu, 4).
ki verujejo v Kristusa.«
Ne gre torej zgolj za to, da bi sprejeli v Cerkev
Toda Rim se ni brigal za nadaljnji razvoj. Bil je
tiste, ki so šli iz nje, “ločene brate”. Edinost doseprepričan, da je edinost že v rimski katoliški Cerkvi:
žejo vsi kristjani katerega koli poimenovanja, ki se
vsi drugi lahko store samo to, da se vrnejo v hlev.
obnavljajo in težijo k svetosti. »Kristus kliče Cer»Edinost kristjanov je mogoče samo spodbujati, da
kev na poti njenega romanja k tistemu stalnemu
bi pospeševala povratek tistih, ki so jo zapustili, k
prenavljanju, katerega Cerkev, kolikor je človeška
edini pravi Kristusovi Cerkvi,« je zapisal papež Pij
in zemeljska ustanova, vedno potrebuje (Odlok o
XI. v encikliki Mortalium animos leta 1928 in dodal
ekumenizmu, 6).
2014 JANUAR
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P. Bruno Korošak

NAJSTAREJŠA IN NEOPAŽENA
CERKVENA VEROIZPOVED
V Bogoslužnem molitveniku se v Uri bogoslužnega
branja nahaja za sredo 27. navadnega tedna  berilo,
vzeto iz pisma sv. Ignacija (živečega približno med
leti 34 in 110), naslednika sv. Petra na Antiohijskem
Sedežu, vernikom v azijski Tralliji iz ječe v Smirni,
ki podaja tudi najstarejšo veroizpoved, sestavljeno
v začetku II. stoletja: Verujem v »Jezusa Kristusa,
ki se je resnično rodil iz Marije iz rodu Davidovega,
ki je resnično jedel in pil, bil resnično preganjan
pod Poncijem Pilatom, bil resnično križan, ko so ga
gledala nebeška, zemeljska in podzemeljska bitja;
ki je tudi resnično vstal od mrtvih, ko ga je njegov
Oče obudil, kakor bo obudil tudi nas« (Ignacij Antio
hijski, Pismo Tralcem, 9. pogl.
Nemalo preseneča, da se najlepša razlaga za
trditev, da so Jezusa križanega »gledala nebeška,
zemeljska in podzemeljska bitja«, nahaja v svetovni
uspešnici Life after life – Življenje po življenju, ki jo
je napisal še sedaj živeči doktor medicine Raymond
Moody, metodist, ki pa Ignacijeve veroizpovedi ni
nikoli videl. Zbral pa je blizu 100
pripovedi pacientov, ki so doživeli
navidezno smrt, in je takole spojil
njihove izjave: klinično umrli človek
najprej »občuti, kako se z veliko
hitrostjo giblje skozi dolg, mračen
predor. Nato nenadoma dojame, da
je zunaj svojega lastnega telesa, a
še vedno v okolju, v katerem je bil
tudi prej. Lastno telo gleda nekako
od daleč, kot gledalec.« Potem opazi, da se novo telo »zelo razlikuje od
telesa, ki ga je bil pravkar zapustil.
Kmalu pa se začne dogajati še nekaj drugega: nasproti mu prihajajo bitja, ki mu žele pomagati. Med
njimi razpoznava duhove sorodnikov in prijateljev,
ki so umrli pred njim«. »Preplavljajo ga občutki
veselja, ljubezni in pomirjenosti«. V poglavju Srečanja z drugimi navaja še primer ene pacientke, ki je
umirajoča opazila »veliko množico ljudi, kako lebdijo
pod stropom. Vse sem jih za življenja poznala in vsi
so umrli pred menoj. Prepoznala sem svojo babico,
dekle, ki je hodilo z menoj v šolo, in še mnoge druge
sorodnike in prijatelje. Videla sem predvsem njihove
obraze in občutila sem njihovo prisotnost. Videti je
bilo, da so vsi veseli. Bil je srečen trenutek, čutila
sem, da so prišli, da bi mi pomagali, ali pa, da bi me
videli. Bilo je skoraj tako, kot da se vračam domov,
oni pa so se zbrali, da bi me pozdravili in mi zaželeli
dobrodošlico. Ves čas je bilo vse tako lahko in lepo.
Lep in veličasten trenutek.« (Raymond Moody, Življenje po življenju, Zagreb 1983, 20-21)
Med Ignacijem in Moodyjem pa lahko najdemo
celo vrsto pobožnih pisateljev, ki bajajo, da  vse duše
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umrlih pred Jezusovim vstajenjem ne bi mogle biti
priče Jezusovemu križanju in njegovemu prestopu
v raj, ker so že tisočletja poprej bile prisiljene spati
in smrčati ter čakati, da jih Jezus takoj po svoji
smrti obudi in poveliča, ali pa obsodi na strašne, po
njihovem izvirnem, od Adama in Eve podedovanem
nagonu nasilnosti izmišljene muke.
Prav tako mnogi pravoslavni, protestantski in
katoliški pisatelji katekizmov gredo tako daleč, da
si drznejo dvomiti o resničnosti Jezusove napovedi,
da bo še isti dan po svoji smrti prešel v raj (Lk 23,
43), ter ga pehajo v pekel, da v njem dopolni svoje
trpljenje. Ta nezaslišani nauk izvajajo iz Lukovih
Apostolskih del (2, 31) v Vulgati, kjer je hebrejski
izraz šeol, po grško hades, bil preveden ne “elysium”
(raj), ampak “infernus”, to je spodaj, v podzemlju,
čeprav je bil Kristus pokopan v neki votlini, izdolbeni v kamniti steni na površju zemlje. Izraz šeol
tudi ne pomeni podzemlje, ampak “oni svet”, ali
drugi svet umrlih. V krščanstvu se je udomačila
razlika med iti gor ali v nebesa, in
iti dol, to je v pekel, ki je postal
kraj muk in trpljenja za grešnike
po telesni smrti. Tem so teologi
začeli dodajati kot čuvaje satana
in padle angele, čeprav jih apostola
Janez in Pavel (Raz 12,4; Ef 2, 2)
opisujeta kot bivajoče na zemlji ali
v ozračju. Isti teologi tudi nočejo
niti slišati, kar učita sv. Avguštin
in sv. Hieronim, da po Svetem pis
mu v večnosti ni ne prostorskosti
ne časovnosti (Avguštin, Pismo
vdovi Probi 8; Hieronim Komentar k Joelu 2,1, PL
25,965: Dan vesoljne sodbe je treba razumeti »kot
dan, ko bo sleherni od nas zapustil svoje telo. Na
dan smrti se slehernemu primeri to, kar je za vse
skupaj napovedano za dan smrti«). In vendar se z
njima strinjajo tudi moderne pripovedi teh, ki  so
se s klinične smrti vrnili v zemeljsko življenje, saj
po Moodyju vsi »poudarjajo brezčasnost njihovega
stanja zunaj snovnega telesa. Mnogi pravijo, da so
sicer pripravljeni svoje bivanje v duhovnem telesu
opisovati s časovnimi izrazi, ker je človeški jezik
pač časoven, da pa čas ni bil sestavni del njihovega
doživetja, tako kot je v običajnem življenju« (R.
Moody, str. 44).
Zato tudi ni prav, da v onostranstvo vnašamo
naše prostorske pojme, kot na primer predsoba pekla (predpekel), ali prostor “nad peklom”, ali “devet
nadstropij pekla”, ali različne stopnje vic, ali nebes.
Prav tako se je treba sprijazniti z dejstvom, da sta očiščevanje v vicah in trpljenje v peklu še v časovnosti.
več o tem kdaj pozneje.
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KDO IN KDAJ SME K OBHAJILU
Prefekt Kongregacije za nauk vere nadškof Gerhard Ludwig Müller je v prispevku, objavljenim v
Osservatore Romano, poudaril, da je zakon med
krščenim moškim in krščeno žensko zakrament,
ki se nanaša na osebno, družbeno in zgodovinsko
resničnost človeka. Spomnil je na glavne cerkvene
dokumente in izročilo o zakonu. Pastoralna konstitucija drugega vatikanskega cerkvenega zbora
Gaudium et Spes (Veselje in upanje) poudarja, da je
zakon trajna ustanova, utemeljena na božjem pravu
in neodvisna od človeške samovolje ter da njegova
nerazvezljivost ravno po zakramentu svetega zakona postaja podoba božje ljubezni do njegovega
naroda in Kristusove nepreklicne zvestobe Cerkvi.
Iz novejšega časa so apostolska spodbuda “Familiaris Consortio” bl. papeža Janeza Pavla II. iz leta
1981 in “Sacramentum Caritatis” papeža Benedikta
XVI. iz leta 2007, pismo, ki ga je leta 1994 objavila
Kongregacija za nauk vere, ter sklepno poročilo s
sinode o novi evangelizaciji leta 2012. V teh dokumentih je v glavnem poudarjeno, da ločeni in vnovič
poročeni verniki ne morejo prejemati evharistije,
ker je njihovo stanje, v katerem živijo, v nasprotju
z edinostjo ljubezni med Kristusom in Cerkvijo, zaznamovano s samim dejanjem evharistije.
Nadškof Müller dalje opozarja, da druga skupna
točka dokumentov cerkvenega učiteljstva spodbuja
k pastoralnemu spremljanju ločenih in vnovič poročenih, kako bi ti razumeli, da niso prav nič diskriminirani, marveč da gre samo za popolno zvestobo
Kristusovi volji.
Treba je utrjevati veljavnost zakona, posebej
v sodobnem času, ki je v nasprotju s krščanskim
razumevanjem tega zakramenta. Kjer ni mogoče
ugotoviti ničnosti zakona, je mogoča rešitev tudi
sveto obhajilo, če zakonci živijo skupaj kot prijatelji,
kot brat in sestra. V vsakem primeru se je potrebno
izogibati blagoslavljanju nezakonitih zvez.
Trdna in trajna zveza ustreza duhovni in moralni
naravi človeka. Zato ima nerazvezljivi zakon antropološko vrednost, ker varuje zakonce samovolje
občutkov, jim pomaga pri srečevanju z osebnimi

težavami in kar najbolj zavaruje otroke. Tistim, ki o
zakonu razmišljajo samo po splošnih in pragmatičnih
merilih, Cerkev ne more odgovarjati s pragmatičnim
prilagajanjem, ker je zakon med krščenima osebama
zakrament in je zaradi tega nadnaravna resničnost.
Zgodi pa se, da zakonsko življenje postaja nemogoče; v primeru telesnega in psihičnega nasilja.
V teh težkih razmerah je Cerkev vedno dopuščala,
da se poročeni ločijo in ne živijo več skupaj, vendar
zakonska pogodba pred Bogom ostaja trajna in
zakonec ne more skleniti novega zakona, dokler je
sozakonec še živ.
Nadškof Müller odgovarja tudi tistim, ki predlagajo vprašljive rešitve: na primer, da bi odločitev o
prejemanju evharistije prepustili vesti vnovič poročenih ločencev. Opozarja, da to ni veljaven razlog,
kajti čeprav so te osebe v vesti prepričane v neveljavnost prejšnjega zakona, mora to vsekakor objektivno dokazati sodna oblast. Tudi nauka o “epikeji”
oziroma o pravičnosti, po kateri neki zakon splošno
velja, vendar mu človeško delovanje ne more vedno
v popolnosti odgovarjati, v tem primeru ne moremo uporabiti, ker je neločljivost zakramentalnega
zakona pravilo božje narave.
Tistega, ki se sklicuje na božje usmiljenje, nadškof Müller opozarja na lažno sklicevanje na usmiljenje, ki vodi do banaliziranja podobe Boga, po kateri
Bog ne more narediti drugega kakor odpustiti. Božje
usmiljenje ni odpuščanje od njegovih zapovedi in
cerkvenih navodil, ker božji skrivnosti pripadata
svetost in pravičnost.
Nadškof Müller vztraja pri pastoralni oskrbi vnovič poročenih oseb. Te pastorale ne smemo omejiti
na vprašanje prejemanja evharistije, ker so poleg
zakramentalne spovedi različni načini za vstopanje
v občestvo z Bogom: v veri, upanju in ljubezni, v
kesanju in molitvi. Bog lahko ljudem podarja svojo
bližino in rešitev na različne načine, čeprav živijo
v nasprotujočih si stanjih. Pastoralna oskrba, ki
temelji na resnici in ljubezni, bo vedno našla poti,
po katerih velja hoditi, kot tudi ustrezne oblike, je
poudaril prefekt Kongregacije za nauk vere.

Nino Salvaneschi

SO DUŠE, KI UMIRAJO OD ŽEJE,
žeje po ljubezni, ki je žar vsega človeštva

Žejni pravice so, ki prosijo in rotijo za zadoščenje.
Žejni usmiljenja so, ki moledujejo za besedo odpuščanja.
Žejni prostosti so, ki koprnijo, da bi strli nevidni jarem.
Potem so duše, žejne bolečine. Veliko več jih je, kakor si mislimo. Lahko bi rekli, da duša, v zavesti prvobitne resnice,
pokorna klicu odrešenja, išče tisto bolečino, ki jo potrebuje kakor hrano.
In je potolažena šele takrat, kadar se more odžejati pri tem studencu, ki ji končno poteši žejo.
Pascal pravi: »Resnično sanje kristjana je trpljenje na telesu in tolažba v duši.«
Biti žejen bolečine je torej tolažba.
2014 JANUAR
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Franc Rode

KAJ MI POMENI

JEZUS IZ NAZARETA?
Kdo je Jezus? Ko stopi v judovsko javnost s svojo
besedo in svojimi mogočnimi deli, se ljudje začudeni sprašujejo o njem. Njegovi rojaki v Nazaretu,
ki poznajo njegovo družino, ne morejo verjeti, da
bi bilo na njem kaj posebnega: »Mar ni to Jožefov
sin?« (Lk 4,22). Janez Krstnik se v ječi sprašuje o
njegovi istovetnosti: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali
naj čakamo drugega?« (Mt 11,3). Ko ozdravi dvanajstletno deklico, so ljudje vsi iz sebe (Mr 5,42). In
ko pomiri vihar na morju, njegove učence prevzame strah: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo
veter in morje« (Mr 4,41). Farizeji si hočejo biti na
jasnem in zahtevajo od njega znamenje z neba (Mr
8,11). Med njim in množico, ki ga oblega, med njim
in njegovimi učenci je dolgo v zraku neizgovorjeno
vprašanje: »Kdo je ta?« Končno Jezus sam zastavi
vprašanje apostolom: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin
človekov?« In ko dobi
nejasen odgovor, jih
vpraša: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Mt
16,15).
Janez Pavel II. je v
svoji prvi okrožnici leta
1978 zapisal: »Človekov Odrešenik Jezus
Kristus je središče vesolja in zgodovine.« V
ozadju te papeževe misli so besede sv. Pavla:
Kraj njegovega rojstva v
»On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec
vsega stvarstva, kajti v
njem je bilo ustvarjeno
vse, kar je v nebesih in
kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari. Vse je bilo
ustvarjeno po njem in zanj« (Kol 1,15-16).
Vse, kar biva, vidno in nevidno, vse, kar nam znanost odkriva kot neizmerno veliko ali kot neznatno
majhno, je bilo ustvarjeno po njem in zanj. Vse ima
svoj namen in cilj. V Jezusu Kristusu ima vesolje svoj
smisel in svoj “zakaj”. Po njem Bog razodeva svojo
vsemogočnost in svojo darežljivost. Vrh tega razodetja pa je Jezusovo prebodeno srce kot izraz čiste
spravne ljubezni: »Po njem je Bog spravil s sabo vse
stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa pomiril, kar
je na zemlji in kar je v nebesih« (Kol 1,20).
V litanijah Srca Jezusovega naletimo na skrivnosten vzklik: »Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav.« Neskončna prostorja v svojem večnem molku,
galaksije in sončni sistemi, zvezde in planeti – vse
teži k njemu in hrepeni po njem, »v upanju, da se
bo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave
Božjih otrok« (Rim 8,21).
Jezus Kristus je tudi središče zgodovine. Zgodovina! Kronika človeških blodenj, krivic in trpljenja,
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pa tudi spomin na dejanja plemenitosti in dobrote
bosta našla svojo dopolnitev in svoj zadnji smisel, ko
bo Kristus vzpostavil »nova nebesa in novo zemljo,
kjer prebiva pravičnost« (2 Pt 3,13).
On, ki je »odsvit Božjega veličastva in odtis njegovega obstoja« (Heb 1,3), je stopil v zgodovino
in vzel nase človeško usodo: »Pri ubogih pastircih
na slamci leži, si revščino izvoli, ponižnost uči.«
In ko je med nami, je neverjetno svoboden in pristen, brez sence potvarjanja, nikoli v zadregi, brez
sledi izmikanja pred komer koli, pogumen brez
nastopaštva, močan brez nasilja, prijateljsko blizu
vsakemu človeku in skrivnostno oddaljen, ponižen
in veličasten hkrati. Ko se njegovo življenje bliža
tragičnemu koncu – ki ga v vsej svobodi sprejema
– pride iz njegovih ust presenetljiva napoved: »Ko
bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi«
(Jn 12,3).
Po vstajenju od mrtvih – kajti Bog ga ni
prepustil smrti in svojemu zvestemu ni dal
videti trohnobe (Ps 16)
– stopi v božjo slavo. In
govori: »Jaz sem Prvi in
Zadnji, in Živi. Bil sem
mrtev, a glej, živim na
veke vekov in imam
ključe smrti in podzem
lja« (Raz 1,17). Takega
Betlehemu
pričakujemo ob koncu
časov, ko bo prišel »v
svojem veličastvu in vsi
angeli z njim« (Mt 25,31),
da naredi obračun s človekom in zgodovino.
Kaj mi torej pomeni Jezus Kristus? Tak kot mi
ga podaja Sveto pismo, tak kot ga dojema vera
Cerkve, ki je moja vera, je On moj prvi in stalni,
najbolj notranji in nepogrešljivi sogovornik. Brez
tega bistvenega pogovora z njim ne bi mogel živeti.
Brez stika z njim bi bile tudi moje besede namenjene drugim, puhle, brez vsebine in brez teže. Kajti
v vsakem resničnem srečanju z drugim je on tretji
skrivnostno navzoči.
Njegovo močno navzočnost nenehno spoznavam
tudi v Cerkvi, tej najbolj veličastni zgradbi v človeški zgodovini. On je njen vogelni kamen in počelo
njenega trajanja. Daje ji notranjo trdnost in ji vliva
zaupanje tudi v najtežjih časih preizkušnje. On je vir
globoke radosti in miru, ki ga svet ne pozna. Cerkvi
naklanja mladostni zagon, ki se v dveh tisočletjih
ni bistveno zmanjšal. Njegov Duh nenehno ustvarja
ozračje bratstva med vernimi in zagotavlja temeljno
enotnost v različnosti.
Prav konkretno občutim njegovo navzočnost pri
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sveti daritvi, ki zakramentalno obnavlja njegovo
smrt na Kalvariji in se nam v posvečenem kruhu
in vinu daje v hrano za večno življenje. Evharistija,
veliko sonce in radost katoliške zavesti, po svoji
lepoti preprosto presega meje sleherne človeške
umljivosti. To, da sta tako prvinski stvari kot kruh in
vino, hrana nesmrtnosti, se je lahko porodilo samo v
srcu najvišjega pesnika. In da to v veri sprejemajo
verne množice, ki z žarečim obrazom prejemajo Gospodovo telo – to je čudež milosti, ki nima razlage.
Tako v Cerkvi in evharistiji dan za dnem srečujem
Gospoda. V njem najdem smisel svojega življenja,
veliko radost in srečo, kljub težavam in trpljenju,
ki spremlja naše potovanje proti večnosti. Edino v

P. Branko Cestnik

KOLIKO JE V SLOVENIJI
KATOLIČANOV?

To vprašanje ni tako preprosto, kot bi si mislili.
Odgovor je odvisen tudi od merilca in od merilnih
kriterijev. Če nekdo trdi, da nas ni niti polovica, mora
povedati, kako je štel in kaj je po njegovem tisto,
kar nekoga “naredi” katoličana.
Predstavljajmo si, da je skupaj zbranih sto naključnih Slovencev in Slovenk. Če je “merilec” cerk
veni pravnik ali teolog zakramentalist, bo dejal, da
je osemdeset od njih katoličanov. Preštel bo namreč
vse krščene. Krst je neizbrisno znamenje, zato kdor
je v katoliški Cerkvi krščen, je in bo ostal katoličan.
Pravniku in zakramentalistu bo prikimal etnolog,
saj opaža, da katoliške praznike tako ali drugače
praznuje vsaj 80 % ljudi.
Če bo meje količil klasični sociolog anketar,
bo njegov postopek preprost. Stopil bo pred sto
Slovencev in Slovenk in vzkliknil: »Dvignite roke
vsi, ki ste pripadniki rimokatoliške veroizpovedi!« In
dvignilo jih bo 66. A nekomu bo teh šestinšestdeset
sumljivih. Vprašal bo: »No, koliko od vas pa res
verjame, da Bog je.« Roke jih bo
dvignilo 55. Ostali bodo zmajevali
z glavo in jamrali, češ da Boga res
niso nikoli videli, da bi lahko rekli,
da biva in nam pomaga.
Pristopil bo kristolog, ki pozna
Tertulijanov stavek: »Kristus samega sebe ni imenoval navada,
temveč resnica.« Petinpetdesetim
bo rekel: »Kdo od vas verjame,
da je Jezus Kristus Božji Sin in
edini odrešenik človeškega rodu?«
Ostalo jih bo 42. Spraševalec bo
razglasil: »V Sloveniji je samo
42 odstotkov pravih katoličanov;
takšnih, ki so Kristusovi. Ostali
so katoličani iz navade, sociološki
kristjani.«
A duhovnemu teologu bo tudi
2014 JANUAR

njem, ki je premagal smrt, je vir upanja. Če sem
tako usodno in dokončno povezan z njim, je navsezadnje zaradi ljubezni do življenja. Nočem umreti.
Sovražim smrt. Zato se oklepam njega, ki me edini
varuje pred vesoljno silo smrti in mi daje zagotovilo nesmrtnosti. Živeti za Boga ali živeti za smrt.
Ni druge alternative. In če živim zanj, ki mi odpira
neskončna obzorja večnosti, je že ta trenutek poln
radosti in smisla. V njem lahko z vso zavzetostjo
izpolnjujem svoje naloge in vzpostavljam osrečujoče
odnose z drugimi.
On je velika svetloba in radost mojega življenja.
»Vse veselje in vse želje srca mojega,« kot poje
cerkvena pesem. Zdaj in v večnosti.

teh 42 sumljivih. Preveril bo iskrenost notranje vere
in upanja. »Koliko od vas upa in verjame v posmrtno
življenje?« bo vprašal. Samo 29 jih bo. A tudi teh
29 bo isti teolog razredčil z dodatnim vprašanjem:
»Kdo od vas živi od svete evharistije? Kdo hodi vsako
nedeljo k sveti maši?« Ostalo jih bo 10.
Kje so meje slovenske Cerkve? Koliko nas je?
Razpon je velik. Od 10 % prebivalcev, ki (po cerkveni
statistiki iz l. 2011) obiskujejo nedeljsko mašo, pa vse
tja do 80 % prebivalstva, kot predvidevamo, da jih za
veliko noč zaužije blagoslovljeno meso. Če vprašamo
naše škofe in katoliške medije, koliko katoličanov je
na Slovenskem, bo odgovor podoben anketarskemu:
med šestdeset in sedemdeset odstotki.
Pravzaprav je ta številka ta čas najbolj na mestu.
Na mestu je tudi kriterij, po katerem je katoličan
pač tisti, ki se za katoličana ima. Četudi je njegova
zvestoba Cerkvi ohlapna, njegova osebna vera pa
ne najbolj jasna in trdna.
“Katoliška” Slovenija
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Jože Gregorič

PETER PAVEL GLAVAR
2. MAJ 1721 – 24. JANUAR 1784

Peter Pavel Glavar si je s svojim dušnopastirskim, pisateljskim in gospodarskim delom zaslužil, da ga
uvrščamo med naše najpomembnejše družbene in kulturne delavce 18. stoletja.
O Glavarju se je doslej razmeroma mnogo pisalo. Ob stoletnici njegove smrti je prof. Ivan Vrhovec o
njem napisal obširno razpravo, ki je izšla v Ljubljanskem zvonu (1885). Vrhovec imenuje Glavarja »enega
najblažjih slovenskih mož, ki ga je vse življenje navduševala ena sama želja: izboljšati gmotno in duševno
stanje ubozega slovenskega kmeta-trpina. Bil je eden največjih dobrotnikov trpečih svojih bratov in uzor
slovenskega rojaka.« Zatem sta o Glavarju pisala literarni zgodovinar
dr. France Kidrič ter jezikoslovec dr. Joža Glonar. Kidrič je med drugim poudaril, da je »Glavar prvi med Slovenci začel resno misliti na
potrebo, da se s pomočjo tiskane slovenske besede razširi poljudno
gospodarski pouk, in imel je močno zavest skupnosti z ljudstvom.«
Glonar je v Slovenskem čebelarju 1938 objavil daljšo obravnavo
o Glavarju na osnovi listin in Glavarjevih pisem v komendskem
beneficiatskem arhivu. Tam je zapisal, da je Glavar podal »mnogo
dokazov, da obilnih sredstev, ki mu jih je dajal najem Komende, ni
obračal v svojo lastno, osebno korist, ampak v korist svojih ubogih,
trpečih rojakov. Svojim tlačanom na Lanšprežu je bil pravi oče, ki
jim je vedno rad pomagal z besedo in dejanjem.«
Na Vrhovčevo razpravo se je naslonil pisatelj dr. Ivan Pregelj, ki
je napisal življenjepisno povest “Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod”. To lepo in spodbudno zgodovinsko povest je izdala Mohorjeva
Družba v Celju 1922 (Slovenske večernice 75), ponatisnila pa jo je
leta 1983 (Slovenske večernice 133) in tako mnogo prispevala, da
čim širši krog bralcev spozna P. P. Glavarja in pisatelja Ivana Preglja.
Leta 1976 je Zveza čebelarskih društev za Slovenijo izdala celotno besedilo Glavarjevega spisa “Pogovor
o čebelnih rojih” in več razprav o njem (“Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu”, 336
strani). Ista Zveza in prebivalci Komende z okolico so velikemu čebelarju Glavarju leta 1972 na beneficiat
ski hiši v Komendi odkrili spominsko ploščo.
V novejšem času se je posvetil podrobnemu raziskovanju Glavarjevega življenja in dela dekan Viktorijan
Demšar, Glavarjev naslednik med komendskimi župniki (1946-1975, + 1992). Sad njegovega raziskovalnega dela je okrog dvajset člankov, iz katerih v najlepši luči odseva Glavarjeva podoba. Na Demšarjeve
izsledke se deloma opira tudi tale zapis o Glavarju, ki ga objavljamo ob 230-letnici njegove smrti.

Rojstvo in trda mladost

Peter Pavel Glavar je bil krščen v Ljubljani 2.
maja 1721, zato sklepamo, da je bil istega dne tudi
rojen; natančen datum njegovega rojstva ni znan.
Bil je nezakonski sin neznane matere, ki je nikoli ni
poznal, in komendatorja (upravitelja posesti malteš
kega viteškega reda) P. J. Testaferrata (1673-1764).
Otroška leta je preživel pri dobrih ljudeh v Vopoljah
pri Cerkljah na Gorenjskem kot rejenec. Zgodaj
je pokazal veliko nadarjenost in željo po učenju.
Zato so ga dali v jezuitsko gimnazijo v Ljubljani,
ki jo je dokočnal z odliko. V sebi je čutil veselje do
duhovniškega poklica, zato je kljub gmotnim težavam nadaljeval šolanje v graškem bogoslovju, ki
ga je prav tako dovršil z odliko. Postal je magister
modroslovja in bogoslovja. Upal je, da bo dosegel
tudi mašniško posvečenje, toda zaradi njegovega
nezakonskega rojstva so nastale težave, ki jih je z
vztrajnostjo slednjič le premagal. Senjski škof Benzoni ga je 13. septembra 1744 posvetil v mašnika
in štiri dni kasneje je v božjepotni cerkvi na Trsatu
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daroval svojo novo mašo – opravil jo je za svojega
očeta Testaferrata, ki se mu je nato posebej zahvalil
in se mu priporočil v molitev. Odvezo od zadržka
nezakonskega rojstva je prejel od papeža Benedikta
XIV. šele leta 1746, ko je bil že kaplan v Komendi.

Kaplan in župnik v Komendi

Po novi maši se je mladi duhovnik Peter Pavel
Glavar z Reke odpravil peš v Komendo. Testaferrata
ga je 20. septembra 1744 imenoval za kaplana v Komendi. Takoj se je lotil dela in v dušnem pastirstvu
pomagal onemogleKomenda
mu župniku Roglju.
Ohranila se je njegova
pridiga, ki jo je imel
v Komendi na novo
leto 1745. Prevzel je
tudi oskrbništvo Komende. Tedaj so se
zoper njega dvignili
nekateri janzenistični
duhovniki in gorenjski
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arhidiakon mu je za nekja časa prepovedal dušno
pastirstvo v Komendi.
Leta 1751 je župnik Rogelj stopil v pokoj in Glavar
je bil imenovan za komendskega župnika. Spoznal
je pomanjkljivo versko znanje med farani, zato je
pri popoldanski božji službi začel razlagati krščanski nauk. V svetem letu 1751 je za farane pripravil
duhovne vaje in v župnijski cerkvi oskrbel križev
pot. Pobožnost križevega pota je z verniki zelo
rad opravljal in pri vsaki postaji je ljudem razlagal
Kristusovo odrešilno trpljenje. Ohranil se je njegov
zapis o premišljevanju Gospodovega trpljenja.
Svoje farane je obiskoval tudi na domu ter jih
poučeval v krščanskem nauku. Sestavil je neke
vrste kratek katekizem, v katerem je bilo za otroke
20 vprašanj, za odrasle pa 47. Leta 1754 je vsa ta
vprašanja vpisal v Status animarum (knjigo župlja
nov) z naslovom “Podvuzhenie ali Sprashvanie tiga
potrebnika Kershanskega navuka sa ta majhne
otroke, sa te velke Lu
dy”. Prehodil je vso
komendsko župnijo,
ki je bila tedaj precej
večja kot danes, ter
Tunjice
obiskal in izprašal vse
župljane. Kdor ni znal
krščanskega nauka,
ni smel k velikonočni
spovedi. Otroci so šli k
prvi spovedi s sedmim
letom, sposobnejši
že prej, z dvanajstim
letom so šli k prvemu
obhajilu, vendar pa
je večino otrok pustil
k prvemu obhajilu že
med osmim in devetim letom. Tako je bil Glavar prvi, ki je pri nas uvedel
velikonočno spraševanje. Po svoji navadi je uspehe
spraševanja tudi zapisal. Zapiske iz let 1754-1760 je
dal vezat v posebno knjigo, v drugo knjigo pa zapiske
iz let 1761-1766. Obe sta shranjeni v komendskem
župnijskem arhivu.
V želji, da bi župnija mogla dobiti tretjega duhovnika, je Glavar leta 1751 ustanovil nov beneficij, za
katerega je priložil 3.200 forintov. Naslednje leto je
sezidal lepo beneficiatsko hišo, ki še danes stoji in je
zaščitena kot kulturni spomenik.  V njej je znamenita
Glavarjeva knjižnica s pohištvom iz tistega časa. Na
pročelju beneficiatske hiše je veliki baročni slikar
Jelovšek naslikal tri freske. Po Glavarjevem naročilu
je Jelovšek napravil tudi načrt za nastavek glavnega
oltarja v mogočni cerkvi sv. Petra v Komendi.
Glavar je bil tudi velik častilec sv. Rešnjega telesa.
Da bi ljudje mogli opraviti spoved in v čim večjem
številu prejeti sveto obhajilo, je ob takih priložnostih
povabil več spovednikov.
Pa tudi za splošno izobrazbo ljudstva je Glavar
mnogo storil. Leta 1769 je v Komendi ustanovil in
uredil šolo, ki je bila tedaj ena redkih zasebnih žup
nijskih šol na Slovenskem. Tako je zlasti nadarjenim
kmečkim dečkom omogočil pot do višje izobrazbe.
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V začetku je bila šola v beneficiatski hiši, ki jo je
sezidal 1752, pozneje pa je za šolo kupil posebno
hišo, kateri je pridružil še internat, v katerem so dobivali učenci tudi obleko. Tako je nastajalo slovensko
izobraženstvo. Iz Glavarjeve šole je izšel pravnik dr.
Anton Remic, pozneje dvorni svetnik na Dunaju, in
beneficiat Jožef Tomelj. Med leti 1762-1765 je v Komendi učil znani glasbenik Jakob Zupan (1734-1810),
skladatelj prve slovenske opere “Belin”.
V Tunjicah, ki so bile v Glavarjevem času še
komendska podružnica z zelo obiskano cerkvijo sv.
Ane, je v spomin svoji neznani materi v letih 17621766 dal sezidati novo cerkev, za katero je prispeval
precej denarja in jo je na svoj petinštirideseti rojstni
dan (2. maja 1766) blagoslovil. Ta cerkev še stoji in
je ena najlepših cerkva ljubljanskega baroka. Tudi
pozneje je z Lanšpreža za god sv. Ane (26. julija)
prihajal v Tunjice in pomagal pri cerkvenih opravilih.

Glavar – lanšpreški gospod

Pisatelj Pregelj je v svoji povesti o Glavarju zapisal, da je bila Komenda kraj prve Glavarjeve sreče
in njegovega blagoslovljenega duhovniškega dela.
Tam je zapustil tudi spomenike svojih neminljivih del.
Kljub temu je iz raznih vzrokov leta 1766 od grofa
Auersperga kupil graščino Lanšprež na Dolenjskem
in se konec leta tja preselil. S tem se je začelo zadnje
obdobje Glavarjevega življenja. Izredne gospodarske sposobnosti, ki jih je pokazal že v Komendi kot
upravitelj komendske in nekaterih drugih graščin, je
Glavar v polni meri uveljavil na Lanšprežu.
Ob Glavarjevem prihodu je bil Lanšprež s posest
vom vred hudo zanemarjen. Glavar se je brž lotil
dela: sezidal je opekarno, postavil sodoben mlin in
dva velika vezana kozolca, ki deloma še stojita. Sezidal je veliko klet in kaščo za žito, zasadil nov velik
vinograd in sadovnjak, vrt za zelenjavo in nakupil
plemensko živino. Dal je pogozditi goličave in napraviti novo cesto od Nemške vasi mimo Lanšpreža
na mirensko cesto. Vsa dela je izvršil popolnoma na
lastne stroške, ne da bi od svojih podložnikov zahteval pomoč. Prvi na Kranjskem si je nabavil mlatilnico.
Leta 1767 je bila ustanovljena Kmetijska družba
za Kranjsko in Glavar je postal njen član ter sodelavec. Z Družbo je bil v živahnih stikih, poročal ji je o
svojih gospodarskih prizadevanjih in jo opozarjal na
potrebe in stiske dolenjskega kmeta. Uvajal je nove,
napredne načine kmetovanja. Skušal je doseči, da
bi tudi pri nas izdajali poljudno strokovne knjige v
pouk kmetom – Kmetijska družba pa ni imela posluha za slovensko besedo. Glavar je iz izkušnje vedel,
da »nemštvo v naši deželi na kmetih navadno ni.«
Posebno pa se je Glavar ves čas pridno bavil s
čebelarstvom. Takoj po prihodu v Komendo (1744)
je začel čebelariti in je imel do 200 panjev, ki so mu
prinašali lepe dohodke. »Nedolžne živalice so bile
do smrti njegova edina zabava,« je pisal prijatelju
Tomelju 14. maja 1777. Kot čebelarski strokovnjak je
bil znan daleč zunaj Kranjske. Fizikalno-ekonomska
čebelarska družba v Malem Budyšinu v Zgornji Lužici
ga je 5. junija 1772 imenovala za svojega častnega
člana. Diploma je ohranjena v župnijskem arhivu v
Komendi.
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Lanšprež – cerkev sv. Jožefa

S čebelarjenjem je Glavar hotel pomagati tudi
slovenskemu kmetu. V ta namen je v slovenščini
priredil in dopolnil Janševo obravnavo o čebelah in
ji dal naslov “O čebelnih rojih”. V tem spisu med
drugim pravi: »Jaz, ki sem si prizadeval s tem popisovanjem nekoliko razsvetliti to preprosto ljudstvo,
ki mu iz ljubezni pišem tudi v materinem jeziku...
Da bi odpravil nevednost čebelarjev in jih poučil o
potrebnih opravilih, ker eni ali drugi moji deželnaki
znajo kranjsko brati, in iz ljubezni do njih sem napisal
te bukve v materinem jeziku, da se bodo mogli v njih
ne le kakor v ogledalu razgledati, ampak tudi druge
svoje sosede podučiti in jih jim brati.«
Kranjska kmetijska družba tega Glavarjevega
spisa ni hotela izdati; izšel je šele leta 1976. V res
nici je to prvi slovenski poljudno-strokovni spis, ki
nudi pregled tedanjega čebelarstva na Slovenskem.
S tem spisom si je Glavar zaslužil, da ga štejemo
med pisatelje 18. stoletja.
Zadnji znani Glavarjev spis o čebelarstvu je obširno poročilo Kmetijski družbi (17. decembra 1761):
»O potrebnih ukrepih za povzdigo čebelarstva na
Kranjskem, o ustanovitvi čebelarske šole in ureditvi
vaških čebelarskih zadrug”. To poročilo obsega 43
listov velike formata in 13 dodatnih listov. Od dunajskega dvora je dobil 600 goldinarjev, za katere
je kupil čebele in jih razdelil med svoje podložnike.
Že leta 1768 je prvič predlagal, naj bi se ustanovile čebelarske šole. Tega njegovega predloga niso
sprejeli, zato je začel s svojo zasebno čebelarsko
šolo na Lanšprežu, kjer je dečke učil, kako je treba
ravnati s čebelami.

Karitativno delo

Ko smo si v glavnih potezah ogledali Glavarjevo
dušnopastirsko in izobraževalno delo ter njegovo
prizadevanje za dvig gospodarstva, se moramo
ustaviti tudi ob njegovem karitativnem delu. Vsi
raziskovalci njegovega življenja poudarjajo njegovo
veliko darežljivost in dobroto, naj je šlo za javne ali
zasebne namene. Svoje pomoči ni odrekel niti takim,
ki so njegovo dobroto očitno izrabljali. Zlasti pa je
bil Glavar odprtih rok, kadar je šlo za cerkvene in
šolske potrebe.
Glavarjevo plemenito srce se je najbolj pokazalo,
ko je v svoji zadnji oporoki kot glavne in popolne dediče svojega premnoženja določil revne in onemogle
bolnike brez razlike stanu iz komendske župnije na
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Gorenjskem in izmed podložnikov lanšpreške graščine. Glavar je priznal, da si je večino premoženja
pridobil s svojo prizadevnostjo in trudom, ko je bil
upravitelj komendske, kriške in smledniške graščine. V oporoki je določil, naj se njegova graščina
Lanšprež proda in z izkupičkom sezida bolnišnica v
Komendi. Dostavil je tudi podrobna navodila, kako
naj se uredi in upravlja bolnišnica. O zdravniku je
zapisal, da »mora biti do bolnikov ljubezniv in da
mora znati ljudski (slovenski) jezik«. Preteklo je
precej let, preden se je Glavarjevo naročilo izpolnilo:
bolnišnico so sezidali šele lea 1804, prve bolnike je
sprejela 1805; delovala je do leta 1947.

Glavarjeva smrt

V začetku januarja 1784 je Glavarja na Lanšprežu
obiskal Jernej Basaj, njegov vrstnik in prijatelj iz
mladosti, takrat že general v Karlovcu. Zgodilo se
je pa, da ga je na Lanšprežu zadela kap in je 14.
januarja izdihnil v Glavarjevih rokah. Ta prijateljeva
nepričakovana smrt je Glavarja strašno zadela. Z
največjo žalostjo in notranjo bolečino je Basajevo
truplo položil k večnemu počitku v grobnico v svoji
cerkvici na Lanšprežu. Duševno in telesno strt se
je tudi sam začel pripravljati na smrt. Napisal je
oporoko in po krajši bolezni je 24. januarja 1784
izdihnil svojo plemenito dušo – v triinšestdesetem
letu svojega življenja. Pokopali so ga poleg Basaja
in tako ju je prijateljska ljubezen združila po smrti,
kakor ju je povezovala že v življenju. Tam počivata
še danes. Lanšpreška graščina je bila uničena med
drugo svetovno vojsko, lanšpreška cerkvica, posvečena sv. Jožefu, pa je bila po zaslugi Društva slovenskih čebelarjev lepo obnovljena, blagoslovljena
in vrnjena bogoslužju leta 2004.

Glavarjevo delo

Človeku, ki ob pregledu Glavarjevega življenja
razmišlja, se samo od sebe zastavi vprašanje: kje
je črpal pobude in moči za tako vsestransko in tako
uspešno delo?
Peter Pavel Glavar je bil najprej nadpovprečno
nadarjen. Ob vsem tem pa se je vse življenje sam
vzgajal in izpopolnjeval. Bil je človek jeklene volje,
reda in dela. Vse življenje je bil velik prijatelj knjige.
V tem more biti spodbuda in zgled tudi današnjemu
človeku, zlasti mlademu, ki si šele utrjuje voljo in
oblikuje svoj značaj. V komendskem beneficiatskem arhivu hranijo pet obsežnih vezanih rokopis
nih snopičev Glavarjevih razprav z modroslovno
in bogoslovno vsebino. Kmalu po svoji novi maši
je Testaferratu pisal, da namerava za nakup knjig
vsako leto porabiti 50 forintov. Ko je leta 1752 zidal
beneficiatsko hišo v Komendi, je določil posebno
sobo za knjižnico, ki jo je nato zelo skrbno zavaroval
pred ognjem in tatovi. Tako je v teku let zrasla dragocena knjižnica, ki šteje 1.500 zvezkov v različnih
jezikih in različnih strok. Glavar je imel temeljito
humanistično in bogoslovno izobrazbo; poleg slovenščine, nemščine in latinščine je obvladal še več
evropskih jezikov. V njegovi knjižnici so bogoslovna
in modroslovna dela, zemljepisna (zemljevidi) in
zgodovinska, pravna in gospodarska, matematična
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in medicinska, glasbena in jezikoslovna; ne manjka
celo spisov s področja športa (kolikor je pač tedaj
bil razvit) in rekreacije. Knjige si je rad sposojal pri
znancih, prav tako je svojim znancem in duhovnikom
rade volje posojal svoje.
Glavar je širil in poglabljal svoje znanje tudi s
potovanji. Italijo in Rim je prvič obiskal v letih 17521753. Na tem potovanju je bil v Rimu imenovan za
častnega apostolskega protonotarja. Iz Rima je
prinesel svetinje mučenca sv. Urbana, ki še danes
počivajo pod oltarjem v komendski župnijski cerkvi.
Drugič se je mudil v Italiji leta 1762.
Peter Pavel Glavar je imel hvalevredno navado,
da si je svoja najbolj zanimiva doživetja na potovanjih zapisal. Ohranil se je precejšen sveženj takih
zapiskov. Še več pa je ohranjenih njegovih pisem.
V beneficiatskem arhivu v Komendi je 138 pisem, ki
so pisana z Glavarjevo roko, in 401 pismo, ki je bilo
naslovljeno na Glavarja. Glavarjeva pisma Jožefu
Tomelju, beneficiatu v Komendi (vseh je 104), so z
opombami izšla v zbirki Acta Ecclesiastica Sloveniae
(Cerkveni zapisi Slovenije) zv. 4/1982. Večje število

Glavarjevih pisem je najbrž v nadškofijskem arhivu
v Gorici, kajti Glavar si je veliko dopisoval s tedanjim
goriškim nadškofom Mihaelom Karlom Attemsom
(1752-1774). Vsa Glavarjeva pisma so pomembna,
ker nam najbolj neposredno odkrivajo Glavarjeve
značajske poteze, hkrati pa nudijo obilo dragocenega gradiva o naši kulturni, cerkveni, gospodarski
in politični zgodovini v drugi polovici 18. stoletja.
V komendskem arhivu se je ohranilo tudi nekaj
Glavarjevih pridig in sicer 15 slovenskih (prva je iz
leta 1746 v Komendi, zadnja iz leta 1767 v Mirni na
Dolenjskem) in 3 latinske. Glavarjeve pridige so, po
tedanji baročni navadi, zelo dolge in prepletene z
različnimi zgodbami, zgledi in primerami.
Pesnik Cvetko Golar je v verzih, ki jih je leta 1981
uglasbil Matija Tomc, med drugim zapisal, da se ime
našega čebelarja P. P. Glavarja v njegovi ljubljeni
domovini ne bo nikoli pozabilo. Iz pregleda njegovega življenja in dela pa se vidi, da Glavar ni bil samo
znamenit čebelar, ampak predvsem pobožen in goreč duhovnik, potem moder gospodarski svetovalec
ter velik dobrotnik slovenskega kmečkega človeka.

preganjanje kristjanov

PAKISTAN

dovoljeno ubijati kristjane

Učbeniki pakistanskih šol označujejo ubijanje kristjanov kot “vzgojni predmet”, ki bi pomagal samim
članom manjšine prizadevati si za mučeništvo zaradi
vere. To izhaja iz poročila, ki ga je Middle East Media
Research Institute objavil septembra 2013.
Kot pove raziskava, so ta besedila razširjena
v večini pakistanskih javnih osnovnih šol in so jih
prisiljeni brati in študirati tudi kristjani in člani drugih verskih manjšin. Pisci knjig so pod vodstvom
muslimanskih verskih voditeljev spremenili pomen
izraza “manjšina”, ki ga zdaj razlagajo kot nekaj
negativnega.
Problem vzgoje je v Pakistanu izbruhnil z vso

močjo leta 2011. To leto je vlada določila kot leto
spodbujanja te vrste spisov. V enem letu so izšle
razne študije, po katerih morajo tudi tisoči nemuslimanskih šolarjev študirati islam in osnove muslimanske vere, sicer se imajo bati diskriminacije.
Leta 2012 je Narodna komisija katoliške Cerkve
za pravičnost in mir objavila poročilo, v katerem
obtožuje zakon, ki v učnem načrtu zapoveduje tudi
študij Korana in ga je odobril parlament Punjaba.
Upokojeni nadškof Lahoreja, mons. Lawrence
Saldanha, je potrdil, da je Pakistan postal država
“samo za muslimane”. Vsi drugi niso deležni enakih
pravic. (Agencija AsiaNews)

bičanje zaradi obhajila
Obsodba kristjanov na 80 udarcev z bičem je
bila izrečena zaradi “uporabe alkohola” potem, ko
so med krščanskim bogoslužjem pili evharistično
vino. Behzad Taalipasand in Mehdi Dadkhah sta
dobila vsak 80 skrajno močnih udarcev z bičem 30.
oktobra 2013. Po pričanju krajevnih virov je bil tretji
obsojenec, Mehdi Reza Omidi, bičan 2. novembra,
ne ve se pa še, kdaj bo bičan Amir Hatemi. Temljeni
obtožbi sta “uporaba alkohola” in “posest satelitske
antene in sprejemnika”. Kot poroča nevladna organizacija “Christian Solidarity Worldwide”, je bila kazen
po obsodbi 20. oktobra izvršena s skrajno naglico,
čeprav so vsi štirje imeli po zakonu pravico do pritožbe v desetih dneh. Ni jasno, ali so bile pritožbe
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zavrnjene, ali pa jih sploh niso vzeli v obzir. Direktor
“Christian Solidarity Worldwide” je izjavil: »Ti ljudje
so bili obsojeni preprosto zato, ker so se udeležili
zakramenta, ki se ga že stoletja udeležujejo kristjani
po vsem svetu. To je strahotna in krivična kršitev
pravice izpovedovati svojo vero in se udeleževati
njenih obredov. Ko je Iran pristopil k “Mednarodni
konvenciji o državljanskih in političnih pravicah”,
se je obvezal, da bo podpiral svobodo veroizpovedi
vseh verskih skupnosti. Poleg tega kazen prelamlja
5. člen Konvencije, ki prepoveduje nehumane ali
ponižujoče kazni. Zahtevamo, da iranska vlada ravna v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi.«
(Agencija Fides)
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islam

P. Samir Khalil Samir

ISLAM – KRŠČANSTVO (2)

tudi muslimani častijo svetnike
tudi muslimani si žele eksorcizma
nadaljevanje in konec

Tudi muslimani častijo
krščanske svetnike
Kaj sili muslimane, da se lotevajo teh romanj?
Ljudje hočejo najti predvsem bistvo svoje vere; iščejo obnovo vere; je pa tudi želja po fizičnem zdravju.
Toda iskanje duhovnega ozdravljenja je mnogo močnejše. Je zelo podobno smislu krščanskih romanj.
Treba je povedati, da v muslimanski pravovernosti romanja nimajo nobene vrednosti; izvzeto je
romanje v Meko (hadž). Razen tega zadnjega imajo
romanje celo za neko vrsto malikovanja. Zaradi tega
radikalni muslimani uničujejo vse romarske cilje,
predvsem grobove modrih sufi, ki jih hodijo muslimanski mistiki obiskovat vako leto. Ta uničevanja
so značilna za salafite, ki neprestano uničujejo podobe v Tuniziji, Libanonu, Egiptu, Maliju, Jordaniji,
Pakistanu in tako naprej.
Ta usmerjenost radikalnega islama je nekoliko
podobna protestantizmu v začetnih časih: ljudsko
vero prezirajo, češ da je preveč naivna in popačena. V resnici pa ljudje iščejo Boga preko vsakdanjih
reči, pa tudi preko določenih izrednih pojavov ali
pričevanj. Ni važno, ali so to kristjani ali muslimani.
Redno obiskujejo sv. Jurija v Egiptu, svetišče sv.
Šarbela Maklufa v Libanonu in Marijino hišo v Efezu,
ki jo vsak dan obiskujejo muslimani, običajno ženske. Včasih so ta romanja prošnja za sina, včasih za
fizično ozdravljenje. Vedno pa prihajajo muslimani
h kristjanom, ne obratno.

Menihi eksorcisti za muslimane
Strah pred hudičem je še en duhovni element v
ljudski veri. Značilno je, kar se mi je zgodilo pred
mnogimi leti, ko sem bil že redovnik, duhovnik pa
še ne. Bil sem na ameriški univerzi v Kairu in sem
prihajal in odhajal večkrat na dan zaradi nekih raziskav. Nekega lepega dne me ustavi vratar in me
zelo vljudno prosi za uslugo. »Moja šestnajstletna
hčerka,« mi reče, »je obsedena od hudiča.« Prvič v
življenju sem slišal ta izraz. On mi razloži, da jo ta
hudič meče ob tla in jo muči. In doda: »Peljal sem jo
k našim imamom, pa niso mogli narediti nič. Prav oni
so mi rekli, da jo lahko osvobodi samo kak menih.«
In me prosi, naj kaj naredim.
Obljubim mu, da bom molil zanjo, toda videl sem,
da ga je moj odgovor razočaral. Ko sem to potem
pripovedoval svojim sobratom, so me kritizirali, saj
bi po njihovem mnenju moral opraviti eksorcizem,
kakor ga predvidevajo liturgične knjige. In sem
odkril, da muslimani prosijo mnoge menihe in redovnike, naj izženejo hudiče iz njihovih družinskih
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članov in da je to zelo splošna zadeva.
Običajno gredo muslimani h koptskim menihom
ali duhovnikom in eksorcizmi so pogosto javni. Ob
neki priliki sem bil navzoč pri tem na trgu pred
kairsko postajo (Bāb al-Hadīd), ki se danes imenuje
Mīdān Ramsis. Uporabljali so sveče in blagoslovljeno
vodo. Na tleh je ves trd ležal pohabljenec in preklinjal, potem se je pa naenkrat umiril.
Septembra 1994 je prišel v Libanon kanadski
duhovnik, član karizmatičnega gibanja, znan po
čudežih. To je bil p. Emilien Tardif (1928-1999) iz
Družbe misijonarjev Presvetega Srca. Na deset
tisoče ljudi, med njimi zelo veliko muslimanov, ga
je prosilo za posredovanje. Zanj teče postopek za
beatifikacijo. Tega pojava ni mogoče razložiti. Mislim
pa, da Bog daje nekaterim nadnaraven dar, da ga
postavijo v službo vsem. Ti darovi so podeljeni samo
v krščanskem okolju, preverjajo in potrjujejo jih pa
tudi nekristjani.
Čudeži so dogajajo tistim, ki imajo vero; vera
nagne Boga, da dovoli čudež.
V človeškem bitju je neka potreba, ki ji islam ne
zadosti, je pa, nasprotno, zelo živa v krščanstvu.
To je potreba po duhovnosti, mistiki, lepoti, ki jo je
v krščanskem svetu veliko laže posredovati kot v
muslimanskem.

Iskrena pobožnosti združuje ljudi.
Marija, most med muslimani
in kristjani
Izjemno simbolična je bila odločitev libanonskega parlamenta pred tremi leti, da ustanovi narodni
praznik za vse vere, in sicer na Marijino oznanjenje.
To je odločitev, ki so jo hoteli kristjani in muslimani. V Koranu je oznanjenje omenjeno dvakrat (v
poglavjih 3 in 19) skoraj z enakimi besedami, kot v
evangeliju, pa v veliko bolj elegantnem in slovesnem
slogu. Ti besedili pripisujeta Mariji značaj velike pokorščine Bogu in osuplost nad tem, kar se ji dogaja,
tako da jo Bog sam tolaži.
Te izkušnje silijo k nekemu sodelovanju, k neki
duhovni uglašenosti z mnogimi muslimani. Če se
muslimana ni polastil islamski radikalizem – ki meša
vero in oblast, vero in državo, vero in politiko – tudi
on, kot vsak vernik, razvija v svojem srcu odprtost za
nadnaravno, za duhovno. Toda ta vidik se v islamu ne
izraža svobodno: tudi duhovno je programirano, pet
dnevnih molitev je vnaprej določenih in jih je treba
opraviti z že določenimi besedami tako natančno,
da moraš začeti znova, če si se zmotil. Uradnemu
islamu manjka prostovoljnost. Zato pa musliman
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išče v krščanstvu, kadar išče kaj globlje notranjega.
Pobožnost ustvarja občutke prijateljstva in ne
nasprotstva. Na Zapadu pogosto pravijo, da so
vere, posebno monoteizmi, vir vojska in razhajanj.
Ta trditev je zmotna tako z zgodovinskega vidika,
kot iz vsebinskega. Seveda so bile pogosto vojske
v imenu vere. Toda človek začne vojske v imenu
katerekoli ideologije in ni vera tista, ki začne vojsko.
In če pomislimo na nacionalizme, na razhajanja in
svetovne vojske, ki so se zgodile v Evropi, moramo
reči, da je bil nacionalizem vzrok nasilja mnogo bolj
kot vera, in da so v dvajsetem stoletju ateistične
ideologije povzročile več mrtvih kot vere.
Tudi verske vojske v Evropi so temeljile na političnih pojavih, ki so hoteli vero uporabljati kot svoje
orodje (“cuius regio, illius religio – kogar oblast, tega
vera”). To je bilo splošno gledanje tistega časa, ne
pa videnje, kot ga predstavlja evangelij. Ta povezava
politike in vere je še zelo močno živa v islamu, pa
tudi v judovstvu. Poistovetenje države z vero in narodnostjo, ustvarjanje sionizma, je sprožilo nasilno
gibanje, ki se hrani v veri in ustvarja težave mnogim
judovskim vernikom, ki ne marajo podpirati politike
Izraela. Na muslimanski strani pa se je palestinski
problem poistovetil z islamom in povzročil enake
težave. Morda je prav zato obtičal proces za mir in
za spravo.

Po mojem mnenju je danes krščanstvo vera, ki
najbolj spoštuje neodvisnost vere in politike, čeprav
še ne na popoln način … kot pač vse, kar je človeško.
To je zapisal tudi Benedikt XVI. v svoji Apostolski
spodbudi za Bližnji Vzhod: »Zdrava laičnost pa, nasprotno, pomeni osvoboditi vero bremena politike
in obogatiti politiko z doprinosi vere, ob tem pa obdržati potrebno razdaljo, jasno razlikovanje in nujno
sodelovanje obeh« (Ecclesia in Medio Oriente, 29).
Tako je: čim z muslimani začneš govoriti o Mariji,
se obnašanje spremeni: nastane ozračje pobožnosti,
molka, bratstva; podobno kot po klepetu o raznih
rečeh vstopiš v cerkev in nastane molk.
V tem bi kdo lahko videl neko vrsto sinkretizma
(stapljanja nekrščanskih ver s krščansko). V resnici
pa je pobožnost pojav, ki je odprt vsem. Tudi na
Zahodu ne hodijo v Marijina svetišča samo kristjani, ampak tudi drugi verniki, ali ljudje, ki so se od
Cerkve oddaljili, pa celo neverniki. Pa se vendar
opravlja čisto jasno krščansko bogoslužje. In če jaz
z molitvijo častim Marijo in vidim muslimana, ki moli
ob meni, kaj je s tem narobe? Ravno nasprotno: je
velika spodbuda, saj je pobožnost veliko bolj trden
temelj odnosov in prijateljstva, kot pa ideološke,
politične ali kulturne vezi. Kdor o krščanski veri misli
na izključujoč način, kot včasih počne nek katoliški
tradicionalizem, še ni do kraja doumel krščanstva.

TURČIJA

Turkish Airlines vedno bolj islamske
Turška letalska družba se je vrgla v borbo proti
ženskemu ličenju in prepoveduje svojim hostesam
preveč vidne šminke. Prepoved je del novega estetskega pravilnika turškega letalskega prevoznika.
Odločitev je povzročila mnogo polemike med prebivalstvom, ki obtožuje vlado, da hoče islamizirati
državo. Številne ženske so razširile na socialnih
omrežjih fotografije ko si šminkajo ustnice z bleščečo redčo ali rožnato šminko. Prepoved šminkanja je
zadnji izmed konservativnih ukrepov, ki jih je uvedla
ta letalska družba. Gursel Tekin, podpredsednik Cumhuriyet Halk Partisi, glavne opozicijske stranke, trdi
da je ta prepoved “zlobno dejanje”. Turkish Airlines
so odgovorile na kritike laičnega sveta s trditvijo, da
novi estetski pravilnik daje hostesam več elegance,
ko uporablja pastelne barve za obleko in ličenje.

Sprememba pravilnika letalske družbe odseva
navodila islamske vlade premierja Reçepa Tayyipa
Erdogana, ki je na vladi že več kot deset let. Država ima 49% delnic letalske družbe in je izdala že
celo vrsto omejitev, da bi svoje polete naredila bolj
“islamske”: prepoved alkoholnih pijač na avionih,
uniforme z zagrnjenim obrazom za hostese v novo-turškem slogu s krili do gležnjev.
Odkar je prišel na vlado Erdogan, se dežela
počasi vrača v versko islamsko državo po desetlet
jih laicizma, ki ga je v dvajsetih letih 20. stoletja
uvedel Kemal Atatürk, utemeljitelj moderne turške
države. Zdaj se je povečalo število žensk, ki nosijo
zagrinjalo, to pa je še vedno prepovedano v javnih
uradih. Množijo se kraji, kjer je prepovedana prodaja
alkoholnih pijač. (Agencija AsiaNews)

EGIPT

za kristjane v parlamentu ni prihranjenih mest
Odbor, ki pripravlja novo ustavo (na referendum
naj bi prišla sredi januarja 2014), ne bo vanjo uvrstil
nobenega besedila, ki bi v bodočem parlamentu
zajamčil določeno število poslanskih sedežev egipčanskim krščanskim Koptom. Reakcije kristjanov
na to novico so različne. Nekateri menijo, da je to
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očitna diskriminacija, drugi pa so prepričani, da bi
tak člen v ustavi lahko v državi povzročil sektaško
razdelitev. Po sedanjih načrtih je Koptom odprta pot
v parlament, če bodo dobili dovolj glasov, ni jim pa
zajamčena prisotnost v vsakem primeru. (Agencija
Fides)
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega – saj že veste, kakšnega – misijonskega cekarja

NOVOLETNO POVABILO
BREZ PODPISA
Naša japonska pošta se za Novo leto prav posebej
potrudi. Tudi vsaka najcenejša razglednica nosi serijsko številko za žrebanje proti koncu januarja. Dobitkov
ni dosti, a so odlične kvalitete. In ker je med nami
nemalo pozabljivih odnosno raztresenih ljudi, je čas
za reklamiranje dobitkov raztegnjen tja do poletja.
Tisto leto sem prejel zlato obrobljeno pismo; radoveden ga odprem in notraj so tri novoletne razgledince
z zaporednimi serijskimi številkami. Razglednice sem
opremil s svojim naslovom, sicer bi ostale “mrtve”,
se pravi brez poštnega žiga in torej brez pravice do
žrebanja. A kdo mi je tako prijazno poslal kar tri razglednice? Tisto zlato obrobljeno pismo je vsebovalo
razglednice in na ovitku je bil načečkan podpis, ki
se ga ni dalo razbrati niti s povečevalnim steklom.
Skoraj bi bil prezrl bel listič na dnu, prez podpisa,
vsaj brez takšnega, ki bi se ga dalo razbrati. In beli
listič me kar se da vljudno vabi na novoletno gostijo
v razkošni tokijski restavraciji z imenom Maxim –
baje zvesti podružnici pariške Maxim. Zadnji stavek:
»Menu sledi.« Naslednji dan mi ga pošta dostavi.
Jedilni list s fotografijami! Seveda je pri vsaki jedi bila
cena, a to me ne moti, saj sem povabljen. Odkod je
prišlo pismo? Žig je nečitljiv. Še enkrat in še enkrat
analiziram besedilo povabila. Šele zdaj opazim, da v
besedilu ni mojega imena. Cela vrsta vljudnih besed
je tu, na primer “Vaša sijajna prisotnost”, “Vaš topli
nasmešek” in podobno, a kaj mi pomagajo, če pa
niso zame. Ker je anonimno povabilo veljalo za cel
teden, sem vsaj nekaj dni premišljeval: kdo me vabi
in ali vabi res mene “s toplim nasmeškom”. Neke vrste nemir je rasel v meni: kaj če sem res povabljen
in to sijajno priliko zamudim? Nekaj francoskih jedi
sploh ni hotelo oditi iz domišljije. Tretji dan sem postal prepričan, da gre za grdo šalo. Zame grdo, a za
tistega, ki si jo je zamislil, najbrž duhovito in polno
nenavadnih možnosti...
In tako je teden novoletnih gostij pri Maximu minil
brez mene. Drugi dan dobim pismo kot prijatelja
starega, a po dejanskih letih še mladega Japonca.
V pristanišču Yokoháma se srečava, kot je želel.
»Pojdiva nekam, kjer naju ne bo nihče motil,«
me smehljaje povabi.
Sončno je, a vendar hladno. Restavracija, v katero me povabi, je obrnjena k morju, ki se svetlomod
ro svetlika. Valovi se komaj vidno premikajo proti
obzorju, ki obljublja nov svet. Te obljube obzorje
nikdar ne spreminja.
Če bi hotel opisati, kar sva tisti dan dobrega
jedla, bi cela stran ne bila dovolj. Nekaj jedil je bilo
takšnih, da bi jih ne mogel poimenovati ne angleško
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ne slovensko. Zato je bolje, da to dejstvo omenim,
ker se Japonci trudijo, da ustvarijo čudovite jedi, ki
jih dostikrat ljudje iz drugih pokrajin ne poznajo in ne
morejo imenovati v posebno veselje natakaric, ki se
jim nudi idealna priložnost za pogovor z gosti. Med
drugim nama prinesejo na umetniško izdolbenem
pladnju tisto strupeno ribo – fúgu –, ki pa ni več
strupena, ker jo pripravijo za jed le tiste restavracije,
ki imajo državno dovoljenje za ribolov in pripravo te
jedi. Menda je tam okoli ledvic ali tam nekje tako
strupena, da človek brez zdravniške pomoči umre v
manj kot eni uri. Le to bi rad dodal: odličnega okusa
je! Pogovor začneva kot se spodobi z medsebojnimi
čestitkami za Novo leto.
»Imam problem,« mi reče  prijatelj in drži ribo
med paličicami, ki so bolj prikladne kot vilice in nož,
vsaj za ribo. Tudi jaz imam ribo na paličicah.
»Moj najstarejši sin je padel pri vstopnem izpitu
na tokijski državni univerzi. To je bil njegov tretji
poskus. Na drugo univerzo noče.«
»Sočustvujem,« zamrmram. Previdno položim
ribo v usta. Saj veste, nekoč je bila strupena...
»Nekaj ga je zadelo v možgane. Iztaknil je moj
notes z imeni prijateljev in znancev in vsak dan poš
lje komu kakšno pismo, a brez podpisa. Na univerzi
je hotel v literaturo. Prepričan je, da ima talent za
romanopisca. Kaj naj storim?«
»Če smem pomagati z mislijo... Naj naslednje leto
spet poskusi z vstopnim izpitom. Imam prijatelja,
ki je sedem let poskušal uspeti – in je uspel. Danes
je eden izmed vodilnih japonskih finančnikov. Do
naslednjega izpita je skoraj leto dni. Naj začenja
pisati zgobice in jih ponujati ljudem, ki jih tovrstno
pisanje zanima za tisk. Svetovna zgodovina pozna
romanopisce, ki so se jim ljudje v začetku smejali,
se celo norčevali iz njih.«
Prijatelj ima drugi košček ribe med paličicami in
preden jo spravi v ustno votlino za pot v globino,
se mi nasmehne:
»Krasna ideja! Skušal bom sina prepričati. In
če kdaj dobite kakšno pismo nenavadne vsebine,
prosim, vrzite ga v smeti.«
Pokimam. Ne morem ničesar reči, ker sem pravkar tudi jaz porinil drugi del ribe v ustno votlino in
sokovi v ribi so jo tako napihnili, da ni bilo več prostora za besede. In prijatelj doda čisto tiho:
»In za molitev se priporočam.«
Pokimam, ker mi riba pravkar vzbuja dobrodošlico
v želodcu  in menim, tudi v prijateljevem – ker se
oba zazreva v obzorje. Le kaj je za njim? Vsi valovi
hitijo k njemu.
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A ker ni več ribe v ustih, lahko dodam: prijatelj
ni kristjan, a nekoč mi je izdal, da si ne more predstavljati krščanskega misijonarja kot propagatorja

laži: saj mu ne gre ne za osebno bogastvo ne za
oseben sloves ne za življenjsko družico.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

GREMO NAZAJ V 1945?
Trenutno stanje Slovenije in kako je do tega prišlo, odsevajo izjave, ki sem jih nabiral iz tiska. Nekatere so še iz leta 2012, vendar so še kako aktualne.
Sedanje stanje je razumljivo samo, če sledimo poteku v preteklosti. Poglejmo jih.
Ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph A. Mussomeli v Financah:
Bodimo zelo odkriti, nekateri Slovenci so postali in ostali zelo
bogati zaradi skrivanja za nacionalnim interesom. Dokler bodo ljudje
izrabljali nacionalni interes za varovanje svojih osebnih interesov, bo
težko za Slovenijo.
Predsednik Nove slovenske zaveze Anton Drobnič v Demokraciji:
Nerazumen bes, togotno iskanje notranjih in zunanjih sovražnikov
ter silna aktivnost odsluženih in aktualnih komunističnih voditeljev in
njihovo pozivanje k sovražnosti pa kažejo, da je komunistična oblast
in družbena prevlada tudi v Sloveniji pred zasluženim koncem, pred
obupom in pogrebom.
Novinar Bogdan Sajovic v Demokraciji:
Rimskokatoliška cerkev (z vsemi variacijami, papež, duhovščina
nasploh, Vatikan in končno verniki, poimenovani klerofašisti) je le eden
od standardnih objektov sovraštva, na katerih slovenska levica lahko
zdravi svoje vsakodnevne frustracije ter skuša zakrivati svoje napake in
splošno nesposobnost. Kot primerni objekti sledijo meščanska desnica,
tuji imperialisti in velekapitalisti (kdorkoli naj bi že bili), Amerika in
domobranci.
Komentar v Financah 18. aprila 2012:
Če v začetku naše samostojnosti modrooki Kučan ne bi NALAGAL
večine Slovencev predvsem pa Slovenk (“ko ima pa tako lepe, nedolžne
očke, pa vojno je preprečil.. {…}”) na volitvah za predsednika države
proti Pučniku, bi imeli danes normalno državo, tudi normalno gradbeništvo. Tako pa je s svojim predsedovanjem dobesedno zatrl pravo
demokracijo, ki bi se po normalni poti morala začeti z lustracijo, kot v
večini danes uspešnih socialističnih držav. Pri gradbenikih se je šlo še
za uvoz volilne baze iz Srboslavije in Bosne, par 100.000 volilcev, ki je
vzdrževala to lumparijo na oblasti. Večina, naščuvani z vseh strani, med
njimi še vedno misli, da je njihov glavni sovražnik Janša. Žal ni tako
enostavno, bodo pa očitno morali doživet popoln zlom, da bodo začeli
mislit s svojo trdo glavo.
Komentar v Financah 18. aprila 2012:
Če pogledaš, kakšni komunistični starčki so bili v največjih gradbenih
podjetjih v SLO, ter zraven še dodaš Jankoviča je to pika na i.
Komentar v Financah 18. aprila 2012:
Ko sem sinoči gledal in poslušal pogovor s predsednikom vlade,
sem se spraševal :
2014 JANUAR

– na kakšno šolo je hodila novinarka, da skoraj o nobeni stvari
nima pojma?
– ali je dovolj biti le politično pokvarjen, da vodiš tak pogovor ali
pa moraš tudi vedeti kaj sprašuješ?
– ali lahko nogometno tekmo komentira nekdo, ki sploh ne pozna
nogometa, niti osnovnih pravil ne ?
– ali lahko vsak postavlja vprašanja premieju, kje je tukaj odgovornost urednikov in direktorjev?
– kako lahko pogovor vodi tako izrazito politično sovražna, primitivno sovražna oseba?
– kako lahko sprašuje o zaposlenih znancih nekdo, ki sprašuje stvari ,
ki jih lansira tednik , kjer dela njen mož, eden najbolj anarhonovinarjev ?
– kako se je težko zadržati, ko te nekdo nenehno sprašuje stvari
na način, ki bi se ga sramoval tudi nek dijak 1. letnika frizerske šole ?
– kako moreš tako lagati in potvarjati v vprašanjih ?
Vprašanj je bilo še več...
Ugotovil sem, da ima folk tako Tv kakršno si zasluži!
Predsednik SAZU dr. Jože Trontelj (+ 9. dec. 2013) v Nedeljskem dnevniku:
Slovence obremenjujejo medvojni zločini, povojni zunajsodni
pomori tisočev še nepokopanih žrtev in poznejše avtoritarno obdobje
kršitev človekovih pravic. Za nič od tega trojega narod še ni zbral moči,
da bi opravil pravično poravnavo. Dokler te moralne dolžnosti ne bomo
zmogli, se bo težko ozirati nazaj in iz preteklosti črpati moralno moč za
sedanjost in prihodnost.
Dolgoletni član društva Slovenski katoliški izobraženci dr. France Cvelbar
v Demokraciji:
Pri nas krščanstvo ni samo nezaželeno, ampak tudi osovraženo.
Začelo se je z revolucijo in še danes ni dosti bolje. Zadnje čase se sovražni
nastopi celo stopnjujejo. Še posebej je izpostavljenost veliko breme za
tiste, ki so na pomembnejših položajih.
Publicist Milan Gregorič v Demokraciji:
Povzročitelji tega hrupa /o domnevnih poskusih revizije zgodovine/
pozabljajo, da so sami prvi revizionisti svoje zgodovine. Do včeraj so
namreč vsi hoteli biti tudi revolucionarji in so si to zapisovali na grobove, spomenike, po revoluciji so poimenovali trge, ulice, pisali o njej
skladovnice knjig itn. Danes pa ostajajo samo še borci za osvoboditev
izpod okupatorja, kar pomeni, da se revolucije tudi sami sramujejo.
Vendar nas čas neusmiljeno slači in razdira vsakršne laži.
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Zgodovinar in nekdanji minister za kulturo dr. Vasko Simoniti v Demokraciji:
Zavist in predsodki so v slovenskem prostoru nekaj tako trdovratnega, da se človek ne more znebiti občutka, da nas je nekaj hudo pohabilo.
Pohabila nas je sla po oblasti, ki je bila zavita v celofan komunistične
“pravičnosti” Nosilci te sle po oblasti, nekdanji vidci v prihodnost, so pripeljali do strahotne vojne v nekdanji skupni državi, do okoli sto petdeset
tisoč mrtvih in za to je soodgovorna tudi slovenska komunistična elita.
Danes, v kapitalizmu, gre za isto stvar. Nekdanji komunisti, prilagodljivi
in brez trohice politične poštenosti, želijo ohraniti državni korporativni
kapitalizem, ta pa deluje po istih principih kot fašizem. Da bi tak sistem
ohranili, potrebujejo notranjega sovražnika in zato nekdanje elite tega
sovražnika nenehno producirajo. Prava demokracija jih ogroža.
Teolog dr. Ivan J. Štuhec v Nedelu:
To /kdo so strici iz ozadja/ je te dni bolj ali manj jasno, saj so se
sami razkrivali. Nekateri so tisti, ki so bili aktivni v tajni službi, ki se ji je
reklo Udba. Ta je sicer formalno razpadla po formalnem koncu starega
enopartijskega sistema, dejansko pa so ta omrežja delovala do danes.
Njihove lovke so razpredene po celotnem družbenem tkivu. Namesto
da bi v demokratičnem sistemu obsodili organizacijo in njeno metodo
delovanja, smo doživeli odlikovanje teh akterjev. Njihov način delovanja
pa je v jedru konspirativen, torej v ozadju in iz ozadja. Za koga pa so
delali? Za politično vodstvo partije, ne za državljane. V rokah imam
njihova poročila, ki se nanašajo na življenje v Cerkvi. Sivi strici in tete so
imeli torej vedno dva obraza. Enega za javno rabo in drugega v ozadju.
Tako so obvladovali državo, družbo in državljane.
Urednik Peter Frankl v Financah:
Gospe in gospodje, nacionalni interesenti, za svoja dejanja žal nikoli
ne bodo odgovarjali. Tudi sram jih ni. Kar naprej pišejo pisma in se šopirijo. Občutka sramu ne poznajo. Včasih, pred leti, sem naivno menil,
da so ti strici dobronamerni, da sicer delajo narobe, ampak da morda
ne mislijo slabo. Danes teh iluzij nimam več. Stricem gre za denar, moč,
oblast in privilegije. Zase in za svoje izbrance. Mogoče se med njimi
najde kak ne zelo pameten in precej naiven idealist, a teh je manj kot
prstov na eni roki. Če vas kdo vpraša, kdo so strici iz ozadja, mu povejte:
slédi denarju in naletel boš na – strica iz ozadja.
Kolumnist Lenart Rihar v www.casnik.si:
Ko bi si revno ljudstvo znalo predstavljati, kako živijo razni profesorji,
sindikalisti, funkcionarji v sodstvu in režimski novinarji, bi res prišlo na
ulice. A zahtevali bi uravnotežen medijski prostor, odprto in kvalitetno
visokošolsko sfero, pravično in neodvisno sodstvo ter nepolitikantske
sindikate.
Odgovorni urednik Ognjišča mag. Božo Rustja:
Protesti, kjer nihče ne ve, kdo jih vodi, kakšne točno so zahteve
protestnikov, žal ne bodo prinesli sprememb na bolje. Prinesli pa bi jih
dobri sistematični ukrepi, ki bi kaznovali gospodarski kriminal in nas privedli iz krize. A prave volje za sprejem takih ukrepov ni. Vse prej. Skupaj
z drugimi me navdaja občutek, da so strici iz ozadja na predsedniških
volitvah res doživeli poraz, niso pa vrgli puške v koruzo. So kot ranjena
zver, ki lahko napade bolj kot sicer in na način, ki nas zna presenetiti.
Sprašujem se, kaj si bodo sedaj izmislili?
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Publicist prof. Justin Stanovnik:
Slovenci smo se znašli v prostoru, ki ga je predvidel poljski disident
Adam Michnik. Rekel je: »Na komunizmu je najhujše to, kar pride za
njim.« Tu smo sedaj.
Publicist dr. Matija Ogrin:
Dogodki v slovenski politiki prvih treh mesecev leta 2013 ponujajo
ogledalo – če ga moremo videti – naši popolni dezorientiranosti, naši
vdanosti iluzijam, našemu begu pred resničnostjo. Padec Janševe vlade,
ki je v pičlem letu dni Slovenijo povedla na pot iz ekonomske krize,
vzpon komunistične oligarhije, ki se izdaja za socialno levico, na oblast.
Celo opozorila, da bo država morda čez par mesecev bankrotirala, teh
ljudi ne skrbijo.
Odgovorni urednik Ognjišča mag. Božo Rustja:
Država se utaplja v gospodarski krizi in namesto da bi vodilni iskali
konsenz v družbi za izhod iz gospodarske krize, se grejo neke proslave,
ki delijo in se opirajo na preživete vzorce, ki ne morejo prinesti rešitve.
Ladja se potaplja, posadka pa se zabava …
Zgodovinar dr. Stane Granda:
Čeprav nobena politika ni idealna, pa v nobenem primeru ni mogoče
vladati v imenu in na način (komunistične) preteklosti. To je temeljni
problem Slovenije in tega ne more prikriti še toliko rdečih proslav in
manifestacij. Treba je pošteno misliti in pošteno delati. Samo temu
zaupajo ljudje. Ostalo je za otroke in norce.
Novinar Jože Možina v www.casnik.si:
V organiziranem nekaznovanju zločinov in aktivnem onemogočanju, da bi največji slovenski zločinci, odgovorni za povojne poboje prišli
pred roko pravice, tiči odgovor na sedanji porušen pravni in moralni red,
ki je za seboj potegnil še vse ostalo. Hilda Tovšak ima ob tem le epizodno
težo. Ob vsem, kar je storila, je izbrana še za obredno žrtvovanje, da bi
čim prej pozabili na zidarje, mermale, zemljariče, jankoviče in ostale,
ki so se pod zaščito nomenklature prisesali na ožilje te naše nacije.
Teolog dr. Ivan Štuhec v Nedelu:
Kar je bilo izrečeno na sodišču /v zadevi Patria/, je pravni škandal in
nima s pravno državo nobene zveze. Glede tega so si edini tisti pravniki,
ki pravo kot stroko jemljejo resno, ne glede na njihovo politično prepričanje (npr. Jaklič in Čeferin). Pred sodbo in po njej mi je bilo jasno, da
gre za montirani proces, ker Janše nimam za tako neumnega, da bi si
po vseh izkušnjah, ki jih ima z nastavljenimi aferami in sodišči, privoščil
vzeti podkupnino od kogarkoli. Obsodba je sprožila in bo še sprožala
upravičene proteste, ker je tega tudi vredna. Z njo se je slovenska država
oddaljila od pravne države za nekaj svetlobnih let. Rezultat pa bo prav
nasproten od tega, kar so konstruktorji Patrie želeli doseči: Janša bo v
slovenski politiki ostal prav zato, ker je nekaterim tako v napoto.
Duhovnik in moralni teolog dr. Andrej M. Poznič v www-casnik.si:
Zloraba pravosodja za svoje osebne namene je prvi korak na poti v
totalitarizem. Kadar temu prizadevanju strežejo še “naši” mediji, smo
že nevarno blizu prvim oblikam totalitarizmov 21. stoletja. Vse kaže,
da bodo ti bolj neoprijemljivi, fantomski, a silno učinkoviti, ker ne gre
več za kontrolo telesa, temveč duha. Kaj je večji uspeh oblastnika kakor
suženj, ki misli, da je svoboden?
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Teolog dr. Ivan J. Štuhec v Zvonu:
Zmerjanje in preklinanje je pravzaprav postalo moderen način preganjanja Cerkve in kristjanov. Bližamo se času, ko bomo kristjani manjšina v družbi. Bomo takrat deležni zaščite tako kot Romi in izbrisani?
Publicist Franci Feltrin v www. casnik.si:
Nič ni narobe, če imamo različna mnenja in poglede na čas in dogodke izpred desetletij. Je pa zelo narobe, če sovražno, z zmerjanjem,
z izpostavljanjem revolucionarnih simbolov in pljuvanjem na pred več
deset let nazaj pobite rojake, ki ležijo v več kot šeststo grobiščih po
Sloveniji, izražamo nestrpnost in hujskaštvo.
Zgodovinar Jože Dežman na Radiu Ognjišče:
V Rovtah se je praznovala 20. letnica postavitve farnih spominskih
plošč, kar je simbolna vrnitev mrtvih v javni spomin. Postavljena je
bila razstava, kjer se je dodatno pokazala skrb krajanov za resnico
in zgodovinski spomin, organizirana je bila okrogla miza, ki je bila
izjemno kakovostna, in tudi prireditev sama je bila dovolj nazorna, da
je pokazala, da je v duhu spomina na vse žrtve totalitarnih režimov.
Nasprotna stran pa je na dan spomina na žrtve totalitarnih režimov
branila totalitarne zločince in sramotila žrtve totalitarnega titoizma.
Skratka, pokazalo se je to, da se “titofilna” ultralevičarska stran vrača
v svinčena 70. leta.
Zgodovinar dr. Stane Granda v Demokraciji:
Če bi bili v moji Cerkvi pametni in odgovorni do prihodnosti, bi o
zadevi mariborske nadškofije v najkrajšem času napisali in zadostno
dokumentirali ustrezno pojasnilo z natančnim historiatom. Verjetneje
je, da jih bo prehitel neki pisun in programirana laž bo postala “zgodovinska resnica”, ki jo bo praktično nemogoče izkoreniniti. Pravega
opravičila za katastrofo ni, zato pa bi veliko dobrega naredilo izčrpno
in verodostojno pojasnilo.
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.
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Kolumnist Simon Umek v www.casnik.si:
Lastno razmišljanje in iskanje resnice je v naših /državnih/ šolah tako
med učitelji kot otroki strogo prepovedano. A se je v zadnjih dvajsetih
letih pojavil kakšen mentor, ki bi z učenci v okviru učne snovi raziskoval
povojne pomore ali pa položaj katoliške Cerkve v totalitarizmu po drugi
svetovni vojni?
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.
Zgodovinar mag. Jurij Pavel Emeršič v Naši Luči:
Slovensko družbo v tem trenutku doživljam kot močno razklano
družbo z nerazrešeno preteklostjo. Dolga desetletja zatirana desnica
je ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih ponudila roko in
šla s preimenovano Partijo v dialog, ki je hitro postal monolog; danes
vidimo, da so številni politiki, teoretiki, duhovniki in drugi pridigali in
moralizirali o spravi (mnogi to počno še danes), preimenovani komunisti
pa so se vsa leta ob tem arogantno hahljali, se v procesu privatizacije
finančno krepili in klientelistično zasedali ključne položaje v državnem
aparatu, sodstvu, državnih podjetjih, medijih, vrnili totalitarne simbole
na državne proslave, širili sovražni govor proti idejnim nasprotnikom
itd. itd. Gospodarska kriza je razgalila posledice njihovega slabega
gospodarjenja in marsikomu odprla oči. A spet so se pojavili moralisti
in oznanili čas za “solidarnost”. Upam, da ne bomo spet pohlevno in
neumno plačevali zapitka rdečih botrov.
Kolumnist Lenart Rihar v www.casnik.si:
V optimističnih začetkih tranzicije smo mislili, da bo preobrazba v
svobodno mentaliteto prišla sčasoma, danes pa vse več ljudi ugotavlja,
da namesto tega polzimo nazaj v enoumje. Tuintam se sliši celo glas,
da nas bo streznila šele nova katastrofa. Kdo pa lahko razume družbo
norcev, ki tik pred verjetnim zdrsom v veliko krizo malikuje tisto, kar
jih vanjo peha /kar npr. kaže oživljeni kult titoizma/? Če kdo teh besed
ne bo razumel, mu recite, naj se ozre po kaki deželi severno od nas, ki
ji je bilo prizaneseno z brozi, kardelji in kučani; naj le preštejejo, koliko
lukenj imajo tam v proračunu, v denarnicah in na cestah.
Publicist dr. Bernard Nežmah v Mladini:
Če država popravlja krivice do izbrisanih, je po enaki logiki dolžna
isto storiti do deset tisočev po vojni pomorjenih. Tako kot so moderne
slovenske vlade odgovorne za usodo izbrisanih, je tudi vlada Borisa
Kidriča odgovorna za poboje civilistov in vojnih ujetnikov. In z njo tudi
aktualna vlada, katere pietetna naloga bi bila izdelati vsaj seznam
umorjenih v posameznih grobiščih.
Zgodovinar dr. Stane Granda v Naši luči:
Slovenija potrebuje politično in moralno moč za dokončen prelom
z nekdanjo oblastjo, ki jo hoče skozi stranska vrata vpeljati sedanja
vlada. /Slovenci po svetu/ boste domovini največ pomagali, če boste
svoje okolje opozarjali, kaj se v Sloveniji dogaja. Na mnenje državljanov
v domovini se vlada požvižga. Za ugled v tujini je vsaj malo občutljiva.
29

➧

Ob tem mi prihaja na misel naslednja anekdota:
Millor Fernandes (humorist, dramaturg in pisec) je vprašal publiko: »Kakšna je razlika med politikom in lopovom?«
Izmed mnogih odgovorov mu je pritegnil pozornost odgovor nekega bralca: »Razlika med enim in drugim je samo v tem, da sem
prvega izbral jaz, medtem ko je drugi izbral mene.«
Millor mu odgovori: »Cenjeni gospod, vi ste genij. Vi ste edini, ki je sploh uspel najti razliko!«
Kar se je dogajalo v Sloveniji ves čas od osamosvojitve, razen tistih let, ko so bili na krmilu pripadniki “slovenske pomladi”, posebno pa sedanja
vladajoča garnitura, potrjuje, da med politiki in lopovi praktično ni razlike.
Nerodno zanje je pa, da nas Evropa skrbno opazuje in ocenjuje. Tako je 13. novembra 2013 Evropska Ljudska Stranka, ki združuje vse tiste stranke
v Evropi, ki so iste usmerjenosti kot slovenski pomladni stranki (Janševa SDS in Nova Slovenija), dala v javnost naslednjo resolucijo o Sloveniji.
1. Slovenija je v težkem gospodarskem položaju in potrebuje široko
podporo slovenskega ljudstva za reševanje posledic finančne krize in
za doseganje gospodarskih in drugih potrebnih reform za dokončanje
tranzicije.
V maju 2013 je Evropska komisija poudarila, da je stanje slovenskega
pravosodnega sistema nezadovoljivo in slovenski vladi naložila vrsto
korektivnih ukrepov.
2. ELS izraža zaskrbljenost v zvezi z obsodbo predsednika Slovenske Demokratske Stranke (SDS) Janeza Janše na sodišču prve stopnje.
Seznanjena je s pritožbo Janeza Janše na sodišču druge stopnje, ki bo,
upajmo, obravnavana v predpisanem obdobju 3 mesecev. Opozarja,
da sta zagotovilo poštenega sojenja ter domneva nedolžnosti temeljni
človekovi pravici. Pričakuje, da postopek, ki je v teku, ne bo privedel do
izključitve Janez Janša iz politične tekme.

3. ELS vabi neodvisne organizacije, kot sta Svet Evrope in OVSE,
k pozornemu spremljanju skladnosti potekajočega postopka z načeli
vladavine prava in mednarodnimi standardi.
4. ELS v celoti podpira Slovensko Demokratsko Stranko (SDS), ki je
v slovenskem prostoruglavni politični akter, kot tudi Novo Slovenijo –
Krščanske Demokrate (NSi) in Slovensko Ljudsko Stranko (SLS).
5. ELS poudarja potrebo po nepristranskem in neodvisnem sodstvu v vseh državah članicah. V zvezi s tem poziva k hitremu sprejetju
učinkovitih zakonov lustracije v vseh državah članicah, ki tega še niso
storile, kot tudi njihovo dosledno izvajanje. Poudarja tudi pomen preglednosti in javnosti nadzorovanja tega procesa.
6. ELS poziva Komisijo naj zagotovi, da postopki javnih naročil v vseh
državah članicah sledijo zahtevam določenim z zakonodajo Evropske
unije, s čimer se zagotavljata preglednost in učinkovitost.

Kaj hujšega, kot to! Politična roparska druščina (njihova imena so seznam članov Kučanovega Foruma 21 in tisti, ki so se leta 2011 šli na ljubljanski
magistrat klanjat Jankoviću s prošnjo, da bi prevzel vlado) je ponorela z očitki, da je to vmešavanje v slovenske notranje zadeve in podobnimi floskulami,
ki jih že dolgo poznamo. Kaj to pomeni, je v Družini popisala Urška Makovec pod naslovom “Žolčni odzivi na resolucijo ELS”.
Reakcija ljudi sporoča marsikaj. Tako je tudi odziv slovenske politike
na resolucijo Evropske ljudske stranke (ELS) o zaskrbljujoči situaciji
v Sloveniji zelo zgovoren. Razberemo lahko, da tisti, ki jo kritizirajo,
nimajo pojma ne o politiki ne o demokraciji. Ne vedo, da lahko kdorkoli
in kadarkoli izrazi svoje mnenje. Spoštljivo, se razume. Resolucija pa je
najbolj naraven politični način. Če bi ti kritiki vedeli, kakšni politični
tvorbi se je Slovenija leta 2004 pridružila, bi lahko tako resolucijo – in
še kaj močnejšega – pričakovali.
Odziv pokaže, da vladajoča srenja ne pozna ustavnopravnih in
mednarodnopravnih načel o suverenosti držav. Če bi te poznala, bi ji bilo
jasno, da resolucija neke stranke v ničemer ne more ogrožati suverenosti
Slovenije. Kaže tudi nedoslednost, saj se je Slovenija v preteklosti že
pridružila na primer kakšnim pozivom o prenehanju nasilja v državah,
zdaj pa takih očitno ne dopušča, in to le zato, ker so uperjeni proti njej.
Slovenski veljaki, ki se delajo politiki, ELS očitajo, da vedno ščiti svoje
ljudi. Toda ali ni prav to eden od osnovnih namenov združevanja v

stranke? Povezovati se, da bomo v doseganju ciljev močnejši, k temu
seveda spada tudi zaščita svojih politikov.
Ključno sporočilo pa je, da reakcija kaže strah. Glede na to, da gre
za dokument, ki nima pravne teže, politično pa le na strankarski ravni,
naših vodilnih politikov ne bi smelo preveč skrbeti, kaj v njem piše. A
očitno jih. Prav to nam kaže, kje iskati pomoč in oporo pri reševanju
potapljajoče se slovenske barke. Zadnjih dvajset let se je izkazalo, da
pomladanska stran slovenske politike stvari ne zna in ne zmore postaviti
na pravo mesto. Modro bi torej bilo izkoristiti moč ELS, katere del smo,
se z njo povezati in na njenih krilih reševati tudi Slovenijo. Seveda ne bi
bilo tako preprosto, kot se morda sliši, a Evropo smo na desnici mnogo
premalo izkoristili. Ni dovolj, če ima od nje koristi le naše gospodarstvo,
ampak bi jih morali imeti tudi politika in splošna kultura. Kljub vsemu
je EU še vedno bistveno bolj zdrava kot po razmetanih truplih smrdeča
slovenska zemlja. Evropa ne more biti naš odrešenik, je pa lahko prepotrebna pomoč.

Tako je: strah jih je. Strah jih je Evrope, ker v njej ne morejo početi, kar so počeli v Jugoslaviji: zadolževati se brez konca in kraja. Te pesmi je konec.
In v katero mišjo luknjo se bodo skrili z nakradenim denarjem, ko bo počilo? In počilo bo: trenutno se Slovencem še vedno predobro godi, toda revščina
je vsak dan večja in zajema več plasti ljudi. Dohodki so vedno manjši, davki vedno večji, izhoda ni videti. In ko bo počilo, se ne bodo imeli kam skriti. V
bistvu so postali žrtve svoje lakomnosti: plaz, ki so ga sprožili jih nosi s seboj in ga ne znajo več zaustaviti. Zna se zgoditi, da se bo ponovila Romunija,
ko so ljudje ugotovili, da se izkoriščevalcev lahko rešijo samo, če jih pobijejo. In so jih. Kot kristjani jim tega sicer ne privoščimo in si takega scenarija ne
želimo, bojim se pa, da je kljub temu zelo realen. Prišel bo čas, ko bo za ekplozijo ljudske jeze zadoščala čisto majhna iskrica.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
RADOVOLJKE IN DRUGE
Ko sem prišel za Smrekarjem v višje razrede, mi
je dal največ opraviti osmi razred. Bil je jako številen. V njem so bile nekatere deklice že cele dame,
druge še popolnoma otročje, lene, pridne, pametne,
zabite, krotke, predrzne, dostojne, razposajene. Vse
je bilo med seboj pomešano.
Posebno nerodno je bilo zame to, da nisem skoraj
nobene poznal po imenu, mene pa vse – s šolskih izletov, pa so mislile, da bo pri verouku kakor na izletu.
Imel sem tudi samo eno uro na teden, medtem ko
je bila Lesarjeva liturgika precej obširna knjiga. Zato
se mi je zdelo škoda vsake minute, ki sem jo moral
potratiti za opominjanje. Rajši sem potrpel, kakor
da bi iskal po imeniku, kako se klepetulja, ki me je
motila, piše, ter izgubljal tako pičlo odmerjeni čas.
To so deklice dobro vedele in tudi zlorabljale. Pa
jih je kmalu minilo.
Neko popoldne (verouk sem imel zadnjo uro od
treh do štirih) so bile izredno živahne. Ker vsi opomini niso nič zalegli, sem posegel po zadnjem sredstvu.
Ko smo odmolili in so začele pospravljati, jim
pravim čisto mirno:
»Ni treba tako hiteti. Počakajte toliko časa, da
pride gospodična Borovsky!«
Pri tej priči so vse utihnile in napele ušesa kakor
zajci.
»Mislim, da imate rajši, da vas gospodična izpusti
in pelje v vežo.«
Te besede so učinkovale kakor bomba. Seveda
so se takoj vrgle na prošnje, pa sem ostal trd in
neizprosen. Izpustila jih je razredničarka, to pa šele
čez dobro uro.
Učiteljica Borovsky je bila stroga, pa včasih zelo
kratkočasna, zato so jo imele deklice rade, čeprav
so se je tudi bale. V cerkvi je dajala učenkam najlepši zgled. Molila je, ko jih je nadzorovala, vedno
iz molitvenika ali pa na rožni venec.
V “osmi” nisem imel potem nikakih težav več,
tudi potem ne, ko je bil njegov “strah” zaradi oči
na večtedenskem dopustu. Seveda niso bile deklice
zato mirne, ker bi bile spoznale, da je kaj takega
lepo in koristno, marveč ker so rajši hodile iz šole
ob štirih kakor ob petih.
Julijo Borovsko je nadomestovala mlada radovoljka Vera Cesvajnova.
Radovoljke (po vojski so izumrle) so bile učiteljice,
ki so rajši v Ljubljani brezplačno poučevale, kakor
da bi bile šle “na kmete”.
Svoje dni ni bilo toliko ženskih poklicev kakor
dandanes, prav tako niso silile ženske v službe, ki so
v prvi vrsti namenjene moškim. Dekletom iz plemiš
kih in meščanskih krogov sta bili odprti samo dve
poti: v zakonski jarem in pa v samostan. Katera se
ni mogla ali hotela poročiti, se je pa Bogu posvetila.
Lahko je ostala tudi doma kot teta, pa ta stan ni bil
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posebno zavidljiv. Ako je bila petična, se ji je njenemu premoženju primerno dobro godilo. Seveda
če je bila toliko pametna, da je denar tiščala in tako
vzbujala v sorodstvu upanje na bolj ali manj bogato
dediščino. Teta brez denarja je bila pa navadno vsem
v hiši v nadlego, kar je prav dobro čutila, kakor tudi
tiho ali glasno očitanje, da jé kruh zastonj.
Še v sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja je smatrala hčerka iz boljše rodbine z dovršeno osemrazredno ljudsko šolo svojo izobrazbo za
končano. Naučila se je še nekoliko kuhati in šivati,
potem je pa sedla v salon in čakala “viteza”, ki bi
jo rešil iz zakletega gradu samskega stanu. Iskala
ga je tudi po plesiščih in drugih zabaviščih, kjer se
mladina družabno ali drugače shaja.
Sicer tudi dandanes iščejo dekleta, ki bi se rada
omožila, pripravne partije na plesih in drugih zabavah, poleg tega tudi – in nekatere celo predvsem
– na športiščih; vendar se skuša skoraj vsaka usposobiti za kakšno službo, da ni popolnoma navezana
na “dobro partijo”.
“Športišče” je nova beseda, ki sem jo skoval po
vzorcih: smet – smetišče, grob – grobišče, sod –
sodišče itd. Pri naših kritikih so posebno v čislih
tisti pisatelji, ki tako pišejo, da jih moraš brati s
Pleteršnikom v rokah, zlasti pa še taki, kateri si
potrebne besede kar sproti nakujejo. Ker bi si rad
pridobil naklonjenost kritike, sem se tudi jaz vrgel
v novejšem času na kovanje novih izrazov ter bom
skušal na ta način obogatiti slovenski jezik.
Sedaj se pa vrnimo k radovoljkam.
Ko sem še v gimnaziji klopi s hlačami “drgajsal”,
so boljša dekleta oziroma gospodične nekako prezirale tiste, ki so šle na učiteljišče. To so bile večinoma
hčere malih obrtnikov, nižjih uradnikov, slug itd. Posebno velike izobrazbe pri sprejemu niso zahtevali.
Tako je neka součenka moje sestre dovršila šest
razredov ljudske šole, potem se je pa poskušala v
različnih pridobitnih poklicih. Najprej je poskusila s
šivanko, pa je bila prepočasna. Nato je šla v tobačno
tovarno viržinke valjat, a ji tobakov duh ni dobro
storil. Sledjič se je zatekla na učiteljišče ter postala
še precej dobra učiteljica.
Kakor sem že omenil, se je proti koncu 19. stolet
ja v tem oziru mnogo spremenilo. Opravljivi jeziki
so pripovedovali, da prideš na “preparandijo” samo
po protekciji.
Eden izmed najvažnejših vzrokov, da so začele
tudi “boljše gospodične” siliti na prej tako prezirano
pripravnico, je bil zlasti ta, da so se dekleta, ki bi
se rade omožile, množile v geometrični progresiji,
fantje pa, ki bi iskali neveste, niti v aritmetični ne.
Ko je taka boljša hčerka dovršila študije, ji seveda
ni posebno dišalo iti na trde kmete za učiteljico, če
je bila le količkaj razvajena. To je čisto razumljivo,
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kajti učiteljski kruh na deželi je večkrat trd.
Znano je, da ima učiteljstvo v Ljubljani večje doklade kakor ono na deželi. To se mi zdi narobe svet.
Ako bi bil jaz prosvetni oziroma finančni minister, bi
dal te doklade učiteljicam in učiteljem, ki orjejo trdo
letino v hribih daleč od prometnih sredstev.
Ko torej izprašane kandidatinje iz boljših ljubljanskih družin niso hotele pustiti domačega udobnega
gnezda in so rajši brezplačno poučevale v Ljubljani,
je nastal poseben stan “radovoljk”. To učiteljsko
pleme se je pozneje razširilo tudi po deželi,
kjerkoli so imeli kak učiteljski naraščaj.
Marsikatera neradovoljna radovoljka je
smatrala svoje brezplačno delo v šoli za
bolj ali manj neprijeten intermezzo med
zakramentom sv. birme in zakramentom sv.
zakona. V tem primeru je bila res pomilovanja
vredna; še večji reveži so pa bili otroci, ki so
bili njej na milost in nemilost izročeni. Sicer
jih, hvala Bogu, ni bilo prav veliko. Jaz
sem poznal samo eno.
Imela je prvi razred, pa se ni
Šerc
dosti zanj brigala. Je pač težko
uspešno delati v šoli, zlasti pri začetnikih, če nimaš pravega veselja
in če prideš ves zaspan v šolo,
ker si bil vso noč v službi pri muzi
Terpsihori, boginji plesa.
Nekega dne jo obišče nadzornik.
Poraz je bil neizogiben.
Nadzorovanje se je kaj hitro končalo. Nadzornik je nekaj časa poslušal,
ko se naenkrat oglasi majhen paglavec,
ne da bi bil prosil za besedo ali vsaj vstal:
»Gospodicna, ali bo ta gospod kaj kmalu sel
ven?«
Učiteljica je postala še bolj rdeča, kakor je že
bila, nadzornik pa nervozen.
Kmalu nato se zopet eden oglasi, pa že med
jokom:
»Gospodicna, naj gre ven!«
In nadzornik je ubogal. Vzel je klobuk in šel.
Vera Cesvajnova je bila pa idealna in pridna učiteljica, toda “osmi” ni bila kos.
Ko pridem neko popoldne v šolo, jo najdem pred
razredom vso objokano.
»Kaj vam pa je, gospodična?« jo vprašam sočutno.
»Ušla sem jim, tako mi nagajajo.«
»Kako to, pa bi jih vendar uganili?«
»Vmes je nekaj takih, s katerimi sem znana in
se tikamo. Te se me nič ne boje, potem pa še druge
podpihujejo.«
Skozi vrata se je slišal smeh in šunder. Mladina
je res brez srca.
Stopil sem v razred in dekletom temeljito izmil
glave. To pot se mi pa ni zdelo škoda časa, ker ni
bila moja ura. Za nameček sem jim še zažugal, da
bom povedal Borovsky, kako se njen razred vede.
To je pomagalo, da Cesvajnova ni nikdar več pred
“osmo” jokala.
Tekom let sem spoznal, da so največ trpele tiste
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mlade učiteljice, ki so prišle v šolo polne idealizma,
pa so dobile “hude” razrede, v katerih si vzdržal red
in mir samo, če si vzbujal “strah in trepet”.
Nekak “bav-bav” za osemrazrednico pri Sv.
Jakobu je bila po Ljubljani dobro znana učiteljica
Šerc. Nekega dne sem imel nekaj v šoli opraviti, ko
je ravno vpisovala novinke za peti razred. Tu pride
skrbna mamica z deklico, ki je tako plašno gledala,
kakor bi bila prišla v klavnico. Gospa stopi naravnost h gospodični Šerc.
»Prosim, gospodična, da bi zapisali mojo
hčerko v peti razred, pa, prosim lepo, ne v
tisti oddelek, ki ga ima Šerc. Slišala sem,
da je ta učiteljica zelo surova z otroki.«
»Oprostite, gospa, ta učiteljica sem slu
čajno jaz. Priznam, da sem stroga, ali sitna,
kakor že hočete, surova pa nisem,« ji je
vrnila Šerc nenavadno prijazno.
Neprevidna gospa je v zadregi nekaj
zagodrnjala, nato pa hitro odšla.
Šerc je bila tip dobre verne učiteljice iz predvojne dobe. Poznala
je samo dve poti, v cerkev in v
šolo. Z učenkami je bila stroga,
obenem pa jako skrbna in jih je veliko naučila. Če je šlo za njen razred,
ni štedila ne z delom ne s časom.
Učenke so jo v šoli rade imele, ker
je dobro razlagala in pravično redovala, bale so se je pa tudi kakor
popra. Kričala ni nikdar nad svojimi
“podložnicami”, marveč jih je “držala v
šahu” z mirno besedo in pogledom. Da sem
v tako discipliniranem razredu lahko in z veseljem
delal, se samo ob sebi razume.
Ko je bila razredničarka v 7. b, me je neko uro
prosila, da bi smela ostati med veroukom v razredu.
»Nekaj bi še rada skorigirala. Bom kar v zadnjo
klop sedla in vas ne bom prav nič motila.«
Mene res ni motila, deklice so pa kar odrevenele, ko so to slišale. Vsaka se je bala, kaj bo, če bo
vprašana, pa ne bo gladko znala. Ko smo odmolili,
vzamem katalog v roke ter ga odprem. Bilo je tako
tiho, kakor svoje dni v naši peti, kadar je Kermavner
izbiral svoje žrtve.
»Mally!« sem že hotel poklicati, pa sem jo vendar poprej pogledal. Videl sem takoj, da ni dobro
pripravljena. Sklenila je na klopi roke ter me z očmi
prosila, naj ji prizanesem.
»Čakaj, Vida,« sem dejal sam pri sebi, »nekoliko
strahu ti ne bo škodovalo”«
Pogledal sem še enkrat v katalog, potem se pa
ozrem zopet nanjo, kakor bi jo hotel vprašati. Tedaj
so ji pa že prišle solze v oči. Gledala me je tako
proseče, da je nisem mogel poklicati. Ko sem obrnil
list, se ji je kar vidno odvalil kamen od srca.
Nekoliko za njo je sedela Palmira. Ta me je pa
gledala tako s svojimi temnimi očmi, kakor bi hotela
reči: »Le vprašaj me, se nikogar nič ne bojim, tudi
Šerc ne!« Ko je pa začela pripovedovati o pokristjanjenju Slovencev, je le na začetku imela nekoliko
treme. S tem je bil led prebit in vse so znale gladJANUAR 2014

ko. Vendar je napetost popustila šele, ko sem zaprl
katalog in začel razlagati.
Naslednjo uro so mi pa z velikim veseljem pripovedovale, kako jih je “gospodična” pohvalila in da
je dala vsem, ki so bile vprašane, podobice. Navzlic
temu, da je bila v šoli tako stroga, so se je učenke
še potem, ko so izostale iz šole, s hvaležnostjo spominjale ter jo rade obiskovale ali pa so ji pisale. Pa
tudi Šerc se je še vedno zanje brigala ter potrebnim
pomagala, kjerkoli je mogla. Pa to ve le Bog, zakaj
gospodična se je ravnala po Jezusovem naročilu, naj
ne ve levica, kaj dela desnica.
V višjih razredih, kjer je bil strokovni pouk, sta
učili tudi Zemme in Agneza Zupan, kateri sem že
omenil. Frančiška Zemme je bila tudi precej stroga,
toda njena strogost je imela nekaj materinskega in
deklice so jo prav rade imele. Kadar se je pa razjezila,
“ni bilo dobro z njo češenj zobati”, kakor mi je pripovedovala Darinka, ko sem nekoč peljal njo, njeno
sestro Marlenko in njenega očeta čez Prag na Triglav.
Agneza Zupan, vulgo Neža, je bila bolj flegmatične narave in se ni rada razburjala. Najbrž je mislila, da jeza “dol nese”. Pri neki priliki se je pa res
hudo raztogotila, in sicer takrat, ko je videla v 6. a
(razredničarka Zemme) na tabli z velikimi črkami
napisano: “Neža”.
Agneza je naredila iz tega celo afero. Takoj se je
pritožila pri Zemmetovi:
»Misli si, celo moje ime so zapisale na tablo, pa
še v spakedrani obliki!«
Gospodična Zupan je tudi zelo ostro opazovala
ter imela za nekatere reči prav dober spomin. Še
v dijaških letih sem prišel nekoč v družbi prijatelja
Nandeta z njo skupaj v Žirovnici pri dr. Svetini, ko ga
je obiskala s svojim bratom. Takrat so nosile dame
kratke rokave, kar za Agnezo ni bilo prav ugodno.
Imela je namreč zelo debele roke. Ko sem jih videl,
mi je prišlo na misel, kakšno veselje bi imeli kanibali
z njo, pa sem pošepnil Nandetu:
»Poglej, kakšne roke ima! To bi se dali iz njih lepi
zrezki narediti!«
Agneza me je videla in slišala, pa sem mislil, da ni
nič opazila. Nosila je pa to veliko let s seboj, preden
se je odkašljala.

DAROVI

Ko si je nekega dne ves naš učiteljski zbor privoščil majhno, pa dobro večerjico, mi je Agneza v
dobrem razpoloženju dobrohotno očitala greh, ki
sem ga bil storil tam v Žirovnici pred dobrimi petnajstimi leti:
»Ali se še spomnite, gospod katehet, kako ste
se norčevali iz mojih rok, ko smo bili skupaj pri dr.
Svetini v Žirovnici? To je bilo takrat, ko smo imeli
zjutraj na Rodinah bilje in zadušnico po rajnem bratu
profesorju iz Zagreba.«
V nižjih razredih so učile tudi mlade učiteljice, ki
so se pogosto menjavale. Bile so izključno Ljubljančanke. Prišle so večinoma kot radovoljke na šolo,
pa jo je kmalu ena ali druga zopet zapustila, ker je
dobila plačano suplentsko mesto na kakem drugem
mestnem zavodu, ali pa moža, kar je še rajši vzela.
Voditeljica Guzelj, ki me je smatrala za otroka, ko
me je prvikrat zagledala, je kmalu potem umrla in
na njeno mesto je prišla Marija Marout. Ker je bila
z vodstvom šole jako zaposlena, je imela v svojem
razredu stalno radovoljko (seveda ni bila vedno ena
in ista), ki je tudi nadzorovala otroke v odmoru in
pred začetkom pouka.
Ko pridem nekega jutra v njen razred, stoji notri
mlado, drobno dekletce, ki me je prijazno pozdravilo.
Ker je do takrat še nisem videl na šoli, sem mislil,
da je kaka nova učenka iz višjih razredov, ki jo je
voditeljica postavila za nadzorstvo.
»Ali si na novo vstopila?«
»Da, gospod katehet.«
»V kateri razred pa, ali v osmi?«
»Oprostite, jaz nisem učenka, mareč radovoljka.«
In gospodična Arska se je pri teh besedah prav
prisrčno nasmejala.
Imela pa je srečo. Ostala je namreč v Ljubljani.
Dobila je najprej stalno učiteljsko mesto na naši
osemrazrednici, nato je pa presedlala na licej, nazadnje je pa dobila celo moža.
Kadar jo srečam na ulici v spremstvu njene hčerke, se vselej spomnim, kako sem jo tam v drugem
razredu polomil. Takrat je bila morebiti nekoliko
užaljena, ker sem jo imel za učenko osmega razreda, danes bi morda ne bila, če bi ji prisodil kakih
šestnajst let…
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ZA SVETE MAŠE: $110: R. Staric; $100: M. Muhic; CAD 100:
P. Mocnik; $90: A. Govednik, S. Levstik; $80: J. Gerzel; $60: N.
Krnec; $50: J. Smolej, M. Cerer; $40: M. Ravnik, V. Slemc;  $30:
M. Cugelj, M. Holjevac, F. Merela, A. Cupar, O. Kalar, I. Cenkar,
M. Sedmak, F. Kosir, Z. Zakrajsek; $20: F. Rote, A. Debevc; $10:
M. Novak, A. Skopec, C. Barkowski, I. Cenkar, M. Hull.
ZA NOVEMBRSKE MAŠE IN MOLITVE: CAD55: R. M. Novak-Leger; $40: J. Nosan, A. Govednik; $30: M. Ravnik; $25: M.
Breszach; $20: M. Lavrisha, I. Modic; $20: M. Frank, F. Rote, S.
Levstik, M. Novak, V. Grah.
ZA CERKEV: $25: I. Zerdin $20: R. Pintar, M. Kostelec, V.
Slemc, A. Debevc; $10: M. Kocjan; $5: J. Bevec.
ZA SAMOSTAN: $1.000 Simenc Children; $25: I. Zerdin; $23:
A. Cupar; $20: V. Slemc, A. Debevc; $10: M. Cugelj, C. Barkowski; $5 J. Bevec.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $10: A. Debevc.
ZA LUČKE: $30: A. Govednik; $10: M. Novak, M. Cugelj, A.
Debevc, F. Kosir; $3: F. Rote, A. Cupar.
ZA MISIJONE: $50: J. Gerzel; $30: I. Cenkar; $25: I. Zerdin;
$20: A. Cupar; $10: C. Barkowski, A. Debevc.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: M. Muhic, R. Staric; $10: A. Cupar, A. Debevc; CAD10: R. Vucko.
DAR LISTU AM: $60: J. Gerzel; $50: I. Modic; $25: I. Zerdin;
$20: M. Muhic, V. Slemc, J. Bizjak, V. Tominec; CAD13: R. M.
Novak-Leger; $15: M. Simrayh;  $10: I. Babic, R. Staric, L. Sluga, O. Kalar, M. Krnec, A. Debevc.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI: JOSEPH KOLMAN, Pittsburgh, PA

PODROBNOSTI
O IZVOLITVI PAPEŽA
Tino Mamić

V javnost so prišle podrobnosti
o izvolitvi papeža Frančiška,
čeprav so kardinali
prisegli molčečnost.
Zanj naj bi v šestem krogu
glasovalo 77 od 115 kardinalov.

V novi knjigi argentinske dopisnice iz Vatikana so
objavljene podrobnosti o zadnjem konklavu (izraz
prihaja iz latinskega izraza “pod ključem” ali “cum

clave”). Kardinal Jorge Mario Bergoglio bi bil izvoljen
verjetno že v petem glasovanju, ki pa je bilo razveljavljeno zaradi napačnega glasovanja.

kardinalska napaka
Tisto popoldne, 13. marca 2013, je 115 kardinalov, ki so bili zaklenjeni in tudi odrezani od vseh
informacij zunanjega sveta, glasovalo že četrtič. V
petem poskusu se je eden od njih očitno zmotil, saj

je oddal dve glasovnici – eno izpolnjeno in drugo
prazno. Ko so to ugotovili, sploh niso več ugotavljali,
ali je kdo od kandidatov dosegel dvotretjinsko večino, ampak so glasovanje takoj ponovili.

kljub prisegi molčečnosti
Popolno molčečnost kardinali prisežejo, preden se
prvič zaprejo v Sikstinsko kapelo. Po koncu volitev
prisega še vedno velja, le da je malce bolj ohlapna.
Zato so prišli v javnost tudi podrobnosti o konklavu, ko je bil izvoljen Frančiškov predhodnik, papež
Benedikt XVI. (2005). Čeprav verodostojnosti ni
nihče potrdil ali zanikal, je lani umrli milanski kardinal Carlo Maria Martini v dnevniku zapisal, da je

bil glavni protikandidat Josepha Ratzingerja v štirih
krogih glasovanja prav Jorge Mario Bergoglio. Slednji
tega položaja ni hotel in naj bi se po nekaterih neuradnih virih takrat tudi odpovedal papeškemu mestu
v korist Ratzingerju.  A tudi druge podrobnosti o
Vatikanu, ki uradno ne smejo priti v javnost, kažejo,
da molčečnost v Vatikanu ni tako zacementirana,
kot je bila nekoč.

papež Frančišek je četrti
Papež Frančišek, ki je s tvitom nedavno dosegel
rekord, saj ga spremlja kar 10 milijonov sledilcev, je
bil v zadnji objavi ameriške revije Forbes uvrščen na
četrto mesto najvplivnejših osebnosti planeta. Pred
njim so samo prvi možje Rusije, ZDA in Kitajske,
tik za njim pa nemška kanclerka Angela Merkel in
bogati podjetnik Bill Gates.
Da je papež eden od najpomembnejših ljudi na
svetu, kaže tudi lanska uvrstitev Frančiškovega
predhodnika Benedikta na petem in predlanska na
sedmem mestu seznama ljudi z največjo močjo na
svetu.
Trenutno ima volilno pravico 109 kardinalov, tudi
Slovenec Franc Rode. Vatikan je objavil uradno napoved imenovanja novih kardinalov 22. februarja

2014. Kardinalov volivcev naj bi namreč praviloma
bilo 120, medtem ko jih bo takrat le še 106, marca pa
104, saj ugasne volilna pravica kardinalu, ko dopolni
80 let. Obeta se tako več kot deset novih imen za
rdeče kardinalske klobuke. Med novimi imeni bodo
visoki kleriki, ki jim ta naziv pripada zaradi funkcije:
vatikanski državni tajnik Pietro Parolin in dva prefekta kongregacij Gerhard Ludwig Müller in Beniamino
Stella. O drugih imenih pa se le ugiba, saj se utegne
zgoditi, da papež Bergoglio ne bo podeljeval naslovov samo zaradi tradicije (velika evropska mesta, ki
jim to mesto “pripada”). Istočasno bo potekal tudi
konzistorij, svet vseh kardinalov. Na zasedanju za
zaprtimi vrati bo veliko govora o reformah rimokatoliške Cerkve, ki jih je začel papež Bergoglio.

