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ROMBON ali VELIKI VRH je 2.208 m visoka gora severno od Bovca in spada v Kaninsko skupino. Na severni strani
meji na dolino Možnico, na jugu pa leži bovška kotlina z Bovcem in 1.766 m visoko Čukljo. Z vrha je lep razgled v dolino
Soče ter na Kaninsko in Mangartsko skupino Julijskih Alp, na Bavški Grintavec in Krn. Prav zaradi tega razgleda je bil
Rombon v 1. svetovni vojski (1914-1918) prava avstrijska “skalna trdnjava”. Hudi boji med avstrijsko in italijansko vojsko
so se vrstili od 15. avgusta 1915, ko so Rombon zavzeli Italijani, tja do oktobra 1917, ko so jih Avstrijci s kobariškim
prodorom vrgli več kot 250 km nazaj tja do reke Piave, komaj 30 km pred Benetkami. Ta prodor se še danes imenuje
“kobariški čudež”. Rombon je pravi raj za jamarje, saj ima številne naravne jame, poleg tega je pa še ves preluknjan
s kavernami iz prve svetovne vojske. Dostopen je praktično z vseh strani, ni pa nobene poti, ki bi bila krajša od 5 ur,
nekatere so pa dolge tudi več kot 6 ur. Iz Soške doline je navadno izhodišče za vzpon na Rombon Bovec, ki je komaj
460 m nad morjem, zato je treba premagati več kot 1.700 m višinske razlike. Kot je običajno v Julijskih Alpah, pa tudi
v Karavankah in Kamniških planinah, pada Rombon na severu skoraj navpično v sotesko Možnice, tako da se tu lahko
povzpnejo na Rombon le zares dobri plezalci. Soteska Možnica je vsekana globoko v apnenčasto pobočje, potok, ki
teče po njej pa pada v več slapovih in se preliva skozi naravna korita in pod dvema naravnima mostovoma.
MAREC zaznamuje letos začetek postnega časa s pepelnico, ki zaradi pozne velike noči pade na 5. marec. Dan
pred njo je pustni torek, po pregovoru “vseh norcev god”. Po stari navadi morajo biti na pustno nedeljo in na pustni
torek na mizi krofi. Do konca marca se potem zvrstijo še štiri postne nedelje in dva večja godova: sv. Jožef (19.) in
Gospodovo oznanjenje (25.). Še nekaj drugih marčevih godov: opat in škof Albin (1.); hčerka češkega kralja Otokarja
I. in opatinja klaris v Pragi Neža Praška (2.); nemška cesarica iz 11. stoletja Kunigunda (3.); poljski kraljevič Kazimir (4.);
frančiškanski spokornik Janez Jožef od Križa (5.); kartaginski mučenki iz 5. stoletja Perpetua in Felicita (7.); ustanovitelj
reda usmiljenih bratov Janez od Boga (8.); cerkveni učitelj Gregor iz Nise ter vdova in redovnica Frančiška Rimska (oba
9.); mučenka Doroteja (12.); nemška kraljica iz 10. stoletja Matilda (Mehtilda) (14.); redemptorist Klemen Marija Hofbauer
(Dvořak), ki je bil na Dunaju duhovni voditelj Friderika Barage; oglejska mučenca Hilarij in Tacijan (16.); apostol Ircev
Patricij (17.); škof in cerkveni učitelj Ciril Jeruzalemski (18.); švicarski puščavnik Nikolaj iz Flüe (21.); spokornica Katarina
Genovska (22.); redovnica Katarina Švedska (24.); škof Rupert Salzburški (27); začetnik karmeličanskega reda Bertold
(29.); opat Janez Klimak (30.) in gosposvetski škof Modest (31.).
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PRVA SOBOTA; Albin, šk.; Suitbert, šk.;
8. NAVADNA NEDELJA; Neža Praška, dev.;
Kunigunda, cesarica; Marin in Asterij, muč.;
Kazimir, kraljevič; Lucij, pap.;
PEPELNICA; Janez Jožef od Križa, red.;
Fridolin, op.; Koleta Boillet, red.;
PRVI PETEK; Perpetua in Felicita, muč.;
Gavdioz, šk.; Terezija Margareta Redi, red.;
S Janez od Boga, red. ust.; Janez Avilski,
duh.; Baptista Varani, red.;
N		 1. POSTNA NEDELJA; Gregor Niški, šk., c.
uč.; Frančiška Rimska, red.;
P Makarij, šk.; Janez Ogilvie, šk., muč.;
T Sofronij, patriarh; Evlogij, muč.; Janez Krst
nik iz Fabriana, red.;
S Doroteja, muč.; Maksimilijan iz Teveste in
Peter iz Nikomedije, muč.; Engelhard, red.;
Č Kristina, dev., muč.; Agnel iz Pise, red.;
P Matilda, kraljica; Florentina, op.;
S Klemen Marija Dvoržak (Hofbauer), red.;
N		 2. POSTNA NEDELJA; Hilarij in Tacijan,
oglejska muč.; Heribert Kölnski, šk.;
P Patricij, šk.; Jedert (Jerica) Nivelska, op.;
T Ciril Jeruzalemski, šk., c. uč.; Anzelm ml.,
S JOŽEF, mož Device Marije;
Č Klavdija in tov., muč.;
P Nikolaj iz Flüe, pušč.;
S Katarina Genovska, spok.;
N 3. POSTNA NEDELJA; Alfonz Toribij iz
Mongroveja, šk.; Jožef Oriol, duh.;
P Katarina Švedska, red.; Aleksander, muč.;
T GOSPODOVO OZNANJENJE; Humbert, op.;
S Ludgar, šk.; Kastul, muč.; Evgenija, muč.;
Č Rupert Salzburški, šk.; Lidija, muč.;
P Sikst III., pap.; Milada Praška, dev.;
S Bertold, red. ust.; Ciril, diakon, muč.;
N 4. POSTNA NEDELJA; Janez Klimak, op.;
P Modest, gosposvetski šk.; Benjamin, muč.

Če sušca dolgo sneg leži,
to setev močno zamori.
Kar v breznu zraste,
april pobrije.
Sušca prah obvelja
kakor kepa zlata.
Če ne prej, na sv. Jedrti dan (17.)
gotovo gorka sapica pripihlja.

IZ LEMONTA

Marec je letos ves v znamenju postnega časa, ki
se začne s pepelnico, 5.marca. Postna postava je
enaka kot prejšnja leta: obvezen zdržek od mesa
vse petke v postnem času, na pepelnico in veliki
petek (letos 18. aprila) pa strogi post, kar pomeni
poleg zdržka od mesa tudi pritrganje v jedi. Stara
opredelitev pritrganja v jedi je bila, da se človek sme
do sitega najesti samo enkrat na dan, lahko pa vza
me kaj malega še za ostala dva redna obroka. S to
definicijo si je danes težko pomagati, saj večina ljudi
jé zelo zmerno, ker se pač borijo s prekomerno težo,
požeruhom, ki jim je vsaka porcija premajhna pa tako
nobena beseda nič ne zaleže. Morebiti bi pritrganju v
jedi danes lahko rekli, da vzamemo nekoliko manj, kot
navadne dni. Vsekakor pa pritrganje veže samo tiste,
ki so že dopolnili 18. leto starosti in še niso pričeli
60. leta; zdržek pa veže vse, ki so dopolnili 14. leto
starosti. Spokornost v postnem času pa poleg posta
pomeni tudi molitev in miloščino, kar je lepo osvetlil
upokojeni zaslužni papež Benedikt XVI. (glej str. 82).
Med prejemniki nagrade Prešernovega sklada,
ki so jo podelili 7. februarja v Ljubljani, je bil letos
tudi naš zvesti sodelavec, jezuit p. Vladimir Kos
iz Tokia, ki nas vsak mesec razveseli ne le s svojo
pesmijo, ampak tudi z duhovito zgodbo iz svojega
“misijonskega cekarja”. Več o njegovem delu in po
delitvi nagrade bo objavljeno v aprilski številki AM.  
Letošnja ostra zima, ki smo jo izkusili v Ameriki,
ni nič v primerjavi s pravo katastrofo, ki je zadela
Slovenijo. Žled, ledeni oklep je pokril vse, kar ni
bilo zaščiteno. Posebno škodo je povzročil na drevju
in na električnih in drugih žičnih napeljavah. Gozdovi
so marsikje uničeni, kot bi šel preko njih najhujši
tornado. Les je uničen, nekaj ga bo še za predelavo.
Mnogo gospodinjstev je brez elektrike. Električni vla
ki v Koper bodo začeli voziti kvečjemu maja. Škodo
primerjajo s potresom leta 1895, le da je takrat bila
prizadeta samo Ljubljana in okolica.
Večkrat se srečujem s problemom objavljanja
imen preminulih naročnikov našega mesečnika.
Po ustaljeni navadi objavimo ime rajnega naročnika
ali pa njegovega zakonskega druga – če seveda za
to smrt zvemo. Zgodi se, da dobimo očitek, zakaj
da nismo objavili neke smrti, pa nas o tem ni nihče
obvestil. Za smrt potem zvemo šele čez mesece. Zato
prosim vse, ki zvedo za smrt kakega naročnika, za
obvestilo o tem, saj domačim dostikrat niti na misel
ne pride, da bi to storili. Že vnaprej se zahvaljujem
za to uslugo.
Meseca marca so umrli: p. Marcel Marinshek (5.
marca 1951); br. Antonin Šega (3. marca 1973); p.
Jožef Čagran (28. marca 1988). Naj v miru počivajo!
p. Bernardin

Zoper dolžnosti do domovine se pregreši,
kdor je pri vseh prigodkih svoje domovine neobčutljiv,
kdor kaj takega počenja, kar je za red, mir in pokoj domovine nevarno, škodljivo.

bl. Anton Martin Slomšek
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Sv. MAKSIM SPOZNAVALEC
opat (580 – 662)

VEDNO NOVA SKRIVNOST
Petsto poglavij 1,8–13

Božji Sin se je rodil telesno enkrat za vselej. Toda v svoji človekoljubnosti se hoče duhovno roditi v
tistih, ki ga ljubijo. V njih postane otrok in raste z njihovimi krepostmi. Podarja se nam v toliko, v kolikor
ve, da ga moremo sprejeti. Ne prikriva nam svoje
neskončne popolnosti iz nevoščjivosti in ljubosum
P. Vladimir Kos
nosti, ampak presoja in preudarja, koliko smo se
mu odprli. Vendar pa ostane vsem neviden v svoji
OD LILIJ BLESTEČI,
skrivnosti. To skrivnost ima apostol pred očmi, ko
pravi: Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na
OD VRTNIC DEHTEČI MARIJI
veke. Hotel je reči, da je skrivnost vedno nova in
Spet pel bom o Tebi, kot lilija krasni,
se ne postara, kajti noben človeški razum je ne
ki nikdar ne vene v nebeških ravneh.
more v celoti dojeti.
Rodi se Kristus,Bog, ki je postal človek, ko si je
S telesom in dušo v deželi brezčasni,
privzel človeško telo in razumno dušo. Rodi se tisti,
o Vrtnica, ki je ni v naših vrteh.
ki je s svojo voljo ustvaril iz nič vse stvari. Zable
Od lilij blesteča, od vrtnic dehteča
stela je na Vzhodu zvezda, ki sije tudi podnevi, in
vodila je modre na kraj, kjer je ležala učlovečena
in vendar preprosto si Božje deklè!
božja Beseda. Tako je skrivnostno nakazano, da
Ob Sinu ljubezni si mama ljubeča,
Beseda, ki jo vsebujejo postava in preroki, presega
to reče lahko Ti prav vsako srce.
čutno spoznanje in vodi vse narode do najvišjega
razsvetljenja.
Z brezmadežnim srcem ne nehaš ljubiti,
Postava in preroki, če jih prav razumemo, nas
lahko zdaj objemaš ves božji naš svet,
kakor zvezda vodijo k spoznanju učlovečene Be
pomagaš nam z angeli varno hoditi
sede, ki nas s svojo milostjo ljubeče vabi k sebi.
po stezi, ki Tvojega Sina je sled.
Bog postaja odrasel, zrel človek. Kar je lastno
človeški naravi, pusti nedotaknjeno, razen greha,
Ljubezen popolnost vsegà je. In večna.
ki pa ji pravzaprav niti ne pripada.Bog postaja člo
In Bog kot Ljubezen je Stvarnik svetá.
vek, to pa izziva v boj peklenskega zmaja, ki čaka,
Ob križu si stala, zdaj vekomaj srečna!
da požre svoj plen, to je človeško naravo. Hudobni
Če ljubimo, bomo pri Tebi domá.
duh se dejansko polasti Kristusovega telesa, a to
se spremeni zanj v strup, kajti v njem je skrita
vsa polnost božanstva, ki popolnoma uniči satana. Za človeško naravo pa je Kristusovo telo zdravilo, kajti
božanstvo, ki v njem prebiva, nam vrača prvotno nedolžnost.
Satan je vbrizgnil svoj strup v
drevo spoznanja in tako onesrečil
človeški rod, ki je jedel od tega
drevesa. Ko pa se je drznil raztr
gati Gospodovo telo, ga je uničilo
in strmoglavilo božanstvo, ki je
bilo v njem.
Vendar skrivnost božjega učlo
večenja ostane vedno skrivnost.
Kako more biti božja Beseda v
eni osebi združena s človekom in
obenem ene narave z Očetom?
Kako more božja Beseda, ki je
pravi Bog po svojem bistvu, po
stati obenem pravi človek? Kako
more postati človek, ne da bi se
odpovedal božji naravi in ostati
Bog, ne da bi se odpovedal naši?
Te skrivnosti so dostopne sa
mo veri in ta je temelj ter pod
laga resnic, ki presegajo vsako
človeško spoznanje.
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NEDELJSKE MISLI
2. marec
8. navadna nedelja
BOG BO RAZODEL MISLI SRC
1 Kor 4,1-5

Ko so se kristjani v Korintu spreobrnili, so sprejeli
Gospodov nauk, pa tudi način mišljenja nekaterih
pridigarjev. Veselo oznanilo je bilo tako polno osebnih
idej in pojmov, ki so vodili k različnim odločitvam,
tako da je včasih prišlo celo do različnih strank, kar
je bilo nevarno za splošnost oznanila. Po dolgem
razpravljanju o tem, pride Pavel v tem odlomku do
nekega zaključka. Opominja namreč, da so pridigarji
samo nosilci evangelija, ki nimajo pravice spreminjati
dobrine, ki jo upravljajo. To je misel o služenju Bož
jim skrivnostim, ki je zelo važna v osnovni krščanski
teologiji duhovništva. To navdihujejo tudi mnoge
Gospodove prilike o varovanju njegove “družine” v
času njegove odsotnosti. Druga misel pa se obrača
na sodbo, ki jo bo služabnik doživel v času obraču
na. Službe ne določa simpatija, ki jo lahko ustvari,
niti uspeh, ki ga lahko doseže, ampak edinole ocena
hišnega gospodarja, ko se vrne.

9. marec
1. postna nedelja
MILOST SE JE POMNOŽILA
Rim 5,12-19
Najtežji odlomek iz Pavlovega Pisma Rimljanom je
o trojki: krivda – opravičenje – sprava. Izhodišče je
izvirna krivda, vendar o njej ni mogoče povedati kaj
natančnejšega. Pavel ne podaja zgodovine izvirnega
greha, saj govori kot teolog. Nastopa tudi vprašanje
osebnih grehov. Pri enem ali pri drugem se poslužuje
načela stare zaveze: zavestni krivci so obsojeni na
smrt (naravno smrt v stari zavezi in na duhovno
smrt v novi zavezi), ki se ji ne morejo izogniti. Tisti,
ki grešijo nezavedno (sem spada tudi izvirni greh),
se pa morejo odkupiti z daritvijo, pa naj bo to tem
peljska v stari zavezi ali pa Kristusova v novi zavezi.
Kristusa ne moremo gledati samo kot tistega, ki je
na pravo pot postavil voz človeštva, ki ga je Adam
zavozil. »Kristus je Gospod« (to za Adama ne velja),
kar pomeni, da je ne le poravnal preteklost, ampak
tudi odprl pot novemu življenju. Ni važno, odkod se
je človeštvo vzelo, in kako se je razvijalo. Važno je
le, da ve, kam naj gre: k življenju v Bogu.

16. marec
2. postna nedelja
BOG NAS KLIČE IN RAZSVETLJUJE
2 Tim 1,8b-10
Marsikateri novozavezni spis je težko razumljiv, če
človek zmotno vidi v prvi Cerkvi apostolskih časov že
tako organizirano skupnost, kakor je Cerkev danes
z vsemi svojimi zakoni in predpisi, z rednim in izde
lanim bogoslužjem, z duhovniki in škofi in podobno.
V času, ko je nastalo Pismo Timoteju, se  je Cerkev
organizacijsko komaj dobro oblikovala. Pavel ima
2014 MAREC

sicer nad skupnostmi, ki jih je ustanovil, vrhovno
oblast, vendar jo pogosto predaja svojim učencem.
Znamenje te predaje je polaganje rok. Ni jasno, ali
gre tukaj za škofovsko ali duhovniško posvečenje,
kot tudi vloga duhovnika ni jasna. Toda ob polaga
nju rok, ki je omenjeno v Pismu Timoteju, je jasno,
kaj ta obred nalaga: učiti, soditi v dvomih, urejati
bogoslužje in skrbeti za nove oznanjevalce. Naloga
vodstva je služba evangeliju, kar pomeni pokazati
Boga-človeka, ki je uničil smrt in dal polnost življe
nja. Vodja skupnosti je predvsem tisti, komur je pri
srcu oznanjevanje Kristusovega veselega oznanila.

23. marec
3. postna nedelja
BOŽJA LJUBEZEN PO SVETEM DUHU
Rim 5,1-2.5-8
V tem delu Pisma Rimljanom Pavel govori o
opravičenju. Pri tem vselej uporablja pretekli čas in
s tem poudarja razliko od Judov, ki so opravičenje
pričakovali šele v prihodnosti, čeprav sami niso
vedeli kdaj in v kakšni obliki naj bi do njega prišlo.
Opravičenje je bilo uresničeno s Kristusovo smrtjo
in vstajenjem, sad tega opravičenja pa je mir. Izraz
mir ima lahko več pomenov. To, da Pavel poudarja
mir med Hebrejci in pogani, nam daje misliti, da
sta bila v rimski Cerkvi takrat dva tokova: tisti, ki
so postali kristjani iz judovstva in tisti, ki so postali
kristjani iz poganstva. Ni mogoče izključiti niti mož
nosti, da sta obstojali celo dve Cerkvi, ki sta živeli
popolnoma ločeno in si občasno celo nasprotovali.
Opravičenje potemtakem v Rimu še ni obrodilo sadu,
saj eni in drugi medsebojno spravo odlagajo v pri
hodnost. Tako tudi mi odlagamo medsebojno spravo
v prihodnost. Tukaj ne gre le za edinost in spravo
med kristjani, ampak za družine in narode. Upanja
ni mogoče odtrgati od sedanjosti, odlaganje sprave
pa je samo varanje samega sebe.

30. marec
4. postna nedelja
KRISTUS TE BO RAZSVETLIL
Ef 5,8-14
Nasprotje luč-tema je v novozaveznih spisih,
posebno pri Pavlu zelo pogosto in izraža naspotje
med življenjem pred krstom in življenjem po krstu.
V Pismu Efežanom Pavel to nasprotje prenese na
moralno področje in podrobneje označi trojni vidik
krščanske morale: 1. v odnosu do drugih, ki ga poi
menuje dobrota; 2. v odnosu do Boga, ki ga imenuje
pravičnost; 3. v odnosu do samega sebe, ki mu pravi
resnica. Dela teme so torej vsa tista, ki nasprotujejo
temu trojnemu vidiku. Ni pa dovolj, da se jih človek
samo izogiblje, ampak se je treba z njimi soočiti
in jih spraviti na dan. Naj bodo dela še tako slaba,
če jih kristjani zvlečejo na “Luč”, s tem pripravljajo
njihovo odpuščanje in opravičenje. Nobena družba
ni tako popolna, da v njej ne bi bilo prestopkov, ki
kršijo gornje tri vidike morale. Kristjani smo jih dolžni
razkrivati, jih obtoževati in se boriti proti njim, pa
naj bo to še tako brezupno ali celo nevarno. To je
pač pogoj za opravičenje.
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BRALI SMO...

VATIKAN — Paragvajski predsednik Horacio Cartes
Jara se je s papežem Frančiškom ob obisku v Vati
kanu pogovarjal o boju zoper siromaštvo in korup
cijo v Paragvaju ter o izobraževanju in spoštovanju
človekovih pravic. Govorila sta tudi o pomembnem
prispevku katoliške Cerkve, ki ga daje sodelovanje
Paragvaja s Svetim sedežem na mednarodni ravni.
AMERIKA — Na svoji spletni strani za zaposlene
je ameriška veriga restavracij s hitro prehrano Mc
Donald‘s svojim zaposlenim ponudila koristen, če
prav malo nepričakovan nasvet: izogibajo naj se
hitri prehrani, saj jedi, kot so hamburgerji in ocvrt
krompirček, ter sladke, gazirane pijače redijo, to pa
vodi v številne zdravstvene težave.
KÖLN — V stolnici v tem mestu od 9. decembra
verniki lahko počastijo tudi relikvije bl. papeža Ja
neza Pavla II. (kri, ki so jo papežu odvzeli nekaj dni
pred smrtjo). Nadškof kardinal Joachim Meisner je
ob koncu maše na praznik brezmadežnega spoče
tja Device Marije, 8. decembra, poudaril, kako je bil
rajni papež velik Marijin častilec, zato bo relikviarij
z njegovo krvjo poleg podobe božje Matere. Reli
kvijo mu je izročil papežev dolgoletni tajnik kardi
nal Stanislaw Dziwisz.
VATIKAN — Odbor “Moneyval” pri Evropskem sve
tu, ki spremlja in ocenjuje ukrepe zoper pranje de
narja in denarno podpiranje terorizma, je pohvalil
razširitev pooblastil vatikanskih nadzornih finančnih
oblasti pod prejšnjim papežem Benediktom XVI. in
njegovim naslednikom papežem Frančiškom ter
ukrepe, ki sta jih sprejela.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta Cor
unum, kardinal Robert Sarah, je za Osservatore
Romano povedal, da je papež Frančišek namenil
zdravila za zdravstveno oskrbo 4.000 sirskih otrok v
Libanonu. Akcijo bo ta svet izvedel skupaj z rimsko
otroško bolnišnico Bambino Gesù. Papež je odobril
denar za nakup zdravil, omenjena bolnišnica pa
bo v Libanon poslala zdravnike in drugo strokovno
osebje, ki bodo delovali v premičnih bolnišnicah. Za
preostalo bo poskrbela libanonska Karitas.
TORINO — Torinski nadškof Cesare Nosiglia je po
vedal, da bodo znamenito relikvijo turinski nagrobni
prt, v katerega naj bi bilo po smrti zavito Jezusovo
telo, po petih letih vnovič javno izpostavili v torin
ski stolnici leta 2015. Ogledati si jo bo mogoče od
“sredine aprila” do 16. avgusta. Nadškof Nosiglia
je izrazil upanje, da bo v tem času papež Frančišek
obiskal mesto, ter prepričanje, da ta relikvija lahko
v času krize številnim ljudem, družinam in naro
dom da moč in upanje.
KRK — Krški škof mons. Valter Župan je v soboto,
14. decembra, v navzočnosti reškega nadškofa me
tropolita Ivana Devčića, poreško-puljskega škofa
Dražena Kutleše, koprskega škofa dr. Jurija Bizjaka,
50 duhovnikov in številnih vernikov v stolnici Mari
jinega vnebovzetja na Krku začel škofijski postopek
za razglasitev božjega služabnika, nekdanjega kr
škega škofa Antona Mahniča, za blaženega.
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DUNAJ — Avstrijski minister za kmetijstvo, Andrä
Rupprechter, je pri slovesni obljubi pri avstrijskem
predsedniku Heinzu Fischerju, ateistu, poskrbel za
presenečenje, ko je besedilu obljube dodal, da se
zaobljublja, da bo pošteno opravljal svoje delo, tudi
Srcu Jezusovemu. Tirolska, kjer je Rupprechter
doma, velja za deželo češčenja Srca Jezusovega.
ANKARA/DUNAJ — Ustanova Pro Oriente je obja
vila, da so turške vojaške sile v anatolskem mestu
Sivas Armenski apostolski cerkvi vrnile cerkev sv.
Jurija, nekdaj eno izmed glavnih cerkva v mestu.
LONDON — Britanski prestolonaslednik princ Char
les je pri obisku sirske pravoslavne župnije v britan
ski prestolnici ter koptskega bogoslužja pri srečanju
s škofi iz Sirije in Egipta izrazil svojo zaskrbljenost
zaradi islamističnih groženj kristjanom v teh dveh
državah. Kristjani so vedno bolj ogroženi.
BUDIMPEŠTA — Predsednik Sveta evropskih ško
fovskih konferenc, kardinal Peter Erdö, je v čestitki
kölnskemu nadškofu kardinalu Joachimu Meisnerju
ob njegovem 80. rojstnem dnevu poudaril, kako
je veliko pomagal preko meja svoje nadškofije,
na škofovskih sinodah in pri drugih priložnostih pa
povzdigoval glas »za katoliško vero in nezamenljivo
ter pristno poslanstvo Cerkve v našem času«.
DUNAJ — Avstrijska ministrica za notranje zadeve
Johanna Mikl-Leitner je priznanje “civilni uslužbe
nec leta 2013” podelila Philipu Slaparju, ki je med
civilnim služenjem v graški župniji sv. Janeza Boska
in Karitas zasnoval in uresničil projekt “Kick it like
Bosco” za obnovo nogometnega igrišča.
CARIGRAD — Glavni govornik v carigrajskih mo
šejah Mustafa Akgül se je zavzel za to, da bi Hagia
Sophia (muzej in ena največjih carigrajskih zname
nitosti) vnovič postala mošeja. To je bila do ustano
vitve turške republike leta 1923.
VATIKAN — Papež Frančišek je v pismu katoli
čanom argentinske škofije Concepcion ob njeni
50-letnici položil na srce, da morajo biti kristjani
vedno dejavni kot misijonarji. To pomeni, naj gredo
iz sebe ter po svetu širijo božjo besedo, najprej pa
se sami poglabljajo vanjo.
LA PAZ — Bolivijski škof Cristobal Bialasik je po
vedal, da katoliška Cerkev v tej državi ne priznava
“Prenovljene katoliško-apostolske cerkve”, ki jo je
29. junija v Cochabambi ustanovil predsednik Evo
Morales. Vlada hoče s tem razdeliti verne Bolivijce.
WASHINGTON — Ameriški katoliški škofje so ob
50. obletnici znamenitega “pohoda v Washington
za delo in svobodo” pod vodstvom Martina Luthra
Kinga pozvali k večjemu prizadevanju za uresniče
vanje državljanskih pravic prebivalcev ZDA. Čeprav
se razmere v tej državi izboljšujejo, je treba v njej
še veliko narediti v tem pogledu.
VATIKAN — Papež Frančišek se je zadnji dan v
lanskem letu spomnil 194 žrtev požara v diskoteki
Cromanon 30. decembra 2004 v Buenos Airesu. Na
obletnico tega tragičnega dogodka je vsako leto,
nazadnje leta 2012, kot buenosaireški nadškof ma
ševal za žrtve, staršem umrlih je po nesreči dal
svojo telefonsko številko z zagotovilom, naj ga po
kličejo kadarkoli, če bodo potrebovali pomoč.
MAREC 2014

MÜNCHEN — Kabaretist Josef Hader je v pogovoru
za “süddeutsche.de” prebivalcem Avstrije in Nem
čije zaželel politikov, kakršen je papež Frančišek;
da imajo vizijo in jo tudi uresničijo. Pri njem po
sebej občuduje prizadevanja za “decentralizacijo”
Cerkve: delitev papeževe moči na celine in škofije”.
ISLAMABAD — Novi pakistanski predsednik Na
vaz Šarif je začasno prekinil izvrševanje smrtnih
obsodb. Na to čaka v zaporih več sto zapornikov.
GRADEC — Škof Egon Kapellari je v silvestrskem
nagovoru prebivalce svoje škofije posvaril pred
“naivnim optimizmom” in “pretiranim pesimizmom”.
KAIRO — Egiptovske varnostne sile so pred pra
voslavnim božičem zaradi napovedi Muslimanskih
bratov, da bodo razstrelili cerkve, poostrile varno
stne ukrepe okrog cerkva in samostanov.
VATIKAN — Osservatore Romano bo v mesečni
prilogi za žene od januarja eno stran namenil iz
ključno “teologiji žene”. S tem bo ugodil tudi pa
pežu Frančišku, da se je potrebno na teološki rav
ni temeljiteje posvetiti vprašanju o vlogi ženske v
Cerkvi. O tem bodo v omenjeni prilogi v prihodnje
pisale teologinje in teologi.
MÜNCHEN — Prefekt Papeške hiše nadškof Georg
Gänswein, nekdanji tajnik papeža Benedikta XVI.,
je v pogovoru za Bavarsko televizijo izjavil, naj svet
ne pričakuje od sedanjega papeža revolucije v Vati
kanu. Papež Frančišek je po njegovem človek gest,
počasi pa prihajajo v ospredje vsebinske prvine.
Meni, da bo nadaljeval delo prejšnjega papeža. To
je nakazala že okrožnica Luč vere.
LONDON — Anglikanski primas Justin Welby je pa
peža Frančiška imenoval za osebnega človeka leta
2013. To pa, ker je “izreden mož” ter je “spremenil
usmeritev in cilj katoliške Cerkve”.
VATIKAN — Lani je Vatikanske muzeje obiskalo
skoraj 5,5 milijona obiskovalcev, več kot kdaj koli
prej. Tolikšen obisk, povezan s tako imenovanim
“Frančiškovim učinkom”, tj. več kot 6,6 milijona
obiskovalci sredinih splošnih avdienc, papeževih
maš ter drugih slovesnosti, opoldanskih molitev z
njim, pa direktorju muzejev Antoniu Paolucciju ne
povzroča le veselja, ampak tudi skrbi. Sprašuje se,
kako bo na veliko noč in ob razglasitvi papežev bl.
Janeza XXIII. in bl. Janeza Pavla II. za svetnika,
ko v Rimu pričakujejo veliko množico romarjev z
vsega sveta.
RIM — Voditelj urada za begunce pri italijanski Ka
ritas Oliviero Forti je, ko so v javnost prišle novice
in slike o grdem ravnanju z begunci na Lampedu
si (posnetki ponižujoče “dezinfekcije”), pozval k
splošni odpravi takšnih sprejemališč za begunce.
Lampedusa bi morala dobiti sprejemni center, ki
bi resnično zaslužil to ime. Forti je napovedal, da
bo italijanska Karitas februarja na tem otoku sama
odprla svoj center za begunce. Italijanska vlada je
o božiču, ko se je razvedelo, kako grdo v centru
za begunce na Lampedusi ravnajo z njimi in je to
zbudilo ogorčenje pri Italijanih, Evropska komisija
pa je celo zagrozila z ukrepi proti Italiji, ta center
skoraj v celoti izpraznila. 169 od 186 beguncev v
njem je premestila v center za begunce na Siciliji.
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LJUBLJANA — Veleposlaništvo Suverenega mal
teškega viteškega reda (SMVR) v Sloveniji je po
skrbelo za božično-novoletno obdarovanje sloven
skih družin v stiski, posebej tistih z več otroki. Pri
pripravi paketov z različnimi potrebščinami so so
delovali številni člani Slovenskega društva SMVR in
Malteške pomoči Slovenije (MPS) z njenim povelj
nikom Martinom Perezo na čelu.
VATIKAN — Papež Frančišek je v sredo, 8. janu
arja, po splošni avdienci užival v predstavi, ki so
mu jo pripravili artisti cirkusa Liana Orfei, jim za
ploskal ter jih pohvalil za njihovo veliko spretnost.
Pred njihovim odhodom na turnejo v Južno Ame
riko jim je zaželel, naj s svojimi nastopi prinašajo
veselje in bratstvo “v družbo, ki to potrebuje”.
DŽAKARTA — V Indoneziji je 5. januarja, na “dan
verskega sožitja”, velika množica ljudi na pobudo
domače vlade in več verskih skupnosti protestirala
zoper vse pogostejše napade na verske manjšine.
Protestov se je samo v glavnem mestu Džakarti  
udeležilo 70.000 ljudi. Minister za verske zadeve
Suryadharma Ali, znan po besednih napadih na kri
stjane, je prebral “izjavo o verski usklajenosti”.
BIRMINGHAM — Ob začetku leta 2014 so odprli in
blagoslovili prvi samostojni ženski samostan za an
glikanske redovnice, ki prestopajo v katoliško Cer
kev. Deset redovnic je med mašo naredilo redov
ne zaobljube, sprejel pa jih je nekdanji anglikanski
škof Keith Newton, voditelj osebnega ordinariata za
anglikance, ki postajajo člani katoliške Cerkve.
KUALA LUMPUR — Malaysian Insider je objavil
novico, da so islamske oblasti v malezijskem me
stu Selangor izvedle preiskavo pri svetopisemski
družbi v Petaling Jayu, pri tem zasegle 320 knjig in
začasno priprle voditelja družbe.
BEJRUT — Maronitski škof Mansour Hobeika je po
zadnjih atentatih v libanonskem glavnem mestu za
Radio Vatikan povedal, da se tako kristjani kot mu
slimani bojijo nove državljanske vojske.
SAN SALVADOR — V salvadorskem glavnem me
stu so odprli nov cerkveni urad za človekove pra
vice. Predstavnik sansalvadorske nadškofije Rafael
Urrutia je vodstvu urada simbolično izročil arhiv s
skoraj 55.000 akti o kršitvah človekovih pravic v
času državljanske vojne v letih od 1980 do 1991.
Novi urad bo vodil duhovnik Luis Coto.
VATIKAN — Po podatkih agencije Fides je v letu
2013 nasilne smrti umrlo 22 katoliških duhovnikov
in redovnikov: petnajst v Latinski Ameriki, trije v
Afriki, trije v Aziji. En duhovnik je bil ubit v Italiji.
Večinoma so bili žrtve roparskih napadov in tatvin.
BKERKÉ — Antiohijski maronitski patriarh Bechara
Boutros Rai je opozoril na pomen stika z mladimi s
tviti. »Naši mladi morajo ostati v stiku z nami, zato
tudi potrebujemo te vrste izmenjavo z njimi.«
RIM — V prostorih “Bara Moretti” so 13. januar
ja pogostili okrog sto brezdomcev in drugih ljudi v
stiski, ki redno trkajo na vrata župnije sv. Ane in
samostana redovnikov avguštincev poleg Trga sv.
Petra. Župnik Bruno Silvestrini je dejal, da so s tem
dejanjem odgovorili na poziv papeža Frančiška k
pomoči siromašnim ljudem.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
misijonska postaja v gondokoru. Vincova smrt
nadaljevanje
21. februarja je Knoblehar pisal semeniškemu
vodji Novaku. V pismu pravi:
»Tolikokrat in tako rad se pogovarjam s tukajšnjimi
rojaki o Slovencih, o Ljubljani, o bogoslovnem seme
nišču in o njegovih predstojnikih, ki mi je bilo (na
zadnjem obisku) pri njih tako dobro. Pri njih sem
preživel mnogo prijetnih ur in Vi, prečastiti gospod,
ste mi jih s svojo priljudnostjo še bolj olajšali. Vsak
dan molim pri sv. maši za svoje rojake in tudi čez dan
večkrat pošiljam v kapelici naše ladje pred oltarjem
Matere božje h Gospodu goreče prošnje zanje.
Zadnja pisma, ki sem jih prejel iz Kartuma, mi
sporočajo, da je tam vse v dobrem stanju. Znano
Vam je, da sem g. Kocjančiča določil za vrhovne
ga oskrbnika; prav zadovoljen sem z njim, ker je
zmerom veselega srca, delaven in si povsod zna
pomagati. Zdaj spoznavam, da se izpolnjuje, kar
ste Vi o njem napovedali, in upam, da ne boste no
benemu mlademu duhovniku, ki bi tako lepo kazal,
odsvetovali k nam iti, če bi ga Bog klical. G. Milharčič
je prav dober učitelj. Neutrudljivo dela z otroki in
za otroke od jutra do trde noči. Zelo rad bi bil šel z
nami (med Barijce), pa se je vdal v božjo voljo, ker
sem mu rekel, da je v Kartumu potreben za šolo.
Moji tovariši, ki včasih bolehajo, želijo s Kranjske
ga dobiti dve reči in ne zamerite, da se v tej zadevi
obračam na Vas: dostikrat bi potrebovali dobro po
sušenih češpelj in na Kranjskem kuhanega dobrega
brinovca za zdravilo.«
Stavbe so šle počasi naprej, ker je bilo premalo
delavcev. Ko so se lotili enega dela, so morali z vsem
drugim večkrat čakati.
V aprilu ni bilo dovolj dežja. Dežár, nad katerega
so črnci hodili, se je izgovarjal, da zato ne pride dež,
ker se iz misijonske opekarne dviga preveč dima.
Ta odgovor jih je silno razdražil; kakšnih dvesto jih
je pritulilo pred misijonsko poslopje, da ga poruši
jo. Knoblehar jim je šel mirno naproti in jim dal
znamenje, da hoče govoriti s kolovodjem. Ta je pa
kratko zahteval, da naj misijonarji pri priči odidejo,
od koder so prišli, drugače jih bodo pomorili. Kno
blehar jih je opozoril, da je misijonski vrt prav tako
potreben dežja kakor njihove njive in pašniki. Če
ga ne bo, bodo tudi misijonarji trpeli pomanjkanje.
Čemu bi naj torej oni odganjali dež? Razlagal jim je,
kako dež sploh nastane, da ga torej noben človek
nima v oblasti; vse je le v božjih rokah. Pomanjkanje
dežja je morda kazen za njihove grehe. Zemljišče
so misijonarji kupili in plačali, zato se ne dajo preg
nati z njega. On bo molil k Bogu za dež; vplivati na
dež pa tudi on ne more. Opozoril jih je, da že deset
dni niso žgali opeke. – Vsi so molčali. Potem so se
obrnili do dežárja in mu grozili, da mu bodo izrezali
jezik, če je lagal. Potem so se razšli. Čez dva dni je
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prišel dež in padal poldrugo uro. Polje in travniki so
si spet opomogli.
O spoštovanju, ki ga je Knoblehar dobil tudi pri
gondokorski črncih, je po pismih misijonarjev poročal
njegov življenjepisec Umek Okiški (str. 196): »Apo
stolski provikar se je znal tako vesti, da se mu je
uklanjal paša, poglavar in prostak. Ni se bal orožja;
dovolj je bilo, da je zamorca resno pogledal in mu
zažugal. Tako je s samo besedo zmagoval tudi jezna,
oborožena krdela. Slabše se je godilo njegovim to
varišem; suroveže so morali plašiti s silnim imenom
Abuna Solimana in mnogokrat je pomagalo.«
Mizar Bališ, ki se je leta 1855 vrnil iz misijona v
Evropo, je pravil: »Pred g. provikarjem ima ljudstvo
silno spoštovanje. Mnogokrat jih je zelo trdo prijel
in hudo oštel; oni so ga pa spoštljivo poslušali. Tako
na primer, ko so preveč silili na ladjo. Ko črnuh pride
noter, se uleže na tla in začne puhati iz svoje velike
pipe, da je vse zakajeno, in gleda. Posebno radi so
poslušali glasbo; ko se je znotraj oglasila harmonika,
jih je mnogokrat bilo vse živo okoli ladje. – Nekega
dne je g. provikar kupoval les od zamorcev. Eden
izmed njih je pa skrivaj vzel majhen hlod, ki je bil že
kupljen in tja postavljen, in ga je hotel spet prodati.
Ko je g. provikar to zvedel, je bil silno ogorčen. Sto
pil je nekoliko više in jim začel z veliko resnostjo in
tehtnostjo govoriti, kako grdo je to in kakšno kazen
tak človek zasluži. Vsi so tiho poslušali. Tako jih je
bil tudi prijel, ko so razdejali kočo Angela Vinca in
iz nje izropali več blaga, pri tem so se pa izgovar
jali: ‘Menili smo, da je to last sardinskega konzula.’
Obljubili so mu vse povrniti in prinesti še več lesa.«
Spoštovanje je vzbujal že Knobleharjev ljubeznivi,
a dostojanstveni nastop. Ugled so mu zelo dvigali
številni krepki ladjarji, ki so ob cerkvenih praznikih
in drugih slovesnostih prožili oba ladijska topiča in
puške. Večkrat so pa črnci ob trdih Knobleharjevih
nastopih tudi zato molčali, da so dobili več darov.
Kapelo so zidali iz granitnih kamnov. Vodji Novaku
je Knoblehar tudi omenil, da se bo gondokorska po
staja uradno imenovala “Sveta Marija ob Belem Nilu”
(Sancta Maria ad Flumen Album). Pri ljubljanskem
livarju Antonu Samassi je naročil zanjo tri zvonove.
Veliki naj ima dva (stara) centa ali 112 kg, manjša
dva pa sorazmerno manj. Iz Ljubljane želi dobiti tudi
načrt odra za obešanje zvonov. Naj mu pošljejo tudi
že izdelano ogrodje za zvonove; do srede oktobra
naj bo v Kartumu, od tam ga bodo z ladjo spravili
v Gondokoro.
Nekaj Barijcev se je pa vendarle lepo izkazalo:
iz hvaležnosti za Knobleharjeve dobrote so hodili
delat tudi potem, ko jim že niso mogli več dajati
steklenih biserov. Nekateri so jim pripeljali ovce za
živež. Poglavar Nigíla jim je prignal kar par volov.
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Niko Kuret

PUSTNE VRAŽE
V pozabljenje tonejo številne vraže, ki so vezane
na pusta in pričajo, da je bil nekdaj ob tem času za
četek novega leta. Ker
gine vera vanje, tudi
same ginejo. Samo ta
ali ona se še trdovrat
no drži. Ne bi se, ko bi
se ne bila sprevrgla v
šalo. Tako postavim,
tista, ki pravi, da pri
pomore pustni ples k
debeli repi ... Poleg
nje jih je pa še dokaj,
ki vanje veruje marsi
kateri kmečki očanec
ali sključena ženička.
Mladi rod se jim že
smeje.
O novem letu je
Očistiti hlev
treba pomesti s sta
rim. Zato na Sloven
skem o pustu vežejo brezove metle in jih narede
toliko, da jih je za vse leto zadosti. Po hiši, okoli nje
in v hlevu je treba za pusta prav tako počediti kakor
za velike praznike – božič in veliko noč. Ko bi bilo na
pusta v hiši smetno, bi
bilo vse leto tako. Hlev
Nobene preje
je treba pred soncem
pomesti in omesti od
vrha do tal, smeti pa
sežgati, potem bo vse
leto snažen (Dolenj
sko). Smeti odneso
ponekod daleč na tujo
posest. Zato jim lisica
ne bo odnesla kokoši,
pač pa se bo oglašala
pri sosedu ... Drugod
spet smeti na sose
dovi njivi zažgo, na
lastni pa nikdar. Kar
je pa poštenih gospo
darjev v soseski, menijo, da je najbolj pravično,
če neseš pustne smeti na križpotje, tako gre vsa
nesnaga od hiše.
Na pust je treba pripraviti
Starinski “stroj”
seme, da bo pridelek plenjal in
za luščenje
koruze
ga škodljivci ne bodo pokončali.
Na Dravskem polju zgodaj zju
traj luščijo (robkajo) semensko
koruzo. Delo mora biti opravlje
no, preden sonce vzide, in ves
čas ne sme nihče spregovoriti.
Tako vrane koruze na njivi ne
bodo opazile in je pozneje tudi
ne bodo trgale. Setev za so
latne in zeljne sadike je treba
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opraviti na pust. Če je sneg, narede gredo kar pod
kozolcem.
Ko v Prekmurju kuhajo o pustu svinino, pobero
nazadnje mast in jo spravijo v posebnem lončku. To
je “Benediktova mast”. Vodo tudi odlijejo v posebno
posodo, to je “Benediktova voda”. Tudi ta je zdravilno
in čarodejno sredstvo. Tudi na Kobariškem so vodo,
ki so se v njej kuhali “bulji”, odlili in spravili. Imeno
vali so jo “buljina voda”. Z njo so o pustu kropili po
polju in tako – po svoji veri – preganjal osat.
V Beli Krajini pristriže gopodar na pust s škarjami
na vseh štirih voglih vinograda po eno vejico, da ptice
ne bodo zobale grozdja. Na Dolenjskem prevežejo
o pustu vsako drevo v sadovnjaku z vrvico, ki je
bila z njo prevezana lanska cvetna butara. Ponekod
sadijo na pustni dan mlado sadno drevje, staro pa
Brušenje kose

obrezujejo in trebijo, da bi dobro rodilo. Če pa ni
pravega vremena za to, je treba drevje potresti. Z
otresanjem se drevje “prebudi”, da bo v novem letu
bogato rodilo. Ponekod opravljajo ta posel otroci, ki
morajo pri tem glasno vpiti. Drugod spet z istim na
menom molče obmetavajo debla s koruznimi storži.
Nerodovitno drevje kaznujejo na Koroškem tako, da
mu o pustu nalože kamenje med veje.
Kuram je treba na pust natresti pičo v obroč, da
bodo nesle vse leto jajca v skupno gnezdo ali da jim
lisica ne bo prišla blizu.
Na Koroškem so včasih na pustni dan vse jedi iz
skled do kraja pospravili, da bi se kokljam pri valje
nju jajca ne pokončala. Drugod
so skledo puščali neumito, spo
mladi pa so dajali seme vanjo in
iz nje sejali; tako je po ljudski
veri setev bogato rodila.
Z ropotom o pustu odganjajo
škodo. Najstarejše šeme ima
jo vse navešene zvonce okoli
pasu. V Beli Krajini zvonijo na
pustni večer tik pred sončnim
zahodom s kravjimi zvonci okoli
hiše, da čez leto kragulja ne bo
blizu. Pred sončnim vzhodom
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Ročno luščenje koruze

pa brusijo koso; kakor daleč sega glas, tako daleč
beži od hiše vsaka škodljiva žival. Na Dolenjskem tol
čejo po kosi okoli hiše, na Štajerskem so jo svoje dni
klepali. Na Ptujskem polju je znano pustno pokanje z
biči. Že štirinajst dni prej so si fantje pripravili dolge
pletene biče s svilenimi žmici. O mraku so pokali po
vasi, da se je razlegalo daleč naokoli. Imenovali so
to “pokanje fašenka”.
Na pustni dan je treba spraviti gnoj iz hleva in
ga zvoziti na polje. Ponekod hleva nekaj dni prej nič
ne čistijo, da se več gnoja
nabere za pustni dan. Drugod
zaneso na polje vsaj nekaj
kurjekov ali konjskih fig. Tako
si zagotove rodovitnost.
Pustne kosti imajo poseb
no moč. Na Dolenjskem od
neso kost v gozd, da lisice
ne bi bilo blizu, v Beli Krajini
vržejo kost v mlako, da tisto
leto žabe ne bi regljale. Pust
ne kosti tudi obesijo v loncu
Robkanje koruze
na drevo, tako bo perutnina
varna pred ujedami. Kosti pa nikar odvreči na njivo,
sicer bodo krti vso zemljo razrili ...
Krte pokonča gospodar, ki o pustu pred zoro po
sadovnjaku jé ajdove žgance ali krofe (Prekmurje).
Pri tem govori, da krtom glave krajša ali da krte jé.
O pustu, pravijo, je treba drva cepiti. »Kdor na
pust drva kolje, je vse leto dobre volje.«
Na pust je bila svoje dni preja prepovedana. V
Prekmurju že na “rjavi petek” (petek pred pustno
nedeljo) in na “vrtečo sredo” (sredo pred pustno
nedeljo) niso predli, da bi jim “žabe lanu ne požrle”.
V Rožu bi o pustu spredeno prejo miši pojedle, v Beli
Krajini pa bi s prejo kače priklicali k hiši. Tudi šivati
se na pust ne sme. Na Krasu bi sicer kače prišle v
hišo, v Slovenskih goricah pa bi kure nesti ne mogle,
ker bi jim zadek zašili.
Dolga je še vrsta takšnih in podobnih verovanj,
katerih korenine segajo v sivo davnino. Novoletni
dan pa je tudi kakor nalašč za vedeževanje, za po
gled v bodočnost, ki je človeku sicer zastrta, a ga
mika. Zato na pusta še danes vedežujejo.
V Slovenskih goricah vsade nekaj koruznih zrn
dopoldne, nekaj pa popoldne. Če se dopoldanska
koruza prej izcimi, kaže to leto koruzo zarana sa
diti, če pa popoldanske, se bo pozno sajena bolje
72

obnesla. Drugod vsade koruzno zrnje v tri lonce, v
enega zjutraj, v drugega opoldne, v tretjega zvečer.
Če seme najlepše vzklije v prvem loncu, bodo sadili
to leto koruzo rano zjutraj.
Najbolj išče utehe v vedeževanju pač dekliška
radovednost. Menda ga ni dekleta, ki bi ne hotelo
zvedeti, kakšen in kateri bo njen ženin. V Beli Krajini
pomete dekle na pustni večer sobo navzkriž iz vseh
štirih kotov proti sredini, zanese pometene smeti na
gnoj, poklekne tam nanje in zmoli tri očenaše. Še v
tej noči se ji bo v sanjah prikazal ženin! Dekle zve
tudi tedaj za ženina, če izpusti na pust pri večerni
molitvi križ in amen, se pred spanjem umije, ne da
bi se obrisala, pod posteljo pa vrže pest repnega
semena. Sanjalo se ji bo, da vidi moškega, ki repo
vozi. Ta moški bo njen ženin. Prav isto naredi lahko
tudi fant. On pa bo v sanjah videl žensko, ki bo repo
plela – to bo njegova nevesta.
V Beli Krajini vedežujejo dekleta z ocvirki, da izve
do, katera se bo prva možila. Na peračo položi vsaka
svoj ocvirek, nato pa pokličejo mačko. Dekle, katere
ocvirek maček najprej pohrusta, se bo prva možila.
Prav tako v Prekmurju. V Beli Krajini vedežujejo s
kostmi. Vsako dekle položi svinjsko ali kurjo kost na
lopar, nato pa pokličejo psa.
Tista, katere kost pes najprej
popade, bo tisto leta prva na
oklicih ...
Novoletni dan naposled v
ljudski veri že od nekdaj tudi
vreme napoveduje. Zato je
pust že od nekdaj imeniten
vremenjak.
Pustna nedelja pod ok
nom, velika noč za pečjo.
– Zelen pust, bela velika
noč. – Pust na soncu, velika
noč na peči. – Če ima o pustu sonce moč, mrzla
bo velika noč. – Pust za pečjo, velika noč za steno.
– Če se pust na soncu greje, se letina med dobre
šteje. – Pust zjutraj oblačen, kmet ajde jeseni bo
lačen. – Če na pustni dan deži, fižol bogato obrodi.
– Kjer se na pust megla vleče, tam bo toča pobila.
Nekateri teh pregovorov so med seboj navidezno
skregani. Pozabiti ne grem da so nastali iz kmečkih
izkušenj v krajih z različnim podnebjem. Preveč se
nanje zanesti ne kaže. Pust je vendar muhast in ne
goduje vsako leto na isti dan.
Biči za pokanje
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
i. poglavje

BOŽJI ČASI

S O B O TA P O S V E Č U J E T E D E N

Hazzan na strehi
s sobotno trobento

Namen vsakdanje molitve (o njej v prejšnji šte
vilki) je bil, postaviti ob določenih časih človeka pred
Božje obličje. Isti namen, ki so se mu pridruževali
še drugi družbeni in higienski nameni, je uzakonil
predpis o Soboti (judovsko Soboto pišem tukaj z
veliko začetnico, da se loči od naše koledarske sobote). Kot vemo, je beseda označevala zadnji dan
v tednu, našo soboto. Toda ko je Jud izgovarjal to
besedo, je dobro vedel, da ima še veliko lepši in
bogatejši pomen, ki je odgovarjal posvečeni rabi, na
katero je bil Izrael ponosen, in je bil eden od neovr
gljivih dokazov Jahvejeve navzočnosti  v njegovem
ljudstvu. Pomen Sobote v judovskih življenjskih
navadah je mogoče presoditi iz tega, kako pogosto
jo omenjajo evangeliji: ta beseda se v njih pojavlja
kakih sedemdesetkrat.
Kaj je torej bila Sobota? Sveto pismo večkrat pra
vi: »Znamenje med Bogom in njegovim ljudstvom«,
»dan, posvečen Jahveju«, ki se ga mora Izrael dr
žati »iz roda v rod«, »se vzdržati vsakega dela«, se
držati počitka in se oddahniti, »kajti v šestih dneh
je Gospod naredil nebo in zemljo, sedmi dan pa je
počival in si oddahnil« (prim. 2 Mz 31,12-17). Ko
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je Mojzes poučil ljudi o tej Božji zapovedi, je dodal,
da bo vsako kršenje Sobote kaznovano s smrtjo.
In res lahko beremo v 4. Mojzesovi knjigi, da so v
času bivanja v puščavi zalotili nekega moža, ki je
šel ta dan nabirat drva in ga »posuli s kamenjem«
(4 Mz 15,32-36).
O izvoru Sobote in o njeni važnosti so pripovedo
vali kup lepih zgodb, ki jih je dosti zbranih v Talmudu.
Prva pesem človeštva naj bi bila Sobotna pesem, ki
jo je zapel Adam na sedmi dan, ko je spoznal, da mu
je Bog odpustil. Nekateri celo trde, da je ta pesem
današnji 92. psalm. Drugi gredo še dalje: recimo, da
se je Sobota začela v trenutku, ko je bil ustvarjen
prvi človek; da je na Soboto Izrael prekoračil Rdeče
morje, da bi ušel Egipčanom. Sicer je bilo pa čisto
preprosto: Jahve je še naprej praznoval sobotni
počitek, kakor da bi vsak teden znova ustvaril svet.
Odtod zelo razširjena rabinska trditev, ki pravi: »So
bota in obreza sta bili pred Postavo«.
Odkod se je torej v resnici vzela Sobota? »Po
membni namigi kažejo na poganski izvor,« pravi
Jankélevitch, ki jo spravlja v zvezo z verovanjem
v srečne in nesrečne dneve »vseh primitivnih ljud
stev, pa tudi tistih, ki so prišla že do neke stopnje
napredne civilizacije.« Baron in Lods iščeta njen
izvor v babilonski astronomiji. Toda strogo teden
Sobotna svetilka
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sko ponavljanje sobotnega dneva v Kristusovem
času dokazuje najmanj, da je v tem bil nek odpor
do mezopotamskih zvezdnih pojmovanj, saj lunini
meseci nimajo točno osemindvajset dni, ampak vča
sih devetindvajset ali celo trideset.. Vsekakor pa je
Sobota postala najvažnejša v času babilonskega iz
gnanstva: ker izgnanci v Babilonu niso imeli templja,
so se zbirali na ta dan in “se veselili pred Gospodom”
(Iz 58,13-14). Ko so se vrnili v obljubljeno deželo,
niso samo obdržali te pobožne navade, ampak celo
niso nehali utrjevati ukrepov, ki so jamčili obhajanje
Sobotno branje
v shodnici

Sobote. Od časov Makabejcev dalje je bilo kršenje
sobotnega praznovanja zelo hud prekršek, prazno
vanje samo pa zaslužno dejanje.
Ker se je hebrejski dan začenjal na predvečer
dneva, se je Sobota začela v petek ob mraku. Po
zakonu se je začela “z nočjo”. Ampak kdaj se znoči?
Ko so se na nebu videle tri zvezde, so pravili rabini.
Med “prvo in tretjo zvezdo” se je na streho najvišje
zgradbe v kraju povzpel hazzan, ki ni pozabil vzeti s
seboj sobotne trobente iz omare v shodnici, kjer so
jo hranili. Moral je zatrobiti trikrat – nekateri pravijo,
da šestkrat, ampak to je odprto vprašanje –: prvič,
da je delavce na polju opozoril, naj končajo delo;
drugič, da je ukazal trgovcem, naj zapro trgovine in
tretjič, da je naznanil vsem, da je čas prižgati luči.
V tem trenutku se je v vseh judovskih hišah dvignil
majhen rumen plamen molitve v tišini. Temu so
ljubko rekli: »Sobota se je začela bleščati.«
Na predvečer – ta dan so značilno imenovali
“pripravljanje” – so skrbno počistili hišo. Pripravili
so jedi, ki jih bodo jedli na posvečeni dan, seveda
mrzle, ker je bilo prepovedano kuhati. Za to so po
skrbele ženske. Dobro gospodinjo je bilo prepoznati
po tem, da ni nikoli pozabila doliti olja v sobotno
svetilko in se oskrbeti s tistim ploščatim kruhom,
ribami, datlji in figami. Okopali so se, posebno če
so opravljali kako umazano delo, recimo železarsko
ali strojarsko. Čim se je prižgala luč, so sedli k mizi
za večerjo, kjer ni smelo manjkati vina in dišav. Nad
njo so zmolili poseben trikraten blagoslov. Potem pa
nihče ni več jedel, dokler se  niso v soboto zjutraj
vrnili iz shodnice – to razloži, zakaj so bili Jezusovi
učenci lačni v Soboto, ko so smukali klasje in jedli (Mt
12,17). V shodnici so poslušali branje in komentar
kakega odlomka iz Svetega pisma, potem so se pa
vrnili domov za opoldansko kosilo, ki je tudi vsebo
valo posebne blagoslove. Popoldne so se rabini in
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učitelji Postave zbrali v Beth ha Midraš, študijski hiši,
kjer so jo imeli, da so si tam belili glavo z učenimi
teološkimi vprašanji. Okrog petih so večerjali, ne
da bi opustili trikrat blagosloviti luč, vino in dišave,
dokler ni trobenta dala znamenja za konec Sobote.
Tudi če so bili sredi jedi, so morali vstati, si umiti
roke in nad čašo vina izreči zahvalno molitev. Pobožni
odlomek življenja, posvečeni postanek, je bil končan.
Sobota je bila torej dan molitve, toda to ni bil
žalosten dan. Ni bilo prepovedano, da bi pripravljene
jedi ne bile dobre, vino dobro odišavljeno in priporo
čeno je bilo, da si oblečejo nova oblačila. Človek, ki
je trdo delal cel teden, je mogel izkusiti ugodje, ki
ga je sam Bog občutil, ko je bilo stvarjenje končano.
Zaradi tega so Postava in vsi njeni razlagalci vztrajali
na tem, da se je treba počitka strogo držati. Ima
mo pa tudi občutek, da se je prav duhovni pomen
Sobote, biti pred obličjem Božjim, posvečeni dan v
tednu, izpridil v legalističen, obredarski pomen: ali ni
bilo v očeh nekaterih dovolj ne delati, da bi zadostili
sobotni zapovedi?
Pravila počitka in pogoji, ki jih je bilo treba izpol
niti za njegovo spoštovanje, so bili natančni. Svetopi
semsko besedilo ima več kot zgolj načela: pogosto se
je spustilo v podrobnosti in določilo neka “dela”, ki jih
je prepovedano opravljati na dan Sobote, na primer
zakuriti ogenj ali hoditi dalj kot šest stadijev (okrog
900 m, dobre pol milje; op. ur.). Z izpeljavo načel
so potem rabini izdelali cel zakonik, ki se je ohranil
v spisu Šabat. Prepovedanih je bilo devetintrideset
vrst dela: število 39 so imeli v Izraelu za skrajno,
saj je 40 pomenilo neomejenost (spomnimo se, da
je obsojeni na bičanje prejel štirideset udarcev manj
enega). Naštevanje je šlo od sejanja do nošenja
kakega predmeta, vmes pa se pojavi narediti vozel
ali razvozlati ga, ali pa zapisati dve črki. Formalnim
zapovedim so pa dodali še célo pravoznanstvo na
svetov in prepovedi, katerih dokazovanje je včasih

Sobotna večerja

izzvenelo, kot bomo videli, smešno in nesmiselno,
vendar pa ni nič manj kazalo globokega spoštovanja
do poslušnosti Božji volji.
Spolnjevanje sobotne Postave je postalo tako stro
go, da je moralo več rabinskih spisov postaviti razlike
med prepovedanimi deli, da bi se izognili poraznim
učinkom preveč pasivne podložnosti Postavi. Morali
so, na primer, dopustiti, da se je na Soboto mogoče
braniti z orožjem, to pa potem, ko se je pod Maka
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bejci neka izraelska četa raje pustila Sircem poklati,
kakor pa da bi pograbili za orožje in tako prekršili
počitek, ali pa da so med Pompejevim obleganjem
Jeruzalema branilci zapustili obzidje v trenutku, ko
se je pokazala sobotna zvezda. Uvideli so celo, da se
lahko sobotna zapoved umakne pred višjimi verskimi
obveznostmi, kot recimo opraviti obrezovanje ali pra
znovati nekatere velike praznike. Priznali so tudi, da
je na sobotni dan dovoljeno iti na pomoč človeku, da,
celo živali v smrtni nevarnosti: Jezus je namignil na
to dovoljenje (Lk 14,5). Toda bolj strogi so odklanjali
to popuščanje v Postavi. To je bil celo stalen predmet
razprav med raznimi šolami razlagalcev Postave: v
Pravilih Skupnosti (esenov) je bilo uradno rečeno, da
je bolje pustiti žival ali celo človeka utopiti se, kot pa
prekršiti Soboto. V Kristusovem času se je proti tej
okrepeneli trdoti dvignilo neko nasprotovanje. Vodilni
liberalni rabini so govorili: “Sobota je bila dana tebi,
toda ti nisi bil dan Soboti.« Jezus je posvečenemu
dnevu še bolj vrnil njegov duhovni pomen, ko je za

klical: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne
človek zaradi sobote« (Mr 2,27.).
Naj zgleda formalizem sobotne zakonodaje pod
določenimi vidiki še tako sporen, je pa vendar res,
da je ta obvezni tedenski postanek v molitvi, pred
obličjem Božjim, poseben pečat na Božjem ljudstvu.
Judje so bili ponosni, da so edini na svetu imeli »ta
dan svetega kraljestva, ko so se odpočili od vseh
bolečin, ki jih delo povzroča človeku,« kot pravi
Knjiga Jubilejev. Praznik je bil tako očiten, da so ga
morali priznati celo Rimljani. Seveda se jim je to
zdelo trapasto. Tacit se norčuje, ko pripoveduje, da
to čudaško ljudstvo v čast Saturnu »izgubi sedmino
življenja,« ko en dan v tednu nič ne počne, in dodaja,
da je to obilno dokazano z dejstvom, ta tisti dan jedo
hladno zaradi mraza tega nebesnega telesa. Če je
verjeti Jožefu Flaviju, je bila sobotna zapoved vzrok,
da se je rimsko cesarstvo odpovedalo novačiti Jude
v svoje armade v strahu da jih bodo videli odvreči
ščite in meče ob prvem zvoku hazzanove trobente!

Rafko Valenčič

GOSPODOV DAN

odlomki iz uvoda v apostolsko pismo GOSPODOV DAN bl. Janeza Pavla II.

Nedelja – Gospodov dan. Za razumevanje
nedelje je potrebno najprej priklicati v spomin sve
topisemsko poročilo o stvarjenju sveta. Človek se
zaveda, da je ustvarjen od Boga in za Boga; prav
tako tudi vse stvarstvo, kozmos in čas. V človekovi
hvalnici Bogu je izražena hvalnica vsega stvarstva.
Tako je sobota v zgradbi Stare zaveze vrhunec člo
vekovega bivanja in bivanja vsega stvarstva.
Nedelja – dan vstalega Kristusa. Kar je Bog
uresničil po stvarjenju, je v Kristusu dopolnjeno po
odrešenju. Od sobote, ki je v starozaveznem sporo
čilu sedmi dan, prehajamo k prvemu dnevu tedna,
nedelji, ki je Kristusov vstajenjski dan. Od vsega
začetka so kristjani obhajali nedeljo v spomin na
Kristusovo vstajenje. Kristjani so sprejemali nedeljo
kot “novo stvarjenje”, ki jih spominja, da so s krstom
vstali k novemu življenju. Tako se je tudi na tem
področju uresničil dopolnilni značaj nove zaveze.
Nedelja – dan Cerkve. Kristusova obljuba: »Jaz
sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28, 20)
se uresničuje na poseben način v obhajanju evha
ristije. Nedeljska maša zbira vse božje ljudstvo, ki
se na poseben način spominja Gospodove smrti in
vstajenja; je prostor, kjer se Cerkev zbira in hkrati
uresničuje. Vsako občestvo, združeno pri maši, je
združeno tudi z vesoljno Cerkvijo. Nedeljska maša
mora biti v središču vse dejavnosti župnije, čemur
so podrejene vse druge dejavnosti. To velja tudi za
razne skupine in gibanja, ki naj se ob nedeljah ude
ležijo skupnega evharističnega bogoslužja.
Nedelja – dan za človeka. Nedelja je dan ve
selja, ki ga vliva resnica o Kristusovem vstajenju.
Kakor so se »učenci razveselili, ko so videli Gospoda«
(Jn 20, 20), tako se sedaj veselijo kristjani. Veselje
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je evangeljska vrednota in obljuba (prim. Jn 16, 20;
17, 13), po kateri človek hrepeni; je dar Svetega
Duha (prim. Rm 14, 17). Svoje gospostvo in veselje
človek izraža tudi v počitku. Počitek je z ene strani
znamenje človekovega gospostva nad naravo, z dru
ge strani pa čas, ki ga človek posveti Bogu v molitvi,
hvalnici in občudovanju. Počitek ni zgolj fiziološka
nuja, marveč teološka stvarnost in potreba. V njem
človek odkriva tiste dimenzije bivanja, ki bi mu sicer
ostale zastrte. V tem primeru počitek ni brezdelje,
marveč dejavnost, ki dopolnjuje, še več, ki daje
smisel vsem drugim dejavnostim.
Nedelja – dan nad vsemi dnevi. Čas ima v
krščanstvu pomembno vlogo. V času je Bog ustvaril
svet, v polnosti časov je Kristus prišel na svet in izvr
šil delo odrešenja. Cerkveno leto je zasnovano tako,
da nas vedno znova spominja na dogodke odrešenja.
Nedelja je tedenska velika noč, hkrati je tudi podoba
razodetja božjega veličastva ob koncu časov. V ob
hajanju nedelje imata velika noč in binkoštni praznik
posebno mesto; oba praznika obhajamo na nedeljo.
Nanju se Cerkev pripravlja z daljšim obdobjem: s
štiridesetdnevnim postom in z molitvijo za prihod
Svetega Duha. Tudi drugi prazniki, ki jih navadno
ne obhajamo na nedeljo, prejemajo svoj pomen od
nedelje in usmerjajo misli kristjana na Kristusa, ki
mu v krščanstvu pripada središčno mesto. Tako je
nedelja osrednji vzorec za razumevanje in obhajanje
liturgičnega leta, praznikov in navadnih dni. Nedelja
pa ima tudi oznanjevalni in pričevalni značaj. To je
dan molitve, občestva, veselja, upanja, ki ga razširja
v svet. Je tudi klic: »Pridi, Gospod!« (1 Kor 16, 22;
prim. Raz 22, 17), ki izraža krščansko upanje in pri
čakovanje Gospodovega prihoda.
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

IX. STRAH,
DA BI IZGUBIL TLA POD NOGAMI

Poznam veliko ljudi, ki se pošteno trudijo obvla
dati svoje življenje. Včasih se pa zbojijo, da tega
ne bodo zmogli. Veslajo in veslajo, toda ne morejo
naprej. Imajo vtis, da se vrtijo v krogu. Če se spo
minjajo svojega otroštva, spoznavajo, da je temelj
njihovega življenja krhek. Otrok je lahko prizadet
že zelo zgodaj. Nikoli ni doživel resnične sprejetosti
in varnosti pri starših. Mnogi izkusijo strahove, ki
jih ne razumejo. Strah pride kakor strela z jasnega.
Toda takrat objame vso dušo. In ko pride, ima človek
občutek, da nima ničesar, česar bi se lahko oprijel.
Strah tem ljudem grozi, da jih bo povsem prevzel
in jih potegnil v prepad. Večkrat je povezan z zelo
zgodnjimi ranami. Preden smo zmogli razmišljati,
smo doživeli nekaj tako grozečega, da se na to nismo
mogli niti odzvati.
Neka žena mi je pripovedovala, da jo je panično
strah pred smrtjo. Nikoli ni videla koga na parah.
Boji se, da bi se truplo moglo spremeniti v demon
sko spako in jo zasledovati. Ko je na pokopališču,
jo včasih prevzame tako močan strah pred mrtvimi,
ki so tam pokopani, da mora zbežati, da bi se spet
počutila varno. Zagotovo je v otroštvu doživela dogo
dek, ki jo je zaznamoval. Od tega dogodka je minilo
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že veliko časa. Ta žena je bila namreč rojena med
vojsko. Strah njene matere spričo mnogih mrtvih
vsenaokrog je lahko otroka zaznamoval že v mate
rinem telesu. Četudi razumevanje še tako pomaga,
ima pogosto premalo želje, da bi hotela raziskovati
natančne vzroke takšnih strahov. Kajti tukaj tipamo
v temi. Pomembno je, da priznamo, da se je tukaj že
zelo zgodaj zrušil varni temelj življenjske zgradbe in
da stojimo na negotovih in krhkih tleh. Le če to vidim
in sprejmem, da je to pač izkušnja, ki me zaznamuje,
morem iskati trden temelj, na katerem bom lahko
stal varno in brez strahu, da bi se tla spodmaknila.
Neko drugo ženo pograbi včasih v mestu pri
nakupovanju ali na poti po ulicah paničen strah.
Ne more si razložiti, zakaj se pojavi ta strah ravno
v tem trenutku. Potrebno je razložiti: to ni noben
konkreten strah. Ne more povedati, česa se boji. Ima
le občutek, da bo potonila, da nima nobenih trdnih
tal pod sabo. Vse strategije razreševanja, ki se jih je
naučila, v tem trenutku ne pomagajo. Je, kakor če
bi v svojem strahu propadla. Tudi vsi poskusi, da bi
prepoznala prave vzroke tega strahu, so neuspešni.
Ženi ostaja le upanje, da so bo njen strah spremenil,
če se z njim sooči in z njim shaja.

l

Takšni strahovi niso nič novega. O podobni izkušnji nam pripoveduje Matej v 14. poglavju. Učenci so
sami stopili v čoln in veslali k drugi obali. »Valovi so
ga /čoln/ premetavali, kajti pihal je nasprotni veter«
(Mt 14,24). Medtem ko so se učenci mučili in borili
proti valovom, je Jezus hodil po jezeru in prišel k
njim. »Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se
vznemirili in rekli: ‘Prikazen je.’ Od strahu so zavpili« (Mt 14,26). Namesto da bi se razveselili, da
jim Jezus prihaja na pomoč, se prestrašijo. Jezusa
imajo za prikazen. Tukaj jim prihaja naproti nekaj,
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Jezus odgovarja na ta strah z besedo: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« (Mt 14,27). Z besedo
“Jaz sem” noče Jezus učencem reči le, da ni prikazen.
Jaz sem ta, ki vas pozna, ki je bil malo pred tem še
pri vas. V grški besedi “egò eimí” odzvanja predvsem
Božje razodetje v gorečem grmu: »Jaz sem, ki sem«
(2 Mz 3,14). Ne srečujejo se s prikaznijo, temveč z
Bogom samim. Božja navzočnost naj bi jim prinesla
zaupanje, ne strah. Vselej, ko prihaja od boga strah,
to ni Bog Jezusa Kristusa, temveč demonska božja
podoba, ki jo nosimo v sebi. Bog Jezus prihaja k
nam kot tisti, ki nam strah odvzema, predvsem tisti
strah, ki nas ogroža, in tistega, ki je demonski. In
evangelisti opisujejo Jezusa vedno znova kot tistega,
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l
česar ne morejo uvrstiti v svojo predstavo sveta. To
je nepoznano, nenaravno, tuje.
O takšnih demonskih strahovih mi ljudje pripove
dujejo vedno znova. Počutijo se ogrožene od tujih sil.
V človeških obrazih, v oblakih neba ali tudi v slikah
hišnih fasad vidijo demonske pošasti. Kakor se je
Jezusov obraz učencem spremenil v prikazen, tako
se za mnoge spreminja nek človeški obraz ali figura
nekega svetnika na mostu v demona, ki jih straši.
Svoje lastne strahove prestavljajo v predmete svo
jega okolja in tako imajo vtis, da jih prikazen išče.

l
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ki vliva v bivanje prestrašenih ljudi zaupanje. To je
prav Jezusovo znamenje: on pomirja bivanjski strah
ljudi in jim podarja novo zaupanje, zaupanje v ti
stega, ki jih nosi, zaupanje v življenje, ki nam ga je
Bog podaril kot nekaj dobrega, in zaupanje v lastne
zmožnosti, ki smo jih prejeli od Boga.
Odzivi na Jezusovo ponudbo so že v evangeliju
seveda raznovrstni – in tudi iz tega se moremo nekaj naučiti za danes. Peter npr. je naenkrat pridobil
zaupanje. Če more hoditi po vodi Jezus, potem bi
mogel to vendar tudi on. In tako pravi Jezusu: »‘Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.’ On
mu je dejal: ‘Pridi!’ In Peter je stopil iz čolna, hodil
po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter
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močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: ‘Gospod, reši me!’ Jezus je takoj iztegnil roko, ga
prijel in mu dejal: ‘Malovernež, zakaj si podvomil?’« (Mt 14, 28-31). Dokler je Peter zrl v Jezusa, je zmogel hoditi po vodi. Kar je povedanega v tej zgodbi, je lepa podoba zmage nad strahom: dokler zremo na
svoje probleme, ki nas stiskajo, na veter, ki nam piha nasproti, na naraščajoče valovanje, ki nas obdaja,
se potapljamo. Če me strah napade, se ne smem zagledati vanj, sicer
me pahne v prepad. Potrebujem čvrsto oporo. Tu, v tej zgodbi, je ta
trdna skala pogled v Jezusa. Svojemu strahu ne morem uteči. Moram
ga vzeti zares, ne smem se pa vanj zatopiti. V svojem strahu moram
gledati vanj, ki me v mojem strahu in mojem obupu sprejema. Samo
pogled na Jezusa nam da hoditi po vodi. V pogledu, naravnanem nanj,
sploh ne opazimo, da nimamo trdnih tal pod seboj.
Za mnoge ljudi je Jezus danes preveč tuj, predaleč proč in pogled
na Jezusa jim ne predstavlja poti, da bi premagali svoje strahove. Zavidajo Petru, ki ga je Jezus v njegovem strahu prijel. Sami pa ostajajo
zapleteni v svoj strah. Jezus imenuje vero trdna tla, na katerih moremo
stati. Vera je možna za vsakega. Vem – to ne pomeni, da razumem
in sprejmem celotno krščansko dogmatiko, temveč, da sredi svojega
strahu zaupam tistemu, ki me zmore osvoboditi mojega strahu. V
vsakem izmed nas je tako neka slutnja, da je nekaj, ali bolje: je Nekdo, ki se mu lahko zaupam, ki me nikoli ne pusti samega. Matej nas
hoče v zgodbi o Jezusu, ki hodi po vodi, povabiti k tej veri in zaupanju.
Zgodba v nas zbuja hrepenenje, da bi se kakor Peter Jezusu mogli
prepustiti Bogu. In hkrati se zopet najdemo v Petru. V Petru vidimo
svoje hrepenenja po trdni veri in hkrati svoj dvom. Jezus imenuje
Petra malovernež. Noben človek ni povsem neveren. Toda večkrat je
naša vera ravno tako majhna kakor Petrova. Tukaj potrebujemo nekoga, ki našo vero krepi. V Matejevem
evangeliju ne piše, da bi neverne spreobrnil, temveč, da bi tiste, ki ne verujejo dovolj močno, v njihovi
veri utrdil. Če nas v naši veri krepča Jezus in če s Petrom gledamo v Jezusa, ki nas srečuje sredi valov in
valovanja našega življenja, potem nas nosi celo voda. Potem se ne bojimo, da bi propadli.

l
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stvari iz svojega življenja, pogosto pa ima vtis, da
vse ni prav nič pomagalo. Zakopana je v svoj strah,
opore pa ne najde. Ne najde lestve ki bi se je lahko
oklenila, da bi se iz močvirja dvignila navzgor, kjer
pričakuje trdna tla pod seboj. Kaj bi moglo pomagati
v takem položaju?
Za psalmista so sovražniki in nasprotniki močvirje, v katero se pogreza. In tako kliče h Gospodu:
»Reši me iz blata, da se ne pogreznem, naj se rešim
svojih sovražnikov in iz globočin vodovja! Naj me
ne odplavi tok vode, naj me ne pogoltne globina,
naj vodnjak ne zapre svojega žrela nad mano!« (Ps
69,15-16). Bog je za psalmista tisti, ki ga zmore
rešiti iz globin vodà.
V psalmu 144 je uporabljena enaka podoba. Tu
psalmist pravi: »Iztegni svoje roke z višave, osvobodi me in me reši iz velikih vodà, iz roke sinov tujcev,
katerih usta govorijo puhlice in katerih desnica je
desnica laži« (Ps 144,7-8). Tukaj sta laž in kriva
prisega sovražnikov kakor voda, v katero se čuti
pogreznjen molilec.

To, kar je v tej zgodbi opisano, je v psalmu 69
nazorno orisano. »Reši me, o Bog, kajti voda mi
sega že do grla. Pogreznil sem se globoko v blato
in ni trdnih tal; prišel sem v globine vode, odplavlja
me vrtinec. Utrudil sem se z vpitjem, moje grlo je
hripavo; oči mi pešajo« (Ps 69, 2-4). To je strah, da
ne bi imeli več trdnih tal pod seboj, da bi se potopili
v blato svojega življenja.
O takšnih strahovih mi pripovedujejo mnogi. Ima
jo vtis, da čim bolj se borijo proti grozeči nesreči, tem
globlje se pogrezajo v močvirje. Kakor podjetnik, ki
se bojuje proti grozečemu stečaju, a ima kljub vsem
prizadevanjem da bi rešil podjetje, vtis, da je na pe
ščeni plitvini; pesek se izpod njegovih nog spodmika,
on pa se pogreza vedno bolj, vedno globlje. Tako je
z neko ženo, ki jo vedno znova mučijo depresije in
ima občutek, da nima trdnih tal pod sabo. Bori se in
bori, ne najde pa nobene oporne točke, na katero bi
se lahko naslonila, nima nobenega trdnega mesta,
kamor bi se lahko umaknila. Vse pod njenimi no
gami se pogreza. Pri zdravljenju je odkrila mnogo
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Proti človeku, ki laže, se ne moremo boriti.
Imamo namreč vtis, da se potapljamo v globine
vodà. Ne obstaja le osebno močvirje moje življenjske
zgodbe, temveč tudi močvirje laži in spletk okoli
mene.

l
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Marsikje se zdi, da so v takšno močvirje zašli
v svojem podjetju. Šef si je s simpatizerji zgradil
zgradbo laži. Pošteni uslužbenci se lahko trudijo,
kolikor hočejo, a imajo vtis, da so potopljeni v prepad
človeške hudobije in podkupovanja.

l

l
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Evangelist Matej strah pred pogreznitvijo vsekakor
pozna. Zanj je resnično zdravljenje, da bi ta strah
premagal, srečanje z Jezusom. Kajti Jezus ni le hodil
po vodi Genezareškega jezera, temveč tudi po vodi
smrti. V svojem vstajenju je premagal vodo smrti.
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Kot Vstali je Jezus tisti, ki se sprehaja po vodi smrti.
Kdor mu sledi v veri, ta hodi v zaupanju nad vsem
nihajočim in krhkim v svojem življenju. Sredi nemira
svojega življenja zre nanj, ki je premagal smrt. To
mu jemlje strah pred propadom v poplavah življenja.
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Toda, ali pomaga vera onemu, ki ga obletavajo
nedoločljivi temni strahovi in zaide v vrtine neza
vednega toka? Za mnoge so svetopisemske besede
prazne, brez pomena. Njihov strah je prevelik, da bi
mogel biti razrešen s pogledom na Jezusa ali z me
ditacijo svetopisemskih dogodkov. Večkrat je neko
zdravljenje, da bi našli neko trdno oporo, nujno; od
visni smo od zdravnikov in zdravnic, ki nimajo strahu
pred našimi notranjimi
nemiri. Večkrat nas vera v
takem težkem položaju ne
zmore osvoboditi strahu.
Če pa gledamo na svoje
strahove pri zdravljenju ali
v duhovnem spremljanju,
nam more biti premišlje
vanje zgodbe o Jezusovi
hoji po vodi v pomoč. Ta
zgodba nagovarja naše
najgloblje hrepenenje, da
bi s svojim strahom ne
bili povsem sami. Kaže
nam, da obstaja takšen
Jezus, ki nam v našem
strahu prihaja naproti. Če
si potem v svojem strahu
upamo gledati na Jezusa,
najdemo večkrat sredi
močvirja svojega strahu
oporo. Često so na voljo
tudi majhne pomoči. Vča
sih pomaga tudi, če obja
memo križ, da bi to držo
čutili tudi telesno. Nekateri
imajo pri sebi majhnega
angela, ki ga objemajo s
svojimi rokami, da bi si zagotovili, da niso sami. Vse
to je v pomoč mojemu strahu. Obenem pa potre
bujemo ponižnost, da moremo priznati, da se more
strah kljub vsej pomoči v meni razdivjati kakor slap,
ki mi grozi, da me bo potegnil v globino. Takrat nima
smisla, da bi si očital, da je moja vera slabotna, ne
pomaga pa tudi tožiti, da vse zdravljenje ni pomaga
lo nič. S tem grozečim strahom se moram spraviti.
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Le takrat morem sredi svojega strahu iskati sidro,
ki se ga bom trdno oprijel. Za nekoga je to pogled
na Jezusa, za drugega dotik nekega človeka, ki mu
daruje bližino, za nekatere pa je to poskus, da bi
začutili sami sebe. Medtem ko čutim svoje roke, si
zagotovim, da tega malega kraja dotika ne določa
strah. Tam, sredi zmede, je drobcen zavarovan
prostor zaupanja.
V naših sanjah so vod
ne globine podoba ne
zav edn ega. Nezavedno
nas more odplaviti. Včasih
sanjamo, da gremo po
varni poti. Naenkrat pa
je poplavljenih vedno več
poti. Voda se dviga. Ko
majda najdemo še pot,
po kateri lahko gremo s
suhimi nogami. Takšne
sanjske podobe nam kaže
jo, da se moramo postaviti
pred lastno nezavednost.
Morda smo potlačili pre
več tega, kar moramo
gledati in prestati sedaj.
Potlačili smo strah pred
življenjem in strah pred
smrtjo. Sedaj se s tem
srečujemo v sanjah. Sanje
nam ne kažejo le tega,
da nimamo več nobenega
trdnega položaja. Vabijo
nas tudi k premisleku, kaj
bi nam moglo dati oporo.
Jezus nam govori o veri
kot o čvrstem temelju, na
katerem lahko stojimo. Kdor je trdno zakoreninjen v
veri, ta se ne potopi v poplavah svojega življenja, pa
tudi ne v vodi svojega nezavednega.  Da bi nas pa
ta vera resnično lahko nosila, mora biti vedno znova
doživeta in izmoljena. Vera ni noben trik, ki bi nas
osvobodil naših strahov, temveč pot, na kateri zremo
v svoje strahove in se preko njih oziramo po čvrstem
temelju, ki nam prinaša oporo in spreminja naš strah.

MOLITVENI NAMENI

ZA MAREC 2014

Splošen: Da bi bile v vseh kulturah spoštovane pravice in dostojanstvo žena.
Misijonski: Da bi številni mladi sprejeli Gospodovo povabilo, naj posvete svoje življenje oznanjanju
        evangelija.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

BOŽJE LJUDSTVO
Danes se bom ustavil pri nekem drugem izrazu
za Cerkev: Božje ljudstvo. Tako jo je označil II.
vatikanski koncil v Dogmatični konstituciji o Cerkvi,
9; isti izraz najdemo v Katekizmu katoliške Cerkve,
172. To bom storil z nekaj vprašanji, o katerih bo
lahko vsakdo razmišljal.
Kaj pomeni “Božje ljudstvo”? Najprej pomeni, da
Bog ne pripada na svojski način nobenemu ljudstvu,
ker nas On kliče, zbira skupaj in vabi, naj postanemo
del njegovega ljudstva. To povabilo je namenjeno
vsem brez razlike, zakaj Božje usmiljenje hoče, »da
bi se vsi ljudje rešili« (1 Tim 2,4). Jezus ne pravi ne
apostolom ne nam, naj izoblikujemo neko ločeno
skupino, neko skupino izbrancev. Jezus pravi: »Pojdi
te torej in naredite vse narode za moje učence« (Mt
28,19). Sveti Pavel poudarja, da v Božjem ljudstvu,
v Cerkvi »ni ne Juda ne Grka ... kajti vsi ste eden
v Kristusu Jezusu« (Gal 3,28). Reči hočem tudi ti
stemu, ki se počuti daleč od Boga
in od Cerkve, tistemu, ki je plašen
ali brezbrižen, tistemu, ki misli, da
se ne more več spremeniti: Gospod
kliče tudi tebe, da bodi del njego
vega ljudstva, in to dela z velikim
spoštovanjem in ljubeznijo. Vabi
nas, naj bomo del tega ljudstva,
Božjega ljudstva.
Kako postati član tega ljudstva?
Ne po fizičnem rojstvu, ampak po
novem rojstvu. V evangeliju Jezus
reče Nikodemu, da se je treba roditi
od zgoraj, iz vode in iz Duha, da bi
vstopili v Božje kraljestvo (prim. Jn
3,3-5). V to ljudstvo smo vpeljani s krstom, z vero
v Kristusa, božjim darom, ki ga je treba gojiti in
oblikovati, da bo raslo vse naše življenje. Vprašajmo
se: kaj naredim za rast vere, ki sem jo prejel in ki
jo ima Božje ljudstvo?
Kakšna je zakonodaja Božjega ljudstva? To je
ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega po novi
zapovedi, ki nam jo je zapustil Gospod (prim. Jn
13,34). Toda ljubezen, ki ni jalova čustvenost ali
nekaj nedoločenega, ampak ljubezen, ki priznava
Boga kot edinega Gospoda življenja in istočasno
sprejema drugega kot resničnega brata v prema
govanju sporov, tekmovalnosti, nerazumevanja in
sebičnosti: te dve stvari hodita skupaj. Koliko poti
je še treba prehoditi, da bomo dejavno živeli to
novo zapoved, zapoved Svetega Duha, ki deluje v
nas, zapoved Božje in bratovske ljubezni! Kako se
more dogajati med kristjani toliko vojskà, za katere
zvemo iz tiska in televizije? Toliko vojskà znotraj
Božjega ljudstva! Koliko spopadov v naseljih in na
delovnih mestih zaradi zavisti in ljubosumnosti! Ko
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liko spopadov celo v sami družini! Prositi moramo
Gospoda, da nam bo dal prav razumeti to zapoved
ljubezni. Kako je lepo ljubiti eden drugega kot pravi
bratje. Kako lepo je to! Storimo nekaj danes. Mo
goče občutimo vsi naklonjenost in nenaklonjenost;
mogoče so mnogi nekoliko jezni na druge. Recimo
torej Gospodu: Gospod, jezen sem na tega ali na
to, zato te prosim zanj in zanjo. Moliti za tiste, na
katere smo jezni je lep korak k tej zapovedi ljubezni.
Delamo to? Storimo to danes!
Kakšno poslanstvo ima to ljudstvo? To je poslan
stvo nositi v svet upanje v Boga in odrešenje: biti
znamenje Božje ljubezni, ki vabi vse k prijateljstvu
z Njim. Biti kvas, ki naredi, da testo vzhaja, biti sol,
ki da okus in varuje pred kvarjenjem, biti luč, ki
razsvetljuje. Kot sem rekel, je dovolj odpreti časopis,
pa vidimo, da zlo obstoja, da hudič deluje. Vendar
bi rad glasno povedal: Bog je močnejši! Verjamete,
da je Bog močnejši? Recimo skupaj,
recimo vsi skupaj: Bog je močnejši!
In veste, zakaj je močnejši? Zato
ker je Gospod, edini Gospod. In bi
rad dodal, da se ta resničnost, ki
je včasih v temi in zaznamovana z
zlom, lahko zasveti, če mi prvi po
nesemo vanjo luč evangelija pred
vsem s svojim življenjem. Če v ne
kem stadionu v temni noči en sam
človek prižge luč, se komaj kaj vidi,
če pa od več kot sedemdeset tisoč
gledalcev vsak prižge svojo luč, se
stadion razsvetli. Naredimo, da bo
naše življenja Kristusova luč, pa
bomo skupaj ponesli luč evangelija po vsem svetu.
Kakšen je cilj tega ljudstva? Cilj je Božje kra
ljestvo, ki ga je Bog sam začel na zemlji in mora
rasti do izpolnitve, ko se bo prikazal Kristus, naše
življenje. Cilj je torej polna skupnost z Gospodom,
domačnost z Gospodom. Cilj je vstopiti v njegovo
lastno Božje življenje, kjer bomo doživljali veselje
njegove ljubezni brez meja, popolno veselje.
Biti Cerkev, biti Božje ljudstvo v skladu z vélikim
načrtom Božje ljubezni, pomeni Božji kvas v tej naši
človeški skupnosti, pomeni oznanjati in nositi Božje
odrešenje temu našemu svetu, ki je pogosto zmeden
in potreben odgovorov, ki dajejo pogum, ki dajejo
upanje, ki dajejo novo moč v hoji naprej. Cerkev naj
bo kraj Božjega usmiljenja in upanja, kjer se vsakdo
lahko počuti sprejetega, ljubljenega, oproščenega in
opogumljenega živeti dobro evangeljsko življenje.
In da bi dala čutiti drugemu da je sprejet, ljubljen,
oproščen in opogumljen, mora Cerkev imeti odprta
vrata, da lahko vstopijo vsi. Mi pa moramo oditi skozi
ta vrata oznanjat evangelij.
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SVETI JOŽEF
19. marca
Ime Jožef izvira iz hebrejščine in pomeni “Bog
dodaj”, bolj na široko bi pa lahko rekli “dodan v druži
no”. Prvič srečamo to ime pri sinu Jakoba in Rebeke,
ki so ga bratje iz ljubosumnosti prodali v suženjstvo.
Gotovo pa je to ime postajalo sčasoma vedno bolj
pogosto po Jožefu, Marijinem možu, ki so ga imeli za
Jezusovega očeta in velja za zadnjega očaka. Ime se
je širilo vzporedno s čaščenjem sv. Jožefa na Vzhodu
od 4. stoletja dalje, na Zahodu pa od 11. stoletja da
lje. Še posebno se je to ime razširilo po Evropi potem,
ko je v 19. in 20. stoletju to bilo ime znanih političnih
in kulturnih osebnosti od avstrijskega cesarja Franca
Jožefa, skladatelja Verdija
in arhitekta Plečnika, pa do
političnih zločincev, kot sta
bila Josif Visarionovič Sta
lin in Josip Broz Tito. (Tudi
v Sloveniji je to ime zelo
razširjeno v raznih oblikah:
Jožef, Jože, Josip, Joško,
Jožko, Pepe, Jožefa, Joža,
Josipa, Josipina, Jožica,
Pepca.)
Sveti Jožef je bil Marijin
mož, glavar “svete družine”,
v kateri je bil skrivnost
no rojen po delu Svetega
Duha Jezus, Sin Boga Oče
ta. Postal je zgled očetov
stva, ker je usmerjal svoje
življenje po skrivnostnih
sledovih nekaterih sanj, ki
so jim gospodovali angeli
in mu prinašali Gospodova
sporočila. Brez dvoma ni
bil kak samotar. Res ga iz
poročil poznamo kot zelo
tihega, toda Mesiju je do
njegovega tridesetega le
ta stal ob strani z vero in
pokorščino vedno sprejeti
Božje načrte. Grel ga je ob rojstvu v hlevu, spravil
ga je na varno v Egipt, ko je bilo potrebno, zaskr
bljen ga je dvanajstletnega iskal, ko se je “zgubil”
v templju, ob sebi ga je imel pri svojem tesarskem
delu in mu je z Marijo pomagal, da je »napredoval
v modrosti, rasti in milosti« (Lk 2,52). Verjetno je
zapustil Jezusa malo preden je “sin človekov” začel
svoje javno življenje, ko je mirno izdihnil v njego
vih rokah. Zato ni slučajno, da je ta oče že stoletja
čaščen kot priprošnjik za srečno smrt.
Jožef je bil potomec Davidove hiše, torej kraljev
skega rodu, kar je pa samo plemstvo po imenu.
Življenje ga je namreč prisililo, da je bil podeželski
obrtnik, da je obdeloval les. Iz njegove delavnice
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je prihajalo delovno orodje kmetov in pastirjev, pa
tudi skromno pohištvo in kuhinjski predmeti za rev
na stanovanja v Galileji. Vse to so spretno izdelale
njegove grobe in žuljave roke.
O njem ne vemo dosti, nič več, kakor sta nam
poročala evangelista Matej in Luka. Pač pa so se ob
njem iznoreli tako imenovani apokrifni evangeliji.
Toda mnoge legendarne podrobnosti so odklonili že
sv. Hieronim (347-ok. 420), sv. Avguštin (354-430)
in sv. Tomaž Akvinski (1225-1274). Vredno je ome
niti samo eno legendo, ki je krožila o njegovi poroki z
Marijo. Ob tej priliki naj bi prišli do tekmovanja med
kandidati za roko mladega
dekleta. V tekmovanju
naj bi zmagal Jožef, ko
je suha palica, ki ga je
prestavljala po pravilih
igre med palicami drugih
kandidatov, nepričakova
no zacvetela. Seveda so
hoteli s tem reči, da je iz
posušene korenine stare
zaveze zacvetela milost
odrešenja.
Sveti Jožef ni samo
zavetnik družinskih oče
tov kot “vzvišeni zgled
čuječnosti in skrbi”, am
pak tudi vesoljne Cerkve
s praznikom 19. marca.
Ga pa tudi zelo praznujejo
na bogoslužnem družbe
nem področju 1. maja
kot zavetnika obrtnikov in
delavcev, za kar ga je raz
glasil papež Pij XII. Blaženi
papež Janez XXIII. mu je
celo zaupal II.vatikanski
koncil. V izročilu pa ve
lja na poseben način za
zavetn ika mizarjev, te
sarjev in umetnih mizarjev, pa tudi brezdomcev,
zastavljalcev in posojevalcev denarja.
Čaščenje svetega Jožefa je v preteklosti doseglo
vrhove ljudske pobožnost, kar dokazujejo mnoge
njemu posvečena cerkve (v Sloveniji okrog 80), pa
tudi relikvije, s katerimi se nekatere postavljajo.
Tako naj bi pariška katedrala Notre-Dame imela
njegov in Marijin zaročni prstan, Perugia naj bi imela
njegov poročni prstan, neka druga pariška cerkev
naj bi imela dele njegovega pasu, v Aachnu kažejo
njegove ovojke za noge, kamaldolski menihi pri
cerkvi Sv. Maria degli Angeli v Firenzah pa trdijo, da
imajo njegovo palico. Pač legendarni dodatki brez
zgodovinske osnove.
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Bl. Janez Pavel II.

“MILOSTI POLNA”
25. marca

V pripovedi o Oznanjenu je prva beseda angelove
ga pozdrava “razveseli se”, povabilo k veselju, ki je
v prerokbah Stare zaveze namenjeno “sionski hčeri”
(za pravilno razumevanje je treba poudariti, da slovenski prevod “Zdrava Marija” sploh ne odgovarja
izvirnemu besedilu, kjer se angelov pozdrav začne
z besedami: »Haire keharitoméne,« kar pomeni:
»Veseli se, z milostjo obdarovana;« op. ur.).
Podlaga tega pozdrava je navzočnost Boga sredi
njegovega ljudstva, prihod mesijanskega kralja in
materinska rodovitnost. Ta podlaga je dobila v Mariji
polno uresničenje.
Angel Gabriel nazareško Devico po pozdravu
“Haire – Veseli se” imenuje “keharitoméne – obda
rovana z milostjo”. Obe besedi sta v grškem besedilu
globoko povezani: Marija je povabljena, naj se veseli
predvsem, ker jo Bog ljubi in jo
je napolnil z milostjo prav zara
di Božjega materinstva.
Vera Cerkve in izkušnje svet
nikov uče, da je milost vir veselja
in da pravo veselje prihaja od
Boga. Tako v Mariji kot v kri
stjanih Božji dar rodi globoko
veselje.
Keharitoméne, obdarovana
z milostjo: ta beseda, izreče
na Mariji, pomeni svojstvo,
ki je lastno ženi, določeni, da
postane Jezusova mati. Na to
primerno opomni Dogmatična
konstitucija o Cerkvi II. vati
kanskega koncila: Nazareško
Devico pozdravi angel ob ozna
njenju po Božjem naročilu kot
‘obdarovano z milostjo’ (LG 56).
Dejstvo, da jo nebeški poslanec kliče tako, daje
angelskemu pozdravu višjo vrednost: je razodetje
skrivnostnega Božjega odrešenjskega načrta glede
Marije. Tako sem zapisal v okrožnici “Odrešenikova
Mati”: »Polnost milosti označuje vse nadnaravno
obdarovanje, ki ga je bila deležna Marija v odnosu
do dejstva, da je bila izbrana in določena, da bo
Kristusova Mati« (št. 9).
“Z milostjo obdarovana” je ime, ki ga ima Marija
v Božjih očeh. Po Lukovi pripovedi ga angel uporabi
še preden izgovori ime “Marija” in tako poudari kateri
je bistveni Gospodov vidik glede nazareške Device.
Izraz “obdarovana z milostjo” je prevod grške
besede “keharitoméne”. Če hočemo izraziti pravi
odtenek grškega izraza, ni dovolj reči “milosti polna”,
ampak prav “obdarjena z milostjo”, kar jasno pove,
da gre za dar, ki ga je Bog dal Devici. Slovnična
oblika daje točno podobo popolne in stalno trajajoče
največje milosti.
2014 MAREC

Ista beseda v pomenu “obdariti z milostjo” je tudi
v Pismu Efežanom, kjer hoče pokazati obilje milosti,
ki nam jo je dovolil Oče in njegov ljubljeni Sin (Ef
1,6). Marija jo prejema kot prvorojenka odrešenja.
Presenetljivo je Božje dejanje v primeru Device.
Na Mariji po človeško ni nič takega, za kar bi bila
upravičena do oznanila Mesijevega prihoda. Ni ne
veliki duhovnik, uradni predstavnik hebrejske vere,
niti ni moški, ampak mlada žena brez vpliva na
družbo svojega časa. Povrhu je še iz Nazareta, vasi
ki v Stari zavezi ni nikoli omenjena. Ta vas ni bila na
posebno dobrem glasu, kakor je videti iz Natanaelo
vih besed, o katerih poroča evangelij: »Iz Nazareta
more biti kaj dobrega?« (Jn 1,46).
Značaj nenavadnega in zastonjskega Božjega po
sega se še bolj jasno vidi ob primerjavi z Lukovim be
sedilom, ki poroča o Zaharijevi
zadevi. Pri njem je poudarjeno
dejstvo, da je duhovnik, pa tudi
zglednega življenja, ki naredi iz
njega in njegove žene Elizabete
zgled pravičnih stare zaveze:
»Oba sta bila pravična pred
Bogom. Živela sta brez graje,
po vseh Gospodovih zapovedih
in navodilih« (Lk 1,6).
Marijin izvor pa ni niti ome
njen. Izraz “iz Davidove hiše”
(Lk 1,27) se v resnici nanaša
samo na Jožefa. Tudi o Marijinem
življenju ni nobenega namiga.
S tako literarno obliko Luka
poudarja da pri Mariji vse izhaja
iz neodvisne milosti. Kar ji je
dano, ne izhaja iz nobenega na
slova zaslužnosti, ampak edino
iz svobodne in zastonjske Božje ljubezni.
S tem pa evangelist gotovo noče zmanjšati
odlične osebne vrednosti Svete Device. Marijo hoče
predstaviti kot čisti sad Božje velikodušnosti, ki jo
je tako prevzela v svojo last, da jo je naredila zares
“polno milosti”. Prav obilje milosti je temelj Mariji
nega skritega duhovnega bogastva.
V stari zavezi Jahve pokaže preobilje svoje ljubez
ni na razne načine in v raznih okoliščinah. Ob zori
nove zaveze pa zastonjskost Božjega usmiljenja v
Mariji doseže najvišjo stopnjo. Ljubezen, ki jo Bog
izpričuje izvoljenemu ljudstvu, predvsem ubogim in
ponižnim, v Mariji dosega svoj vrh.
Cerkev se hrani z Božjo besedo in z izkustvom
svetnikov, zato spodbuja vernike, naj gledajo kvišku
proti Odrešenikovi Materi in se čutijo od Boga ljublje
ne. Vabi jih, da bi bili z njo ponižni in ubogi in da bi
po njenem zgledu in njeni priprošnji mogli vztrajati
v Božji milosti, ki posvečuje in preoblikuje srca.
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Benedikt XVI.

MOLITEV, MILOŠČINA, POST
Na začetku postnega časa, ki je pot najintenzivnejšega duhovnega urjenja, nam bogoslužje predlaga
tri spokorna opravila, ki so zelo blizu svetopisemskemu in krščanskemu izročilu – molitev, miloščino in
post z namenom, da bi nas razpoložila za globlje praznovanje velike noči in s tem za izkustvo božje moči,
ki – kot bomo slišali pri velikonočni vigiliji –, »preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnim nedolžnost in
žalostnim veselje, preganja sovraštvo, prinaša slogo in uklanja vladarstva«. V poslanici za postni čas bi
rad spregovoril zlasti o vrednosti in smislu posta. Postni čas kliče v spomin štiridesetdnevni post, ki ga je
Gospod pred začetkom svojega javnega delovanja preživel v puščavi. V evangeliju beremo: »Tedaj je Duh
odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal
naposled lačen« (Mt 4,1–2). Tako kot Mojzes pred prejemom plošč zaveze (prim. 2 Mz 34,28) in Elija pred
srečanjem z Gospodom na gori Horeb (prim. 1 Kr 19,8) se je tudi Jezus z molitvijo in s postom pripravljal
na svoje poslanstvo, katerega začetek je bil hud spopad s skušnjavcem.

Smisel odpovedi
Vprašamo se lahko, kakšno vrednost in smisel ima
za kristjane odpoved nečemu, kar bi bilo sicer samo po
sebi dobro in koristno za kakovost našega preživljanja.
Sveto pismo in krščansko izročilo učita, da je post v
veliko pomoč pri izogibanju grehu in vsemu, kar k
njemu napeljuje, zato se povabilo k postu v zgodo
vini odrešenja pojavlja večkrat. Že na prvih straneh
Svetega pisma Gospod človeku zapoveduje, naj se
vzdrži uživanja prepovedanega sadu: »Z vseh dreves
v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in
hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega,
boš gotovo umrl« (1 Mz 2,16–17). Sv. Bazilij Veliki
pri razlagi te božje zapovedi ugotavlja, da je bil »post
zapovedan v raju«, »prva zapoved v tem smislu pa je
bila dana Adamu« in ugotovitev ga pripelje do sklepa:
»’Ne jej’ je torej zapoved posta in vzdržnosti«. Ker
smo vsi obteženi z grehom in njegovimi posledicami,
nam je post ponujen kot sredstvo za vnovično vzpo
stavitev prijateljstva z Gospodom. Tako je napravil
Ezra pred vrnitvijo iz izgnanstva v obljubljeno deželo,
ko je zbrano ljudstvo povabil k postu, »da bi se ponižali pred svojim Bogom« (Ezr 8,21). Vsemogočni je
uslišal njihovo molitev ter jim zagotovil svojo naklo
njenost in zaščito. Enako so storili prebivalci Niniv, ki
so prisluhnili Jonovemu klicu k pokori in v dokaz svoje
iskrenosti razglasili post z besedami: »Kdo ve, morda
se Bog obrne in kesa, se obrne od svoje srdite jeze,
da ne poginemo« (Jon 3,9). Tudi tokrat je Bog videl
njihova dela in jim prizanesel.
V Novi zavezi Jezus izpostavi globok pomen
posta, ko graja ravnanje farizejev, ki so natančno
izpolnjevali zapovedi postave, toda njihovo srce
je bilo daleč od Boga. Pravi post je izpolnjevanje
volje nebeškega Očeta, ki »vidi na skritem in ti bo
povrnil« (Mt 6,18). Zgled za to je dal sam, ko je ob
koncu štiridesetdnevnega bivanja v puščavi satanu
odgovoril, naj »človek ne živi samo od kruha, ampak
od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4).
Cilj pravega posta je torej jesti resnično jed, ki je
izpolnjevanje Očetove volje (prim. Jn 4,34). Če je
Adam prekršil Gospodovo prepoved, naj ne uživa
sadu z drevesa spoznanja dobrega in hudega, se
vernik s postom ponižno ukloni Bogu v zaupanju v
njegovo dobroto in usmiljenje.
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Moč posta zavira greh

Post je bil močno navzoč v prvi krščanski sku
pnosti (prim. Apd 13,3; 14,22; 27,21; 2 Kor 6,5). O
moči posta, ki zavira greh, brzda poželenje starega
Adama in odpira srce vernika za božjo pot, govorijo
tudi cerkveni očetje. Post je poleg tega pogosta in
priporočena dejavnost svetnikov vseh časov. Sv.
Peter Krizolog piše: »Post je duša molitve in usmiljenje življenjska moč posta, zato kdor moli, naj se
tudi posti. Kdor se posti, naj bo usmiljen. Kdor želi
biti uslišan v svoji prošnji, naj usliši tistega, ki se
nanj obrača s prošnjo. Kdor želi, da bi bilo Božje
srce odprto do njega, naj ne zapira svojega tistemu,
ki ga prosi.«
V našem času se zdi, da je post izgubil svojo
duhovno vrednost in se je v kulturi, zaznamovani z
iskanjem gmotnega blagostanja, uveljavil bolj kot
terapevtski ukrep za zdravljenje telesa. Post goto
vo koristi telesnemu blagostanju, toda za vernike
je v prvi vrsti terapija za zdravljenje vsega, kar
jih ovira pri izpolnjevanju božje volje. V apostolski
konstituciji Paenitemini iz leta 1966 je Božji služab
nik Pavel VI. poudaril potrebo po umestitvi posta v
okvir poklicanosti vsakega kristjana, da »ne živi več
zase, ampak za tistega, ki ga je ljubil in daroval zanj
samega sebe, in … živi tudi za brate.« Postni čas bi
bil lahko primerna priložnost za obnovitev norm, ki
jih vsebuje omenjena apostolska konstitucija, ovred
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notenje pristnega in trajnega pomena starodavne
spokorne prakse, ki nam lahko pomaga pri prema
govanju sebičnosti ter odpiranju srca božji ljubezni
in bližnjemu, kar je prva in največja zapoved nove
Postave in povzetek celotnega evangelija (prim. Mt
22,34–40).
Zvesto opravljanje posta prispeva tudi k večji
usklajenosti človeka, njegovega telesa in duše, saj
mu pomaga pri izogibanju grehu in rasti v notranji
bližini z Gospodom. Sv. Avguštin je dobro poznal
svoja grešna nagnjenja, ki jih je poimenoval zavit
in zamotan vozel. V razpravi Uporabnost posta je
zapisal: »Zagotovo se trpinčim, toda le zato, da bi
mi On odpustil; sam se kaznujem, da bi mi On pomagal, da bi mu ugajal v njegovih očeh, da bi prišel
do uživanja njegove sladkosti.« Odpoved hrani, ki
prehranjuje telo, spodbuja notranje razpoloženje
za poslušanje Kristusa in prehranjevanje z njego
vo besedo odrešenja. S postom in z molitvijo mu
dovolimo, da pride potešit najglobljo lakoto, ki jo
doživljamo v notranjosti: lakoto in žejo po Bogu.

ljubezen ostati v človeku, ki ima premoženje tega
sveta in vidi, da je brat v pomanjkanju, pa zapira
svoje srce pred njim?« (1 Jn 3,17) Prostovoljni post
nam pomaga ravnati tako, kot je ravnal usmiljeni
Samarijan, ki je trpečemu bratu priskočil na pomoč.
S svobodno odločitvijo za odpoved nečemu z name
nom pomagati drugim konkretno pokažemo, da nam
bližnji v težavah ni tujec. Da bi ohranili živo držo
sprejemanja in pozornosti do bratov, spodbujam
župnije in sleherno drugo skupnost, naj v postnem
času poživi dejavnost osebnega in skupnostnega
posta, pri čemer naj goji tudi poslušanje božje be
sede, molitev in miloščino. To je bila vse od začet
ka navada krščanske skupnosti, v kateri so zbirali
darove v posebnih nabirkah (prim. 2 Kor 8–9; Rim
15,25–27), verujoče pa so spodbujali, naj ubogim
dajo to, kar jim je zaradi posta ostalo. Danes je
tovrstno prasko treba znova odkriti in jo spodbujati
zlasti v postnem času.

Molitev, sprava, evharistija

Sočutje z ubogimi

Hkrati nam post pomaga tudi pri ozaveščanju oko
liščin, v katerih živijo naši bratje in sestre. Sv. Janez
v svojem Prvem pismu opozarja: »Kako more Božja

Zadnji cilj posta je pomagati slehernemu izmed
nas, da bo, kot je zapisal blaženi Janez Pavel II., sebe
napravil za popoln dar Bogu. Postni čas je potrebno
ovrednotiti v vsaki družini in krščanski skupnosti, da
bi se oddaljili od vsega, kar raztresa duha, in poglo
bili to, kar hrani dušo ter jo odpira za ljubezen do
Boga in do bližnjega. V mislih imam večjo zavzetost
za molitev, lectio divina, prejemanje zakramenta
sprave in dejavno udeležbo pri evharistiji, zlasti pri
nedeljski sv. maši. V spokorno ozračje postnega
časa vstopimo s takšnim notranjim razpoloženjem.
Spremlja naj nas blažena Devica Marija, Začetek
našega veselja, in nas podpira pri prizadevanju za
osvoboditev našega srca od sužnosti greha, da bi
vedno bolj postajali živi Božji tempelj.

JEZUS O POKORI
Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. Tako ne boš
pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil.
Mt 6,16-18
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NOVI KARDINALI

IMENOVANI V KONZISTORIJU 22. FEBRUARJA 2014
Papež Frančišek je predsedoval konzistoriju 22. februarja 2014 in imenoval naslednje nove kardinale:
Mons. Pietro Parolin
državni tajnik.

Mons. Orani João Tempesta, O. Cist.
nadškof Rio de Janeira (Brazilija).

Mons. Lorenzo Baldisseri
generalni tajnik škofovske sinode.

Mons. Gualtiero Bassetti
nadškof Perugie–Città   della Pieve (Italija).

Mons. Gerhard Ludwig Müller
prefekt Kongregacije za nauk vere.

Mons. Mario Aurelio Poli
nadškof Buenos Airesa (Argentina).

Mons. Beniamino Stella
prefekt Kongregacije za kler.

Mons. Andrew Yeom Soo-jung
nadškof Seoula (Južna Koreja).

Mons. Vincent Nichols
nadškof Westminstra (Velika Britanija).

Mons. Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B.
nadškof Santiaga del Chile (Čile).

Mons. Leopoldo José Brenes Solórzano
nadškof Manague (Nikaragva).

Mons. Philippe Nakellentuba Ouédraogo,
nadškof Ouagadougou (Burkina Faso).

Mons. Gérald Cyprien Lacroix
nadškof Québeca (Kanada).

Mons. Orlando B. Quevedo, O.M.I.
nadškof Cotabato (Filipini).

Mons. Jean–Pierre Kutwa
nadškof Abidjana (Slonokoščena obala).

Mons. Chibly Langlois
škof Les Cayes (Haïti).

Poleg tega so bili imenovani za kardinale trije upokojeni nadškofje, ki zaradi starosti nimajo več volilne
pravice, so se pa odlikovali z zaslugami za Cerkev in Sveti sedež:
Mons. Loris Francesco Capovilla,
upokojeni nadškof Chietija in prelat Loreta,
naslovni nadškof Mesembrije, nekdanji
osebni tajnik bl. Janeza XXIII.

Mons. Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F.
upokojeni nadškof Pamplone.
Mons. Kelvin Edward Felix
upokojeni nadškof Castriesa.

Po svoji navadi, ki je postala že kar pričakovana,
je papež tudi to pot poskrbel za nekaj presenečenj.
Sem spada imenovanje nadškofa Perugie, ki je imela
kardinala zadnjikrat v letih 1853 do 1878, pred tem
pa od 1726 do 1730. Vprašanje pa je, če papež nima
namena novoimenovanega kardinala prestaviti v

kako drugo službo.
Tudi Ouagadougou ni imel kardinala od leta 1995,
ko je odšel v pokoj kardinal Zoungrana, pred njim
pa še nikoli od ustanovitve leta 1921.
Škofiji Cotabato na Filipinih in Les Cayes na Haïtiju
pa do zdaj sploh še nista imeli kardinala.

Bl. John Henry Newman

CERKEV JE KAKOR SKALA
Vsa zgodovina krščanstva prav od začetka je eno
samo zaporedje nemira in nereda. Eno stoletje je
podobno drugemu, le sodobnikom se zdi njihovo
stoletje slabše od vseh prejšnjih dob.
Cerkev stalno boleha in hira v slabostih, »vselej
nosi na svojem telesu umiranje Gospoda Jezusa, da se
na njenem telesu razodene tudi Jezusovo življenje.«
Zdi se, da je vera stalno na tem, da izdihne;
razdori prevladujejo, luč resnice je zatemnjena,
verniki so razkropljeni. Kristusova stvar je vedno v
smrtnem boju, kakor da je le vprašanje časa, kdaj
je bo konec, že danes ali jutri.
Svetniki nezadržno izginevajo z zemlje in Kristus
stalno le prihaja; tako je dan sodbe dobesedno vselej
na dosegu roke in naša dolžnost je, da pogledujemo
nanj. Ne smemo pa biti razočarani, če smo znova
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dejali: »Zdaj je ta trenutek«, pa si je resnica napo
sled proti našemu pričakovanju le nekako opomogla.
Taka je volja Boga, ki prihaja po svoje izvoljene,
zdaj po tega zdaj po onega, polagoma, v trenutkih,
ko posije sonce med dvema viharjema; iztrga jih iz
besnečih valov zla ravno takrat, ko je divjost voda
narasla do vrhunca.
Lahko bi tedaj vzklikali preroki: »Kako dolgo še,
Gospod, ne bo konca teh grozot?« Doklej ne bo ne
hala ta skrivnost? Doklej bo vzdržal svet ob slabotnih
lučkah, ki se bore za svoj obstoj sredi sovražnega
ozračja? Le Bog pozna dan in uro, ko se bo zgodilo
to, na kar nas stalno opozarja. Medtem pa nas to, kar
se je godilo doslej, spodbuja, naj ne obupamo, se ne
utrudimo, naj se ne bojimo viharjev, ki prihajajo nad
nas. Vedno so prihajali, vedno bodo, naš delež so.
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naša kultura

Silvester Čuk

P. ANGELIK HRIBAR
3. marec 1843 – 6. april 1907

Frančiškanski glasbenik in skladatelj p. Angelik Hribar je s svojimi preprostimi, prisrčnimi
melodijami nagovoril ljudsko dušo. Njegove pesmi za vse dobe cerkvenega leta vedno radi
pojemo, prav do srca seže njegova otroško zaupna Ti, o Marija. Ob njegovi prezgodnji smrti je
Andrej Kalan, urednik Cerkvenega glasbenika, zapisal: »Prištevati ga je med najpopularnejše
cerkvene glasbenike. In ker ima vsak boljši skladatelj tudi svoje posebno mesto v kulturni
zgodovini, bi glede njega izrekli svoje skromno mnenje takole: Izšel je iz ljudstva, delal je za
ljudstvo, ki se je hvaležno poprijelo njegovih skladb. V zgodovini preporoda slovenskega cerkvenega petja bi ne mogli pogrešati p. Angelika Hribarja – on je trden most, ki je strnil dobo
Riharjevo in dobo cecilijansko v lepo harmonijo, v trajno celoto. Začetek njegovega glasbenega delovanja sega v dobo Gregorja Riharja (1796-1863), ko je gospodovala lahka, poskočna
melodija v preprostem narodnem tonu, cecilijanstvo pa je vpeljalo resno umetno pesem, ki se
je postopoma uveljavljala tudi po naših cerkvah.«

Peti sin
glasbeno nadarjene družine
Skladatelj, ki ga predstavljamo, je bi sin Tuhinj
ske doline. Rodil se je 3. marca 1843 v Zgornjem
Tuhinju, kjer je bil oče cerkovnik in je imel pet sinov,
ki so bili vsi glasbeno nadarjeni. Glasbeni dar sta s
študijem mogla razviti in uveljaviti zadnja dva: An
ton in Jožef. Anton se je samo iz ljubezni do glasbe
posvetil učiteljskemu poklicu. Najdlje je služboval
na Goriškem in je užival velik ugled kot pevovodja,
organist in skladatelj. Pêti, najmlajši, je bil Jožef, ki
je pozneje kot redovnik dobil ime Angelik. Šolal se je
v Kamniku in v Ljubljani. Kot gimnazijec
se je posvetil glasbi, učil se je petja in
igral je na klavir. Njegova učitelja sta
bila Kamilo Mašek in Anton Nedved.
Po šestem gimnazijskem razredu je
stopil v frančiškanski red. Po maturi
in študiju bogoslovnih ved je leta
1867 prejel mašniško posvečenje.
Po novi maši je bil učitelj glasbe na
ljudski šoli v Kamniku.
Leta 1873 so ga redovni pred
stojniki poslali v Ljubljano in mu
zaupali vodstvo cerkvenega kora v
frančiškanski cerkvi. Kot organist je
na njem ostal vse do smrti. Opravljal
je tudi druge službe: več let je bil kurat v bolnišnici,
ki takrat ni imela lastnega duhovnika, bil je kurat na
Gradu (zapori) in v prisilni delavnici; dolgo časa je
bil katehet v Šiški, priljubljen spovednik in pridigar.
Težišče njegovega dela pa je bila cerkvena glasba:
bil je skladatelj in organist. Ko je bila leta 1878
ustanovljena orglarska šola, je takoj prevzel mesto
učitelja za klavir, figuralno petje in gregorijanski ko
ral. Na pobudo ljubljanskega škofa Jakoba Missia je
z nekaterimi drugimi glasbeniki odšel v benediktinski
samostan Seckau v Avstriji, da sliši, kako se pravilno
poje koral. Na ljubljanski orglarski šoli je poučeval
nad sedemindvajset let in se ob Antonu Foersterju
tudi sam glasbeno izpopolnjeval.
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Orglanje je bila njegova
življenjska naloga
Ko je p. Angelik Hribar prevzel nalogo pevovodje
in organista, so na frančiškanskem koru za višje
glasove  uporabljali še deške glasove. To pa je pov
zročalo velike težave: dečki so kmalu mutirali in
pevovodja je moral iskati vedno nove višje glasove.
Leta 1890 je prišel iz Novega mesta v Ljubljano p.
Hugolin Sattner, da bi prevzel vodstvo frančiškanske
ga kora in sklenil je temu narediti konec. Namesto
deških glasov je vpeljal ženske glasove in šele zdaj
je bilo mogoče, da se je frančiškanski zbor povzdignil
do dovršenosti.
Delo na koru sta si p. Hugolin in p.
Angelik delila tako, da je prvi navadno
dirigiral, drugi pa orglal. Orglanje
pri službi božji je p. Angelik imel za
svojo življenjsko nalogo. Skladatelj
Franc Ferjančič v svojem zapisu o
p. Angeliku pravi: »Naj omenim
iz njegovega orglanja malenkost,
ki pa je naredila name velik vtis.
Na dan nekega občnega zbora Ce
cilijanskega društva v Ljubljani je
bila popoldne v frančiškanski cerkvi
adoracija pred izpostavljenim svetim
Rešnjim telesom s petjem in litanijami.
Orglal je p. Angelik. Od začetka je igral najmogoč
neje s polnimi orglami. Prav v tistem trenutku, v
tisti sekundi, ko je diakon odprl tabernakelj, se je
naenkrat mogočno orglanje spremenilo v tiho, nežno
igranje. Človeku se je zazdelo, kakor da bi tedaj, ko
so se odprla vratca tabernaklja, orgle same padle na
kolena v globokem spoštovanju pred Najsvetejšim.
Bil je duhovit domislek p. Angelika, ki je dosegel
popoln uspeh.«
V dolgoletnem sodelovanju sta si p. Angelik in p.
Hugolin, ki je bil priznan skladatelj, izbistrila največ
glasbenih vprašanj. Ob izvajanju raznih skladb sta
odkrivala, kaj je pisano za zbor in kaj ne. To ju je
tudi spodbujalo k ustvarjanju.
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➧

Zadel je harmonijo,
ki ustreza ljudski duši
V zgodovino slovenske cerkvene glasbe se je p.
Angelik Hribar zapisal predvsem kot skladatelj. »Nje
gov duhovni obraz, ki se zrcali iz njegovih skladb,
je tako svojstven, tako domač, tako res slovenski,
da ga ni mogoče zamenjati s kom drugim: je v vsa
kem oziru samonikla glasbena osebnost,« je o njem
zapisal glasbenik Anton Dolinar. Še danes velja, kar
je dognal pred sedemdestimi leti: »Pogledi po naših
cerkvenih korih jasno spričujejo, da je Angelikova
pesem med nami tako zakoreninjena, da je postal
nepogrešljiv del njihovega repertoarja: šteti ga mo
remo za Riharjem med najpopularnejše skladatelje.«
Naj navedem nekaj njegovih pesmi, ki so postale
prav ljudske: Čuj iz višav veseli glas; Kedaj, Zveličar,

prišel boš; Ponižno tukaj pokleknimo; Pridi skoraj,
Jezus moj; Srce jaz ljubim presladko; V zakramentu
vse svetosti; višek pa je Ti, o Marija. Njegove pesmi,
zlasti prvih let, so povsem preproste, a sočne in ži
vahne. Njihova posebna odlika je, da se naslanjajo
na ljudsko melodijo, zato so njegove cerkvene pesmi
povsod priljubljene. Nekaj skupnih zbirk sta izdala s
p. Hugolinom Sattnerjem, tako Marijinih kakor tudi
mašnih pesmi. Angelikove se jasno ločijo od Hugoli
novih in takoj bi jih spoznal, četudi ne bi bile imen
sko označene. Vsaka pesem spričuje, da je Angelik
ves izšel iz ljudstva in da drugačen ni hotel biti. Več
njegovih skladb in tudi vse tri latinske maše so izšle
v Cerkvenem glasbeniku. Sam je izdal nekaj zbirk.
Blaga melodija njegovega življenja je izzvenela 6.
aprila 1907. Po njegovi smrti sta p. Hugolin Sattner
in Stanko Premrl izdala tri zvezke njegovih skladb.

P. Samir Khalil Samir

ISLAM – KRŠČANSTVO
VZPON ISLAMSKEGA TERORIZMA
PO ARABSKIH POMLADIH
Kronika nas je postavila pred celo vrsto mu
slimanskih terorističnih atentatov: samomorilska
napadalca v cerkvi Vseh svetnikov v Peshawarju
(Pakistan), ugrabitve in umori v trgovskem centru
v Nairobiju, agonija mnogih kristjanov v Egiptu,
muslimanski pokoli v Nigeriji, da o islamskem nasilju
v Siriji niti ne govorimo, saj so se tam organizirani
muslimanski nasilneži polastili borbe za svobodo (to
mi daje misliti na slovenske komuniste, ki so se med
vojsko polastili borbe proti okupatorju za izvedbo
komunistične revolucije; op. ur.).
Arabske pomladi, ki so jih skupaj izvedli kristjani
in muslimani, so vzbudile upanje v boljšo bodočnost
in sodelovanje za človekove pravice, demokracijo
in versko svobodo. Pa vse kaže, da smo se vrnili
za kako leto nazaj, v čas ameriške in mednarodne
okupacije Iraka z umori, obglavljenji, avtobombami
in to celo v času verskih obredov.

Pojav terorizma islamske znamke
Pri dejstvih, s katerimi razpolagamo – Egipt,
Pakistan, Kenija, Nigerija, Sirija – je vsem skupna
točka pojav terorizma in dejstvo, da so vsi teroristi
muslimani. Kako to razložiti?
V nekaterih primerih so to suniti, ki napadajo
šiite; včasih napadajo policijo, ki je simbol reda, ki
ga hočejo uničiti; večinoma pa napadajo kristjane.
Vredno je poudariti to njihovo psihologijo. To so te
roristi, pripravljeni brez obrazložitve tvegati življenje
za smrt drugih. To počnejo proti nedolžnim, proti
tistim, v katerih vidijo sovražnike: šiitskim ali ah
madskim muslimanom, bolj pogosto pa kristjanom.
Vsi ti ljudje občutijo neko stisko. V Somaliji, odko
der izhajajo Šebab, odgovorni za pokol v Nairobiju,
je problem med muslimani (saj je kristjanov le za
nemarljivo število), toda oni so “izvozili” probleme
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v Kenijo, češ da Nairobi pomaga somalijski vladi
spet prevzeti nadzorstvo nad deželo. Utemeljitev je
torej politična, toda kakršnokoli utemeljitev izrazijo,
vsako izvajajo z nasiljem. Najhujše pa je, da izvajajo
nasilje v imenu islama.

Kakšna je reakcija muslimanov?
Vredno se je potruditi in oceniti reakcijo muslima
nov. V nekaterih primerih pravijo: »To je nespreje
mljivo!« In kaj početi s tem? Kaj store, da bi ustavili
te skupine? Če hočemo odgovoriti na to vprašanje,
moramo ugotoviti, odkod prihaja nasilje. V resnici
je to oblikovanje mišljenja, vzgoja, ki so jo dobili, ki
sili teroriste v nasilje. Ob podpori učenega imama,
ki izreče neko fatwo (pravno sodbo), se navadijo
ravnati nasilno proti vsakomur, ki ne misli kot oni.
Imam Hafiz Noman Kadir v Pakistanu, ki je proti
teroristom, je izrazil solidarnost »našim krščan
skim bratom in sestram« in jasno povedal, da so
jih napadli »teroristi, ki nimajo nobene vere.« Sam
pakistanski ministrski predsednik Nawaz Šarif je
obsodil samomorilski napad z besedami: »Teroristi
ne pripadajo nobeni veri.«
To ni res! Teroristi svojo vero razglašajo javno, pa
še kako! Izjavljajo, da so muslimani. Še več: imajo
se za prave muslimane, ki zvesto udejanjajo šarijo.
Na žalost pa skušajo zmerni muslimani kot obsedeni
vse skupaj razvodeneti in onemogočiti vsakršno kri
tiko islama, govoreč da teroristi “nimajo vere”, ali da
“niso pravi muslimani, ker je islam miroljubna vera,
vera sredine (dīn al-wasat) in ne more biti ekstremi
stična”! Rad bi jim verjel, rad bi jih pa tudi vprašal:
»Kaj pa počnete, da bi premagali ta lažni islam?«
Vsak teden se pojavljajo nove skupine funda
mentalistov, ki jih navdihuje islam in jim gospo
darijo imami, ki jih vodijo k izvajanju nasilja proti
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kristjanom, ali proti kaki skupini muslimanov, ali
proti nevernikom (kuffār).
Večina muslimanov pravi: »To ni pravi islam!«
Ampak potem se je treba boriti proti tej lažnosti.
Treba se je dosledno izjasniti in zahtevati od policije,
naj zaustavi te pokole.

Teroriste vodijo
pravi in učeni fanatični imami
Skupino somalijske Šebab, ki je izvedla napad v
Nairobiju, vodi Šejk Ali Mahmoud Raji, ki je njihov
predstavnik v javnosti. Ta je objavil naslednje sporo
čilo: »Pooblaščamo naše mujāhedīne, naj v slučaju
napada pobijejo talce. Kristjani, ki se obračajo proti
nam, naj se usmilijo talcev znotraj zgradbe.«
Raba izraza “mudžāhedīn” kaže muslimanski
izvor: mudžahedin je tisti, ki izvaja džihad (sveto
vojsko za islam) kot to piše v Koranu in hadith (tra
dicija Mohamedovih besed in dejanj).
Tudi taktika, ki so jo uporabili, je muslimanska.
V določenem trenutku so “evakuirali” iz zgradbe vse
muslimane. Da bi jih ločili od drugih, so vsakega
vprašali: »Poznaš ime Prerokove matere?« (Amina).
Kdor je prav odgovoril, je lahko šel ven in se rešil,
drugi pa so ostali kot talci in mnogi so bili umorjeni.
Muslimanski fanatizem ima različne oblike. Proti
temu se morajo postaviti predvsem muslimani, in
to ne samo z besedami. Temelj tega terorističnega
ponašanja je učenje nekaterih imamov, ki oblikujejo
muslimanske skupine, jih vodijo, podpirajo in vzga
jajo in jim ukazujejo pobijati.
Govoriti, da se ne strinjajo z nasiljem ne velja
nič, dokler ne bo javno povedano, da je za te vrste
obnašanja odgovoren islam in da so tisti, ki molče, na
nek način soodgovorni, tudi če potem gredo tolažit
sorodnike umorjenih kristjanov. To velja za Pakistan,
Kenijo, Egipt, Sirijo in še kako drugo deželo.

Islamizem povsod prevzema oblast
V nekaterih deželah, predvsem v Egiptu in Tu
niziji, so arabske pomladi prinesle novega duha:
prišli so do zavedanja človekovih pravic in skupne
ga državljanstva kristjanov in muslimanov, vendar
so vero postavili v ozadje odprtega laiškega sloga,
vendar ne protiverskega. Toda to je trajalo samo
kake tri mesece. Potem so se povsod prismukale
noter islamske skupine: v Egiptu Muslimanski bratje
in salafiti, v Siriji vse tuje fundamentalistične bande
in celo spreobrnjeni zahodnjaki, kar vse plačujejo
arabske dežele Perzijskega zaliva, v Tuniziji salafiti
in Muslimanski bratje (pod drugim imenom).
V muslimanskem svetu je želja po resnični svobo
di, po demokraciji, po islamu, odprtem današnjemu
svetu. Toda ta zavest ni dovolj močna, da bi bila pro
tiutež islamistični obnovi. Povsod se je na prvo mesto
zrinila islamistična usmerjenost, ker so njene skupine
dobro organizirane in znajo manipulirati množice.

Muslimanski svet je v globoki
bivanjski in civilizacijski krizi
Islam je v globoki bivanjski in civilizacijski krizi,
to je problem. Muslimanski svet nastopa danes kot
blok, kot Umma, ki ne pozna zemljepisnih in poli
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tičnih mejà in ki se seli od ene meje do druge, da
bi širil svoje zamisli, svoje videnje islama, in da bi
se boril v skladu s tem videnjem. Kaj takega se ne
dogaja v krščanskem svetu, ki ga dele narodne in
drugačne značilnosti.
Muslimani se čutijo politično šibke, vojaško slabe,
kulturno revne, znanstveno nepomembne, skratka,
skrčene na raven leščerbe. To slabo počutje je še bolj
moreče, kadar mislijo na svojo preteklost v času od
6. do 13. stoletja, ko so bili mogočen imperij, odprt
tolikim kulturam in bolj napreden od Evrope. To je bil
čas njihovega preporoda, njihovega razsvetljenstva.
Razložiti ta veliki korak nazaj se zdi muslimanskim
fundamentalistom enostavno in prepričljivo. Da se
povzeti takole: dokler smo zvesto sledili vsemu, kar
je predpisano v Koranu in v vsem izročilu našega
preroka, smo bili najboljši od vseh. Bolj ko smo se
oddaljevali od tega izročila, bolj šibki smo postaja
li. Rešitev je torej jasna: vrniti se v 8. stoletje. Ta
preprosta razčlemba prepriča mnoge muslimane.
In ker Koran pravi o Mohamedu: »V resnici imate
v Božjem poslancu odličen zgled, ki mu mora slediti
vsak, ki upa v Boga in Poslednji dan in vztrajno kliče
Boga« (Sura 33), postane posnemanje Preroka ob
veznost. On se je pa boril proti nevernikom z vsemi
sredstvi, tudi z vojsko (po najboljšem izročilu je
v manj kot desetih letih naredil več kot šestdeset
roparskih pohodov!). Povratek h koreninam torej
znova postavi ideal džihāda (borbe na Božji poti).
Končno je postalo z mano nafte lahko priti do
orožja in vzdrževati borbene skupine (mudžāhidīn).
Z denarjem dobijo orožje od zapada, kar vidimo v Si
riji, kamor se steka orožje Evrope, Združenih držav,
Arabije in Katarja. Denar služi nasilju v začaranem
krogu, ki se zapira sam vase ne da bi našel izhod.
Pobijejo kakih tisoč kristjanov, potem in predvsem
pa pobijajo na kupe svojih sovernikov.

Pravi problem je
soočenje islama z modernostjo
Toda nasilje ne vodi do nobene rešitve, saj je
pereč problem soočiti islam z modernostjo, da bi
videli, katere stvari je treba v islamu znova razsoditi
in kaj je v modernosti lahko sprejeti, kaj pa je tre
ba zavreči. To je tako notranji problem islama, kot
civilizacije, ki prihaja od zunaj. Taka razsodba služi
za razlikovanje med pozitivnim in negativnim, da bi
potem začeli graditi na pozitivnem.
To je zelo lahko reči, skrajno težko pa izvesti,
pravzaprav se niti ne poskuša. Tako se nadaljuje
vojska med samimi muslimani, med tistimi, ki hočejo
biti odprti modernosti za vsako ceno in prevzemajo
vse, in tistimi, ki se borijo proti modernemu v celoti
in ga zavračajo kot brezverstvo, kot novo pogan
stvo. Pri tem se navdihujejo pri Mohamedu, ki se je
boril proti poganstvu. To je teorija Sayyida Qutba,
odličnega člana in misleca Muslimanskih bratov, ki
jo razvija v svoji knjigi “Miljniki na cesti”, napisani
v zaporu v letih 1965/66, malo prej preden so nad
njim izvršili smrtno obsodbo z obešenjem.
Ta celostni islam vidi modernost kot novo pogan
stvo. Prepričani so, da bodo zmagali, če se borijo
87

➧

proti temu novemu poganstvu, ki ga predstavlja
zapad, kristjani kot odposlanci zapada in liberalni
muslimani (pa je tudi tukaj malo logike: je zapad
res krščanski? Je krščanstvo res religija zapada?).
Na žalost je videti malo muslimanov, ki bi delali
tako razčlembo, čeprav so moji zaključki navzoči
že pri nekaterih muslimanskih piscih. Ampak pri
milijardi muslimanov tudi nekaj tisoč razsvetljenih
učenjakov pomeni prav majhno število. Tunizija je
pod tridesetletno vlado Habiba Burgibe  (1957-1987)
dosegla kritično približevanje z razvojem, ki je bil
pozitiven in je šel v smeri modernosti, ne da bi to
porodilo terorizem.
Na žalost se ta modernost skoraj vedno uresniči
kot diktatura. Ne uspe jim predložiti modernost brez
diktature, to pa zaradi tega, ker je prebivalstvo, ki
ni korakalo z razumniki, vajeno, da mu vsilijo slog
življenja, ki ga ne razumejo. Predsedniki, pogosto
diktatorji, pa se s svoje strani čutijo prisiljene vsiliti
moderne metode množicam, ki bi jih bilo v resnici
treba vzgojiti.
V Siriji in Iraku se je dogajalo nekaj podobnega
s člani stranke Baath (ali Baas): v Siriji od 1963 do
1966 in potem od 1970 dalje; v Iraku pa od 1968
do 2003. Uvedli so nekaj važnih reform na področju  
vzgoje in sociale, toda vedno s trdo roko diktatu
re. Ustanovitelj stranke, Michel Aflak, pravoslavni
kristjan, je iz laičnosti naredil steber stranke, toda
vodilno vlogo je prepoznal v “arabskem” islamu.
To je vzrok, da je šlo vse po gobe, čim se je začelo

boriti proti diktaturi.
Zato bi bilo potrebno, da bi univerza kot Al Azhar
ali druge islamske univerze v Tuniziji ali Maroku, ali
zunaj arabskega sveta, kot v Indoneziji ali Maleziji
opravile to delo razsojanja med islamom in moder
nostjo.
Tako delo se je začelo okrog leta 1870 in je trajalo
60 let, tja do 1930. Iz tega časa so besedila velikih
mislecev, katerih knjige so bile nekoč prepovedane
in ki so napravili te korake. Zgled: primerjajmo fatwo
velike osebnosti Al Azharja Mohameda Abda (umrl
1905) s sedanjimi fatwami o istih zadevah: njegove
fatwe so mnogo bolj bistre in odprte resničnosti; pač
delo velikega učitelja islama.
V današnjem mohamedanskem svetu se ljudje
ali podvržejo gospodovalnemu islamu, ali pa beže
na zapad.
Kristjani smo že izkusili težo tega nihanja med
vero in modernostjo, med vero in razumom. Zato
lahko pomagamo svojim bratom muslimanske vere s
tem, da jih silimo k temu delu, da bi pomagali islamu
odgovoriti današnjim potrebam v njihovih deželah.
Pravi odgovor na fanatizem teroristov je uskladiti
klasično misel islama z moderno miselnostjo.
Namesto tega pa zapadni svet misli, da pomaga
islamskemu svetu z vojaško močjo ali s trgovskimi
odnosi, ki jih plete  državami Bližnjega vzhoda. Toda
te odnose vsiljujejo samo narodni interesi in ne
vodijo k nobenemu razvoju. V resnici pa je treba za
sodobni svet islam popolnoma preoblikovati.

preganjanje kristjanov

PAKISTAN

grožnje s smrtjo krščanskemu odvetniku
Krščanski odvetnik, aktivist za človekove pravice
in branilec številnih nedolžnih žrtev zakona o bogo
kletstvu,  Sardar Mustaq Gill doživlja ponovne gro
žnje s smrtjo. Uspešno je obranil kristjana Younisa
Masiha, ki je bil obsojen na smrt leta 2005 in osvo
bojen dva dni pozneje po pozitivnem izidu pritožbe
na apelacijsko sodišče v Lahore. Kot je sporočil Gill
agenciji Fides, so zastraševanja, ki jih je doživljal
že v preteklosti, vedno hujša. Nekaj neznancev je
zjutraj ob 6:35 sprožilo številne strele proti njegove
mu stanovanju in sosednjim hišam v mestu Lahore,
kar je sprožilo paniko v vsej okolici. Odvetnik je na
svoj prenosni telefon dobil SMS, s katerim so grozili
s smrtjo njemu in njegovi ženi. Mnogi mu svetujejo,
naj zamenja bivališče in se skrije. Odvetnik Gill je
prosil v sporočilu, ki ga je poslal agenciji Fides in
vsem prijateljem ter zvestim kristjanom, da bi molili
zanj. Pravi, da hočejo zastraševanja ustaviti delo
organizacije LEAD, kar pomeni “Legal Evangelical
Association Development”, ki ji Gill predseduje. Ta
organizacija natančno opazuje  položaj kristjanov in
pomaga mnogim nedolžnim žrtvam tako na pravnem
kot na materialnem področju. »Molite, da bi nam Bog
dal moč, pogum in modrost, da bi se znali soočiti s
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tem kočljivim in nevarnim položajem,« je zapisal.
Organizacija LEAD je nastala v Punjabu prav zato,
da bi zagotovila zastonjsko pravno pomoč najrevnej
šim kristjanom, ki si je sicer ne morejo privoščiti in
tako pogosto končajo v zaporih, ker nimajo primer
nega pravnega varstva. Med primeri, ki jih je branil
Gill, so mnogi kristjani, ki so bili krivično obtoženi
bogokletstva: oktobra 2013 je Gill prevzel tri nove
primere, novembra pa je bil izpuščen njegov varo
vanec Younis Masih, čigar primer je bil star osem let,
ker je bila ugotovljena njegova nedolžnost.
Vzroki obtožb zaradi bogokletstva so značilni v
svoji zlobi: dva lastnika trgovine z umetnim ognjem
sta se pred obtožbo za bogokletstvo morala skriti,
ker se muslimanom umetni ogenj, ki so ga v njuni
trgovini kupili za poroko, ni hotel vžgati. V Karačiju
je na tisoče muslimanov izropalo krščansko četrt
“Michael Town” in požgalo hiše 300 krščanskih dru
žin. Vzrok je bila popolnoma izmišljena obtožba za
bogokletstvo. V Lahore so bili trije kristjani obtoženi
bogokletstva, ker naj bi se zaničljivo izrazili o nekem
muslimanskem spisu; dokazov seveda ni bilo.
O vsem tem pa mednarodna skupnost z Združe
nimi narodi vred molči. Agencija Fides.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega zakrpanega misijonskega cekarja

IN POTEM?
POTEM SE JE ZAČELA
TRESTI ZEMLJA
Ne smete misliti, da so tovrstni dogodki vsebina
misijonskega življenja. Njegova glavna vsebina je
živi stik z nekatoličani, misijonarjeva molitev in delo
zanje, tudi učenje, od otroškega vrtca do univerze
(če je za to kdo javno sposoben). To delo postane
velikokrat socialno delo, velikopotezno in učinkovito
prav zaradi misijonarjevega življenja sredi nekato
ličanov. Ta mozaik življenja polni Božja Previdnost
z nenavadnimi dogodki, za kar obstaja cela vrsta
razlogov. Razlogi zahtevajo analize. A danes imam
raje podoživljanje enega teh dogodkov.
V gorski koči pod goro Fudži, ki so mi jo – na
mreč kočo – dali za en mesec na razpolago japon
ski prijatelji, da lahko vanjo povabim družine, ki si
poletnih hotelov ne morejo financirati, sem danes
sam. Povabljenci pridejo šele jutri. V torbi, ki jo
lahko tudi oprtam, imam vse potrebno za romanje
v goščavo, tudi oster nož in konzervni odpirač, lopa
tico in močno žepno svetilko. Po svežem, še toplem
jutranjem zraku sodeč ne bo dežja; čisto sinje nebo
sicer poživljajo oblaki, toda beli so in se ne zbirajo.
Danes sem namenjen v odkrivanje goščav. Skoraj
bi pozabil omeniti, da nosim s seboj beležnico in
zanesljiv kemični svinčnik: preden se podam v
neznano goščavo, si natančno orišem vhod in kar
je še tipičnega okrog vhoda, da se ne bom izgubil.
Zdaj hodim že dve uri; nisem še truden ne lačen ne
žejen. Kake tri goščave sem preiskal – da se tako
izrazim – in našel sem nekaj brlogov, a brez živali.
Morda sem jih bil prestrašil s svojim mendranjem.
Četrta goščava pride najprej v beležnico. Ne
kaj kakor pot se v začetku vije med grmovjem in
drevesi, a kmalu je le z listjem postlana, mehka
zemlja. Vtis imam, da je nekoč pot peljala skozi
goščavo nekam naprej: drevesa se zdijo – le zdijo,
a vendar – redkejša v določeni smeri in ni dosti ovir
trnovega grmovja. Lačen sem postal. Toda nikjer ni
nobenega štora, nobenega prisekanega debla. Ne
kje visoko nad drevesi se oglasi ptič, a moje znanje
ptičjih glasov je pomanjkljivo, ne morem ga (morda
“jo”) z ničemer istovetiti. Naenkrat se gozd malce
razredči, svet je svetlejši. Nekaj preperelih klad
leži pred mano in znova se zavem lačne praznine
v sebi. Od zgoraj prodira svetloba skozi odprtino v
vrhovih dreves. Svetloba se zdi kakor osredotočena
na jamico, v kateri se gibljejo – črne kače. Naenkrat
nisem več lačen. So me opazile? So gadi? Morda še
bolj strupeni modrasi? So mladiči, ki se sončijo in
2014 MAREC

prepuščajo skrb za varnost samici? Kar se da tiho –
in zato počasi – grem nazaj. Vhod v četrto goščavo
imam dobro v spominu. Ogibam se vsemu, kar bi
spremenilo navadne pritajene glasove v nenavaden
šum. Enkrat prestrašim ptiča na veji. In končno sem
spet pri glavni poti – a ne pri četrtem vhodu v go
ščavo. V svoji vnemi za čim tišjo in varnejšo vrnitev
sem ga zgrešil. Nič čudnega – goščave in drevesa
so si tako podobni...
Na moji uri je poldne. Pot navzdol in nazaj po
znam. Ni mi še do prave vrnitve, a pot vodi po kakih
desetih minutah do svežega potoka in že misel nanj
me dela žejnega. In res je ta potok slajši od piva
in vina. Na prisekanem, že trohnečem deblu sedé
odprem konzervo norveških sardin. Nekaj kakor
senca pade name. Ozrem se kvišku. Pred menoj
stoji starejši človek z osivelo brado, upadlim licem
in vojaško kapo nekdanje japonske pehote v II.
svetovni vojski. Molče me gleda. Pozdravim ga in
povabim k sebi na hlod:
»Nimam dosti za kosilo; glejte, te sardine in v
torbi dve pomaranči – pa si bova stvari razdelila.«
Še zmeraj me gleda. Dvignem konzervo do njega,
pa se ne premakne. Jaz pa rečem:
»Kamerada sva: jaz sem bil infanterist v zadnji
vojski.«
Oči se mu zasvetijo, njegova desna roka seže po
moji desni (leva drži konzervo) in mi jo stisne. Potem
se usede poleg mene in sprejme le eno sardino.
»Kje si bil v vojski?« me vpraša v enostavni, tako
rekoč neolikani japonščini.
»V Evropi,« mu rečem.
On pa:
»V Filipinskih gorah. Malo municije. Nič hrane.«
In potem me predirno pogleda: »Amerikanci krivi?
Ne, ne! Naši militaristi krivi!«
Najine oči se srečajo in v znamenje soglašanja
mu položim roko na ramo – roki mu namreč držita
vsaka polovico sardine. Počasi eno za drugo pojé.
In potem? Potem se začne zemlja tresti in zdi se,
da hoče dvigniti celo goro. Za hip se umiri, potem
se še bolj maje, nekje iz globine prihajajo čudni,
strašljivi glasovi. Možakar na moji desnici pa strmi v
vrhove dreves. Naenkrat me zgrabi in siloma poteg
ne za seboj navzgor v hrib. V naslednjem trenutku
se visok bor – kakih deset metrov od hloda, kjer
sem sedel – zruši prav na ta hlod.
»Rešili ste me, iz srca hvala!« rečem možakarju.
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In nekaj kakor veselje se za hip zasveti v njego
vih očeh.
Zemlja se nič več ne trese. Tako je svetlo, kjer ni
dreves in ne goščav, tako je spet tiho, kot da se ni
nič zgodilo. Iz torbe izvlečem obe pomaranči, ki sem
ju bil hranil za popoldne, in mu ju dam:
»Vzemite, prosim. In še enkrat hvala!«
On pa: »Amerika?«
»Ne, Evropa. Slovenija.«
Skuša ponoviti besedo “Slovenija”, pa mu ne gre
dalj kot: »Súro.« Odkima.
Iztegnem roko: »Na svidenje, kamerad!«
Stisne mi jo z japonsko besedo “kamerádo” in se

napoti navzgor, jaz pa navzdol. Čez hlod, kjer sem
bil sedel, leži ogromen bot s koreninami na drugi
strani poti – potres jih je enostavno izrul iz mehke
vulkanske zemlje.
Hitro sem jo mahnil nazaj. V želodcu mi je začelo
znova kruliti. Preden sem na poti nazaj prestopil še
en potok, sem najprej pil iz njega. Kako čudoviti so
potoki, ki tečejo skozi gozd! In spomnim se preroka
Elija, kako je živel ob gorskem potoku Kerítu in kako
so mu krokarji nosili k potoku kruh in meso.
Vzravnam se in pogledam proti nebu. Ni ga bilo
dosti na pogled in noben krokar ga ni prečkal.

INDIJA
gobavost razsaja

Slonokoščena obala (1.030). Zanimivo je, da se v
teh 16 deželah pojavlja 95% primerov gobavosti,
na vsem ostalem svetu pa 5%. Agencija AsiaNews.

Indija je še vedno prva država na svetu glede
novih primerov gobavosti. Po zadnjih podatkih leta
2012 je bilo na indijskem podkontinentu registriranih
134.752 novih primerov, na vsem ostalem svetu
pa 232.857 primerov. Po ocenah organizacije AIFO
naj bi bilo v Indiji v letih 1991 do 2007 več kot 12
milijonov gobavcev. Indiji sledi 16 držav, ki so regi
strirale v letu 2012 več kot 1.000 novih primerov. To
so: Brazilija (33.303), Indonezija (18.994), Nigerija
(3.805), Etiopija (3.776), Bangladeš (3.688), Kongo
(3.607), Nepal (3.492), Mjanmar (3.013), Tanzanija
(2.528), Šri Lanka (2.191), Filipini (2,150), Južni Su
dan (1.801), Madagaskar (1.474), Kitajska (1.206),

MJANMAR
osvobojeni otroci-vojaki
Mjanmarska vojska je izpustila iz svojih vrst 272
otrok, so naznanili Združeni narodi. Mjanmar je med
državami, kjer je prepovedano izkoriščanje otrok-voja
kov v državljanskih vojskah in v oboroženih spopadih.
Kljub temu pa je bilo dosti zanovačenih otrok-vojakov
v času več desetletij dolgega vojaškega režima. Nova
vlada je junija 2012 podpisala dogovor, da bodo po
stopoma prenehali z novačenjem mladoletnih in zdi
se, da se dogovora drže. Agencija Fides.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

KO BOLJŠEVIŠKI DEMONI
POBESNIJO

Naslov sem si izposodil iz članka Gašerja Blažiča, ki je bil objavljen 14. januarja v Demokraciji. Ob njem mi prihaja zlobna misel, da je gospodarska
kriza, zaradi katere tone Slovenija vedno globlje v revščino, prinesla tudi razkritja, ki dajejo upanje, da bodo tistim, ki so v resnici krivi za pet milijardno
luknjo v slovenskih bankah, torej tistim, ki vse to vodijo iz ozadja, pred javnostjo razgrnjeno ne samo njihovo ekonomsko lopovstvo, ampak tudi zločini
njihovih krvavih rok, za katere so bili prepričani, da so enkrat za vselej pokopani. Na dan prihajajo dokumenti, ki razkrivajo zamolčano zgodovino tja do
leta 1991. To bo njihova popotnica v svet, kjer ne pomaga nobeno sprenevedanje, nobeno uničevanje dokumentov, nobene grožnje tistim, ki kaj vedo,
ampak samo in edino absolutna resnica. Umirali bodo, kot je Maurice Druon v svojem delu “Les Rois Maudit” popisal umiranje Guillauma Nogareta, ki
je vodil inscenirani proces in pomor templjarskih vitezov leta 1313: »Nogaret je nalahno hropel; samo on je videl mrtve templjarje, ki so ga čakali na
dnu teme. S križem, prišitim na ramo, so stali vzdolž prazne ceste, obrobljene z brezni in osvetljene z ognjem grmad...« Še prej bo pa tudi ta svet zvedel,
v kakšne pošasti se lahko preobrazijo človeška bitja, katerih imena vedno bolj odkrito prihajajo v javnost. Tako bodo tudi okrog njihove smrtne postelje
stale sence tistih, ki so jih pomorili ali ukazali pomoriti. Vsekakor je Blažičev članek vredno prebrati.
Področje t. i. demonologije je za širšo javnost (in celo za večji del
katoliške Cerkve) morda stvar eksotike, a poznavanje osnov delovanja
padlih angelov je v teh časih še kako dobrodošlo. Navsezadnje je v zadnjih
letih izšlo kar nekaj literature s tega področja tudi v slovenskem jeziku
(denimo o razločevanju, osvobajanju, pa o praksi eksorcista, itd.), veliko
pa je mogoče o delovanju hudih duhov prebrati že v Svetem pismu. Ver90

jetno tega področja ne bi omenil, če se ne bi ravno včeraj pripetil zanimiv
in hkrati zastrašujoč primer demonske poblaznelosti – namreč odziv
Janeza Zemljariča na “zasledovanje” s strani novinarske ekipe Pop TV.
Nasilna reakcija sicer že 85-letnega Janeza Zemljariča je na nek
način celo razumljiva. Gre namreč za vplivnega lobista, ki si je omrežje
zgradil v času prejšnjega režima kot vpliven funkcionar ZKS in Udbe. Po
MAREC 2014

nekaterih podatkih naj bi bil operativno še vedno zelo sposoben in zato
podobno kot Zdenko Roter in Niko Toš krvavo potreben Milanu Kučanu in
njegovemu omrežju. Do konca minulega leta se o Zemljariču v javnosti
praktično sploh ni govorilo, saj je deloval daleč od televizijskih kamer ter
fotoaparatov. Bil je tipičen primer “strica iz ozadja”, ki si je pridobil sloves
nekakšne “svete krave”. Šele razkrite umazane podrobnosti o tem, kako
je bil Zemljarič vpleten v umore, ki jih je izvajala Udba, pa so razvpitega
lobista postavile v središče medijske pozornosti. Če bi se Zemljariča
denimo lotil kakšen tretjerazredni krjavelj iz vaške gostilne, se nekdanji šef SDV verjetno ne bi niti odzval. Toda ko spregovorijo avtentični
dokumenti, ni več “zafrkancije”. Da je Zemljarič v zadnjem času še kako
nervozen, smo novinarji tako ali drugače občutili. Opozorili smo že, da
je Zemljarič že pred dvema tednoma poslal v redakcijo Demokracije opozorilo, naj pišemo v skladu z novinarsko etiko. Kar z drugimi besedami
lahko opišemo z znamenitim pregovorom iz naše južne soseščine: “Ne
diraj lava dok spava.” (slovensko: Ne dotikaj se leva, ko spi, kajti če ga
prebudiš...). Sedaj ko je že jasno, da se za primere udbovskih umorov
zanimajo tudi organi pregona sosednjih držav in ko tudi glavni slovenski
mediji o tem ne morejo več molčati, se je tudi “rjoveči lev” prebudil.
Navsezadnje to občutimo tudi na redakciji Demokracije – pa ne samo
zaradi tožbe Jankovića, pač pa tudi zaradi silovite ofenzive nestrpnežev,

ki pišejo primitivne komentarje pod članke. To je samo ena od manifestacij demonske poblaznelosti. In morda je to tudi dobro znamenje,
saj demoni največkrat pobesnijo takrat, ko zaslutijo, da je konec blizu.
Izkušnja znanega rimskega eksorcista Gabriela Amortha to potrjuje.
Navsezadnje je zgovorno tudi Sveto pismo – Jezus pravi: »Kdor namreč
dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova
dela.« (Jn 3, 20) In tudi pojem “okultizem” dejansko pomeni nekaj, kar
je skrito, prikrito, nekaj, kar se ne želi razkriti. Zato tudi tako ogorčena
reakcija postkomunistov ob razkrivanju zločinov Udbe.
In še to: ob razkrivanju zločinov Udbe nekateri zavijajo z očmi, češ
kako lažje se je ukvarjati s takšnimi ideološkimi temami, ki ljudi delijo,
kot pa s prihodnostjo. A ob tem spregledajo, da nam praktično isti ljudje,
ki so bili v zločine vpleteni, ter njihovi duhovni in miselni dediči dejansko krojijo tudi prihodnost. Tovarišijski kapitalizem z vsemi stranskimi
učinki vred (visokimi davki, propadlimi podjetji, visoko brezposelnostjo,
korupcijo, nepotizmom...) se namreč ni zgodil šele včeraj, pač pa je
navzoč kot podaljšek “vzporedne ekonomije” prejšnjega sistema že ves
čas po letu 1990. Le da je bil v devetdesetih letih, če odštejemo afero
Depala vas, precej bolj prikrit kot dandanes. In morda je prav divjanje
rdečih demonov priložnost za streznitev ter čiščenje. V Ukrajini se je že
začelo, kdaj se bo v Sloveniji?

Prvi smrad s komunistične greznice se je pojavil že novembra lani, ko je Jože Biščak v Reporterju objavil poročilo o ovadbi, ki pa je prvi hip kazala,
da bo vse obtičalo v predalu kakega “zvestega” tožilca in šlo v pozabo. Poročilu je dal naslov: “Za zločine Udbe, za katere je vedel tudi Milan Kučan,
ovaden Silvo Gorenc”. Iz članka ni razvidna samo življenjska pot ovadenega, ampak tudi, kako komunistična partija še do danes skuša (in dostikrat
tudi uspe) postaviti svoje ljudi na ključna mesta.
Zaradi ugrabitve in likvidacije Hrvata Stjepana Crnogorca je publicist
in predsednik Društva za raziskovanje polpretekle zgodovine RS Roman
Leljak spisal ovadbe zoper nekdanjega šefa jugoslovanske Služba državne varnosti (SDV) Silva Gorenca, nekdanjega načelnika slovenske
SDV Borisa Mužiča in nekdanjega slovenskega republiškega sekretarja
za notranje zadeve Marjana Orožna. Ovadbe bo predstavil v četrtek na
novinarski konferenci. Z zločini naj bi bil takrat kot član sekretariata CK
ZKS seznanjen tudi Milan Kučan.
Stjepana Crnogorca so poleti 1972 ugrabili v avstrijskem Salzburgu, ga ilegalno prepeljali v Slovenijo in ga po zaslišanju likvidirali. Pri
izvedbi akcije naj bi sodelovalo devet uslužbencev SDV, vsi so slovenski
državljani. Kot navaja Leljak, umor v Avstriji ni zastaral, tamkajšnji
organi pregona pa naj bi se že začeli zanimati za zločin. »V primeru, da
bo tudi Republika Hrvaška sprejela ustavno spremembo o nezastaranju tovrstnih kaznivih dejanj, bo zaradi vpletenosti v umore hrvaških
državljanov preganjano več kot 50 slovenskih državljanov,« še navaja
Roman Leljak, ki dodaja, da so ohranjeni vsi osebni predmeti nesrečnega
Crnogorca ter tudi zvočni zapis njegovega zaslišanja in rokopis njegove
izjave, ki jo je pred usmrtitvijo podal slovenski SDV.
Po pisanju tedanjih hrvaških disidentov v tujini, se dolgo ni vedelo,
kako in kje je končal Crnogorac. Priče so povedale, da je v Salzburgu
sedel v avtomobil dveh neznancev in se ni nikoli vrnil. Istega poletja je
bila v Italiji umorjena tudi družina Ševo. Takrat je bila s strelom v glavo
likvidirana tudi devetletna deklica Rosemarie Ševo.
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»Vsako akcijo v tujini je po pravilniku odobril načelnik zvezne Udbe,
ki je tudi koordinirala akcije,« je pred meseci za Reporter dejal publicist
Igor Omerza, ki raziskuje delovanje nekdanje jugoslovanske tajne politične policije: »Drugače ni moglo biti. Nihče ni mogel take akcije speljati
na lastno pest.« Šef zvezne službe državne varnosti (SDV) ali Udbe je
ob omenjenih likvidacijah bil Slovenec Silvo Gorenc, danes član SD in
Stanovnikove borčevske organizacije.
Silvo Gorenc, 83-letni upokojenec iz Krškega, je funkcijo načelnika
zvezne SDV opravljal od marca 1972 do oktobra 1974. Kot je pred leti
dejal, je imel malodane humanitarno poslanstvo – vodil je jugoslovanske delegacije SDV v tujini. Njegovo ime se je v povezavi z zločini
SDV prvič omenilo pri odkrivanju primera Vladimirja Dapčevića, ki ga
je SDV 8. avgusta 1975 s pomočjo romunske tajne službe DIE ugrabila v
Bukarešti. Njegova prijatelja Aleksandra Opojevića in Đoka Stojanovića
so ubili, njuna trupla pa našli šele leta 2002.
Za Gorenčevo kariero je bilo ključno leto 1965, ko je bil sodelavec
CK ZKS, Stane Dolanc pa pride za člana CK ZKS. Postala sta tesna sodelavca in zaveznika, oba sta bila zagrizena komunista, ki sta zagovarjala
avtoritativno vladanje. Gorenc se je tudi s pomočjo Dolanca, ki se je
takrat posvečal predvsem karieri znotraj partije in ki je imel zaveznika v
Edvardu Kardelju, hitro prebijal po lestvici. Ko je postal pomočnik, je bil
leta 1968 imenovan za namestnika notranjega ministra, maja 1969 je
že notranji minister, potem ko se je v sumljivih okoliščinah na smučanju
na Krvavcu smrtno ponesrečil njegov predhodnik Slavko Furlan.
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Tudi Dolanc, ki je že sodeloval z vojaško kontraobveščevalno službo
(KOS) in bil njen “honorarec”, je kot ljubljenček komunističnih elitnežev
hitro napredoval. Leta 1969 je postal član CK ZKJ, s svojim razmišljanjem
pa se je prikupil celo Titu. Kmalu postane sekretar predsedstva CK
ZKJ, leta 1971 organizira znamenito sejo predsedstva zvezne partije
v Karadžordževu, kjer obračunajo s hrvaškimi liberalci. Dolanc se zelo
izkaže in Tito ga kasneje celo odlikuje z redom junaka socialističnega
dela. Gorenc se v tem času ukvarja z liberalnimi študenti.
Dolanc, ki je postal znan po besedah, da »smo v tej državi na
oblasti komunisti«, je v začetku sedemdesetih let počasi prevzemal
zvezno Udbo v svoje roke. Takrat je bila najboljša in logična izbira Silvo
Gorenc, ki je bil že marca 1972 imenovan za načelnika zvezne SDV. S
tem je Dolanc na nek način tudi rešil Gorenca, saj bi ga jeseni istega
leta utegnilo odplaviti skupaj s Kavčičem, Posavčan pa je bil za partijo
preveč dragocen.

Od takrat naprej so nad Udbo bedeli “slovenski bratje v krvi”, kar je
godilo tudi Titu, saj ni zaupal ne Hrvatom, ne Srbom, naveza izpod Alp pa
se je izkazala tudi za najbolj učinkovito v vsej zgodovini zvezne Udbe pri
likvidacijah sovražnikov komunistične Jugoslavije. Gorencu, ki je ostal šef
do oktobra 1974, je namreč do leta 1978 sledil Martin Košir, temu Mitja
Kraigher in Dolanc, ki je bil tudi zvezni notranji minister med leti 1982 in
1984. V teh dvanajstih letih so Udbini morilci v tujini pobili najmanj 38
sovražnikov komunistične Jugoslavije. To je skoraj polovica vseh, ki jih je
v tujini Udba dokazano likvidirala od leta 1945 do leta 1989.
Ko je svoje poslanstvo v zvezni Udbi opravil (v času njegovega
mandata so v tujini likvidirali najmanj osem ljudi), se je posvetil skrbi
za gospodarsko zaledje partije, vendar je ostal politično aktiven. V
osemdesetih letih je bil župan Krškega, nadziral je gradnjo elektrarne
v Brestanici in bil dolgoletni direktor papirnice Videm iz Krškega. Bil je
tudi župan Krškega, kasneje občinski svetnik na listi SD.

Vse kaže, da so bili vsi napori “tovarišev” za prikrivanje njihove krvave preteklosti, zastonj. Publicist in samostojni raziskovalec Roman Leljak je
javno predstavil arhivski dokument, pod katerega je podpisan nekdanji načelnik SDV-ja Janez Zemljarič in v katerem je govora o akciji zoper pozneje
ubitega poročnika hrvaške domobranske vojske.
V arhivu pridobljeni načrt dela akcije Pliberški vod, ki je potekala v okviru Službe državne varnosti (SDV), predvideva ohromitev dela hrvaške
emigracije in ustvarjanje njenega medsebojnega nezaupanja. Načrt je podpisal Zemljarič. Drugi najdeni dokument iz 4. februarja 1975 po besedah
Leljaka, sicer predsednika Društva za raziskovanje polpretekle zgodovine, omenja Milana Doriča (Hanzija), ki bi se lahko uporabilo “še za neko konkretno
akcijo na enega izmed njemu poznanih ekstremistov, nato pa bi se ga potegnilo v SFRJ, kjer bi se mu dalo finančna sredstva, da odpre gostinski lokal.”
Na dokumentu je po besedah Leljaka Zemljaričev pripis in podpis, da se s predlaganim strinja. Martinovića so ustrelili v Celovcu Iz še enega dokumenta
je razvidno, da je SDV Doriču še isti dan izdal dva lažna potna lista in dva okvirja za brzostrelko. Nekdanjega poročnika hrvaške domobranske vojske
Martinovića so ubili 17. februarja 1975 v njegovi trgovini v Celovcu.
Ker se je to zgodilo v Avstriji, je seveda pritegnilo zanimanje avstrijskih političnih krogov, pa tudi policije. Spletna stran “Politikis” je objavila nasled
nje poročilo pod naslovom “Začelo se je”.
Svobodnjaki Stracheja že zahtevajo izročitev Zemljariča Avstriji!
Avstrijci so – kar se tiče obravnave še neobsojenih naročnikov in
izvajalcev udbaških umorov – ekspresno hitri, v preteklosti pa so bili
tudi učinkoviti. Ravno danes (13. januarja; op. ur.) v Celovcu poteka
informativni razgovor s publicistom in arhivskim raziskovalcem Romanom Leljakom. Avstrijska kriminalistična policija je namreč že odprla
postopek v zvezi z umorom Nikice Martinovića.
Spomnimo: Leljak je na novinarski konferenci pred enim tednom
predstavil dokumente, pridobljene v Arhivu RS, ki kažejo na to, da je
takratni načelnik Službe državne varnosti v Sloveniji Janez Zemljarič
odobril akcijo, v kateri je bil leta 1975 v Celovcu ubit hrvaški emigrant

Nikica Martinović.
Sedaj pa se je ekspresno oglasila tudi avstrijska politika. Svobodnjaki
(FPö) Heinz-Christiana Stracheja že zahtevajo izročitev Zemljariča Avstriji oz. njenim pravosodnim organom. Vidna političarka Svobodnjakov
Ammeliese Kitzmüller je namreč povedala (novico so že začeli povzemati
nekateri avstrijski mediji), da njena stranka zahteva takojšnjo izročitev
Zemljariča avstrijskim oblastem in pri tem poudarila, da Zemljarič v
Sloveniji živi popolnoma nemoteno!
Kitzmüllerjeva še dodaja, da je takšno“prosto potikanje”Zemljariča po
Sloveniji še “ena klofuta v obraz vseh žrtev Tita in UDBO-barbarstva in da
je potrebno takojšnje ukrepanje pravosodnih institucij Republike Avstrije”.

Kot je bilo pričakovati, Janez Zemljarič zadeve po telefonu za STA ni maral komentirati, češ da ima nujne obveznosti. Pozneje je poslal faksirano
sporočilo, v katerem je zapisal, da je vse življenje delal pošteno in odgovorno. Dodal je: »Tisti, ki od mene išče pojasnilo o umorih ustašev, naj raje
predstavi in pojasni svojo zgodovino in razloži, za koga in zakaj potrebuje to zgodbo zdaj.«
Pač po stari komunistični navadi, da je napad najboljša obramba, krivec pa ni tisti, ki je nekaj zagrešil, ampak tisti, ki je to odkril.
Vendar vse kaže, da se je zadeva začela premikati, saj je Politikis objavil poročilo, ki naj bi imelo svoje vire v Slovenski Tiskovni Agenciji (STA) z
naslovom “Udbaški umori”.
Kučan spet “nič ne ve”, zato pa levičarji “vedo”, da morilcev “ni po
trebno” preganjati!?
V petek je potekala seja Komisije za peticije ter za človekove pravice
in enake možnosti, ki jo vodi poslanka SDS Eva Irgl in na kateri so pod
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drobnogled vzeli delovanje nekdanje Službe državne varnosti skozi
prizmo človekovih pravic “nedotakljivosti človekovega življenja” in “do
osebnega dostojanstva in varnosti”. Med vabljeni so bili tudi Milan
Kučan, Janez Zemljarič, Silvo Gorenc in Zdenko Roter. Na seji so od rdeče
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četverice seveda ni nihče prikazal, Kučan se dodatno ni niti opravičil.
Na seji komisije so obravnavali tudi vlogo SDV pri usmrtitvi hrvaškega študenta Stjepana Crnogorca in hrvaškega emigranta Nikice
Martinoviča, ki sta se zgodili v 70. letih prejšnjega stoletja. Roman
Leljak, predsednik Društva za raziskovanje polpretekle zgodovine, je
zbral ogromno arhivskega in dokumentarnega gradiva v zvezi z omenjenima primeroma, na podlagi katerih je podal tudi več kazenskih ovadb
proti nekdanjim odgovornim na vrhu SDV. Leljak pa je opozoril tudi,
da se “mesec in pol od predstavitve problema ugrabitve in likvidacije
Stjepana Crnogorca, slovenski organi pregona niso zganili,” slovensko
tožilstvo pa je primer pospremilo z nekoliko mlačno izjavo, da zadevo
preučujejo. Po dolgi razpravi na seji komisije, ki se je začela z več
proceduralnimi predlogi iz vrst koalicije in s prizadevanji koalicijskih
poslancev, da omenjene seje ne bi bilo, je predsednica komisije za peticije in za človekove pravice ter enake možnosti Eva Irgl predlagala pet
sklepov. Sklepi niso bili sprejeti, saj so poslanci iz vrst koalicije – Majda
Potrata (SD), Branko Kurnjek (DL), Renata Brunskole (PS), Mirjam Bon
Klanjšček (PS) glasovali proti.
Tako so bili koalicijski poslanci proti sklepu, kot je ta, da bi komisija
vse tri veje slovenske oblasti pozvala, naj sprožijo oziroma podprejo vse
zakonite postopke za pregon najhujših kaznivih dejanj pripadnikov SDV,
ki še niso zastarala. Koalicijski poslanci pa so zavrnili tudi sklep, s katerim
bi Komisija pozvala vse tri veje oblasti, da storijo vse, da bodo svojci in
potomci likvidiranih oseb našli njihove posmrtne ostanke in jih lahko
končno dostojno pokopali. V nadaljevanju objavljamo vseh pet sklepov,
ki jih je na glasovanje dala predsednica komisije Eva Irgl: 1. Komisija
za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obsoja delovanje
nekdanje Službe državne varnosti, ki je še do konca 80-ih let nezakonito
in skrivoma ugrabljala in morila domače in tuje državljane. 2. Komisija
za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti poziva vse tri veje
oblasti, da storijo vse, da bodo svojci in potomci likvidiranih oseb našli
njihove posmrtne ostanke in jih lahko končno dostojno pokopali. 3.
Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti poziva
vse tri veje oblasti, da jasno izrazijo voljo o potrebi pregona in pravičnega kaznovanja zločincev, ki so ukazali oziroma izvrševali ugrabitve in

izvensodne usmrtitve še do konca 80-ih let, saj nas k temu zavezuje tudi
Ustava RS in Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o
evropski zavesti in totalitarizmu. 4. Komisija za peticije ter za človekove
pravice in enake možnosti poziva Vlado Republike Slovenije, da sproži
ustrezne postopke za pregon kaznivih dejanj nekdanje Službe državne
varnosti, ki še niso zastarala. Komisija za peticije ter za človekove pravice
in enake možnosti meni, da se s sprožitvijo ustreznih postopkov vseh
treh vej oblasti, lahko izognemo posledicam, s kakršnimi se trenutno
sooča nova članica Evropske unije Hrvaška v primeru Perković. 5.
Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti poziva
Odbor za kulturo, da ob obravnavi Predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih (EPA 1547-VI) upošteva, da se s predvidenimi spremembami
predloga omenjenega zakona ne bodo sprejele takšne določbe, ki bi
zaprle možnost dostopa do arhivskih gradiv in s tem možnost razjasnitve
in pregona tovrstnih kaznivih dejanj.
No, danes pa se oglasil tudi Kučan in spisal dopis, ki ga je naslovil
na komisijo DZ za peticije, ter pričakovano zanikal navedbe, da naj bi
bil leta 1972 kot takratni član CK ZKS seznanjen z umorom hrvaškega
študenta Stjepana Crnogorca. Iz kopije gradiva seje sekretariata CK
ZKS z dne 13. julija 1972 po njegovih navedbah izhaja, da na seji o
Crnogorcu ni bilo govora.
Publicist Roman Leljak je namreč v začetku novembra javnosti
predstavil dokumente, iz katerih je po njegovih navedbah razvidno,
da so pripadniki takratne Službe državne varnosti (SVB) 3. julija 1972
v Salzburgu ugrabili Crnogorca, ga odpeljali v Ljubljano, ga mučili in
nato likvidirali.
Po navedbah Leljaka je bil Crnogorac ubit kmalu po seji sekretariata CK ZKS, ki je potekala 13. julija 1972 in na kateri so razpravljali
o sovražnih aktivnostih. Na njej sta bila navzoča tudi Kučan in Boris
Mužič, ki je po navedbah Leljaka ugrabil Crnogorca in ga je Leljak pred
kratkim tudi kazensko ovadil avstrijskim organom pregona. Mužič naj
bi na omenjeni seji po navedbah Leljaka Kučana podrobno obveščal o
primeru. Slednje je na petkovi seji komisije za peticije ter za človekove
pravice in enake možnosti ponovila tudi predsednica komisija Eva Irgl.

V zvezi z vsem tem je zgodovinar Jože Dežman na spletnem casnik.si objavil komentar, ki preteklost povezuje ne le s sedanjostjo, ampak tudi z
mednarodnimi komunističnimi metodami. Dal mu je naslov: “Honecker + Ribičič + Kučan = ‘protifašistični zid’ in ‘najbolj odprta meja v Evropi’.
Pred časom je nemški novinar napisal prispevek: “Berlinski zid – življenje z lažjo”. Berlinski zid označi kot sramoto komunizma. Po sovjetski
blokadi Zahodnega Berlina leta 1947 in delavski vstaji leta 1953 je iz
Vzhodne Nemčije pobegnilo skoraj dva milijona ljudi na svobodni Zahod.
Zato sta Walter Ulbricht in Erich Honecker predlagala izgradnjo zidu
skozi Berlin. Še junija 1961 je Honecker na tiskovni konferenci zatrdil,
da nihče nima namena graditi zidu. 13. avgusta 1961 so zid že gradili.
Nato je sledila druga znamenita Honeckerjeva laž. 3. oktobra 1961
je izdal zloglasni ukaz o streljanju na begunce, ki so bežali iz Vzhoda na
Zahod. Potem pa je Berlinski zid razglasil za “antifašistični obrambni zid”
pred teroristi z Zahoda. Podobnih laži je poln tudi titoizem. Imeli smo
npr. ukaz za streljanje na begunce, ki so bežali iz Jugoslavije na Zahod
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do razpada režima, čvekalo pa se je o “najbolj odprti meji v Evropi”.
Laž o Kočevskem Rogu
Dne 20. oktobra 1994 je bil na 21. seji parlamentarne Preiskovalne
komisije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih
procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti zaslišan Mitja Ribičič, po drugi
svetovni vojni drugi človek slovenske tajne politične policije, kasneje pa
notranji minister in celo predsednik jugoslovanske vlade.
Ignac Polajnar je vprašal: »Ali je vrh slovenske Ozne vedel za povojne
množične poboje v Kočevskem Rogu, v Laškem, v Mariboru in še kje?«
Mitja Ribičič je odgovoril: »Ne.«
Maja 2005 so kriminalisti Ribičiča ovadili zaradi sodelovanja pri
zločinih zoper človeštvo, vendar je bila nadaljnja preiskava preprečena
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s falzifikatom.
Dne 24. junija 1945 je podpredsednik jugoslovanske vlade Edvard
Kardelj ukazal predsedniku vlade Ljudske republike Borisu Kidriču, naj
pohitijo s “čiščenjem”, torej z množičnimi izvensodnimi poboji. Ta dan so
odpeljali tudi skupino jetnikov, predvsem bolnikov, ranjencev in invalidov ter jih pobili v breznu Konfin I pri Grčaricah. Na seznamu je 88 žrtev
in število žrtev je bilo potrjeno s prekopom leta 2006. In od 88 žrtev jih
ima v arhivskih seznamih 86 zaznamek “glasom mape majorja Mitje”.
Bratstvo krvavih rok
Ribičiča je na laž postavil tudi njegov kolega v politični policiji
Zdenko Roter, ko opiše trojico, ki je pripravljala sezname za ubijanje
domobranskih vojnih ujetnikov in civilistov: »O odmevnih vlogah M. R.
(Mitja Ribičič – op. p.) v prvih povojnih letih v preiskovalnih postopkih
in likvidiranjih, vrnjenih ali ujetih domobrancev, On neposredno ne ve
ničesar. Mu pa je pred svojim samomorom S. Vesel, mož Njene prijateljice
Ljubice, zatrjeval, da sta bila skupaj v komisiji notranjega ministrstva, ki
je leta 1945 selekcionirala ujete ali vrnjene domobrance. Komisijo naj bi
vodil dr. V. Turnšek, takrat visok uradnik tega ministrstva. Razvrščanje
in s tem tudi življenjsko usodo naj bi izvajali na podlagi ‘političnih
karakteristik’, ki so jih dobivali iz okrajev oziroma občin« (Roter 2013).
Demonska mreža “bratstva krvavih rok” (Dežman 2004 a), ki deli
soodgovornost za jugoslovanski genocid, tako seže od krajevnih pripad
nikov “ljudske oblasti” do Josipa Broza. Čeprav kaže, da bodo titoistični
zločinci ušli sodbi pravice, pa ne morejo uiti sodbi resnice. Danes je več
kot jasno, da je Ribičič s slovenskimi tovariši poveljniško soodgovoren
za najhujši zločin proti človečnosti na slovenskih tleh in prav tako je
jasno, da je ukaz za to pobijanje izdal Josip Broz Tito, tedaj totalitarni
gospodar Jugoslavije.
Titoisti in tifofili – torej akterji titoizma in njegovi zagovorniki
skušajo na vsak način preprečiti odkrivanje zločinov titoizma in obenem ohraniti svoje položaje v simbolni spominski krajini. Spopadi
zaznamujejo slovensko javno, strokovno, politično življenje in so ena
od značilnosti slovenske dolge tranzicije iz totalitarizma v demokracijo.
Joe Bonanno – častni mafijaš
Zdenko Roter je ne samo z zgornjim odlomkom povedal nekaj
skrivnosti skrivnostne združbe, ki nas še vedno vleče za nos in se zabava
na naš račun. Njegova knjiga Maske so padle je nadvse sorodna tisti,
ki jo je napisal Joe Bonanno, dolgoletni mafijski šef. Leta 1983 je izdal
biografijo z naslovom “Častni človek”. Njegov opis mafijskega življenja je
bil dragocena pomoč preiskovalcem, da so ga končno spravili za zapahe.
Tudi Zdenko Roter je v svojih spominih Maske so padle zapisal cel
kup zanimivosti o življenju v komunistični mafijski družini. Tudi on se
predstavlja kot pomemben šef in nam prodaja svojo mafijsko kariero
kot primer spodobnega življenja. Vendar, če upoštevamo samo zgornje
podrobnosti o zločinski odgovornosti Mitje Ribičiča in tovarišev za
izvensodne poboje, se je s svojim molkom v času, ko se je odločalo o
tem, ali je Ribičič poveljniško odgovoren ali ne, zapisal med sostorilce
z zakrivanjem zločina in ščitenjem zločinca.

Milan Kučan – zakaj mu niso nič povedali?
Ko je Roman Leljak vprašal Milana Kučana, kaj neki so počeli na neki
seji, po kateri je bil umorjen 26-letni Hrvat Stjepan Crnogorac, je bilo
vse tiho. Tako tiho kot je bil dolge dni po objavi Leljakovega vprašanja
Milan Kučan, se je po objavi knjige Igorja Omerze o ugrabitvi Bate
Todorovića zavil v molk Janez Zemljarič. Tudi v primerih Crnogorac,
Martinović … ne zna povedati kaj prepričljivega (ne pozabimo, da se
je Danila Türka v zvezi z bomobnimi napadi na Koroškem branilo tja
do izgubljenega arhivskega referenduma). Zgleda tako, kot da bi oba
velika šefa pozabila, kaj si je lahko v totalitarnem titoizmu privoščil šef
partije in kaj šef politične policije. In nekako se zdi, da sta pozabila tudi
to, kdo je komu ukazoval. Nekako nihče ni nič vedel, nihče ni nič ukazal.
Verjetno se bosta, tako kot Ribičič z morilsko druščino, začela sklicevati
na maršala Tita, ki da je menda za vse odgovoren.
Tako kot vemo, da je policija do konca nadzirala tako prikrita morišča
in grobišča kot tudi sorodnike umorjenih, tako je jasno, da nihče od
poveljnikov povojnega genocida na slovenskih tleh ni dal ne sebi ne
svojim podrejenim odveze za to, da bi povedali, kje so pobijali katere
skupine žrtev. Npr. ob pripravi t.i. spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu
se je verjetno cela druščina morilcev, ki je vedela, da so na morišču in
grobišču Pod Krenom pokopani južnjaki, privoščljivo hahljala. Šele Mitja
Ferenc s sodelavci je z arheološko metodo odkril, da so Slovence pobijali
pod Macesnovo gorico.
Niti za svoje komunistične tovariše, ki so jih obsodili v stalinističnih
dachauskih procesih, niso hoteli in nočejo povedati, kje so jih zagrebli. In to ostaja “protifašistični zid” molka, obenem pa tudi zid sramote
slovenskega titoizma. Če ne bodo povedali, kje so ubili in zagrebli
Stjepana Crnogorca, potem še vedno stojijo za tem zidom in ga krčevito
branijo. Zato se je v slovenski tranziciji zgodilo, da so titofili, namesto
da bi reševali socializem, vso energijo porabili za skrivanje zločinov in
obrambo zločincev. Ali če sklepamo po domače: Ribičič je Kučanov boter
in Roter je Kučanov boter. Kaj lahko dva lažniva botra naučita svojega
naslednika? Da postane tak lažnivi kljukec kot sta onadva.
Na jugoslovanskih mejah proti Zahodu so pobili več beguncev kot
na Berlinskem zidu. In še bolj goreče so skušali braniti ideološki “protifašistični zid” z “najbolj odprto mejo v Evropi”. To je bil “protifašistični
zid” proti vsem, ki so zahtevali samostojno in demokratično Slovenijo,
vsem, ki so odkrivali zločine in slabosti titoizma. In ta zid so in očitno
bodo do svojega klavrnega zgodovinskega poraza branili tudi Kučan,
Roter, Zemljarič in še dolga vrsta partijske družine, ki je do kosti oglodala
Slovenijo.
Pa vendar bodo tisti, ki so jih tako zagrizeno preganjali, ostali
zapisani na svetlejših straneh zgodovine kot druščina s temne strani
meseca. Koga bodo brali čez desetletja, če ne Angele Vode, Ljuba Sirca,
Cirila Žebota, Draga Jančarja, Jožeta Pučnika in množico še neodkritih,
pa vendar zmagovitih upornikov in osvoboditeljev. Ali kot je zapisal Igor
Grdina ob slovesu Mitje Ribičiča: »Draga skrb za odročnost arhivov je
bila v bistvenem smislu zaman.«

Menda se je res začelo premikati. Upajmo, da tako, kot kamenje v gorah, ki sproži plaz. In upajmo, da bo ta plaz pokopal vse tiste komunistične
pijavke, ki morijo slovenski narod in mu pijejo kri po načelih, dogovorjenih na Čebinah leta 1937.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
MILENA
Nekega večera sem se peljal z gorenjskim vlakom
v Ljubljano, seveda v gneči. V Kranju jih je pa toliko
izstopilo, da sem ostal sam v oddelku. Skozi tanko
leseno steno sem slišal hripavo petje, ki je najbrž
prihajalo iz pijanega grla. Ko smo vozili v postajo
Medvode, je petje utihnilo, zato se je pa pevec sam
prizibal skozi vrata ter me pozdravil kot starega
znanca.
»Dober večer, gospod katehet! Kaj me ne pozna
te? Jaz pa vas dobro.«
Ker nimam rad s pijanci opraviti, sem se ga skušal
znebiti.
»Če mislite izstopiti, je zadnji čas.«
»Glej ga, hu-hudiča, pa smo že res v Medvo- - - 
-vodah!«
Ker se je možak preveč motovilil, je vlak potegnil,
preden je mogel izstopiti. Tako se je na, moje ne
preveliko veselje, vrnil ter mi sedel prav nasproti.
»Sedaj jo je pa hu-hudič ubral naprej, namesto
da bi bil počakal. Pa nič ne de, se bom pa peljal do
Medna. Ali se me res ne spominjate? Po-poglejte
me natančneje!«
Ker se je možu jezik nekoliko zapletal, sem spo
znal, da ga je precej naložil. Bil je velike postave,
podolgovatega obraza in že nekoliko plešast. Človek
bi mu presodil kakih petdeset let. Blatna obleka je
kazala, da se je kje na cesti nekoliko povaljal, in tudi
klobuk je najbrž izgubil, ker je bil gologlav. Buljil je
vame s svojimi pijanimi očmi ter čakal, če ga bom
spoznal.
Ker sem še vedno molčal, je zopet začel.
»Torej se me res ne spomnite? Jaz sem tisti Ivan,
ki je imel Mileno za svojo punco, saj veste…«
»Vi ste Ivan Ferenčak? Ni mogoče.«
»Pa je mogoče, ker je res. ‘Nil novi sub sole – Nič ni
novega pod soncem’, ha, ha, ha. Nekaj latinščine sem
pa le še rešil. Včasih so mi rekle punce lepi Ivan in so
komaj čakale, da sem se kateri nasmejal, sedaj sem

l
V prvem razredu nisem dolgo poznal vseh otrok.
In kako tudi, ko jih je bilo navadno čez šestdeset in
drug drugemu podobnih kakor dinar dinarju. Mileno
sem si pa takoj prvo uro dobro zapomnil. Znala se
je že pokrižati in je povedala celo vrsto molitvic.
Vsako zgodbo mi je skoraj dobesedno ponovila in
mi med razlago ves čas gledala v obraz, da ji ni niti
ena beseda ušla. Tako sva postala takoj v prvem
razredu prijatelja.
Vseh osem let je ni bilo treba v šoli nikdar opomi
njati in nikdar je nisem dobil nepripravljene. Neko leto,
mislim, da je bilo v četrtem razredu, je bila tri tedne
bolna. Ko je prišla v šolo, je hotela biti takoj prvo uro
vprašana. Med boleznijo se je prav tako učila, kakor
bi bila hodila v šolo. Niti ene lekcije ni izpustila.
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pa baraba. Vsega tega pa je kriv tisti hudič v Poljčah.
Oprostite, če zakolnem, sem nekoliko preveč pil
in zdi se mi, da sem pijan. Kajne, tudi vi mislite, da
sem pijan, in tudi tam so mi rekli, da sem. Potem
mora že tako biti. Da, vidite, gospod katehet, tudi jz
bi bil lahko f…, pardon, duhoven, pa sem punce imel
preveč rad. Tako sem sedaj baraba, pa še pijana.
In kdo je kriv temu? Vi ne veste, jaz pa vem. Nihče
drug kakor tista hudičeva kontesa tam v …
»Kaj pa delate sedaj?«
»Kaj delam, me vprašate. Gotovo mislite, da sem
brezposeln, pa nisem. Že od sobote barko vozim,
ha, ha, ha. In jo bom še vozil, dokler bo kaj v žepu.
In kdo je kriv, da sem baraba, pijanec…«
In sklonil se je k meni, da mi je kar zasmrdelo po
vinu in žganju, ter mi položil roke na ramo.
»In kdo je kriv, vas vprašam, kdo? Ali ne tista
prekleta…«
Vlak se je začel ustavljati.
»Takoj bo Medno,« pravim ter se mu skušam izviti.
»Naj bo, magari Šmarna gora! Veste, Milena je
bila pa res dobra punca. Tudi vas je rada imela. Vi
ste bili njena prva ljubezen, jaz pa druga. Tisti hudič
tam v Poljčah…«
Mož je bil vedno neprijetnejši. Tu mi pride spre
vodnik na pomoč.
»Kaj ste še vedno tu? Že v Medvodah bi bili mo
rali izstopiti! Pustite gospoda v miru, pa hitro ven!«
»Hudič naj izstopi, jaz bom pa takrat, kadar se
bo meni zdelo. Z gospodom sva stara znanca in se
pogovarjava o starih časih. Veste, gospod katehet,
če bi bil jaz vas ubogal in tistega črnega hudiča…«
Tu se je vlak ustavil in sprevodnik je zgrabil mo
jega znanca za ovratnik ter ga iztiral ven. Stopil sem
k oknu. Ivan Ferenčak je še stal pred postajo ter
gledal za nami, ko smo se odpeljali. Videl sem ga v
svitu luči, kako se je zibal, krilil z rokami ter nekaj
kričal; potem je pa izginil v temi…

l
Kot posebno nagrado za njeno pridnost sem ji
izročil nadzorstvo nad učili za verouk. Prosila me je,
da jih je smela nositi po vseh razredih, kjer sem jih
rabil. Tako je prišla večkrat pred prvo uro ali pa v
odmoru v razred, kjer sem imel verouk, in vpraša
la, kaj naj pripravi. To so pa takoj opazile bistre oči
gospodične Agneze.
Ko sem nekega jutra prišel k voditeljici v pisarno,
sem dobil tam tudi gospodični Agnezo in Zemme.
Takoj ko sem vstopil, sem uganil, da so se pogo
varjale o meni.
»No, Agneza,« pravi voditeljica, »pa povej sedaj
kar gospodu katehetu, kar imaš na srcu.«
»Zakaj pa ne? Torej, gospod katehet, meni se zdi,
da je Milena v vas zaljubljena.«
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»Zaljubljena?« se začudim.
fantom hodi po Gradu! Zato je včasih tako zamišlje
»Da, zaljubljena. Vsako jutro, komaj pride v šolo,
na, ko vedno na fanta misli … Od tod njena nervo
že dere v razred, v katerem ste vi.«
znost, ko sem jim pred nekaj urami pri ponavljanju
»Da, vprašat, katera učila potrebujem, da mi
katekizma govoril pri četrti točki 434. vprašanja
jih prinese, ker sem ji to delo poveril.«
o “nevarnosti predomačega občevanja z ose
»Pa to je najbrž le ‘sredstvo do cilja’. Morebiti
bami drugega spola”. Jaz sem pa to zadevo še
je pa, gospod katehet, ta ljubezen … obojestran
bolj na kratko obdelal, ker sem mislil, da tako
ska. Pa ni treba zameriti!«
pridnim deklicam, kakor je razred gospodične
»Ampak, Agneza,« jo je opomnila gospo
Šerc, ni treba dosti o tem govoriti … Morebiti
dična Zemme nekako ogorčena.
pa ni samo Milena, ki hodi s fantom, gotovo
Jaz sem se pa prav prijazno zasmejal.
so še kake druge … Roza je tudi zadnje tedne
»Seveda, gospodična, da je obojestran
nekam zamišljena … prav tako tudi Lidija in
ska. Milena je moja najboljša učenka,
Mihaela. Seveda imajo tudi te fante … Najbrž
in res ne vem, zakaj je ne bi smel rad
imata tudi Pija in Justina kako tako znanje.
imeti. Saj mora vendar med nami in
Ko sta pretekli teden stali na hodniku z Rozo
otroki vladati krščanska ljubezen.«
in Lidijo in sem jih vprašal, kaj imajo tako
»Da, krščanska ljubezen! Zdi se mi
važnega, so bile vse nekam v zadregi. Go
pa, da je Milena za tako ljubezen preveč
tovo so se menile o fantih … No, če bo to
lepa. Torej, gospod katehet, jaz sem vas
Šerc zvedela, ko je tako ponosna na svoj
Agneza
opozorila.«
razred, ta bo šele razočarana … Milena,
In gospodična Agneza se je “odpeljala”
“najboljša učenka”, da pohaja s fantom
iz pisarne.
po Gradu! Kdo bi si to mislil! Človek se
»Sedaj je pa srečna, da vas je le ne
z njimi trudi in ubija, da bi jih ohranil
koliko uščipnila,« je rekla gospodična
verne, pametne in poštene, pa ti takoj
Zemme. »Kakor se vidi, še vedno ne
zbezlja, če le kakšne hlače ugleda! …
more pozabiti, da ste kot dijak delali
»No, čakaj, Milena, v soboto po uri
v mislih zrezke iz njenih debelih rok.«
se pa pomeniva. Ti že pokažem, kaj se
»Če bi šlo po njeni volji,« je pristavila
pravi s fantom po Gradu hoditi … Pija
voditeljica, »bi ne smela nobena učenka izven vero
in druge pa pridejo pozneje na vrsto, kakor hitro
uka z vami govoriti. Saj je tudi našo Jelico obsodila,
jih zasačim. Imel sem jih za pridne, nedolžne in
da se je v vas zagledala.«
pametne, sedaj pa vidim, da so vse enako neumne.
Ta pogovor se je vršil v jeseni, ko je Milena
Vsaka začne ob svojem času brenčati, ena prej,
hodila v osmi razred. Spomladi sem pa zapazil na
druga pa pozneje, samo fanta ji je treba, da ji malo
nji spremembo, ki je gotovo ni povzročal letni čas.
na dušo popiha.«
Med razlago pa tudi med spraševanjem sem včasih
Tako sem premišljeval in se jezil, ko sem šel ob
zapazil, da je z duhom odsotna.
Gruberjevem kanalu proti domu. Slednjič sem skle
»Milena,« je jo vprašali pri neki priliki, »zakaj si
nil, da bom četrto točko 434. vprašanja v velikem
včasih v šoli tako zamišljena?«
katekizmu vselej takoj prvič, ko ga bom vzel, prav
S temi besedami sem jo spravil v veliko zadrego.
temeljito razložil in obdelal.
»Saj nisem zamišljena, gospod katehet, res ni
V soboto po tem sprehodu sem imel verouk v
sem,« se je hitela zagovarjati.
osmem razredu zadnjo uro popoldne. Spraševal in
Toda rdečica, ki ji je v hipu zalila obraz, je govo
razlagal sem kakor po navadi, zraven sem pa ostro
rila nasprotno.
opazoval deklice, če je katera kaj zamišljena. Milene
Od takrat se me je ognila, če je le mogla, kakor da
niti pogledal nisem. Dvakrat sem mimogrede opazil,
bi se me bala. Če je gospodična Agneza to zapazila,
da je dvignila roko, pa se nisem zanjo zmenil. Po
je bila gotovo z njo zadovoljna.
molitvi sem peljal deklice v vežo, nji sem pa ukazal,
Nekega lepega dne – bil je četrtek – sem se
naj ostane v razredu.
sprehajal po Gradu. Ko sem prišel do Regallijevega
Ko sem prišel nazaj, se je takoj spustila v jok.
gaja, sem takoj zvedel, zakaj je bila Milena včasih
»Zakaj jokaš?«
tako zamišljena.
»Ali ste zelo hudi name?«
Pri prvem ovinku mi je namreč prišla nenadoma
»Hud nisem, pač pa žalosten. Milena, če bi mi bil
nasproti Milena, pa ne sama, ampak v družbi ne
najboljši prijatelj povedal, da te je videl na Gradu s
kega fanta. Komaj me je zagledala, se je sunkoma
fantom, bi mu ne bil verjel. Tako sem zaupal vate.
obrnila ter zbežala. Fant je sprva začudeno pogledal
Sedaj pa to razočaranje! Zgodilo se mi je kakor
krog sebe, zakaj jo je tako urno popihala, potem jo
tistemu, ki je mislil, da je zgrabil jeguljo, pa je bila
je pa ubral za njo. Kar naenkrat sta mi oba izginila
kača.«
izpred oči.
»Saj nisem kača,« je zaihtela na ves glas.
Mislim, da je bilo iznenadenje na obeh straneh.
»Seveda nisi, pa tudi jegulja ne. S tem sem ti
Vsaj na moji je bilo, pa še veliko in nad vse nepri
hotel le povedati, kako neprijetno sem bil iznenaden.
jetno.
Kdo pa je ta fant?«
Torej, to je moja “najboljša učenka”. Sedaj se
»Ivan Ferenčak, gimnazijec. Letos bo delal ma
pa zanesi še na koga. Tako nedolžen obraz, pa ti s
turo.«
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»Če bo dosti s teboj hodil po Gradu, ne bo prišel
do mature.«
»To pa ne. Je zelo priden. Ta semester je imel
celo odliko.«
»Ali je že prvi semester s teboj hodil?«
»Ne, sva se šele v postu seznanila.«
»Seveda, post je ravno pripraven čas za kaj ta
kega. No, konec leta bo lahko vesel, če bo zdelal.
Zaljubljeni fantje navadno niso odličnjaki; jih preveč
dekleta motijo. Saj si tudi ti večkrat vsa raztresena.
Kako sta se pa seznanila?«
»Zapazila sem, da hodi za menoj; potem mi je
nekega dne, ko sem šla v mraku v prodajalno, dal
kar na ulici pismo.«
»In ti si ga vzela, prebrala in verjela tistim zalju
bljenim čenčam, pa ne veš, da te vodi za nos. Najbrž
ima še kako drugo, pa se iz obeh norčuje.«
»Ne, gospod katehet, Ivan je zelo pošten fant in
ljubi samo mene.«
»Seveda, ti pa njega. Milena, te ljubezni bo sedaj
konec. Kar izbij si fanta iz glave, bo za oba najbolje.«
»Jaz ne morem pomagati, če ga imam rada,«
je zopet zajokala. »Saj ste sami rekli v šoli, da se
čustvo vzbudi v srcu samo od sebe.«
»Kajpada, to si si dobro zapomnila. Tega pa ne, da
je potem od naše volje odvisno, če hočemo čustvo
gojiti ali ga zatreti. Napak si že naredila, ker si pismo
sprejela in prebrala. Rekla bi mu, naj si kupi punco iz
lecta, če jo že hoče imeti. Potem bi se ti ‘čustvo’ niti
ne bilo vzbudilo. Mislim pa, da še ni tako globoko,
da bi ga ne mogla zatreti. Milena, ali ne veš, da taka
ljubezen vodi naravnost v greh?«
»Ta že ne,« je rekla nekam odločno. »Saj se bova
poročila.«
»Tako, poročila se bosta? Kajne, takoj po maturi?«
»Takoj po maturi ne. Najprej bo šel na Dunaj
študirat jus, ko ga bo dovršil in bo dobil službo, se
bova pa vzela.«
»Ali ti je obljubil zakon?«
»Da, in jaz mu zaupam. Saj je tudi mami dal
besedo, da me bo vzel.«
»Tako?« Se začudim jaz. »Torej tvoja mama ve
za to, da hodiš s fantom na Grad kakor kakšna nič
vredna deklina s svojim ‘Janezom’.« (‘Janezi’ so se
imenovali vojaki avstrijskega domačega pešpolka).
»Ne, da sem šla njim na Grad, tega ne ve,« je
vnovič zaihtela. »Samo to ve, da se imava rada.
Gospod katehet, prav lepo prosim, ne povejte gospo
dični Šerc, da ste me videli s fantom. Nikdar več ne

pojdem z njim. V četrtek je bilo to prvič in zadnjič.
Saj sem se branila, pa me je slednjič le preprosil.
Rekel je, da moram z njim, če ga imam res rada.«
»Vidiš, Milena, sem zgrabil za njene besede,
»drugič bo pa še kaj hujšega od tebe zahteval in te
zopet na ta način pregovoril.«
»Ne, ne, gospod katehet, jaz sem prepričana, da
ne bo nikdar od mene kaj takega hotel, kar bi bilo
greh. Verjemite mi, da je res zelo pošten fant. Tudi
mama pravi, da je zelo dober in pameten.«
»No, dober in pošten, to bi še verjel, ko se tako
zanj vlečeš. Pameten pa ni , sicer bi rajši na maturo
mislil, tebe pa v miru pustil. Milena, ubogaj me in
pusti to! Ali te ni škoda? Pomisli, preden bo ta fant
mogel resno misliti na ženitev, bo preteklo najmanj
osem do deset let. Koliko deklet bo še v tem času
videl! Skušnja uči, da so zelo redki tisti, ki poroče
svojo prvo ‘ljubezen’. Boš videla, da te bo pustil.
Drugega ne boš imela od tega kakor žalost in pa
ljudje te bodo po ustih nosili. Grej, sedaj si šele v
šestnajstem letu. Ali ni škoda tvoje lepe brezskrbne
mladosti? Moj Bog, še včeraj si bila otrok, pa si že
begaš glavo s stvarmi, ki še za odrasle niso vselej
dobre. Slednjič se mi pa le zdi, da te ima fant za
igračko. Pa te je res za kaj takega škoda.«
»Ne, gospod katehet, pa me nima za igračko.
Prav resno misli, da se bova poročila, in jaz tudi. Vi
ne veste, kako lep in čist značaj ima. Mami je rekel,
naj ga kar tika, in pri nas se počuti kakor doma.«
»Seveda, kakor doma. Vidim, Milena, da si do
ušes vanj zatreskana; zato je vsaka moja beseda
kakor bob ob steno. In če je tvoja mama s tem
zadovoljna, imam jaz toliko manjšo odgovornost.
Angel varuh naj te varuje; bojim se pa, da bo imel
veliko opraviti. To zadevo bom obdržal zase, pa le
pod tem pogojem, da ne boš nikdar več sama njim
okrog hodila. Opozorim te pa tudi na to, da ga nikdar
ne sprejmeš, če si sama doma.«
»Najlepša hvala,« si je oddahnila, »ker me ne
boste gospodični Šerc zatožili. Obljubim vam sveto,
da bom tako storila, kakor ste mi naročili. Ali ste še
kaj hudi?«
»Ne, nisem hud. Jaz se vsak dan pri sveti maši
spomnim svojih učenk. Od danes naprej bom pa
zate še posebej molil, da bi te kmalu pamet srečala.
Tako, sedaj sva opravila. Pa povej mami vse, kar
sem ti rekel.«
»Bom,« je obljubila ter odšla počasi po stopnicah.
se nadaljuje
Bila je le nekoliko potrta.

IZ EVROPSKEGA PARLAMENTA V BRUSLJU
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2014
KRIŽEV POT v postnem času bo ob nedeljah ob 1:30 popoldne, razen 9. marca. Takrat je v Domu me
sečno kosilo, zato bo križev pot ob 2:30.
Na CVETNO NEDELJO, 13. APRILA, bo ob 11:00 blagoslov butaric in zelenja pred Kulturnim centrom
ter procesija in slovesno branje pasijona pri maši.
V MAJU bodo ŠMARNICE ob nedeljah ob 1:30 popoldne: šmarnično premišljevanje, pete litanije Matere
Božje in blagoslov z Najsvetejšim. Na materinski dan, 11. maja, šmarnic ne bo.
NEDELJA, 15. JUNIJA – Romanje društva Prekmurje in očetovski dan. Sv. maša bo pri lurški votlini
ob 11:00 in pete litanije Matere Božje takoj po maši. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 22. JUNIJA – TELOVO. Procesija z blagoslovom z Najsvetejšim pri štirih oltarjih bo ob 10:30
dopoldne pri lurški votlini. Sledi sv. maša ob 11:00.
NEDELJA, 29. JUNIJA – Slovenski športni klub iz Lemonta organizira tekmovanje s Slovenci iz Kanade
v soboto in nedeljo. V nedeljo ob 11:00 dopoldne bo sv. maša pri votlini, sledi piknik na hribu.
Slovensko-ameriški dan ob praznikih neodvisnosti Slovenije in Združenih držav Amerike.
NEDELJA, 20. JULIJA – Romanje članic Slovenske ženske zveze. Romarska maša bo ob 11:00 do
poldne, po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 27. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne.
Po maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
NEDELJA, 10. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra
v Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 24. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik”. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Pikniško kosilo bo na hribu. Žrebanje dobitkov
bo ob 4:00 popoldne.
NEDELJA, 2. NOVEMBRA – Spomin vseh vernih rajnih. Ob 2:30 bo sv. maša za vse, ki počivajo na
našem pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.
VES NOVEMBER je vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.
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takole si “prigarajo” dobrih €6,000 ($8,000) na mesec

DAROVI

V JANUARJU 2014

ZA SVETE MAŠE: CAD110: J. Nosan; $100: K. Zajec; $50: M.
Fabian, S. Hudovernik; $40: J. Antloga; $30: M. Grdadolnik, M.
Martincic (MI), M. Martincic (IL); CAD24: J. Kastelic; $20: M.
Michals, B. Modic, M. Wylie, M. Kosir; $10: M. Mejac (WI), I.
Tominec, P. Knaus, S. Habjanic.
ZA CERKEV: $70: M. Simcic; $40: A. Bucik, K. Zajec; $20: M.
Grdadolnik, M. Michals, P. Knaus; $10: M. Percic, I. Tominec.
ZA SAMOSTAN: $75: dr. V. Mersol; $20: M. Grdadolnik, M.
Mejac (WI), P. Knaus; $10: I. Tominec.
ZA LUČKE: $12: M. Grdadolnik; $10: A. Bucik; $3: M. Michals,
M. Pucel, M. Wylie.
ZA MISIJONE: $100: M. Michals; $20: M. Menchak (v spomin
Franka Menchak).
ZA BARAGOVO ZVEZO: $20: M. Grdadolnik.

DAR LISTU AM: $50: N. Puc; CAD36: K. Kolenko; $30: M.
Grdadolnik, M. Kosir, I. Tominec, A. Nemec (Clev.), K. Zajec;
CAD30: I. Polajnar; CAD24: J. Kastelic; $20: A. Bucik, M. Fabi
an, N. Lodewyck, S. Hudovernik, M. Ovnic; $15: S. Oven, +M.
Zajec; €11.20 I. Mlakar; $10: A. Rous, J: Grum, M. Percic, M.
Martincic (IL); $5: T. Gerkman.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
MILAN ZAJEC, Euclid, OH

