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GOLICA (1.836 m) je vrh v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami. Na gozdni meji na višini 1.582 m je Koča na Golici 
s 40 ležišči. Tako izpred koče, kot tudi z vrha je lep razgled na avstrijsko Koroško ter na Julijce in Ljubljansko kotlino.
Stari tako imenovani Nemška koča in Slovenska koča na vrhu Golice so med drugo svetovno vojsko požgali partizani. 
V mesecu maju (tudi že konec aprila ali šele v začetku junija, glede na vremenske razmere) na pobočjih ob vznožju 
Golice v velikem številu cvetijo gorske narcise, ki jim domačini pravijo tudi ključavnice. Golico so še po 2. svetovni 
vojski poraščale do vrha, danes pa so njihova nahajališča bistveno manjša. Ogroža jih sodoben način mehanizira-
nega obdelovanja zemlje in kemična gnojila, ki vsebujejo kalij in fosfor. Poleg tega so travniki narcis neprimerni kot 
pašniki: dokler so listi narcis zeleni, so za živino strupeni. Zato so nekoč kmetje gnali živino na tovrstna pobočja šele 
v mesecu avgustu. Košnja je primerna šele po 20. juniju. Ljudsko ime ključavnica je v okolici Jesenic nastalo zaradi 
dejstva, da cvetovi žuželkam ne dopuščajo opraševanja (so “zaklenjeni”). Dostop do narcisnih poljan je iz Jesenic proti 
Planini pod Golico oziroma Plavškemu rovtu. Danes pobočja Golice služijo kot pašnik za ovce, vse do leta 1957 pa so 
jih domačini iz vasi pod njo kosili. Hrib prebivalcem pod njo pomeni velik ponos, med drugim tudi zaradi svetovno 
znane Avsenikove polke Na Golici. V maju poteka na Planini pod Golico tradicionalna prireditev “Praznik narcis”. Večja 
nahajališča narcis se v Sloveniji nahajajo tudi v Prekmurju, v dolini zgornje Kolpe in na Kočevskem.

APRIL ima letos zaradi pozne velike noči še kar nekaj postnega časa – celih 16 dni do velikega četrtka. Tako imamo 
skoraj sredi meseca cvetno nedeljo (13.), s katero se začenja veliki teden, ki je z velikim četrtkom, velikim petkom 
in veliko soboto spomin Kristusovega trpljenja. VELIKA NOČ je 20. aprila, kar je med zadnjimi možnimi datumi za 
ta praznik (zadnji je 25. april). Naslednja, 2. velikonočna nedelja se po slovenskem izročilu imenuje bela nedelja, ki 
se po odloku bl. Janeza Pavla II. imenuje nedelja Božjega usmiljenja (27.). Prav on in njegov predhodnik bl. Janez 
XXIII. bosta ta dan razglašena za svetnika. Nekaj aprilskih godov: redovni ustanovitelj Frančišek Paolski (2.); škof in 
cerkveni učitelj Izidor Seviljski (4.); redovni ustanovitelj Janez Krstnik de la Salle (7.); krakovski škof in mučenec Stanislav 
(11.); redovnik in misijonar na Havajih Damijan DeVeuster (15.); redovnica Bernardka Lurška (16.), ki se ji je v Lurdi leta 
1858 prikazovala Marija; kapucinski brat Konrad iz Parzhama (21.); mučenec in zavetnik Ljubljane Jurij ter tovariš sv. 
Frančiška Egidij (oba 23.); kapucinski pridigar in mučenec v času protestantizma Fidelis iz Sigmaringena (24.); apostolski 
učenec in evangelist Marko (25.); cerkvena učiteljica Katarina Sienska (29.) in redovni ustanovitelj Jožef Cottolengo (30.).

VSEBINA – APRIL 2014
   97 KOLEDAR
  UREDNIK VAM – p. Bernardin Sušnik
   98 DANICA V NAŠIH SRCIH – bl. Janez Pavel II.
  VRHUNEC ZGODOVINE – p. Vladimir Kos
   99 NEDELJSKE MISLI – p. Bernardin Sušnik
 100 BRALI SMO... – razni viri
 102 IGNACIJ KNOBLEHAR – Franc Jaklič
 103 PASIJONSKE PROCESIJE IN IGRE – Niko Kuret
	 105	 KRIŽ	–	iz vzhodne liturgije
	 106	 sveta	zgodovina:	PRAZNIKI	POSVEČUJEJO	LETO	–	Henri Daniel-Rops
	 108	 spremeni	svoj	strah:	X.	STRAH	PRED	BOGOM	–	p. Anselm Grün
 110 VIK IN KRIK – Berta Golob
	 111	 papežev	verouk:	VELIKI	TEDEN	–	Frančišek
	 112	 MODROST	IN	PREPROSTOST	–	Loris Capovilla
	 113	 KAJ	MI	POMENI	VSTAJENJE	–	Jurij Bizjak
	 	 MOLITVENI	NAMENI	ZA	APRIL	2014
	 114	 GOSPOD	JE	RES	VSTAL	–	Wilhelm Hünermann
	 117	 NAJPREJ	LED,	POTEM	POPLAVE
	 118	 naša	kultura:	P.	VLADIMIR	KOS	–
           ob prejemu nagrade Prešernovega sklada
 119 PO OLIMPIJSKIH IGRAH – zbral p. Bernardin
	 120	 islam:	PAKISTAN
	 	 preganjanje	kristjanov:	PO	SVETU
	 121	 misijoni:	TUDI	SLUČAJNOST	IMA	LAHKO	SUMLJIV	OBRAZ	–
           p. Vladimir Kos
 122      NEPAL, PARAGVAJ, SUDAN – agencija Fides
	 	 “za	narodov	blagor”:	SLOVENSKA	GNOJNA	JAMA	–
              p. Bernardin Sušnik
 127 SPOMINI – Janko Mlakar
	 			4.	 stran	platnic:	ROMANJA	IN	POBOŽNOSTI	2014
	 	 	 	 								NAŠ	VSTALI	BRAT	–	Huub Oosterhuis
	 	 	 	 								DAROVI	FEBRUARJA	2014



2014  APRIL 97

Hiša brez molitve je kot dežela brez dežja;
le grmi in treska, strele udarjajo in nič dobrega ne rodi.

bl. Anton Martin Slomšek

April sedemkrat na dan
kmeta s polja spodi.

Če češminje brhko cvete,
rž rado bogato daje.

Če na veliki petek dežuje,
dobro se leto napoveduje.

Na Jurija (23.) dan je pravi čas,
da nam rž pokaže prvi klas.

APRIL – MALI TRAVEN
		1	 T	 Hugo	Grenobelski,	šk.;	Venancij,	šk.,	muč.;
		2	 S	 Frančišek	Paolski,	red.	ust.;	Leopold	iz
	 	 	 Gaiche,	red.;	Frančišek	Coll,	red.	ust.;
	3	 Č	 Rihard	Chichestrski,	šk.;	Sikst	I.,	pap.;
		4	 P	 PRVI	PETEK;	Izidor	Seviljski,	šk.,	c.	uč.;
		5	 S	 PRVA	SOBOTA;	Vincenc	Ferreri,	duh.;
  6 N 5. POSTNA NEDELJA;	Viljem,	op.;
		7	 P	 Janez	Krstnik	de	la	Salle,	red.	ust.;
		8	 T	 Dionizij,	šk.;	Julija	Billiart,	red.	ust.;
		9	 S	 Tomaž	Tolentinski,	muč.;	Valtruda,	red.;
	 	 	 Marija	Kleopova,	svetopisemska	žena
	10	Č	 Ezekiel,	prerok;	Magdalena	Canossa,	red.;
	11	 P	 Stanislav,	šk.,	muč.;	Gema	Galgani,	dev.;
	12	S	 Lazar	Tržaški,	šk.,	muč.;	Julij	I.,	pap.;
 13 N CVETNA NEDELJA;	Martin	I.,	pap.,	muč.;
	14	 P	 Valerijan	in	tov.,	muč.;	Lidvina,	dev.;	
	15	 T	 Damijan	DeVeuster,	red.,	misijonar;
	16	S	 Bernardka	Lurška,	red.;	Paternij,	šk.;
	17	Č	 VELIKI	ČETRTEK;	Robert,	op.;	Anicet,	pap.;
	18	 P	 VELIKI	PETEK;	Apolonij,	muč.;
	19	S	 VELIKA	SOBOTA;	Leon	IX.,	pap.;	Ema,	red.;
 20 N VELIKONOČNA NEDELJA
   GOSPODOVEGA VSTAJENJA;	Hilda,	dev.;
	21	 P	 VELIKONOČNI	PONEDELJEK;	Anzelm,	šk.,	c.	

uč.;	Konrad	iz	Parzhama,	red.;
	22	 T	 Leonid,	muč.;	Aleksander,	muč.;	Agapit,	pap.;
	23	S	 Jurij,	muč.;	Egidij	Asiški,	red.;	Gerard,	šk.;
	 	 	 Vojteh,	šk.,	muč.;
	24	Č	 Fidelis	iz	Sigmaringena,	red.,	muč.;
	25	 P	 Marko,	evangelist;	Ermin,	šk.;	muč.;
	26	S	 Klet	in	Marcelin,	pap.;	Antonin,	muč.;
 27 N 2. VELIKONOČNA (BELA) NEDELJA,
   NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA;
	 	 	 Hozana	Kotorska,	dev.;	Štefan	Pečerski,	šk.;
	28	 P	 Peter	Chanel,	duh.,	muč.;	Valerija,	muč.;	

Ludvik	M.	Grignon,	red.	ust.;	Vital,	muč.;		
Lukezij,	tretjerednik;

	29	 T	 Katarina	Sienska,	c.	uč.;	Peter	Veronski,	
muč.;	Hugo	Veliki,	op.;

	30	S	 Pij	V.,	pap.;	Jožef	Cottolengo,	red.	ust.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI
ŽELIMO VSEM BRALCEM IN PRIJATELJEM

VESELO ALELUJO!

UREDNIK VAM
Glavni	del	postnega	časa	je	za	nami,	še	dva	tedna,	

pa	bo	 tukaj	veliki	 teden	s	 spominom	Kristusovega	
trpljenja,	smrti	in	vstajenja.
Poseben	dogodek	bo	 letos	na	2. velikonočno ali 

belo nedeljo,	ki	jo	je	bl.	Janez	Pavel	II.	razglasil	za	
“nedeljo Božjega usmiljenja”.	Na	ta	dan	bo	namreč	
papež	 Frančišek	 za svetnika	 razglasil	 dva	 svoja	
predhodnika	v	20.	 stoletju:	bl. Janeza XXIII.,	 ki	
si	 je	 zaradi	 svoje	 prijaznosti	 in	 bližine	 ljudem	pri
služil	naziv	“Dobri”	in	je	kljub	kratkemu	pontifikatu	
(od	oktobra	1958	do	junija	1963)	dodobra	pretresel	
Cerkev	 in	 svet	 s	 sklicom	 II.	 vatikanskega	 koncila;	
ter bl. Janeza Pavla II.,	ki	je	s	svojim	26	in	pol	let	
dolgim	pontifikatom	(od	oktobra	1978	do	aprila	2005)	
po	“stažu”	za	sv.	Petrom	in	bl.	Pijem	IX.	tretji,	če	ne	
celo	drugi	papež	v	zgodovini,	saj	letnice	vladanja	sv.	
Petra	ni	mogoče	zgodovinsko	natančno	določiti.	Lah
ko	bi	rekli,	da	je	bl.	Janez	Pavel	II.	s	svojo	prenovo	
Zakonika	cerkvenega	prava	zaključil	delo,	ki	ga	je	bl.	
Janez	XXIII.	s	sklicanjem	koncila	začel.	To	pa	seveda	
ne	pomeni,	da	lahko	Cerkev	z	nami	vred	zadovoljno	
zadremlje	“na	lovorikah”.	Cerkev	pogosto	imenujemo	
“Petrovo	ladjo”.	Zares	je	to	že	stara	barka,	ki	je	na	
morju	zgodovine	preživela	marsikateri	vihar,	pa	je	še	
vedno	trdna,	morda	celo	bolj,	kot	je	bila	v	preteklosti.	
Se	pa	tudi	v	njej,	tako	kot	v	vsaki	barki,	sčasoma	
nabere	na	kupe	smeti	v	obliki	kakih	zastarelih	pred
pisov,	pa	stranpoti,	ki	jih	ubirajo	določene	skupine,	
da	o	raznih	poskusih	“krivih	ver”	in	“reformacij”	niti	
ne	govorimo.	Ves	ta	balast	je	treba	od	časa	do	časa	
zmetati	čez	krov,	da	se	barka	spet	zravna	in	pogumno	
ubira	pot	skozi	obdobja	miru	in	viharjev.	Prav	oba,	
ki	bosta	na	belo	nedeljo	razglašena	za	svetnika,	sta	
počistila	marsikaj	na	tej	stari	barki	 in	jo	potrdila	v	
pravi	smeri	potovanja.	In	da	je	bilo	njuno	ravnanje	
pravilno,	je	potrdil	tudi	Bog	s	čudeži,	ki	jih	je	naredil	
na	njuno	priprošnjo,	saj	brez	njih	ne	bi	mogla	biti	
razglašena	za	svetnika.
Upanje,	da	se	bodo	zamude	pri	dostavljaju	AM	po	

božičnem	navalu	umirile	in	prenehale,	se	ni	uresni
čilo.	Tudi	februarja	in	marca	je	bilo	isto.	Očitno	so	se	
na	ameriški	pošti	odločili,	da	nam	bodo	pokazali,	da	
lahko	počno,	kar	hočejo,	raja	mora	pa	molčati	in	se	
sprijazniti	po	vrhu	še	s	podražitvami.

Rojstni dan ima	aprila	župnik	pri	sv.	Cirilu	v	New	
Yorku	p. Krizolog Cimerman (10.	aprila	1947).

Umrl je	aprila	p. Klemen Lattyak (11.	aprila	1965).	
Gospod	mu	daj	večni	mir! p. Bernardin
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Jezus je resnično vstal od mrtvih. To oznanilo vsemu človeštvu odpira nova obzorja. V vstajenju se uresniči to, kar 
je bilo v Jezusovi spremenitivi na gori Tabor skrivnostno vnaprej predstavljeno. Petru, Jakobu in Janezu je Odrešenik 
takrat razodel čudež slave in luči, ki jo je potrdil Očetov glas: »Ta je moj ljubljeni Sin!«

Na velikonočni praznik se nam te besede pokažejo v polnem pomenu: Očetov ljubljeni Sin, ki je bil križan in je umrl, 
je za nas vstal od mrtvih. V središču spremenitve na gori je 
Kristus. Nanj sta osredotočeni dve priči prve zaveze: Moj-
zes, srednik Postave, in Elija, prerok živega Boga. Dejstvo, 
da je Kristus Bog, ki ga razglaša Očetov glas, potrjujejo tudi 
simboli, ki jih slikovito navaja evangelist Marko: bleščeča 
svetloba in belina, ki ponazarjata večnost in presežnost: 
»Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da 
jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.« Potem 
oblak, znamenje navzočnosti Boga na poti izhoda iz Egipta 
in v šotoru zaveze.

Bogoslužno besedilo poudarja svetotrojiško razsežnost 
Kristusove spremenitve na gori. Očitna je namreč nav-
zočnost Očeta, ki se razodeva s svojim glasom. Krščansko 
izročilo posredno zazna tudi navzočnost Svetega Duha, 
ko ta dogodek povezuje s krstom v Jordanu, pri katerem 
je Sveti Duh prišel nadenj kakor golob. V spremenitvi na 
gori premišljujemo ne samo o skrivnosti troedinega Boga, 
temveč smo povabljeni prisluhniti božji besedi, ki nas na-
govarja. Nad besedo postave pri Mojzesu in prerokbe pri 
Eliju se razlega Očetova beseda, ki nas vabi, naj poslušamo 
njegovega Sina. Ko Drugo Petrovo pismo razlaga prizor spremenitve na gori, postavlja posebej v ospredje božji glas. 
Jezus Kristus je »od Boga Očeta prejel čast in slavo, ko je k njemu iz veličastva slave prišel takšen glas: 'To je moj lju-
bljeni Sin, nad katerim imam veselje'. In ta glas smo mi sami slišali prihajati iz nebes, ko smo bili z njim na gori. Tako 
je preroška beseda za nas postala še trdnejša in prav delate, da nanjo pazite kakor na svetilko, ki sveti na mračnem 
kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v naših srcih.«

Bl. Janez Pavel II.

DANICA V NAŠIH SRCIH

P. Vladimir Kos

VRHUNEC ZGODOVINE
Vstajenja dan: veselja uvertura!
Ljubezen naša, Jezus, res je vstal,
kot bil obljubil je: o, božja avantura,
da človek bi Ljubezni prost se vdal!

Vstajenja dan: vrhunec zgodovine!
Zavistneži Ljubezen križajo,
a komaj druga noč ihteč premine,
žené se dobre z Vstalim srečajo.

Vstajenja dan: Vstajenja dej, ki traja.
Ljubezni dej, nesmrtnosti porók!
Ves svet svetlí od zvezdic ringaraja,
svetló strmi celo naš hišni blok.
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NEDELJSKE MISLI
6. april
5. postna nedelja
BOŽJI DUH PREBIVA V NAS
Rim 8,8-11
Pavel	v	svojih	spisih	pogosto	postavlja	nasprotje	

“meso-Duh”.	To	je	popolnoma	skladno	s	Staro	zave
zo,	kjer	je	“meso”	pomenilo	vsega	človeka,	vendar	
predvsem	 v	 njegovi	 telesni	 dejavnosti,	 “duh”	 pa	
oživljajoči	Božji	dih,	ki	telesnosti	daje	življenje.	Meso	
torej	pri	Pavlu	pomeni	pot,	ki	si	jo	človek	izbere	v	
skrbi,	da	bi	zadoščal	sam	sebi,	ne	da	bi	se	oziral	na	
tisto	posebno	pomoč	Boga,	ki	je	Duh.	“Živeti	v	mesu”	
je	torej	hoteti	tisto	samozadostnost,	ki	je	pokopala	
Adama	in	vse,	ki	prisegajo	izključno	na	Mojzesovo	
Postavo.	 ”Živeti	 v	 Duhu”	 pa	 pomeni	 sprejeti,	 da	
Duh	 “prebiva”	 v	 nas,	 da	 smo	 torej	 odprti	 Božjim	
navdihom,	ki	vodijo	v	življenje	in	mir.	To	pa	pomeni	
biti	 naklonjen	 tudi	 spremembam,	 za	 katere	 smo	
kritično	presodili,	da	niso	sad	sitnosti	ali	izmišljanja	
posameznikov,	ki	hočejo,	da	bi	vsi	tako	plesali,	kot	
oni	godejo,	ampak	so	sad	delovanja	Božjega	Duha,	
ki	se	kaže	predvsem	v	delovanju	Cerkve.	Obsodba	
tistih,	ki	hočejo	vse	po	starem	in	odklanjajo	vsako	
spremembo,	 ki	 jo	 pogojuje	 čas,	 je	 obenem	 tudi	
obsodba	tistih,	ki	hočejo	svoje	osebne	poglede	na	
življenje	in	moralo	po	vsej	sili	naprtiti	tudi	drugim.	
Taki	so	se	vedno	našli	tudi	v	krščanskih	skupnostih	
in	jih	najdemo	tudi	danes.	Imajo	se	za	poklicane,	
da	nadzorujejo	vsakogar	in	vse	in	se	vtikajo	prav	v	
vsakogar,	kakor	da	imajo	edino	oni	prav.	V	luči	Pav-
lovega	nauka	je	treba	ene	in	druge	ostro	zavrniti.
13. april
cvetna nedelja
BOG GA JE POVZDIGNIL
Flp 2,6-11
Znameniti	odlomek	iz	Pisma	Filipiljanom	je	hva

lospev	Kristusu,	ki	se	je	ponižal,	da	je	bil	potem	po
višan.	Seveda	bi	bilo	popolnoma	zgrešeno	razlagati	
ta	odlomek	tako,	da	je	Kristus	za	nekaj	časa	odložil	
svoje	božanstvo	in	sprejel	nase	breme	človeškosti.	
Ta	razlaga	je	bila	že	v	starih	časih	osnova	nekaterim	
krivim	veram,	s	katerimi	se	je	moralo	otepati	mlado	
krščanstvo.	Kristus	je	bil	Bog	tudi	v	času	svojega	
zemeljskega	življenja.	Z	učlovečenjem	nam	je	po
kazal	značilnost	Boga,	ki	je	bila	človeštvu	do	takrat	
popolnoma	tuja	in	je	marsikdaj	tuja	še	danes:	da	
namreč	Bog	ne	samo	zahteva	služenje,	pač	pa	da	zna	
tudi	sam	služiti.	Res,	služiti	stvarem,	ki	jih	je	sam	
ustvaril,	torej	človeku.	Res,	služiti	cilju,	ki	ga	je	sam	
postavil.	Toda	vendarle:	služiti.	Kaj	ni	bil	ves	izhod	
iz	Egipta	eno	samo	veliko	služenje	Boga	bodočnosti	
izvoljenega	 ljudstva?	Ali	 je	 potem	 čudno,	 če	 tudi	
od	nas	zahteva	služenje	Bogu,	služenje	veselemu	
oznanilu,	 služenje	 bližnjemu	 in	 to	 do	 take	mere,	
da	 pozabimo	 sami	 nase.	 Končno	 učenec	 ni	 boljši	
od	učitelja.	In	če	je	Učitelj	prišel	do	slave	samo	s	
ponižanjem	do	najgloblje	stopnje,	do	smrti,	prihra
njene	zločincem,	tudi	učencem	s	ponižanjem	ne bo 

prizaneseno.	Življenje	je	resda	Božji	dar,	toda	kljub	
temu	si	ga	je	treba	zaslužiti.
20. april
velikonočna nedelja
IŠČITE, KAR JE ZGORAJ, KJER JE
KRISTUS
Kol 3,1-4
Pavel	 v	 Pismu	Kološanom	postavlja	 nasprotje:	

iskati	je	treba,	kar	je	zgoraj,	kjer	je	Kristus,	ne	to,	
kar	je	na	zemlji.	S	tem	začenja	svoje	poučevanje,	
da	 življenje	 v	 Kristusu	 vključuje	 tudi	 primerno	
obnašanje	kristjana	v	svetu.	Če	je	kristjanovo	živ-
ljenje	 vse	 usmerjeno	 v	 ta	 svet,	 se	 nujno	 začne	
spotikati	nad	številnimi	predpisi	svoje	“vere”.	Vera	
mu	postane	nekaj,	kar	ga	v	njegovem	življenjskem	
prizadevanju	omejuje,	nekaj,	v	kar	ga	sili	njegova	
vzgoja,	družina,	družba	in	izročilo,	ne	pa	nekaj,	kar	
bi	kot	osebni	dar	prejel	“od	zgoraj”,	od	Kristusovega	
vstajenja	in	bi	mu	bilo	ne	le	najvišji	cilj	v	življenju,	
ampak	tudi	sredstvo	in	pomoč	za	dosego	zemeljskih	
ciljev	po	poti	poštenja	in	ostalih	človeških	kreposti,	
po	katerih	naša	družba	sicer	vpije,	v	resnici	si	jih	pa	
ne	želi,	ker	bi	ovirala	njeno	“svobodo”,	ki	je	v	resnici	
le	samopašnost.	Če	iščemo	resnične	vrednote	–	in	
vsak	človek	jih	želi,	čeprav	morda	le	nezavedno	–	jih	
bomo	našli	le	“zgoraj”,	torej	tam,	kjer	nam	je	Kristus	
shranil	 zapuščino	 svojega	 vstajenja:	 v	 njegovem	
skrivnostnem	Telesu	–	Cerkvi.	Če	kdaj,	potem	se	je	
to	pokazalo	kot	resnično	v	današnjem	času	nasilja	in	
terorizma,	kjer	so	nemočno	propadle	vse	družbene	
vrednote	in	je	edino	Cerkev	tista,	ki	vzbuja	upanje	
v	svetlejšo	prihodnost,	kar	sicer	neradi,	pa	vendarle	
priznavajo	tudi	njeni	sovražniki.
27. april
2. velikonočna (bela) nedelja
BOG NAS JE PRERODIL ZA ŽIVO UPANJE
1 Pt 1,3-9
Osnovna	misel	 blagoslova,	 ki	 ga	 Prvo	 Petrovo	

pismo	 povzema	 po	 nekem	 starem	 velikonočnem	
krstnem	 bogoslužju,	 je	prerojenje. Gre za preo
blikovanje,	ki	ga	v	človeku	povzroči	Božja	Beseda,	
znamenje	in	vzrok	tega	prerojenja	pa	je	Kristusovo	
vstajenje.	Na	to	je	treba	gledati	eshatološko,	torej	
kot	na	nekaj,	kar	je	usmerjeno	v	prihodnost	Božjega	
kraljestva,	zato	je	druga	misel	upanje,	ki	pa	tukaj	
ne	pomeni	kreposti	upanja,	pač	pa	njen	predmet,	
poveličanje,	ki	je	namenjeno	vsem	pod	pogoji,	ki	jih	
vsi	poznamo	in	ki	jih	je	Kristus	izrazil	že	v	evange
liju	z	besedami:	»Če	hočeš	priti	v	življenje,	spolnjuj	
zapovedi!«	Novi	svet,	ki	ga	je	v	človeško	družbo	in	
naša	srca	zasejal	Kristus,	se	ne	bo	uresničil	kakor	
blisk,	ampak	šele	s	počasnim	dozorevanjem	Besede	
v	človeških	srcih.	Zato	je	treba	Besedo	neprestano	
oznanjati	v	času,	da	se	bo	uresničila	ob	dopolnitvi	
časa.	Tako	 je	 jasna	tretja	misel	našega	odlomka:	
vera,	na	kateri	temelji	naše	upanje,	mora	skozi	preiz-
kušnje.	Te	so	seveda	raznovrstne	in	vsak	čas	prinaša	
svoje.	So	lahko	osebne,	družinske	ali	tudi	skupinske	
v vseh pomenih besede, navadno pa so vse troje 
hkrati.	Od	tega,	kako	preizkušnje	prenašamo,	pa	je	
odvisno	dokončno	uresničenje	našega	upanja.
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BRALI SMO...
AACHEN —	V	znameniti	aachenski	stolnici	so	25.	ja
nuarja	s	slovesnimi	večernicami	začeli	uradno	praz
novati	1.200.	obletnico	smrti	frankovskega	kralja	in	
rimskega	 cesarja	 Karla	 Velikega	 (747/	 748–814).	
Obiskovalcem	bodo	pokazali	dragocenosti,	predme
te	in	listine,	povezane	z	vélikim	krščanskim	vladar
jem	ter	pripravili	vrsto	kulturnih	prireditev.
MANILA/DUNAJ —	Avstrijska	Karitas,	ki	pomaga	
Filipincem	pri	 odpravljanju	 škode	 po	 tajfunu	Hai-
yan,	ki	je	razdejal	cela	mesta	in	vasi,	je	povedala,	
da	 so	 ljudje	 še	 naprej	 odvisni	 od	 pomoči	 iz	 tuji
ne.	Več	kot	štiri	milijone	jih	je	izgubilo	domove,	so	
brezdomci;	prizadetih	je	okrog	14	milijonov	ljudi.
VATIKAN —	 Papež	Frančišek	 je	pri	 jutranji	maši	
3.	 februarja	v	Domu	sv.	Marte	v	Vatikanu	pozval	
svetne	vladarje,	naj	ne	zlorabljajo	božjega	 imena	
za	lastne	namene.	Prav	tako	naj	ne	ravnajo	svoje
voljno	z	zaupanim	jim	ljudstvom,	da	bi	se	obdržali	
na	oblasti.	Za	zgled	jim	je	postavil	kralja	Davida.
GAZA — Škofje	 iz	 več	 držav,	 ki	 so	 pred	 kratkim	
v	 znamenje	 solidarnosti	 s	 kristjani	 v	 Sveti	 deželi	
obiskali	tamkajšnje	svete	kraje,	so	se	za	dva	dne-
va	ustavili	tudi	v	Gazi	in	maševali	v	tamkajšnji	ka-
toliški	župniji.	Seznanili	so	jih	tudi	s	cerkvenimi	na-
črti,	kako	pomagati	siromašnim	ljudem.	Pobliže	so	
spoznali	 tudi	 njihove	 življenjske	 in	 druge	 težave.	
V	bližini	cerkve	proti	 Izraelu	 izstreljena	raketa	ob	
novici,	da	je	umrl	Ariel	Šaron,	je	bilo	zgovorno	zna-
menje,	kaj	so	Palestinci	čutili	do	njega.	
VATIKAN —	 Za	 veliko	 presenečenje	 je	 s	 svojo	
udeležbo	na	konzistoriju	22.	februarja	v	baziliki	sv.	
Petra	poskrbel	zaslužni	papež	Benedikt	XVI.	Papež	
Frančišek	ga	je	prisrčno	pozdravil	in	objel.	Upokoje
ni	papež	se	je	odpovedal	ponujenemu	posebnemu	
sedežu	in	je	sedel	na	sedež	v	prvi	vrsti	kardinalov,	
ki	so	prišli	na	slovesnost	z	vsega	sveta,	tik	poleg	
maronitskega	patriarha	kardinala	Bechare	Raija.	To	
je	bilo	prvič,	da	se	je	prejšnji	papež	pojavil	v	jav
nosti,	odkar	se	je	lani	umaknil	s	sedeža	apostola.
VATIKAN —	Prefekt	Kongregacije	za	zadeve	svet
nikov,	 kardinal	 Angelo	 Amato,	 je	 10.	 februarja	 v	
hrvaški	cerkvi	sv.	Jeronima	v	Rimu	napovedal,	da	
bo	 papež	 Frančišek	 blaženega	 Alojzija	 Stepinca,	
zagrebškega	 nadškofa	 in	 kardinala	 (1898-1960),	
verjetno	še	letos	razglasil	za	svetnika.	Dokazan	je	
bil	čudež	po	njegovi	priprošnji.
CANBERRA —	 Avstralska	 vlada	 je	 z	milijon	 evri	
podprla	 program	katoliške	Cerkve	 za	 večjo	 ener
getsko	 učinkovitost	malih	 in	 srednjih	 organizacij.	
Na	ta	način	želi	s	14	projekti	prispevati	k	 trajno
stnemu	razvoju	in	boljšemu	izkoristku	energije	or
ganizacij,	ki	si	prizadevajo	za	skupno	dobro.
NEW DELHI — V	Goi	bo	novoustanovljena	komisi
ja	skrbela	za	večjo	varnost	templjev,	cerkva,	mošej	
in	zgodovinsko	pomembnih	spomenikov,	saj	je	bilo	
v	zadnjih	mesecih	vse	več	napadov	nanje.	Ukrep	
je	med	drugimi	pohvalil	tudi	rektor	bazilike	ljubega	
Jezusa	Savio	Barreto,	hkrati	pa	povedal,	da	je	indij
ska	vlada	doslej	za	to	premalo	naredila.

BUENOS AIRES —	 Nekdanji	 argentinski	 predse
dnik	Eduardo	Duhalde	je	povedal,	da	papež	Franči
šek	vabi	Argentince	k	narodnemu	dialogu,	da	bodo	
našli	pot	iz	gospodarske	krize.	K	dialogu	je	Argen
tince	že	leta	2001,	ko	je	bila	kriza	na	višku,	pova
bila	domača	škofovska	konferenca.	
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	tajnika	Kongrega
cije	za	škofe	Brazilca	Ilsona	de	Jesusa	Montanarija	
imenoval	tudi	za	novega	tajnika	kardinalskega	zbo
ra.	Nasledil	je	italijanskega	nadškofa	Lorenza	Bal
disserija,	ki	ga	je	papež	septembra	lani	določil	za	
novega	generalnega	tajnika	škofovske	sinode.
BAGDAD —	Kaldejski	patriarh	Mar	Louis	Raphael	
I.	Sako	je	v	pastirskem	pismu	leto	po	svoji	izvolitvi	
opozoril,	 da	 Kaldejska	 cerkev	 trpi	 zaradi	množič
nega	izseljevanja	vernikov,	pomanjkanja	edinosti,	
nerešenih	bogoslužnih	vprašanj	in	osame.	Spomnil	
je	na	težke	razmere	vernikov	te	vzhodne	katoliške	
Cerkve	ne	le	v	Iraku,	marveč	tudi	v	Siriji	in	Libanonu.
TUNIS —	P.	Ramon	Echeverria	iz	reda	belih	očetov	
svari	 Tunizijce	 pred	 pretiranim	 navdušenjem	 nad	
sprejemom	nove	ustave.	»Politiki	bodo	šele	morali	
dokazati,	 da	 ta	ni	 le	 fasada,«	 je	 dejal	 in	 pri	 tem	
imel	v	mislih	rešitev	iz	gospodarskega	nazadovanja	
in	velike	brezposelnosti.
DUNAJ —	Karitas	je	z	mestno	upravo	odprla	novo	
dnevno	 središče	 za	 brezdomce.	 V	 njem	 se	 bodo	
brezdomci	lahko	umili,	okopali,	dobili	čaj,	obložene	
kruhke,	in	zavetje,	da	ne	bodo	prezebali	na	ulici.	
DAMASK —	Nizozemski	jezuit	Frans	van	der	Lugt	
je	pozval	k	pomoči	 ljudem	v	obkoljenem	sirskem	
mestu	Homs,	ki	umirajo	od	lakote,	veliko	jih	pa	po
trebuje	operacije.	 »Umreti	 zaradi	 lakote	 je	 veliko	
huje	kot	zaradi	kemičnega	orožja,«	je	zatrdil	jezuit.
KUALA LUMPUR —	 V	 kraju	 Lebuh	 Farquhar	 na	
otoku	Penang	sta	moška	z	motorja	odvrgla	molo
tovki	na	cerkev	Marijinega	Vnebovzetja.	Ena	je	ek
splodirala	in	zažgala	cerkev.	Žrtev	ni	bilo.
WÜRZBURG —	Nemški	škofje	so	se	na	razpravi	o	
zakonski	ureditvi	pomoči	pri	umiranju	izrekli	zoper	
vsako	obliko	organizirane	pomoči	pri	prekinitvi	ži
vljenja,	podprli	pa	so	paliativno	medicino	in	oskrbo	
umirajočih	v	hospicu.	Pohvalili	so	pobudo	nemške
ga	ministra	za	zdravje	Hermanna	Gröheja	in	drugih	
predstavnikov	koalicije.	Poudarili	so,	da	je	potrebno	
zavarovati	življenje	vsakega	človeka.
ANKARA —	Turške	sodne	oblasti	so	morilca	škofa	
Luigija	Padoveseja	Murata	Altuna	obsodile	na	15	let	
zapora.	Ta	škofov	voznik,	je	Padoveseja	umoril	3.	
junija	2010	pred	njegovim	domom.	Zakaj,	 je	na
vajal	zelo	različne	razloge,	turško	pravosodje	pa	se	
do	danes	ni	dovolj	potrudilo,	da	bi	raziskalo	pravi	
vzrok	zločinskega	dejanja.
VATIKAN —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	druž
beno	 obveščanje,	 nadškof	 Claudio	 Maria	 Celli,	 je	
pove	dal,	da	so	lani	zaradi	zasmehovanja	papeža	res	-
no	 razmišljali,	da	bi	 zaprli	papežev	 tviter.	»Nismo	
mislili,	da	bodo	nekateri	odzivi	tako	nesramni.	Potr
la	nas	je	vulgarnost,	grobost,«	je	povedal	nadškof.	
Po	premisleku	so	se	vendarle	odločili,	da	bodo	pu
stili	kanal	odprt.	»Pri	tej	odločitvi	nam	je	pomagalo	
gledanje	v	prihodnost,«	je	dejal	mons.	Celli.
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RIM —	 Po	 podatkih	 Mednarodne	 organizacije	 za	
preseljence	(IOM)	se	je	lani	preko	Sredozemskega	
morja	v	Italijo	in	na	Malto	zateklo	več	kot	45.000	
ljudi.	To	je	največ	po	letu	2011,	ko	je	zaradi	vojne	v	
Libiji	na	različnih	plovilih	priplulo	63.000	beguncev.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	sprejel	odstop	do
sedanjega	 predsednika	 vatikanskih	 nadzornih	 fi
nančnih	oblasti	 (AIF),	76-letnega	kardinala	Attilia	
Nicora.	Za	začasnega	predsednika	je	papež	imeno
val	66-letnega	škofa	Giorgia	Corbellinija,	ki	je	do
slej	vodil	urad	za	delo	in	disciplinsko	komisijo.
DUBLIN —	 Učenci	 katoliških	 osnovnih	 šol	 na	 Ir
skem	se	bodo	morali	v	prihodnje	seznaniti	 tudi	 z	
drugimi	 verami.	 Zato	 bodo	 irski	 škofje	 ustrezno	
spremenili	navodila	za	verski	pouk.	Na	 Irskem	 je	
več	kot	90%	osnovnih	šol	katoliških,	verski	pouk	je	
doslej	temeljil	na	učenju	katoliške	Cerkve.
SALZBURG —	Upokojeni	salzburški	nadškof,	sale
zijanec	Alois	Kothgasser	se	je	naselil	v	hiši	Hčera	
Ma	rije	Pomočnice	v	Baumkirchnu	in	po	potrebi	po
maga	v	dušnem	pastirstvu.	Nadškof	Kothgasser	se	
je	 razveselil	obeh	možnosti:	da	so	ga	salezijanke	
rade	sprejele	in	da	lahko	pastoralno	deluje	v	nad
škofiji	Salzburg	in	tudi	škofiji	Innsbruck.
PARIZ —	Na	svečnico	so	številni	Francozi	v	Parizu	in	
v	Lyonu	protestirali	proti	porokam	istospolnih	part-
nerjev	in	možnosti,	da	posvojijo	otroka.	V	Parizu	so	
se	demonstrantom	pridružili	tudi	številni	politiki,	v	
Lyonu	pa	celo	kardinal	Philippe	Barbarin.
BEJRUT —	Maronitski	patriarh	Bechara	Rai	 je	pri	
vodenju	države	in	pri	volitvah	pozval	k	musliman
sko-krščanskemu	partnerstvu,	posvaril	pa	pred	po
litiki,	 hlepečimi	po	oblasti,	 ki	 Libanon	 zapletajo	v	
območne	spore	in	s	tem	v	pogubo.
MÜNCHEN —	Predsednik	nadzornega	sveta	medij
skega	koncerna	“Weltbild”	Peter	Beer,	ki	se	je	zna
šel	v	velikih	denarnih	težavah,	je	zanikal	očitek,	da	
je	Cerkev	dolga	leta	imela	od	tega	le	dobiček.	Dejal	
je,	da	so	družbeniki	dobiček,	kolikor	ga	je	bilo,	»ve
činoma	vložili	v	podjetje,	ki	mu	je	bavarska	mini
strica	za	gospodarstvo	Ilse	Aigner	odrekla	državno	
podporo	pri	reševanju	denarnih	težav.
MÜNCHEN —	Nemški	škofje	so	se	na	zasedanju	v	
Würzburgu	zedinili,	da	bodo	s	65	milijoni	€	podprli	
založbo	Weltbild,	ki	se	je	znašla	v	velikih	denarnih	
težavah.	S	tem	bodo	“rešili”	6.300	delovnih	mest.	
Levji	delež	bosta	prevzeli	nadškofija	München	(20	
milijonov	€)	 in	škofija	Augsburg	(15	milijonov	€),	
kjer	je	sedež	tega	založniškega	koncerna.	
VATIKAN —	Papež	Frančišek	 je	poljske	škofe,	ki	
so	prišli	na	t.	i.	“obisk	grobov	apostolov”,	povabil,	
naj	skupaj	z	duhovniki	posebej	poskrbijo	za	ločene	
osebe.	Te	»ne	smejo	imeti	občutka,	kot	da	zanje	ni	
božjega	usmiljenja,	bratske	ljubezni	drugih	kristja
nov	in	da	Cerkev	ne	skrbi	za	njihovo	zveličanje.«
GUATEMALA —	 Neznanci	 so	 iz	 cerkve	 v	meste
cu	Antigua	ukradli	 več	dragocenih	 slik	 baročnega	
slikarja	Tomasa	de	Merla.	Tatovi	so	vdrli	v	cerkev,	
tik	preden	so	jo	zaprli,	zvezali	nekaj	ljudi	v	njej	in	
nato	ukradli	šest	slik	neprecenljive	vrednosti.	Gu
vernerka	Maria	Chocoyo	je	že	ustanovila	posebno	
policijsko	enoto,	ki	naj	bi	izsledila	tatove.	

PARIZ —	Dražbena	hiša	Bonhams	je	papežu	Fran
čišku	 podarjeni	 motor	 znamke	 dyna	 super	 glide	
prodala	za	241.500	€,	usnjeno	obleko	za	motorista	
pa	 za	57.000	€.	 Izkupiček	bo	Karitas	porabila	 za	
brezdomce	na	glavni	rimski	železniški	postaji.
VATIKAN —	Dolgoletni	voditelj	Papeške	akademi
je	 za	 življenje	 kardinal	 Elio	 Sgreccia	 je	 odločitev	
belgijskega	parlamenta,	da	podpre	evtanazijo	hudo	
bolnih	mladoletnih	oseb,	v	pogovoru	za	Radio	Va
tikan	označil	kot	“grozljivo”.	Dejal	je:	»Strašno	je,	
če	 človek	 le	 pomisli	 na	 to,	 kar	 se	 je	 tam	 zgodi
lo!«	Belgijski	škofje	so	odločitev	članov	parlamenta	
obsodili	kot	»zločin,	ki	daje	prosto	pot	nadaljnjim	
napadom	na	življenje«.	Uzakonitev	evtanazije	pri	
neozdravljivo	bolnih	mladih	je	obsodil	tudi	avstrij
ski	škof	za	družino	Klaus	Küng.
SARAJEVO —	 Sarajevski	 nadškof	 kardinal	 Vinko	
Puljić	 je	 ob	 prireditvi	 v	 Zagrebu	 izjavil,	 da	 drža
va	Bosna	in	Hercegovina	v	sedanji	razdeljenosti	in	
administrativnem	napihovanju	“ne	more	preživeti”.	
To,	kar	demonstranti	zahtevajo,	je	zakonito	in	lah
ko	 tudi	on	podpre,	ne	more	pa	pristati	na	uniče
vanje	in	nasilje.	Upravičene	so	zahteve	po	pravici	
demokratičnega	soodločanja,	čimprejšnjih	volitvah	
in	spremembah	v	vladi.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	pri	sprejemu	za
stopstva	 Ameriškega	 judovskega	 kongresa	 izrazil	
željo	 po	 poglobitvi	 dialoga	 s	 “starejšimi	 brati”	 in	
veselje	 pred	 bližnjim	 obiskom	 Svete	 dežele.	 Po
membno	je,	da	dialog	najgloblje	izraža	»zavest	na
šega	odnosa	do	Boga«	 in	da	ni	 le	»naša	želja	po	
medsebojnem	spoštovanju.«
CIUDAD DE MEXICO —	 Dnevnik	 El	 Informador	
poroča,	da	je	mehiški	kardinal	Francisco	Robles	Or
tega	pripravljen	razpravljati	o	uzakonitvi	marihua
ne.	»Stališče	Cerkve	je	znano	(odklonilno),	toda	v	
tem	trenutku	je	najpomembnejše	začeti	razpravo,«	
je	zapisal	dnevnik.	V	njej	naj	bi	sodelovali	tudi	stro
kovnjaki	za	preprečevanje	zasvojenosti	od	mamil,	
iz zdravstva in pravosodja.
DUNAJ/VATIKAN —	Prefekt	Kongregacije	za	ver
ski	nauk	nadškof	Gerhard	Ludwig	Müller	je	izjavil,	
da	 se	ne	 strinja,	da	ga	označujejo	 za	 “konserva
tivnega	nasprotnika”	papeža	Frančiška.	Prav	 tako	
neposrečeno	je,	da	ga	imajo	za	nasprotnika	“kariz
matičnemu	papežu	in	za	njegovega	dogmatičnega	
verskega	čuvarja”.	Svoj	odnos	do	papeža	je	opisal	
kot	“bratski,	očetovski,	celo	prisrčen”.
MILANO —	Voditelj	urada	za	duhovne	poklice	pri	
Italijanski	škofovski	konferenci,	Nico	Dal	Molin,	je	
za	Avvenire	izjavil,	da	so	italijanski	škofje	previdno	
optimistični	glede	duhovnih	poklicev	v	prihodnosti,	
kajti	kriza	preteklih	let	še	ni	premagana.	
MAINZ —	Kardinal	Karl	Lehmann	je	za	KNA	pove
dal,	da	nemški	škofje	odklanjajo	dajanje	“tabletke	
potem”	brez	recepta.	Po	njegovem	mnenju	je	pred	
izdajanjem	protispočetnih	sredstev	potreben	pred
hoden	posvet	pri	pristojnem	zdravniku.	Nerazumlji
vo	se	mu	zdi,	da	se	protispočetne	 tabletke	 lahko	
dajejo	le	na	recept,	medtem	ko	bi	lahko	“tabletko	
potem”,	ki	vsebuje	veliko	večji	odmerek	hormonov,	
dajali	brez	recepta.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
misijonska postaja v gondokoru. Vincova smrt

nadaljevanje

Pod	Mozganovim	vodstvom	je	vrt	kar	dobro	uspe
val,	ker	so	napravili	ob	reki	namakalno	pripravo.
Knoblehar	je	znanstveno	preučeval	jezika	bari	in	

dinka	(kječ)	in	si	poslušaje	in	povpraševaje	sestavljal	
njuni	slovnici	 in	njuna	slovarja.	Njegove	sestavke	
hrani	dunajska	Narodna	knjižnica.
Lega	 gondokorske	 postaje	 tik	 veletoka	 Belega	

Nila	se	jim	je	zdela	vedno	bolj	slikovita,	podnebje	
pa	čedalje	bolj	ugodno.	Huda	vročina	je	tam	le	tri	
mesece,	od	decembra	do	februarja.	Potem	je	nebo	
večkrat	oblačno	in	zrak	precej	svež.	Hladijo	ga	tudi	
okoliški	hribi.	Ti	hribi	očesu	zelo	dobro	denejo,	zla
sti	če	se	je	človek	pripeljal	s	severnejših	ravnin.	Na	
severu	se	vzdiguje	osameli	Njerkanij.	Poti	zahodu	
stoji	grič	Kerek;	daleč	za	njim	se	pa	vidi	hribovje,	ki	
je	domovina	rodu	Jangvára.	Na	vzhodu	se	polahko	
vzpenja	Belenján,	za	njim	pa	od	severa	proti	jugu	
Lokoja.	Razgled	proti	južni	strani	nekoliko	zapirajo	
sedlasti	hrib	Luluri,	za	njim	pa	Luge	in	Logvek.	V	
vsej	okolici	je	mnogo	drevja,	ki	ne	sestavlja	celih	
gozdov,	pač	pa	gaj
Drugi	teden	po	veliki	noči	sta	bili	kapela	in	ena	

velika	soba	na	levem	krilu	dozidani	in	pokriti.	Stavba	
obeh	skupaj	je	bila	dolga	17	m,	široka	6	m	in	pol,	
visoka	4	m).	Dovjak	in	Trabant	sta	pripeljala	iz	Mar
ča	z	Jutranjo	zvezdo	stvari,	ki	sta	jih	tam	še	imela.	
Potem	so	se	vsi	 štirje	misijonarji	 vselili	 v	 skupno	
sobo.	Podnevi	in	ponoči	so	pa	bili	zelo	malo	v	nji.	–	
Ponosni	so	bili,	da	je	le	malo	afriških	raziskovalcev	
prodrlo	 tako	daleč	proti	 jugu;	 oni	 imajo	pa	 tukaj	
že	stalno	misijonsko	postajo.	Še	več:	premagali	so	
dolgoletno	nezaupnost	črncev,	ki	so	jo	povzročili	beli	
trgovci	s	svojimi	krutostmi.	Oni,	misijonarji,	lahko	
prosto	hodijo	po	deželi	in	gradijo	misijonsko	stavbo,	
dočim	trgovci	niso	bili	varni	zunaj	ladij	in	bi	ne	smeli	
na	bregu	postaviti	niti	kočice.
Tudi	v	Gondokoru	je	Dovjak	nadaljeval	s	svojimi	

zapiski	o	podnebju	in	o	stanju	Belega	Nila.
Kakor	hitro	so	mogli,	so	začeli	s	poukom	mladi

ne.	Niso	še	dosti	znali	barijščine,	zato	je	bil	pouk	
silno	težak.	Po	treh	ali	štirih	besedah	je	bilo	treba	
obstati	 in	čakati,	da	dečki	sami	poiščejo	nadaljnji	
izraz,	ki	ga	misijonarji	niso	poznali.	Zaradi	tega	so	
doživeli	mnogo	ponižanj	pred	učenci.	Uspehi	so	bili	
zelo	majhni.	Tolažila	jih	je	pa	zavest,	da	jim	starši	
zelo	radi	izročajo	otroke;	počasi	se	bo	torej	že	kaj	
doseglo	(Ljubljanski	list	1853,	st.	226).
Knoblehar	je	videl,	da	bodo	z	verskim	poukom	

odraslih	 imeli	 velike	 težave.	Ker	Barijci	niso	 imeli	
nikakršne	 države,	 se	 jim	 je	 nagon	 po	 svobodi	 in	
nezavisnosti	 razbohotil	 do	popolne	samovoljnosti.	
Nikdo	 ni	 priznaval	 nobenega	 sodnika	 nad	 seboj;	
puščica	 in	 lok	sta	odločala,	ali	 je	dejanje	pravilno	
ali	ne.	Če	je	kdo	kaj	zagrešil	zoper	bližnjega,	se	je	

odkupil	z	volmi,	ali	so	ga	pa	brez	usmiljenja	pobili	s	
kolom.	Poglavarji	so	imeli	samo	nekoliko	časti;	moči	
in	oblasti	pa	skoraj	nič.	Osebne	zadeve	so	veljale	kot	
skupna	zadeva	rodbine;	zato	so	se	rodovine	sovraži
le,	zalezovale	in	pobijale,	včasih	tudi	več	let.	Velika	
ovira	za	sprejem	krščanstva	je	bilo	tudi	mnogožen
stvo.	Zato	bodo	tudi	tu	krščanstvo	najprej	sprejeli	
siromaki,	ki	 imajo	po	eno	samo	ženo	(Ljubljanski	
list	1853,	št.	235).
Knoblehar	je	trem	misijonarjem	natančno	določil	

delo.	Vedel	je,	da	jih	čakajo	zelo	velike	težave,	zato	
jim	je	dajal	pogum.	Dne	17.	aprila	se	je	pa	poslovil	
od	Vincovega	groba	 in	od	misijonske	postaje.	Ob	
slovesu	 se	mu	 je	 trgalo	 srce,	 saj	 je	 bila	 ta	 prva	
postojanka	med	pogani	njegova	srčna	zadeva;	naj
rajši	bi	bil	za	zmerom	ostal	tam.	V	Gondókoru	se	je	
bil	pomudil	štiri	mesece	in	pol.	Vsi	trije	misijonski	
duhovniki,	 šolarji	 in	 služabniki	 so	 ga	 spremili	 na	
ladjo.	Tudi	mnogo	zamorcev	se	je	zbralo	k	slovesu.	
Opoldne	je	Jutranja	zvezda	razpela	jadra	in	odplul.	
Tudi	obe	tovorni	ladji,	Pavla	in	Neger	sta	pluli	z	njo.

Zgodnja	Danica	je	30.	junija	1853	sporočila,	da	
je	bil	dal	Franc	Jerančič,	kaplan	v	Bohinjski	Bistrici,	
naslikati	 podobo	 sv.	 Frančiška	 Ksaverija,	 svojega	
patrona,	in	jo	dati	v	pozlačen	okvir.	Stala	je	okoli	30	
goldinarjev.	Silno	mu	je	bila	všeč.	Pa	se	je	odločil	in	
jo	poslal	za	cerkev	v	Gondokoru

Ko	se	je	Knoblehar	vračal	po	Belem	Nilu,	so	ga	
hodili	pozdravljat	njegovi	črni	znanci.	Po	tamkakšnji	
navadi	mu	je	vsak	prinesel	kakšen	dar.	Nuerski	po
glavar	mu	je	poslal	na	ladjo	sadove	krušne	palme.	
Šiluki	so	mu	prinesli	mnogo	mesa.	Poglavar,	ki	se	
je	lani	komaj	upal	na	ladjo,	ga	je	sedaj	prosil,	naj	
se	misijonarji	vselej	ustavijo	pri	njem,	kadar	jadrajo	
mimo.	V	teh	darovih	in	v	tej	prošnji	je	bilo	seveda	
tudi	mnogo	sebičnosti.	 Pa	 zdaj	Knoblehar	ni	 imel	
skoraj	nič,	kar	bi	jim	daroval;	vse	je	bil	razdal	že	v	
Gondokoru.
Zdelo	se	je,	da	je	vse	v	najboljšem	redu:	nabi

ranje	denarja	v	Avstriji,	osrednja	hiša	v	Kartumu	
in	prva	postaja	med	pogani	v	Gondokoro.	Pa	se	je	
tako	samo	zdelo.
Vožnja	proti	Kartumu	je	trajala	24	dni,	ker	je	Nil	

imel	malo	vode	in	ker	je	bil	južni	veter	slab.
Ko	se	je	Knoblehar	11.	maja	spet	izkrcal	ob	vrtu	

kartumske	hiše,	so	ga	bili	vsi	veseli.	To	še	tembolj,	
ker	 so	 bili	mohamedanski	 nakupovalci	 slonovine	
raztrosili	vesti,	da	s	mu	pri	Barijcih	zelo	slabo	godi	
in	da	najbrž	ni	več	živ.
Knobleharja	je	čakalo	drugo	letno	poročilo	Mariji

nega	društva	za	čas	od	1.	marca	1852	do	zadnjega	
februarja	1853.	V	 tem	poslovnem	 letu	 so	nabrali	
za	njegov	misijon	veliko	vsoto	67.665	goldinarjev.	
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Hkrati	 z	 jezuiti	 so	 v	 dobi	 protireformacije	 tudi	
tako	imenovani	“ljudski	redovi”,	predvsem	kapucini	
in	frančiškani,	skušali	pridobiti	luterane	za	vrnitev	
v	 katoliško	Cerkev.	 Tudi	 oni	 so	 pri	 tem	 segali	 po	
sredstvih,	ki	so	tedaj	veljala	za	sodobna.	Eno	izmed	
takih	sredstev	so	bile	razkošne	pasijonske procesije, 
ki	so	v	obliki	sprevoda	z	živimi	slikami	in	igranimi	
prizori	na	vozovih	ali	nosilih	prikazovale	Kristusovo	
trpljenje.	Prirejali	so	jih	na	veliki	četrtek	ali	na	ve
liki	petek,	pobudo	zanje	so	dale	navadno	pobožne	
bratovščine.

Namen	pasijonske	procesije	 je	bil,	da	množico	
vernikov	pretrese	z	nazornostjo	svojih	živih	slik	in	
prizorov,	 z	 razkošjem	 kostumiranih	 skupin	 in	 po
sameznikov,	ki	so	stopali	ali	jahali	med	njimi	in	na	
čelu	sprevoda.
Brž	po	svojem	prihodu	v	Ljubljano,	so	začeli	pri

rejati	pasijonsko	procesijo	na	veliki	četrtek	popoldne	
jezuiti.Še	pred	tem	pa	so	se	ob	času	hude	kuge	v	
Ljubljani	konec	16.	stoletja	udje	bratovščine	Odreše
nika	sveta,	premožni	ljubljanski	trgovci,	zaobljubili,	
da	bodo	sleherni	veliki	petek	v	slovesnem	sprevodu	
predstavljali	 trpljenje	 Jezusa	 Kristusa.	 Zaobljubo	
so	mogli	izpolniti	prvič	šele	dokaj	let	pozneje,	24.	
marca	1617.	Procesija	 je	štela	23	skupin.	Krenila	
je	iz	nekdanje	kapucinske	cerkve,	ki	je	stala	na	da
našnjem	gornjem	koncu	Zvezde,	po	Gosposki	ulici,	
Novem	trgu,	čez	Čevljarski	most	do	nekdanjega	trga	
sv.	Jakoba.	Tam	se	je	obrnila	 in	šla	po	Starem	in	
Mestnem	trgu	do	sedanjega	Vodnikovega	trga,	kjer	
je	stala	nekoč	frančiškanska	cerkev,	od	koder	se	je	
po	sedanji	Stritarjevi	(nekdanji	Špitalski)	in	Wolfovi	
(nekdanji	Kapucinski)	ulici	vrnila	h	kapucinom.
Procesija	je	imela	izrazit	spokorniški	značaj.	Saj	

so	 nekateri	 nosili	 v	 sprevodu	 težke	 lesene	 križe,	
drugi	so	se	bičali.
Kristusa	je	predstavljal	plemič,	judje	so	bili	Kra

kovčani;	odlični	meščani	so	nosili	božji	grob.
K	procesiji	so	prihajali	ljudje	trumoma.	Saj	so	jo	

tudi	oznanjali	s	prižnic	v	Preserju,	na	Vrhniki,	v	Pol

hovem	Gradcu,	na	Brezovici,	na	Dobrovi,	v	Šentvidu,	
v	Šmartnem,	v	Komendi,	v	Dolu,	v	Ihanu,	v	Šmarju,	
v	Vodicah,	na	Igu	in	v	Prežganju.	Valvasor	poroča,	
da	so	prihajali	gledat	 to	procesijo	 ljudje	 iz	daljne	
ljubljanske	okolice,	tujci	pa	so	jo	hvalili,	da	skoraj	
nikjer	ni	videti	tako	lepe,	pobožne	in	dolge	procesije.	
»Procesija	se	vrši	ponoči	z	neštetimi	svetilkami	in	
plamenicami,	prikazuje	pa	vse	Kristusovo	trpljenje	
in razne zgodbe iz stare in nove zaveze. Vse to se 
kaže	pobožnim	gledalcem	deloma	na	nosilih,	deloma	
na	vozovih,	deloma	peš	ali	na	konjih.«	Število	podob	
se	je	menjavalo,	od	14	do	23,	včasih	katera	manj,	
včasih	katera	več.	Gledalcem	–	in	udeležencem	–	so	
razdelili	tiskan	spored.	Tak	spored	se	nam	je	ohra
nil	iz	leta	1713.	To	sicer	ni	“program”	v	današnjem	
načinu	–	 posamezne	 skupine	 so	 označne	 samo	 z	
izreki	iz	Svetega	pisma.	Sklepamo	pa,	da	je	procesija	
prikazovala	prizor	prvega	greha	v	raju,	zmago	Smrti,	
zmagoslavje	hudičev	v	peklenskem	žrelu,	nato	pa	
zgodbo	odrešenja:	prizor	na	Oljski	gori,	kjer	Jezus	
trpi	krvavi	pot,	sprevod	z	ujetim	Kristusom,	bičanje,	
kronanje	s	trnovo	krono,	prizor	pred	Pilatom	(Ecce	
homo),	križanje,	Žalostno	Mater	pod	križem	in	božji	
grob.	Vmes	so	stopale	in	jahale	različne	osebe,	ki	so	
smiselno	povezovale	posamezne	prizore.	Plapolajoča	
razsvetljava	v	temni	noči	,	razkošne	obleke,	petje	in	
godba	–	vse	je	pripomoglo	k	pretresljivemu	uspehu.
Kakor	pri	vseh	podobnih	prireditvah	v	preteklosti	

so	se	začele	tudi	v	ljubljanski	procesiji	kazati	nerod-
nosti.	Stara	vnema	je	ponehala,	spokorniški	duh	je	
splahnel.	Plemiči	so	se	branili	nastopati,	meščane	
je	bilo	sram,	da	bi	nosili	božji	grob,	Krakovčani	niso	
hoteli	več	predstavljati	judov.	Bratovščina	je	morala	
ljudi	za	procesijo	najemati	in	plačevati.	Nazadnje	je	
prišla	oblastvena	prepoved	–	cesarica	Marija	Terezija	
je	procesije	prepovedala.	Bratovščina	je	sicer	vztra
jala	še	pet	 let,	a	 leta	1778	je	procesija	dokončno	
prenehala.
Po	 ljubljanskem	 zgledu	 so	 imeli	 podobno	 –	 če	

ne	prav	takšno	–	procesijo	v	Kranju.	Prirejala	jo	je	
na	veliki	petek	rožnovenska	bratovščina,	ki	je	tudi	
krila	nemajhne	stroške	zanjo.	Prvič	so	 jo	priredili	
6.	 aprila	 1630.	 Kaj	 kmalu	 se	 je	 tudi	 ta	 procesija	
popačila.	 Škof	 Rabatta	 je	 grajal	 ob	 vizitaciji	 leta	
1647,	da	letajo	na	veliki	petek	“hudiči”	kakor	pustne	
šeme	po	mestu	in	da	popivajo	z	drugimi	našemljenci	
vred.	Spomniti	se	moramo,	da	so	imeli	našemljeni	
“hudiči”	že	v	srednjeveških	pasijonskih	igrah	velik	
delež.	Tudi	v	pasijonskih	procesijah	so	prikazovali,	
na	primer,	usodo	pogubljene	duše,	ki	so	jo	dobili	v	
pest.	Njihova	vloga	je	bila	v	resni	spokornosti	edina,	
ki	 je	dopuščala	nekoliko	živahnosti.	To	so	seveda	
tisti,	ki	so	bili	našemljeni	v	“hudiče”,	dostikrat	izra
bili.	Kranjski	vikar	je	bil	proti	takim	izgredom	brez	

Niko Kuret

PASIJONSKE
PROCESIJE IN IGRE

Prizor iz Škofjeloškega pasijona
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moči.	Vrhu	tega	je	bratovščina	že	težko	zmagovala	
stroške	za	procesijo.	Škof	je	skušal	napraviti	red,	za	
procesijo	pa	so	se	za	naprej	najbrž	zavzeli	kapucini,	
ki	so	imeli	samostan	in	cerkev	vrh	Jelenovega	klanca.	
S	prepovedjo	je	prenehala.

Tudi	v	Novem	mestu	so	prirejali	kapucini	od	leta	
1658	do	1786	podobno	procesijo.	(Kapucini so imeli 
samostan v Novem mestu samo ta leta, ko so prire-
jali pasijonske procesije, nisem pa mogel ugotoviti, 
kje je ta samostan bil; op. ur.)
Ljubljanska	in	kranjska	pasijonska	procesija	sta	

nam	znani	po	tiskanih	sporedih,	samo	o	ljubljanski	
poroča	obširneje	zgodovinar	Valvasor.	Novomeška	
procesija	se	v	zgodovinskih	zapisih	samo	omenja	in	
kaj	podrobnejšega	o	njej	ne	vemo.
Natančni	zapiski	z	besedilom	pa	so	se	nam	ohranili	

o	pasijonski	procesiji	v	Škofji	Loki.
Tudi	v	Škofji	Loki	so	procesijo	prirejali	kapucini.	

K	sodelovanju	so	pritegnili	bratovščine	mestnih	ro
kodelcev:	krojačev,	 lončarjev,	zidarjev,	čevljarjev,	
pekov,	mesarjev,	pridobili	pa	so	tudi	vasi	 iz	 loške	
okolice.	Tako	je	bila	procesija	veliko	občestveno	de
janje	mesta	in	okolice.	Besedilo	je	zložil	kapucin	p.	
Romuald	Marušič,	doma	iz	Štandreža	pri	Gorici.	On	
je	bil	tudi	reditelj.	Ohranjeno	besedilo	je	iz	leta	1721	
in	obsega	844	slovenskih	verzov,	ki	so	sicer	okorni,	
a	so	nam	dragi,	ker	predstavljajo	prvo	ohranjeno	
gledališko	besedilo	v	slovenščini.
Procesija	je	obsegala	13	prizorov,	ki	so	se	odigra

vali	vsak	na	svojem	vozu.	Sprevod	je	odšel	izpred	
kapucinske	cerkve	na	veliki	petek	ob	štirih	popoldne	
po	pridigi.	Prvič	so	ga	priredili	menda	leta	1715.
Na	čelu	procesije	je	stopal	vodnik,	oblečen	v	rde

čo	ruto	z	zvezdo	in	palico	v	roki.	Za	njim	je	jahala	
smrt	na	belcu.	Nato	je	moški	v	črni	kuti	nosil	veliko	
črno	zastavo,	ki	je	mračno	plahutala	v	vetru.	Prvo	
podobo	je	nosilo	20	mož.	Kazala	je	Adamov	greh	v	
paradižu.	Sledila	 je	mrtvaška	konjenica,	mrtvaški	
ples,	 ki	 je	 predočeval	 posledico	 izvirnega	 greha.	
Hudiči	so	vodili	v	pekel	Pogubljeno	dušo	in	Lucifer	
se	je	v	spremstvu	peklenščkov	bahal	s	svojo	zmago.	
Toda	že	se	pokaže	sprevod	apostolov	 in	 ljudstva,	
ki	vzklika:	Hozana!	Na	oslu	skromno	jaha	Kristus.	
Zveličanje	 je	 na	 poti!	 Dva	 konja	 sta	 vprežena	 v	
voz,	 na	 katerem	 je	 postavljena	 zadnja	 večerja.	

Na	naslednjih	velikih	nosilih	predstavlja	6	igralcev	
prizor	na	Oljski	gori.	Kajfa	in	Pilat	jahata	s	svojim	
spremstvom	 in	 kar	 spotoma	 recitirata	 vsak	 svojo	
vlogo.	Za	njimi	ženejo	štirje	judje	Kristusa	v	belem	
oblačilu.	Prihaja	Herod	na	konju	z	dvema	hlapčiče
ma	in	sledijo	nosila,	kjer	prikazujejo	bičanje,	spet	
nosila	s	kronanjem	in	zasramovanjem	Kristusovim,	
nosila	s	prizorom	pred	Pilatom	(Ecce	homo).	Komaj	
je	to	mimo,	že	smo	priča	križevega	pota:	farizeji	s	
črnimi	pokrivali,	na	konjih,	oba	razbojnika	in	truma	
judov.	Med	njimi	Kristus,	ki	nosi	križ	in	ga	ves	čas	
zasramujejo.	Križev	pot	je	mimo.	Že	se	primaje	velik	
voz,	ki	ga	vozijo	trije	konji.	Na	vozu	so	trije	križi,	
na	srednjem	Kristus,	razbojnika	na	vsaki	strani,	pod	
križem	Marija	Magdalena,	Mati	Marija,	Janez,	a	tudi	
dva	angela	in	še	alegorične	osebe	Ljubezni	(Cupido)	
in	štirih	tedaj	znanih	celin:	Evrope,	Amerike,	Azije	
in	Afrike,	ki	blagrujejo	odrešenje.	Naslednji	prizor,	
žalostno	Mater	pod	križem,	so	postavili	spet	na	no
sila.	Sprevod	sklene	božji	grob,	ki	ga	nosi	štirinajst	
loških	meščanov	v	rdečih	kutah	v	spremstvu	šestih	
mestnih	svetovalcev	v	črnih	plaščih	in	s	svetilkami	
v	 rokah.	Za	njimi	 stopajo	 “gospodje	muzikantje”,	
duhovščina,	nazadnje	pa	ljudstvo	...
Posamezne	prizore	so	morale	oskrbeti	naslednje	

vasi:	Reteče,	Gorenja	vas,	Žabnica,	Dorfarji,	Crn
grob,	Peven,	Moškrin,	Zminec,	Bodovlje,	Stari	dvor,	
Virmaše,	 Gosteče,	 Pungert,	 Hosta,Trnje,	 Vešter,	
Suša,	Trata,	Fara	in	Binkelj.	Od	vseh	koncev	so	ho
dili	v	Loko	h	kapucinom,	kjer	jih	je	p.	Romuald	učil	
tedne	in	tedne,	da	so	si	zapomnili	besedilo,	da	so	
ga	znali	prav	povedati,	se	prav	kretati	na	nosilu	ali	
vozu,	se	prav	nositi	v	nevajenih	oblekah	...	Le-te	so	
bile	spravljene	v	kapucinskem	samostanu.	Ohranjeni	
popis	pove,	da	jih	je	bilo	278.	Najmanj	toliko	ljudi	
je	torej	sodelovalo	pri	procesiji.	Vmes	pa	so	stopali	
tudi	križenosci,	bičarji,	 “eremitje”	(puščavniki)	pa	
vojaki,	peš	in	na	konjih.	Tudi	loška	procesija	je	imela	
–	kakor	ljubljanska	–	spokorniški	značaj.

Za	tiste	čase	in	za	tedanjo	Loko	je	bila	to	velikan
ska	prireditev,	ki	ji	ne	prej	ne	pozneje	ne	moremo	
postaviti	ob	stran	nobene	druge	podobne.	S	sodelo
vanjem	vseh	okoliških	vasi	so	si	kapucini	zagotovili	
udeležbo	 bližnje	 in	 daljne	 loške	 okolice.	 Lahko	 si	
predstavljamo,	da	se	je	na	veliki	petek	popoldne	v	
Loki	trlo	ljudi.

Prizor iz Škofjeloškega pasijona

Prizor iz
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A	tudi	loška	procesija	ni	ušla	usodi	svojih	vrstnic.	
Že	leta	1764	ni	več	slišati	o	njej.

Opomba urednika: Po slovenski osamosvojitvi 
so predstavo pasijonske procesije, ki je dobila ime 
“Škofjeloški pasijon” pripravili prvič leta 1999, nato 
2000 in 2009. Občinski svet Občine Škofja Loka je 
na seji novembra 2007 sprejel Odlok o gledaliških 
uprizoritvah Škofjeloškega pasijona, in sicer v letih 
2009, 2015 in 2021.

Živo,	nazorno	poročilo	o	podobni	procesiji	v	Trži-
ču	 na	Gorenjskem	nam	 je	 zapustil	 pisatelj	 Peter	
Hicinger.	Takole	nam	jo	je	po	spominu	iz	otroških	
let	popisal	pred	več	kot	150	leti	(1859):
»...	pasijonska	igra	je	bila	prejšnje	čase	v	Teržiču	

navadno	vsak	veliki	petek,	pa	v	slovenskem	jeziku.	
Zgodba	je	bila	razdeljena	v	več	nastopov,	kakor	pri	
pasijonski	igri	v	Kranji;	tudi	se	je	po	enakim	potu	
skazovalo	mnogo	oseb,	kakor	ondi.	Ko	sim	bil	otrok,	
je	še	živel	tudi	mož,	ki	je	Kristusa	namestoval:	Bo
gek	so	mu	rekli	po	navadi.	Na	zgornjem	trgu	se	je	
terplenje	Gospodovo	začelo	skazovati	z	molitvijo	v	
vertu;	sodba	je	bila	na	tergu,	kjer	je	več	hiš	imelo	
spredaj	mostovže	ali	balkone	(pomolja);	na	katerih	
so	se	vsedali	sodniki;	križanje	pa	je	bilo	na	drugem	
koncu	terga	na	nekem	griču.	Razen	terplenja	Go
spodoviga	so	se	kazale	tudi	druge	zgodbe,	ki	so	s	
terplenjem	v	nekaki	zvezi,	npr.	Adam	in	Eva	v	paradi
žu,	poterpežljivi	Job,	zadnja	večerja.	Za	ta	del	so	se	
nosile	posebno	napravljene	podobe	na	odrih,	kjer	je	
mladost	zgodbo	skazovala..	Ostanek	pogovora	med	
Jobom	in	njegovo	ženo	mi	je	še	znan	iz	materinih	
ust:	iz	tega	se	utegne	posneti	zgled,	kaka	beseda	
se	je	rabila.	Jobova	žena	je	med	drugim	govorila:

Job, Job! ti preprosti mož!
Na gnoji konec vzel boš.
Job	ji	je	odgovarjal:
Jobnja, ti preprosta žena!
Govoriš kakor neumnih ena.
Reči	se	mora,	da	takošna	igra	je	v	zadnje	začela	

biti	preveč	šaljiva,	celo	spačena,	svetih	reči	nevred-
na.	Sodniki	so	bili,	na	primero,	nemarno	oblečeni,	

Prizor iz Škofjeloškega pasijona

na	pol	obuti,	na	pol	bosi;	otroci,	ki	so	igrali	zadnjo	
večerjo,	 so	 bili	 v	 poslednje	 jedi	 in	 pijače	 preveč	
siti.	Posebno	nerodno	pa	so	se	obnašali	preoblečeni	
hudobni	duhovi,	razne	burke	so	uganjali	in	gledav
cem	marsikaj	nespodobnega	ponagajali.	Po	takim	
se	ne	more	drugače	reči,	kakor	da	je	bilo	prav	in	
potrebno,	odpraviti	takošne	igrokaze	in	de	tudi	se
danji	časi	niso	pripravni	enako	skazovanje	terplenja	
Gospodoviga	ponavljati.	H	koncu	naj	še	to	povem,	
da	so	se	zraven	te	igre	tudi	bičarji	(gajžljavci)	vidili,	
ki	so	se	sami	bičali	in	to	je	bilo	do	poslednjih	časov	
v	navadi.	Kot	otrok	sim	še	poznal	moža,	ki	je	bil	od	
nekdaj	navajen	se	bičati	v	Veliki	petek;	ko	je	bila	
pasijonska	igra	odpravljena,	se	je	vselej	še	doma	
na	večer	bičal.	Nekdanji	časi	so	tedaj	tako	iskali	živ	
občutek	terplenja	Kristusoviga	v	sebi	obuditi	...«

Iz	Hicingerjevega	opisa	razberemo,	da	se	je	pro
cesija	ob	posameznih	prizorih	ustavljala	na	stalno	
določenih	krajih.	Prizor	na	Oljski	gori	 so	 igrali	na	
zgornjem	 trgu,	 sodbo	 na	 glavnem	 trgu,	 križanje	
pa	 so	 uprizorili	 na	 griču	 konec	 trga.	 Vmes	 pa	 so	
nosili	nosila,	na	katerih	so	otroci	igrali	vmesne	pri
zore	(Adam	in	Eva,	Job,	zadnja	večerja).	Nosila	so	
počivala	na	ramah	dvajsetih	in	več	mož	in	bi	bila	z	
odraslimi	igralci	pač	pretežka.	Verjetno	je	bilo	tako	
tudi	v	Škofji	Loki	in	drugod.

Pozdravljen, oživljajoči križ, nepremagljivo znamenje usmiljenja, nebeška vrata,
tolažba verujočih, branik svete Cerkve!

Ti si uničil sprijenost, premagal in razdejal moč smrti.
Nepremagljivo orožje, nasprotnik hudobnih duhov, slava mučenikov,

resnični okras svetnikov, vrata zveličanja...
Pozdravljen, Gospodov križ, ti si človeštvo rešil prekletstva; ti si znamenje pravega veselja;

ti si s svojim povišanjem podrl vse svoje sovražnike.
O vse časti vredni križ, ti si naša podpora, moč kraljev, stanovitnost pravičnih, dostojanstvo grešnikov...

Pozdravljen, dragoceni križ, vodnik slepih, zdravnik bolnih, vstajenje mrtvih,
ti si nas dvignil, ko smo padli v sprijenost. S tabo je prišel konec trohnobe in je zacvetela nesmrtnost;

ti si nas smrtnike pobožil in vrgel ob tla hudiča...
Tvoj dragoceni križ, o Kristus, mi grešniki danes poljubljamo s svojimi nevrednimi ustnicami.

iz vzhodne liturgije

KRIŽ
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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

P R A Z N I K I  P O S V E Č U J E J O  L E TO
Če	je	dan	posvečevala	trikratna	molitev	in	teden	

sobota,	potem	so	leto	posvečevali	prazniki,	ki	jih	je	
ukazovala	Postava	na	določene	dneve.	Številni	so	
bili,	celo	zelo	številni.	Včasih	so	si	brez	prestanka	
sledili	kar	tri	tedne,	na	primer	jeseni,	na	začetku	me
seca	tišríja,	ko	so	si	sledili	Roš Hašanàh	(Novo	leto),	
Jom Kippúr	 (Spravni	praznik)	 in	Súkkot	 (Šotorski	
praznik).	Nobeno	besedilo	pa	ne	kaže,	da	bi	verski	
zakonodajalec	ob	ustanavljenju	praznikov	mislil	na	
človekov	počitek,	kot	 je	 to	bilo	za	Soboto	 in	smo	
videli	v	Knjigi	jubilejev,	ampak	je	šlo	za	uvajanje	po
čitnic,	kar	je	izoblikovalo	bogoslužni	koledar,	kakor	se	
je	to	dogajalo	v	našem	srednjem	veku.	Samoumevno	
pa	je,	da	je	bil	verski	namen	prvi:	ob	Pashi	(veliki	
noči),	Šavútu	(prazniku	tednov),	Purímu	(prazniku	
žrebov),	Kippúrju	(spravnem	prazniku)	je	bil	vedno	
Večni,	Edini,	Najsvetejši	tisti,	ki	
so	ga	častili,	se	mu	zahvaljevali	
in	se	mu	priporočali.
Nekatere	teh	praznikov	so	ob

hajali	doma,	v	tisti	osnovni	ver
ski	skupnosti,	ki	je	bila	družina;	
druge	 so	praznovali	 s	 prijatelji	
ali	v	krogu	učitelja	z	njegovimi	
učenci,	kot	Jezus	s	svojimi	apo
stoli.	Toda	vsi	prazniki	so	imeli	
zelo	 jasen	 skupnosten	 značaj,	
kakor	 toliko	 drugih	 potez	 v	 judovskem	 življenju.	
Bolj	kot	posamezniki	se	je	celotno	ljudstvo	obrača
lo	na	Boga,	na	svojega	Boga.	Javna	praznovanja	z	
natančno	določenimi	obredi	so	odgovarjala	namenu	
vsakega	praznika.	Več	praznikov	 je	bilo	prilika	za	
romanja,	ki	so	se	jih	zvesti	Judje	udeleževali	tako	
pogosto,	kot	so	le	mogli.
Judovska	romanja	…	Meka	ali	Benares,	ali	pa	Lurd	

v	avgustu	dajejo	idejo,	kaj	je	najbrž	bil	Jeruzalem	
na	glavne	praznične	dni,	ko	se	je	neštevilno	ljudstva	
zgrinjalo	za	njegovo	obzidje.	Romarji	so	prihajali	od	
vsepovsod.	Iz	vseh	okrajev	Palestine,	pa	tudi	iz	tistih	
daljnih	dežel,	kjer	je	diaspora	utrdila	skupnosti,	ki	so	
ostale	zveste.	V	pristaniščih	Cezareje	in	predvsem	
Jope	–	prva	 je	bila	 le	preveč	poganska	–	so	spe
cializirane	 trgovske	družbe	 iztovarjale	polne	 čolne	
romarjev,	 kakor	 je	 to	 danes	 v	Medini,	 pristanišču	
Meke.	Na	romanja	so	hodili	v	majhnih	skupinah	se
stavljenih	iz	sorodnikov	in	prijateljev.	Med	popotniki	
je	vladalo	bratstvo,	in	če	so	se	bogati	romarji		znašli,	

da	so	imeli	vse	možno	ugodje,	si	nihče	ni	drznil	reči	
razcapancu,	ki	ga	je	srečal	na	ladijskem	mostu:	»Kaj	
pa	ti	počneš	tukaj?	Odkod	si	se	pa	vzel?«	Na	vseh	
poteh,	ki	so	vodile	k	svetim	vratom,	je	bila	skoraj	
nepretrgana	kača	karavan,	ki	so	se	srečavale	in	se	
razigrano	pozdravljale,	preden	so	skupaj	nadaljevale	
pot.	Iz	stotin	prsi	se	je	dvigala	in	se	brez	prestanka	
ponavljala	pesem;	prepevali	so	ljudske	pesmi,	bese
de	znanih	romarskih	in	stopniških	psalmov,	ki	nam	jih	
je	ohranilo	Sveto	pismo,	posebno	84.,	120.	in	134.	
psalm,	ki	so	jih	vsi	Izraelci	morali	imeti	“vtisnjene	v	
svojih	srcih”.	Eni	so	prepevali	véliki	klic	k	romanju:	
»Moja	duša	hrepeni,	celo	medli	po	Gospodovih	dvo
rih,	moje	srce	in	moje	meso	vriskata	k	živemu	Bogu«	
(Ps	84,3).	Drugi	so	razglašali	veselo	upanje,	srečo	
svetega	romanja:	»Veselil	sem	se,	ko	so	mi	rekli:	‘V	

Gospodovo	hišo	pojdemo’«	 (Ps	
122,1).	Ko	so	prišli	v	dolino,	kjer	
se	odpre	pogled	na	Sveto	mesto,	
so	hvalili	Jahveja	in	poveličevali	
slavo	mesta:	»Jeruzalem,	pozi
dan	kot	mesto,	popolnoma	pove
zano	med	sabo«	(Ps	122,3).	In	v	
trenutku,	ko	so	prišli	do	vrat,	so	
se	mnogi	vrgli	z	obrazom	na	tla	
in	poljubili	sveto	zemljo.
Koliko	je	bilo	teh	romarjev	za	

velike	praznike?	Jožef	Flavij	pripoveduje	v	Judovski 
vojski (Bellum iudaicum	II,14	in	VI,9),	da	je	kralj	
Herod	Agripa	 nekega	 leta	 o	 veliki	 noči	 ukazal	 za	
svojo	rabo	zapleniti	ledvice	darovanih	jagnjet	in	jih	
je	dobil	600.000.	Zgodovinar	 ravnodušno	dodaja,	
da	povprečje	deset	romarjev	na	jagnje	daje	oceno	
6	milijonov	obiskovalcev!	Talmud	je	pozneje	to	šte
vilko	pognal	na	12	milijonov.	Če	upoštevamo	število	
udeležencev,	ki	jih	je	lahko	sprejel	tempelj,	neka
teri	mislijo,	da	število	lahko	znižamo	na	160.000,	
kar	je	pa	le	premalo,	saj	spis	Pesahim	(velike	noči)	
pravi,	da	so	zaradi	množice	morali	vsak	bogoslužni	
obred	ponoviti	trikrat.	To	bi	torej	pomenilo	nekako	
pol	milijona	romarjev,	ki	so	se	zgrnili	v	Jeruzalem	
na	velike	praznike.	To	je	pa	petkratnik	njegovega	
rednega	prebivalstva.
Je	 pa	 tukaj	 poteza	 judovskega	 življenja,	 ki	 je	

ne	bomo	nikoli	preveč	poudarili.	Ta	skupna	molitev	
vsega	ljudstva	je	zagotavljala	njegovo	povezanost,	
povzdigovala	je	občutek	njegove	enotnosti.	Razca

Povabilo k prazniku
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pani	 dninarji,	 samotarji	 v	 kratkih	 predpasnikih	 in	
bogati	trgovci	iz	Aleksandrije	in	Babilona,	oblečeni	
v	fino	platno,	so	se	nekaj	dni	v	templju	počutili	kot	
bratje.	Pri	bogoslužnih	obredih	so	bili	natlačeni	eden	
do	 drugega.	 Pozneje	 so	 hodili	 po	 prenapolnjenih	
ulicah,	kakor	ukazuje	psalm:	»Obkrožite	Sion	in	ga	
obhodite,	preštejte	njegove	stolpe.	Vzemite	si	k	srcu	
njegovo	obzidje,	prehodite	njegove	palače«	(48,13-
14),	da	bi	pripovedovali	tistim,	ki	so	ostali	v	svojih	
bivališčih,	kaj	vse	bi	lahko	videli,	in	bi	z	njimi	slavili	
Najvišjega,	ki	je	vse	te	stvari	ukazal.
Ti	prazniki,	ki	so	toliko	pomenili	v	obstoju	Izra

ela,	so	imeli	svoj	izvor	v	najstarejših	časih	njegove	
zgodovine.	V	začetku	so	to	bili	brez	dvoma	prazni
ki	narave,	ki	 so	vtisnjeni	v	najstarejše	civilizacije	
Babilona	 ali	 Kanaana,	 prazniki	 pomladi,	 žetve	 ali	
setve.	Toda	po	mnogih	stoletjih	se	je	uveljavil	v	njih	
zgodovinski	pomen	vere	izvoljenega	ljudstva	in	to	
tako,	da	je	poudarjal	važne	dogodke	svete	zgodo
vine,	ki	so	jih	praznovali.	Mnogi	med	njimi	so	imeli	
izrazite	spokorne	poteze,	ki	so	tudi	izhajale	iz	svete	
zgodovine.	Vsi	so	vedeli,	da	je	Izrael	pogosto	grešil	
proti	svojemu	Bogu	in	je	zaslužil	pravične	kazni,	ki	
mu	jih	je	naložila	njegova	desnica,	zato	pa	ni	bilo	
nič	boljšega	 in	nič	bolj	potrebnega,	kot	prositi	 za	
njegovo	usmiljenje.	“Jesensko	zbiranje”	v	času,	ko	
se	je	začelo	socialno	leto,	je	vabilo	ljudi	k	pokori	in	
ni	imelo	drugega	namena.
V	tem	zelo	polnem	koledarju	–	v	njem	so	bili	tudi	

javni	posti,	ki	 so	spominjali	na	boleče	dogodke	v	
preteklosti,	tako	da	ni	bilo	niti	enega	meseca	brez	
verskega	praznovanja	–	so	razlikovali	velike	in	male	
praznike.	Med	 zadnjimi	 so	 bili	 nekateri	 preprosto	
ljudski,	kakor,	na	primer,	 striženje	ovac,	o	 čemer	
govori	že	1.	Mojzesova	knjiga	(31,19;	38,12).	To	je	
bilo	je	na	začetku	poletja	in	je	pomenilo	blagoslov	
ovčjih	čred	in	priliko	za	veselo	pojedino.	Purím,	ki	
so	ga	praznovali	14.	adárja	(konec marca po našem 
koledarju),	je	bil	tudi	priložnost	za	zabavo	ob	pravem	
pustovanju	z	vozovi	in	maskami,	kakor	je	še	danes	
v	Izraelu;	kaj	ni	spominjal	na	očitno	previdnosten	
dogodek	ob	veliki	nevarnosti,	ki	je	grozila	Božjemu	
ljudstvu,	ko	 je	Ahasvérjev	zlobni	minister	Hamán	
snoval	njegovo	uničenje	in	ko	je	lepi	Esteri	po	Mor
dohajevem	nasvetu	uspelo	zapeljati	kralja	in	uničiti	
preganjalca?	Medtem	ko	so	na	ta	praznik	v	shodnicah	
brali	Esterino	knjigo,	ki	pripoveduje	o	teh	dogodkih,	
so	navzoči	vedno	izbruhnili	v	navdušeno	odobrava

nje.	Na	predvečer,	13.	adárja,	so	zares	pobožni	Judje	
obhajali	drug	praznik,	Nikánorja,	ki	je	spominjal	na	
neko	drugo	zmago,	na	zmago	Juda	Makabejca	nad	
sirskim	generalom	tega	imena	(1	Mkb	7;	2	Mkb	15).	
V	Modeínu,	mestu	Hazmonejcev,	so	prižgali	ogenj,	ki	
so	ga	tekači	odnesli	na	štiri	kraje	Obljubljene	dežele	
(danes	prižgo	ogromen	sedmeroramni	svečnik,	ki	ga	
sestavlja	sedem	gorilcev,	v	katerih	gori	nafta	iz	polja	
Hélec).	S	še	enim	zimskim	praznikom	so	se	spomi
njali	nekega	drugega	dogodka	iz	osvobodilne	vojske:	
s	praznikom	Posvetitve.	Spominjali	so	se,	kako	je	
Juda	Makabejec	 očistil	 tempelj,	 ki	 ga	 je	 oskrunil	
Antioh	IV.	Epifan.	Razsvetlili	so	hiše,	prepevali,	ple
sali	na	ulicah,	igrali	na	harfo	in	cimbale.	Po	preroku	
Ageju,	ki	je	v	drugem	poglavju	svoje	knjige	nazna
nil	za	štiriindvajseti	dan	devetega	meseca	posebno	
očiščevanje,	so	za	praznovanje	določili	ta	dan,	kar	
približno	odgovarja	24.	decembru,	božični	vigiliji	…
Mnogo	bolj	 slovesni	obredi	pa	so	bili	na	velike	

praznike,	posebno	na	“tri	vélike	–	šalóš regalím”):	
Veliko	noč,	Binkošti	in	Véliki	spravni	dan.	Najstarejši	
je	bil	praznik	prvih	sadov	ali	žetve,	ki	so	ga	imeno
vali	“praznik	tednov”,	saj	pravi	5.	Mojzesova	knjiga:	
»Štej	 sedem	 tednov;	 ob	 času,	 ko	pride	 srp	prvič	
nad	žito,	začni	šteti	sedem	tednov!	Potem	obhajaj	
praznik	tednov	za	Gospoda,	svojega	Boga,	s	prosto
voljnimi	darovi	svoje	roke;	daj	primerno	temu,	kakor	
te	je	blagoslovil	Gospod,	tvoj	Bog!«	(16,9-10).	Pa	
ne	samo	s	časnimi	dobrinami!	Spominjali	so	se	tudi	
slavnega	dneva,	ko	jim	je	bila	dana	Postava	na	gori	
Sinaj.	Postava	je	bila	dana	Mojzesu	petdeset	dni	po	
izhodu	iz	Egipta	(prim.	2	Mz	19,1-16),	kar	je	približno	
sedem	tednov.	Samo	po	sebi	je	prišlo	do	poenotenja	
obeh	praznikov,	število	petdeset	v	grščini	(pentékon-
ta)	pa	je	dalo	izraz,	s	katerim	se	praznik	v	nekaterih	
jezikih	označuje	 (angleško: Pentecost, francosko: 
Pentecôte, italijansko: Pentecoste);	uporabljajo	pa	
tudi	judovsko	ime	Hasarta,	kar	pomeni	zbiranje.	Na	
ta	dan	je	bilo	namreč	eno	tistih	ogromnih	zbiranj	v	
Jeruzalemu.	Praznik	je	bil	poudarjeno	vesel	in	je	ob	
darovanju	kruha	in	drugih	daritev	goreče	duše	vo
dil	k	premišljevanju	vélikih	dogodkov	Mojzesovega	
razodetja.	Na	binkošti	bodo	tudi	Jezusovi	apostoli,	
zbrani	ob	drugem,	še	višjem	razodetju,	postali	priče	
čudeža,	kjer	se	bodo	srečali	z	delom	Svetega	Duha	
samega:	ob	silovitem	viharju,	velikem	šumu	in	pri
kazanju	ognjenih	jezikov	nad	vsakim	od	njih,	bodo	
binkošti	od	tedaj	praznik	rojstva	Kristusove	Cerkve.

Roš Hašanah – novo leto

Jom Kippúr – spravni dan
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

X.
STRAH PRED BOGOM

Pri	zdravljenju	govorimo	že	doglo	o	ekleziogenih	
nevrozah,	torej	o	duševnih	boleznih,	ki	jih	povzroči	
cerkvena	vzgoja.	Pri	teh	značilno	religioznih	nevro
zah	odigrava	strah	pred	Bogom	pomembno	vlogo.	
Terapevt	Tilman	Moser	je	v	svoji	knjigi	“Zastrupitev	
z	Bogom”	obračunal	z	Bogom	svojega	evangeličan
sko	zaznamovanega	otroštva,	z	Bogom,	ki	povzroča	
strah.	Govori	o	bolezni	Boga,	ki	mu	je	bila	vcepljena	
v	otroštvu.	Najhujši	je	bil	strah	pred	Bogom,	ki	vse	
vidi,	ki	opazuje	vsako	misel	in	obsodi	vse,	kar	ne	
ustreza	njegovim	zapovedim.	To	je	bil	Bog,	ki	je	pre
povedoval	vse,	kar	je	otroku	pripravljalo	veselje.	Pri	
vsem,	kar	je	počel,	ga	je	spremljalo	vprašanja:	Kaj 
bi rekel k temu ljubi Bog?	In	kot	otrok	je	imel	vselej	
vtis,	da	tej	zahtevi	ne	more	ugoditi.	Če	je	Bog	videl	
vse,	kar	se	mu	je	dogajalo,	potem	bi	mogel	biti	le	
pogubljen.	Njegov	strah	je	bil	povezan	z	občutkom	
zavrženosti	in	z	močnimi	občutki	krivde.	Pred	Bo
gom,	ki	je	poznal	najgloblje	skrivnosti	njegove	duše,	
ni	mogel	obstati.	Počutil	se	je	majhnega	in	krivega,	
zavrženega	in	obsojenega.	Tako	je	vodil	strah	pred	
Bogom	 obenem	 k	 sovraštvu	 do	 samega	 sebe,	 h	
klečeplaznosti	in	k	mučnemu	dvomu	o	samem	sebi.
Kakor	Tilmanu	Moserju	je	tudi	mnogim,	ki	jim	je	

bil	Bog	posredovan	kot	nenehni	nadzornik	in	opa
zovalec,	ki	bedi	nad	vsemi	dejanji	in	mislimi	in	jih	
vnaša	v	svojo	“veliko	knjigo”.	Takšne	podobe	Boga	
porajajo	strah.	Večinoma	so	starši	svojo	nesposob
nost	pri	vzgoji	otrok	nadomestili	s	tem,	da	so	grozili	
z	Bogom,	ki	bo	otroka	kaznoval,	če	ne	bo	priden.	
Še	celo	ko	smo	otroške	podobe	Boga	že	dolgo	tega	
prerasli,	 se	 ti	 globoko	 zasidrani	 strahovi,	 da	 smo	
nenehno	 opazovani	 in	 obsojani,	 pojavljajo	 vedno	

znova.	Takšne	podobe	Boga	niso	bile	posredovane	
kar	tako,	temveč	vedno	v	okolju	nekega	družinske
ga	položaja.	Bog	je	bil	podaljšana	kaznovalna	roka	
očeta.	Strah	povzročujoča	podoba	Boga	je	bila	del	
s	strahom	prežete,	avtoritarne	vzgoje.	In	tako	se	je	
ta	podoba	Boga	zarila	globoko	v	otroško	dušo.
Večkrat	pa	takšne	podobe	Boga	niso	posredovali	

le	starši,	temveč	tudi	številni	pridigarji,	ki	so	grozili	
z	Bogom-sodnikom,	ki	je	strog	in	kaznuje.	Vsekakor	
so	mogle	takšne	pridige	pri	ljudeh,ki	so	bili	k	temu	
nagnjeni	že	po	svoji	vzgoji,	izzvati	strah.	Kdor	je	v	
svoji	vzgoji	pridobil	dovolj	zaupanja,	ta	takšnim	pri
digam	ni	pripisoval	posebne	teže.	Mnogi	duhovniki	so	
nedvomno	hoteli	z	oznanjevanjem	Boga,	ki	vse	vidi	
in	vse	nadzira,	izvajati	nad	ljudmi	premoč.	Strahove	
vernikov	so	izkoriščali,	da	bi	jih	delali	majhne	in	od
visne.	Toda	pridiga	sama	ne	more	biti	vzrok	strahu	
pred	Bogom.	Ta	je	vselej	tudi	v	lastni	osebi,	kajti	
podoba samega sebe je tesno povezana s podobo 
Boga.	Sporočilo	Boga,	ki	obsoja,	 straši	predvsem	
tistega,	 ki	 neprenehoma	 obsoja	 samega	 sebe,	 ki	
kaznuje	samega	sebe,	če	ravna	proti	normam	star
šev.	In	končno	je	strah	pred	Bogom	vedno	povezan	
tudi	s	strahom	pred	samim	seboj	in	z	dvomljivimi	
težnjami	 lastne	duše:	ker	se	bojim	samega	sebe,	
usmerjam	ta	strah	tudi	na	Boga.	O	tej	zvezi	se	splača	
razmišljati	naprej.
Eden	izmed	vzrokov	tega	strahu	pred	Bogom	je	

gotovo	izkušnja	lastne	manjvrednosti.	Preden	začne
mo	živeti	svoje	življenje,	ugotovimo,	da	so	drugi	bolj	
obdarjeni	kot	mi,	da	imajo	boljše	osnove	za	življenje	
kot	mi.	Primerjamo	se	z	drugimi	in	se	bojimo,	da	se	
bomo	v	primerjavi	z	njimi	slabo	odrezali.

l               l               l

Sveto	pismo	pozna	izrazite	zgodbe	o	tem	strahu.	
Ta	 je	 zapeljal	 Kajna	 k	 temu,	 da	 je	 svojega	brata	
Abela	ubil.	Ni	se	mogel	sprijazniti,	da	je	Bog	Abelovo	
daritev	sprejel,	njegove	pa	ne.	Tako	je	strah	pred	

Bogom	često	strah,	da	mu	ne	bi	zadoščali.	Pri	tem	
ni	 vselej	 jasno,	 če	 so	 zahteve,	 ki	 jih	 ne	moremo	
vselej	 izpolniti,	 lastne	ali	 Božje	 zahteve.	Ta	 strah	
pred	Bogom,	 ki	 izhaja	 iz	 lastne	manjverdnosti	 in	
negotovosti,	ima	Jezus	pred	očmi	v	svoji	znameniti	
priliki	o	talentih.
Nek	mož,	 ki	 gre	 na	 potovanje,	 pokliče	 svoje	

služabnike	in	jim	zaupa	svoje	premoženje.	Enemu	
da	 pet,	 drugemu	 dva	 in	 poslednjemu	 en	 talent.	
Prva	 dva	 gresta	 in	 gospodarita	 z	 lastnimi	 talenti.	
Podvojita	jih.	Tretji	pa	gre	in	svoj	talent	zakoplje.	
Namesto	da	bi	gledal	na	darove,	ki	jih	je	prejel,	gleda	
na	oba	sohlapca.	In	tu	 ima	vtis,	da	je	prikrajšan,	
da	nima	prav	nobene	možnosti,	da	bi	ju	s	svojim	
gospodarjenjem	presegel.	Občutek	manjvrednosti	
rodi	strah.	Tega	straju	bi	nas	mogel	rešiti	le	pogled	
na	Boga,	ki	nas	je	obdaril	z	življenjem	in	darovi,	ki	
jih	imamo.	Toda	kakor	hitro	se	začnemo	primerjati	
z	drugimi,	se	nam	zazdijo	tudi	ti	darovi	nezadostni.	

Kajn ubije Abela
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Kako	moramo	razumeti	Jezusovo	terapijo	stra
hu?	 Psihoterapevt	 in	 teolog	 Eugen	Drewermann	
vidi	Jezusovo	poglavitno	željo	v	tem,	»da	se	v	vsej	
naši	življenjski	drži	pred	Bogom	ne	bi	vedno	znova	
vračali	k	strahu,	zato	nas	Jezus	roti	z	besedami,	ki	
naj	nam	vlijejo	božji	strah,	da	bi	nas	pred	Bogom	ne	
bilo	več	strah.	Gre	za	popolnoma	dvoumno	logiko,	
ravno	tako,	kakor	če	bi	stepski	požar	gasili	z	novim	
ognjem.«	Jezus	torej	preganja	strah,	ko	opisuje	nje
gove	končne	posledice.	Ko	pretirava,	razrešuje	strah.
Neki	prijatelj	psiholog	mi	je	pripovedoval,	da	je	

poskušal	prej	stranke,	ki	so	si	prizadejale	hudo,	vse
lej	opogumljati.	Prigovarjal	jim	je:	»Glejte,	v	življenju	
ste	vendar	že	nekaj	naredili.	Našli	ste	pogum,	da	
ste	prišli	na	zdravljenje.	Saj	hočete	vendar	delati	
na	sebi.«	Toda	čim	bolj	je	poskušal	nastopiti	proti	
razvrednotenju	samega	sebe,	toliko	več	napak	so	
stranke	odkrile	na	sebi.	Nastali	so	brezkončni	po
govori,	ki	niso	vodili	nikamor.	Na	nekem	delovnem	
seminarju	se	je	pa	naučil	druge	metode:	če	si	kdo	

očita	zlo,	ga	 je	 treba	v	 tem	podpreti.	Ta	način	 je	
preizkusil,	in	sicer	s	presenetljivimi	rezultati.	Neka	
žena	mu	je,	na	primer,	rekla,	da	je	popolnoma	slaba.	
Da	je	brezsrčna	mati,	ki	je	svoje	otroke	zanemarjala.	
Zdravnik	jo	je	v	tem	še	podprl:	»Resnično	je	hudo,	
kar	pravite.	Otrokom	ne	dajete,	kar	potrebujejo.«	
Odziv:	žena	se	je	naenkrata	vzravnala	in	menila,	da	
je	vendar	povsem	nerealno,	da	se	dela	tako	slabo.	
Torej	vidimo:	ko	ji	je	zdravnik	potrdil	njene	nega
tivne	 izjave,	 je	naenkrat	pomislila	na	 lastno	moč.	
Čimbolj	bi	ji	bil	zdravnik	prikazoval	njeno	moč,	tem	
bolj	 bi	 se	 obračala	 k	 svojim	 slabostim.	V	načinu,	
kako	Jezus	pripoveduje	to	priliko,	moremo	vseskozi	
razumeti	takšno	protislovno	zdravstveno	ukrepanje.	
Medtem	ko	Jezus	razmišlja	o	posledicah	strahu	in	jih	
kaže	svojim	poslušalcem,	jih	vzpodbuja,	da	bi	strah	
opustili	in	tvegali	stopiti	na	pot	zaupanja.
Seveda	prilika	o	zaupanih	talentih	ne	ponuja	no

benega	patentnega	recepta	proti	strahu	pred	Bogom.	
Če	je	strah	preglobok,	je	potrebna	dolga	pot,	da	bi	ga	

l               l               l

Tretji	hlapec	torej	svoj	talent	zakoplje,	ker	se	boji,	
da	bi	kaj	od	njemu	zaupanega	denarja	izgubil.	Toda	
ravno	s	tem	stori	največjo	napako.	Ko	je	s	svojim	
zakopanim	talentom	poklican	k	svojemu	gospodu,	
razloži	razlog	svojega	ravnanja:

»Gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, 
kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi razsul. Zbal sem 
se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, 
tu imaš, kar je tvojega!« (Mt 25,24b-25).
Ker	se	je	tretji	hlapec	bal	ovrednoten	ja	svojega	

ravnanja,	je	svoj	talent	skril.	Na	ta	način	ni	mogel	
izgubiti	 ničesar.	 V	 priliki	 ni	 povedano,	 kako	 bi	 se	
odzval	gospod,	če	bi	hlapci	pri	svojem	gospodarjenju	
zapravili	 vse.	 Prvima	 dvema	ni	 bil	 poplačan	 njun	
uspeh,	ampak	njuno	zaupanje,	da	sta	s	tem,	kar	jima	
je	zaupal	gospodar,	ravnala	ustvarjalno.	Le	kdor	se	
spusti	v	tveganje,	more	talente	podvojiti.	Tveganje	
pa	 pomeni,	 da	 lahko	 tudi	 izgubim.	 Tretji	 hlapec	
noče	izgubiti.	Njemu	gre	najprej	za	to,	da	bi	bil	pred	
gospodarjem	korekten	 in	brez	napak.	Obrnjeno	na	
religiozno-bivanjski	 položaj:	 boji	 se,	 da	 bi	 ga	 Bog	
obsodil,	ker	je	naredil	nekaj	napačnega.	Iz	strahu,	
da	 bi	 odpovedal,	 raje	 ne	 naredi	 prav	 nič.	 Toda	 s	
takšnim	strahom	bomo	stali	na	koncu	pred	Bogom	
praznih	rok.	Prav	ničesar	ne	bomo	mogli	pokazati.
Tretji	hlapec	vidi	v	Bogu	strogega	Gospoda.	Ker	

je	strog	ta,	je	strog	do	sebe	tudi	hlapec.	Podoba	o	
samem	sebi	in	podoba	Boga	sta	si	podobni.	Božja	
strogost	ustvarja	v	hlapcu	ne	le	strogost	do	samega	
sebe,	temveč	tudi	napadalnost.	V	besedah,	s	kate
rimi	vrača	hlapec	gospodarju	denar	(»...vem,	da	si	
trd	človek	...	glej,	tu	imaš,	kar	je	tvojega«),	čutimo	
še	napadalnost	nasproti	Bogu,	pa	tudi	napadalnosti	
proti	samemu	sebi.	Ta	tretji	hlapec	je	ravnal	s	seboj	
trdo.	Nič	si	ni	dovoljeval.	Izkopal	je	v	zemljo	luknjo	
in	vanjo	 skril	 denar	 svojega	gospodarja.	 Jezus	bi	
pričakoval	ustvarjalno	gospodarjenje	s	talenti.	Psi
hološko	razloženo:	hlapec	ni	bil	prijazen	do	svojega	
življenja.	Zakopal	ga	je.	V	njem	ne	more	zacveteti	
nič.	On	hira.	Samega	sebe	ovira	pri	življenju.	Da,	

greni	si	življenje.	Napadalnost	do	samega	sebe	in	
napadalnost	proti	 strogemu	Bogu,	oboje	mu	pre
prečuje	živeti.
Jezusovo	prigovarjanje	strahu	tretjega	hlapca	ne	

razreši.	Mnogi	bralci	Svetega	pisma	se	 jezijo	nad	
trdim	 odzivom	 gospodarja:	 »Gospodar	 pa	mu	 je	
odgovoril:	 ‘Malopridni	
in	 leni	 služabnik!	 Ve
del	si,	da	žanjem,	kjer	
nisem	sejal,	in	zbiram,	
kjer	nisem	razsul.	Zato	
bi	moral	dati	moj	denar	
menjalcem	in	ob	vrnit	vi	
bi	jaz	prejel	svojo	last-
nino z obrestmi. Vze
mite	mu	torej	talent	in	
ga	dajte	tistemu,	ki	jih	
ima	deset;	kajti	vsake
mu,	ki	ima,	se	bo	dalo	
in	bo	imel	obilo,	tistemu	
pa,	ki	nima,	se	bo	vzelo	
tudi	to,	kar	ima.	Neupo
rabnega	služabnika	pa	
vrzite	 ven	 v	 najzuna
njejšo	temo.	Tam	bo	jok	
in	škripanje	z	zobmi.’«	
(Mt	25,26-30).	Tukaj	Jezus	opisuje	posledice	stranu	
tretjega	hlapca.	Kdor	živi	iz	tega	strahu,	bo	ostal	na	
koncu	praznih	rok.	Vzeto	mu	bo	celo	to,	kar	je	poln	
strahu	zakopal.	Če	se	bo	držal	podobe	takega	Boga,	
ki	ustvarja	strah,	bo	postalo	njegovo	življenje	prava	
tema.	V	njegovem	življenju	ne	bo	več	nobene	luči	
in	nobenega	veselja.	Njegovo	življenje	bo	postalo	
jok	in	škripanje	z	zobmi.	To	je	treba	razumeti	tudi	
dobesedno:	kdor	bi	 rad	pred	Bogom	nadziral	 vse	
svoje	občutke	in	misli,	svoje	strasti	in	dejanja,	tega	
bo	ponoči	mučilo	vse,	kar	je	podnevi	hotel	potlači
ti.	Podobo	bi	lahko	vzeli	celo	povsem	otipljivo:	ko	
poskuša	potlačeno	zadušiti,	v	svojih	sanjah	škripa	
z zobmi.

Talent je
zakopal
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ugledali	in	mu	odvzeli	njegovo	moč.	Toda	prilika	nam	
nakaže	vsaj	smer,	v	kateri	bi	moglo	priti	do	ozdrav-
ljenja.	Jezus	nas	hoče,	tako	Eugen	Drewermann,	s	
svojimi	izzivajočimi	besedami	osvoboditi	utvare,	»da	
nismo	dovolj	dobri,	ne	dovolj	vredni,	da	ne	smemo	
zaupati	življenju.«	In	na	poslušalce	te	prilike	naslavlja	
vprašanje:	»Česa	bi	se	morali	bati,	razen	da	zaradi	
močnega	strahu	na	koncu	samega	sebe	uničite?	Če	
gledamo	 z	Božje	perspektive,	 si	 te	 vsemogočnosti	
strahu	nismo	zaslužili.«	Da	bi	nas	ta	trajni	strah	ne	
obvladal,	nas	Jezus	vabi,	da	zavržemo	svoj	strah.	To	
priliko	je	povedal,	»da	bi	prignal	strah	do	tiste	vzvišene	
točke,	na	kateri	postane	začarani	krog	brezsmiselnosti	
strahu	jasen	in	premagljiv«	(Drewermann).
V	 pogovoru	mi	mnogi	 pripovedujejo	 o	 svojem	

strahu	pred	Bogom.	V	takšnih	primerih	ne	poskušam	
odgovarjati	 s	 tistimi	 besedami	 Svetega	 pisma,	 ki	
govorijo	o	ljubečem	Bogu.	Takšno	prepričevanje	ne	
bi	obrodilo	ničesar.	V	pogovoru	skušam	predvsem	
odkriti,	česa	se	zares	boji	sogovornik.	Je	to	strah	
pred	lastno	manjvrednostjo,	strah	pred	napadalnimi	

močmi,	ki	dremljejo	v	njem,	ali	pa	je	to	strah	pred	
opazujočim	 in	 nadzirajočim	 Bogom?	 Ali	 pa	 je	 to	
strah	pred	premočnimi	liki	staršev,	ki	jih	je	prestavil	
v	Boga?	Zato	sprašujem:	»Kako	se	čuti	tvoj	strah	
pred	Bogom?	Poznaš	ta	strah	tudi	sicer?	Te	je	strah	
pred	samim	seboj?«	Včasih	pogovor	strah	pojasni	
in	ga	omeji.	Včasih	pa	pogovor	tudi	zastane.	Drugi	
se	trdno	oklepa	svojega	strahu	pred	Bogom.	Takrat	
sprašujem:	»Kaj	 imaš	od	tega,	da	se	bojiš	Boga?	
S	kakšnim	namenom	to	delaš?«	To	vprašanje	mo
jega	sogovornika	zamaje	in	neredko	sproži	v	njem	
napadalnost.	Toda	kar	naenkrat	se	znajde	v	podobi	
tretjega	hlapca.	V	resnici	ima	od	tega	neko	korist,	
ko	odklanja	odgovornost	za	svoje	življenje	in	dolži	
Boga,	da	je	bil	njegov	začetek	slabši	kot	pri	drugih.	
Za	 to,	da	se	njegov	 talent	ne	pomnožuje,	 je	kriv	
Bog	in	ne	on.	Medtem	ko	sogovornika	–	podobno	kot	
Je	zus	–	soočim	z	njegovim	vedenjem	in	njegovimi	
najglobljimi	nameni,	ga	povabim,	da	iz	svoje	podobe	
črta	strah	pred	Bogom	in	se	napoti	na	pot	zaupanja.	
Le	ta	pot	vodi	k	Bogu,	ki	ga	je	oznanjal	Jezus.

Tisto	 nedeljsko	 jutro	 je	 bilo	mogoče	 prijetno	
hladno,	srce	Marije	Magdalene	pa	skrajno	nemirno.	
Zarana	je	tudi	njo	gnalo	h	grobu	k	neki	pokopani	
Ljubezni,	ki	 je	ne	bo	mogla	nikdar	pozabiti.	Toda	
grob	je	prazen	in	zdaj	Marija	joka.	Onile	vrtnar	bi	
utegnil	biti	vsega	kriv.	Pa	se	izkaže,	da	je	prav	on	
Rabuni	(prim.	Jn	20,11-17).
Kako	da	se	je	Vstali	dal	najprej	prepoznati	že

nam?	Saj	 ene	 same	 ženske	 ni	 bil	 sprejel	 v	 zbor	
svojih	učencev,	niti	med	onih	dva
insedemdeset	ne,	ki	jih	je	razposlal	
na	vse	kraje.	Pri	zadnji	večerji	jih	
ni	bilo.	Spreminjati	kruh	in	vino	v	
njegovo	Telo	in	Kri	jim	v	takratnih	
okoliščinah	ni	naklonil.	Zavezovati	
in	 razvezovati	 postavo,	 odpuščati	
grehe,	je	pridržal	za	moške.
Ni	pa	se	branil	ženske	skrbi	 in	

nežnosti.	Marta	mu	 je	 v	 Betaniji	
bogve	 kolikokrat	 postregla.	 Bilo	
mu	je	ljubo,	da	mu	grešnica	mazili	
glavo	in	briše	noge	z	bujnimi	in	le
pimi	lasmi.	Samarijanki	je	kar	sam	
rekel,	naj	mu	zajame	vode.
Tudi	naklonjenost	je	kdaj	izkazal	

ženskam.	Materi	na	ljubo	je	napra
vil	prvi	čudež.	Ozdravil	je	krvotočno	
ženo.	Obudil	je	Jairovo	hčer.	Zavzel	
se	je	za	javno	grešnico.	Ogovoril	 je	 jeruzalemske	
žene,	ko	bi	jih	bil	mirno	lahko	prezrl,	saj	je	komaj	
zmagoval	svoj	križev	pot.
Zdaj	pa,	poveličan	in	nezemeljski,	izbere	ravno	

žene	za	prve	oznanjevalke	vstajenja.	Ob	prispodobi	
poveličanja	na	gori	Tabor	pa	ni	mislil	nanje.
Kako	 naj	 razumemo	 Jezusovo	 naklonjenost	 do	

Berta Golob

VIK IN KRIK
ženske?	Ali	ni	nekaj	nasprotja	v	tem,	da	se	odloči	
roditi	 iz	žene,	da	izbere	žensko	za	prvo	naznanilo	
vstajenja,	ne	sprejme	pa	je	v	duhovniško	službo?
Feministke	s	krščanskim	predznakom	ženejo	vik	

in	krik.	Ne	zaletavajo	se	neposredno	Vanj,	puščice	
usmerjajo	v	njegovo	Cerkev.	Saj	zdaj	ta	odvezuje	
in	zavezuje,	ta	ima	v	rokah	škarje	in	platno.	Ta	jih	
odriva	na	rob.	A	bo	že	videla	in	že	vidi!	Kot	da	ženska	
ne	bi	mogla	biti	župnik	ali	pa	škof.	Ali	ni	že	zdavnaj	

nekoč	vladala	celo	neka	papežinja?
Pa smo tam. Še raste drevo spo

znanja,	drevo	dobrega	in	zlega.	Še	
se	 niso	 polegli	 apetiti	 “biti	 kakor	
Bog”.	Še	se	plazi	kača.	Nenavadno	
slastno	jabolko	ponuja.	Toda	stvar	
je	kaj	preprosta.	Gre	samo	za	to,	ali	
dopustimo	Jezusu	njegovo	odloči
tev	ali	pa	je	ne.	Če	jo,	spoštujemo	
njegovo	svobodno	voljo.	Če	je	ne,	
uveljavljamo	svoj	napuh.
Je	moški	 privilegiran,	 ker	 sme	

biti	duhovnik?	Gledano	z	očmi	ne-
voščljivosti,	je.	Toda	le	kako	se	po	ču-
tijo	angeli,	čista	duhovna	bitja,	ker	
jim	ni	zaupana	duhovniška	vloga?	
Kdaj	se	bodo	odločili	za	upor?	Vzor
nika	vendar	imajo.
Velika	noč	z	vstajenjem	je	pre

velika	milost	 za	vse	 ljudi	vseh	časov,	da	bi	 smeli	
spričo	nje	s	človeškimi	merili	soditi	o	božjih	odloči
tvah.	Odrešenik	pa	je	tisti	“vrtnar	človeške	duše”,	
ki	z	enako	ljubeznijo	pokliče:	»Peter!«	in	»Marija!«
Bog	nam	po	Tomažu	Kempčanu	dovolj	pomenljivo	

sporoča:	Kar	ti	dajem,	je	moje,	in	če	ti	kaj	vzamem,	
nisem	tvojega	vzel.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

VELIKI TEDEN
S	cvetno	nedeljo	začnenjamo	veliki	teden	–	sredi

šče	vsega	liturgičnega	leta	–,	v	katerem	spremljamo	
Jezusa	 v	 njegovem	 trpljenju,	 smrti	 in	 vstajenju.	
Kaj	nam	lahko	dà	doživljanje	velikega	tedna?	Kaj	
pomeni,	slediti	Jezusu	na	njegovi	poti	na	Kalvarijo	
do	križa	in	vstajenja?	Za	časa	svojega	zemeljskega	
poslanstva	 je	 Jezus	 prehodil	 ceste	 Svete	 dežele,	
poklical	dvanajst	preprostih	ljudi,	da	so	bili	z	njim,	
z	njim	doživljali	njegovo	pot	in	nadaljevali	njegovo	
poslanstvo.	Izbral	jih	je	iz	ljudstva,	ki	je	bilo	polno	
vere	v	obljube.	Govoril	je	vsem	brez	razlike,	viso
kim	in	nizkim,	mlademu	bogatašu	in	ubogi	vdovi,	
mogočnim	in	slabotnim.	Izkazoval	je	usmiljenje	in	
Božje	 odpuščanje,	 ozdravljal	 je,	 tolažil,	 razumel,	
dajal	upanje.	Vsem	je	prinesel	navzočnost	Boga,	ki	
se	zanima	za	vsakega	moža	in	vsako	ženo,	kakor	
to	počneta	dober	oče	in	dobra	mati	za	vsakega	od	
svojih	 otrok.	 Bog	 ni	 čakal,	
da	bi	mi	prišli	k	njemu;	on	
je	prišel	k	nam	brez	računi
ce,	brez	meja.	Tak	je	Bog:	
vedno	 on	 stori	 prvi	 korak,	
vedno	on	stopi	do	nas.	Jezus	
je	 doživljal	 stvarnosti	 pov
prečnega	človeka:	zasmilila	
se	mu	je	množica,	ki	se	je	
zdela	kot	ovce	brez	pastirja;	
jokal	je	spričo	trpljenja	Mar
te	in	Marije	ob	smrti	njunega	
brata	Lazarja;	cestninarja	je	
poklical	za	svojega	učenca;	
doživel	je	celo	izdajo	svoje
ga	 prijatelja.	 V	 njem	 nam	
je	 Bog	 dal	 gotovost,	 da	 je	
z	nami,	da	je	sredi	med	nami.	»Lisice	imajo	brloge	
in	ptice	neba	gnezda,«	je	rekel,	»Sin	človekov	pa	
nima,	 kamor	 bi	 glavo	 naslonil«	 (Mt	 8,20).	 Jezus	
nima	doma,	ker	smo	njegov	dom	ljudje,	mi.	Njegovo	
poslanstvo	 je	odpreti	 vrata	Bogu,	biti	 navzočnost	
Božje	ljubezni.
V	velikem	tednu	doživljamo	vrhunec	te	poti,	tega	

načrta	ljubezni,	ki	teče	skozi	vso	zgodovino	odnosov	
med	Bogom	in	človeštvom.	Jezus	gre	v	Jeruzalem,	
da	bi	storil	zadnji	korak,	ki	povzema	vse	njegovo	
bivanje:	daruje	se	do	kraja,	nič	ne	ohrani	zase,	niti	
svojega	življena.	Pri	zadnji	večerji	s	svojimi	prijatelji	
razdeli	kruh	in	kelih	“za	nas”.	Božji	Sin	se	nam	da
ruje,	izroči	v	naše	roke	svoje	telo	in	svojo	kri,	da	bi	
bil	vedno	z	nami,	da	bi	živel	med	nami.	Ne	upira	se	
niti	v	getsemanskem	oljčnem	gaju,	niti	pred	Pilatom,	
ampak	se	daruje.	Je	trpeči	Služabnik,	ki	se	daruje	
do	 smrti,	 kakor	 ga	 je	 napovedala	 Izaijeva	 knjiga	
(prim.	Iz	53,12).
Jezus	ne	doživlja	te	ljubezni,	ki	vodi	v	darovanje,	

na	pasiven	način,	 ali	 kot	 neko	neizogibno	usodo.	
Sicer	ne	skriva	svojega	globokega	človeškega	vzne

mirjenja	spričo	nasilne	smrti,	toda	prepusti	se	Očetu	
z	vsem	zaupanjem.	Jezus	se	je	prostovoljno	prepustil	
smrti,	da	bi	odgovoril	ljubezni	Boga	Očeta	v	popolni	
edinosti	z	njegovo	voljo,	da	bi	pokazal	svojo	ljubezen	
do	nas.	Na	križu	je	Jezus	tisti,	»ki	me	je	vzljubil	in	
daroval	zame	sam	sebe«	(Gal	2,20).	Vsakdo	izmed	
nas	lahko	reče:	Ljubil	me	je	in	daroval	samega	seba	
zame.	Vsakdo	lahko	izreče	ta	“zame”.
Kaj	pomeni	vse	to	za	nas?	Pomeni,	da	je	to	tudi	

moja,	tvoja,	naša	pot.	Doživljati	veliki	teden	sledeč	
Kristusu	 ni	 samo	 ganjenost	 srca.	Doživljati	 veliki	
teden	sledeč	Kristusu	pomeni	naučiti	se	stopiti	ven	
iz	lastnega	jaza,	da	bi	šli	naproti	drugim,	da	bi	šli	na	
obrobje	bivanja,	da	bi	se	premaknili	v	smeri	naših	
bratov	in	sester,	predvsem	tistih,	ki	so	najbolj	daleč,	
tistih,	ki	so	pozabljeni,	tistih,	ki	so	najbolj	potrebni	
razumevanja,	tolažbe,	pomoči.	Toliko	potrebe	je,	po

nesti	živo	navzočnost	usmi-
ljenega	Kristusa,	 bogatega	
v	ljubezni!
Živeti	veliki	teden	je	vsto

piti	v	Božjo	logiko,	v	logiko	
križa,	ki	ni	v	prvi	vrsti	logika	
bolečine	 in	 smrti,	 ampak	
lo	gika	 ljubezni	 in	 daru,	 ki	
sam	po	sebi	prinaša	življe
nje.	Pomeni	vstopiti	v	logiko	
evan	gelija.	Slediti	Kristusu,	
spremljati	ga,	ostati	z	njim,	
zahteva	“iti	ven”.	Iti	ven	iz	
samega	sebe,	 iz	načina	ži
vljenja,	ki	utruja	in	je	vedno	
enako,	iti	ven	iz	skušnjave,	
da	bi	se	zaprli	v	svoje	usta

ljene	oblike,	ki	na	koncu	zapro	obzorje	Božje	ustvar
jalne	dejavnosti.	Bog	je	šel	ven	iz	samega	sebe,	da	je	
prišel	med	nas,	da	je	postavil	svoj	šotor	med	nami,	
da	bi	nam	prinesel	svoje	usmiljenje,	ki	odrešuje	in	
daje	upanje.	Če	mu	hočemu	slediti	in	ostati	z	njim,	
se	tudi	mi	ne	smemo	zadovoljiti	s	tem,	da	bi	ostali	
v	ogradi	devetindevedesetih	ovac,	ampak	moramo	
“iti	ven”,	iskati	z	njim	izgubljeno	ovco,	tisto	najbolj	
oddaljeno.	Zapomnite	si	dobro:	odpovedati	se	nam	
samim,	kakor	se	je	Jezus,	kakor	se	je	Bog	odpove
dal	samemu	sebi	v	Jezusu,	in	se	je	Jezus	odpovedal	
samemu	sebi	za	nas	vse.
Gotovo	bo	kdo	rekel:	»Saj	nimam	časa!«;	»Saj	

moram	opraviti	toliko	reči!«;	»Težko	je!«;	»Kaj	lah
ko	naredim	jaz	s	svojimi	šibkimi	močmi,	s	svojim	
grehom,	s	tolikimi	drugimi	rečmi?«	Pogosto	se	za
dovoljimo	s	kako	molitvijo,	z	občasno	razmišljeno	
nedeljsko	mašo,	s	kako	gesto	ljubezni,	nimamo	pa	
poguma,	odpovedati	se	samim	sebi,	da	bi	ponesli	
Kristusa.	Smo	nekako	podobni	svetemu	Petru.	Čim	
Jezus	začne	govoriti	 o	 trpljenju,	 smrti,	 vstajenju,	
darovanju	samega	sebe,	ljubezni	do	vseh,	ga	apostol	
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vzame	na	stran	in	ga	začne	oštevati.	Kar	je	Jezus	
rekel,	je	zamajalo	njegove	načrte,	se	zdi	nespreje
mljivo,	ogroža	varnost,	ki	si	jo	je	zgradil,	njegovo	za
misel	o	Mesiju.	Jezus	pa	pogleda	apostole	in	nameni	
Petru	eno	najtrših	besed	v	evangeliju:	»Poberi	se!	
Za	menoj,	satan,	ker	ne	misliš	na	to,	kar	je	Božje,	
ampak	na	to,	kar	je	človeško!«	(Mr	8,33).	Ne	po
zabite:	Bog	misli	vedno	usmiljeno.	Bog	je	usmiljen!	
Bog	misli	kakor	oče,	ki	pričakuje	povratek	sina	in	
mu	gre	naproti,	ko	ga	vidi	še	od	daleč	...	Kaj	to	po
meni?	Pomeni,	da	je	šel	vsak	dan	gledat,	če	se	sin	
že	vrača:	to	je	naš	usmiljeni	Oče.	To	je	znamenje,	
da	ga	je	pričakoval	v	srcu	na	terasi	svoje	hiše.	Bog	
razmišlja	kot	Samarijan,	ki	ni	šel	mimo	nesrečneža	
zgolj	z	usmiljenim	pogledom	ali	celo	pogledal	proč,	
ampak	mu	je	pomagal,	ne	da	bi	zahteval	povračilo,	
brez	vprašanja	če	je	Jud,	če	je	pogan,	če	je	Sama

rijan,	če	je	bogat,	če	je	reven:	nič	ne	vpraša.	Ne	
sprašuje	o	teh	rečeh,	nič	ne	zahteva.	Pomaga	mu:	
tak	je	Bog.	Bog	razmišlja	kakor	pastir,	ki	daje	svoje	
življenje	v	obrambo	in	rešitev	ovac.
Veliki	teden	je	čas	milosti,	ki	nam	ga	daruje	Go		spod,	

da	bi	odprl	vrata	našega	srca,	našega	življenja,	naših	
župnij	–	kako	boli	videti	toliko	zaprtih	cerkva	–	naših	
gibanj,	naših	organizacij,	da	bi	stopili	naproti	drugim,	
da	bi	se	jim	približali	in	prinesli	luč	ter	veselje	naše	
vere.	 Iti	 naproti!	 In	 to	 z	 ljubeznijo,	 z	 obzirnostjo	
Boga,	s	spoštovanjem	in	potrpežljivostjo	v	zavesti,	
da	mi	sicer	dajemo	svoje	roke,	svoje	noge,	svoje	
srce,	da	pa	je	Bog	tisti,	ki	vodi	vsako	naša	dejavnost	
in jo naredi rodovitno.
Vsem	voščim,	da	bi	živeli	te	dni	sledeč	Gospodu	v	

pogumu	in	da	bi	nosili	v	sebi	žarek	njegove	ljubezni	
vsem,	ki	jih	srečujemo.

Težko	je	spraviti	skupaj	nekaj	besed,	s	katerimi	
bi	 izrazil	množico	 občutkov,	 katere	mi	 je	 zbudila	
čudovita	odločitev	papeža	Frančiška,	da	bo	združil	
svetniško	razglasitev	dveh	papežev,	katerih	svetost	
sem	 lahko	osebno	 izkusil.	Svetost	papeža	 Janeza	
sem	doživljal	v	vsakdanjosti	njegovega	bivanja,	ko	
sem	bil	ob	njem;	skoraj	vdihoval	sem	jo.	Sveti	Janez	
Krizostom	je	izrazil	načelo,	ki	je	vedno	navdihovalo	
Angela	Roncallija:	modrost	in	preprostost	sta	višek	
filozofije.
Vse	življenje	se	je	skušal	držati	te	poti.	Kar	zadeva	

papeža	Janeza	Pavla	II.	se	z	veliko	ganjenostjo	spo
minjam	prvega	srečanja	z	njim	po	njegovi	izvolitvi.	
Odpeljal	me	je	v	kapelo	in	sva	dolgo	molila.	Ko	sva	
molitev	končala,	me	je	vprašal,	če	sem	zadovoljen,	
da	 sem	se	vrnil	 na	kraj,	 kjer	 sem	preživel	 važne	
trenutke.	Skoraj	izzivalno	sem	mu	rekel,	da	sem	na	
teh	krajih	preživel	 tudi	hude	 trenutke	 in	 trenutke	
trpljenja	ob	Janezu	XXIII.	Janez	Pavel	II.	pa	mi	je	
položil	roko	na	ramo	in	mi	rekel:	»Vsi	moramo	trpeti.	
Papež	Janez,	ki	je	bil	prerok,	je	moral	trpeti	zaradi	
svoje	zvestobe	Kristusu.	Toda	prej	ali	slej	se	bodo	
zavedeli:	bil	je	svetnik.«	Isto	mi	je	rekel	Pavel	VI.,	
ko	me	je	sprejel	v	sobi,	kjer	je	umrl	papež	Roncalli	
in	mi	zagotovil,	da	je	z	odprtim	srcem	sprejel	Go
spodovo	željo	prav	zato,	da	bi	nadaljeval	preroško	
delo,	ki	ga	je	začel	papež	Janez.
Srečen	sem,	da	je	bila	kanonizacija	papeža	Ron

callija	odločena	v	letu	vere,	njegove	velike	ljubezni.	
Nekega	dne	mi	je	zaupal:	»Nikdar	nisem	imel	verskih	
dvomov.	Sem	veder.«	 In	 zadovoljno	mi	 je	 prebral	
nekaj	zapiskov	iz	svoje	duhovniške	mladosti:	»Prvi	
zaklad	moje	duše	je	vera,	pristna	in	preprosta	vera	
mojih staršev in mojih dobrih starih staršev. Natan
čen	bom	in	strog	s	samim	seboj,	da	ne	bo	moja	vera	
na	noben	način	trpela	kake	škode«	(Dnevnik	duše,	

528).	»Težke	naloge	profesorja	bogoslovja,	ki	so	mi	
jih	naložili	predstojniki,	me	obvezujejo	misliti	ne	samo	
nase	 za	 čistost	 svoje	 vere,	 ampak	poskrbeti	 tudi,	
da	bo	iz	vseh	mojih	misli,	ki	jih	bom	zaupal	mladim	
klerikom	v	šoli,	iz	vsake	moje	poteze,	dihal	tisti	duh	
globoke	povezave	s	Cerkvijo	in	papežem,	kar	naj	jih	
podpira	in	vzgaja,	da	bodo	tudi	oni	tako	mislili.	Zato	
bom	dosleden	v	vseh	svojih	izrazih	in	bom	pazil,	da	
bom	posredoval	gojencem	tistega	duha	ponižnosti	in	
molitve	pri	svetem	študiju,	ki	razum	naredi	močnejši	
in	srce	velikodušnejše«	(prav	tam,	529).
Vsakomur,	ki	me	vpraša,	kateri	trenutek	se	mi	

je	11.	oktobra	1962,	ob	začetku	II.	vatikanskega	
koncila,	 najbolj	 vtisnil	 v	 spomin,	 odgovorim	 brez	
obotavljanja:	 »Izpoved	 vere	 papeža	 Janeza	 pred	
neizmerno	klečečo	in	molčečo	množico:	Jaz,	Janez,	
škof	katoliške	Cerkve,	verujem	v	enega	Boga	Očeta	
vsemogočnega.	Popolnoma	soglašam	z	razodetjem,	
učenjem	in	dokumenti	Matere	Cerkve.«	Zame	je	bil	
to	velik	nauk	in	danes	smo	poklicani	izpovedovati	
isto	vero,	ki	nas	dela	močne	in	pogumne,	in	ponav-
ljati,	kar	je	Janez	XXIII.	zatrdil	v	svojem	zadnjem	
pogovoru	 s	 kardinali	 na	 praznik	 svetega	 Jožefa	
1963:	 »Evangeljska	 sporočila,	 ki	 govore	 o	 njem,	
se	dobro	skladajo	z	ascetičnimi	ugotovitvami,	ki	so	
nastale	v	stoletjih:	Kdor	 ima	vero,	ne	trepeta,	ga	
ne	pokopljejo	dogodki,	ne	spravlja	v	strah	svojega	
bližnjega.	Ta	posebna	poteza	njegove	osebnosti	mi	
je	domača	in	mi	vliva	pogum.	Vedrina	moje	duše	
ponižnega	Gospodovega	 služabnika	 dobiva	 od	 tu	
neprestane	navdihe.	Ne	izvira	iz	nepoznavanja	ljudi	
in	zgodovine,	ne	zapira	oči	pred	resničnostjo.	Je	ve
drina,	ki	prihaja	od	Boga,	najmodrejšega	urejevalca	
človeških	tegob,	pa	naj	gre	za	odnos	do	izrednega	
dogodka	koncila,	ali	pa	za	redno	in	naporno	služenje	
vrhovnemu	vodstvu	Cerkve.«

Loris Capovilla

 MODROST IN PREPROSTOST
BL. JANEZ XXVIII.
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»Kristus	je	v	dneh	svojega	življenja	dvigal	moli
tve	in	prošnje	s	silnim	vpitjem	in	solzami	k	njemu,	
ki	ga	je	mogel	rešiti	iz	smrti,	in	bil	je	uslišan	zaradi	
bogovdanosti«	(prim.	Heb	5,7).
Na	kovinskem	obodu	v	obliki	

trnove	ograje,	ki	obdaja	skalo	
kr		vavega	potu	v	cerkvi	na	vrtu	
Getsemani,	 so	 upodobljene	
dvoj	ne	 ptice:	 globoko	 usloče
ni	 orli	 v	 s	 povešenimi	 krili	 in	
sklonjeno	glavo,	ki	ponazarjajo	
težo	trpljenja,	ki	pritiska;	in	po
končne	in	poskočne	pastiričke,	
ki	 pijejo	 iz	 čaš	 in	 ponazarjajo	
pogum,	ki	premaguje	strah.
Evangelist	Janez	je	Jezusov	

strah	 in	 pogum	 izrazil	 s	 temi	
besedami:	»Zdaj	je	moja	duša	
prestrašena.	In	kaj	naj	rečem?	
Oče	reši	me	iz	te	ure?	Zavoljo	
tega	 sem	 vendar	 prišel	 v	 to	
uro.	Oče,	poveličaj	svoje	ime!«	
(prim.	Jn	12.27-28).
Najbolj	vroče	molitve	in	proš	-

nje	s	silnim	vpitjem	in	solzami	
so	 bile	 izrečene	 na	 tej	 skali.	
Evangelist	 Luka	 jih	 je	 povzel	
ta	ko:	»On	pa	se	je	odtrgal	od	
njih	 nekako	 za	 lučaj	 kamna,	
pa	del	na	kolena	in	molil:	'Oče,	
ako	hočeš,	vzemi	ta	kelih	od	mene,	vendar	ne	moja,	
ampak	tvoja	volja	se	zgôdi.'	Prikazal	pa	se	mu	je	
angel	iz	nebes	in	ga	krepčal.	In	ko	je	bil	v	smrtnem	
boju,	je	še	bolj	goreče	molil	in	njegov	pot	je	postal	
kakor	kaplje	krvi,	ki	so	padale	na	zemljo«	(prim.	Lk	
22.41-44).
To	so	bile	najbolj	vroče	molitve	in	prošnje,	ki	so	

Jurij Bizjak

KAJ MI POMENI VSTAJENJE
bile	kdaj	izrečene	na	naši	zemlji,	in	hkrati	najmanj	
uslišane	molitve	in	prošnje,	ki	so	se	kdaj	dvigale	k	
nebeškemu	Očetu.	Oče	namreč	ni	odvzel	keliha	Sinu	

in	 Kristus	 ga	 je	 izpil	 do	 dna,	
kakor	ga	ni	izpil	nihče	pred	njim	
in ne za njim.
Pismo	Hebrejcem	pa	pravi,	

da	je	Kristus	bil	uslišan	zaradi	
bogovdanosti,	ali	bolj	dobesed-
no	zaradi	“dobrega	vzetja”,	to	se	
pravi,	ker	je	vse	vzel	za	dobro,	
tudi	 sramotno	 smrt	 na	 križu.	
Poraja	 se	 nam	 le	 vprašanje,	
kako	 je	bil	 uslišan,	ko	pa	mu	
kelih	ni	bil	odvzet?	Odgovor	je	
jasen:	bil	je	uslišan	–	tretji	dan!	
Preden	je	namreč	Kristus	kelih	
izpil,	mu	ga	Oče	ni	mogel	od
vzeti,	saj	je	postal	njegov	šele,	
ko	ga	je	izpil.	Zato	je	bil	uslišan	
šele	tretji	dan	–	uslišan	in	po
višan,	poveličan	in	povzdignjen	
na	Očetovo	desnico.	Tretji	dan	
po	silni	smrti...
Kustos	 Svete	 dežele	 nam	

tako	opiše	cerkev	Božjega	gro
ba	v	Jeruzalemu:	»Doma	imate	
gotovo	svoja	pokopališča	in	na	
njih	veliko	spomenikov.	 In	na	
vsakem	 od	 njih	 je	 napisano,	

kdo	počiva	v	tistem	grobu.	V	cerkvi	Božjega	groba	
pa	ste	videli	edinstven	grob	na	naši	zemlji,	grob	brez	
napisa,	v	katerem	nihče	ne	počiva.	Pa	ne	zato,	ker	
bi	umrlega	kdo	prenesel	drugam,	temveč	zato,	ker	
je	umrli	na	velikonočno	jutro	vstal	in	pustil	za	seboj	
grob	prazen.«	–	»Aleluja!	Ker	je	zakraljeval	Gospod,	
naš	Bog,	Vsemogočni!«	(prim.	Raz	19,6).

Splošen:	Da	bi	državni	voditelji	podpirali	varstvo	ustvarjenega	sveta	in	pravično	razdelitev	dobrin	in	virov.
Misijonski:	Da	bi	vstali	Gospod	napolnil	z	upanjem	srca	tistih,	ki	jih	preizkušajo	bolečine	in	bolezni.

MOLITVENI NAMENI ZA APRIL 2014

O spomin, ki kažeš smrt Gospodovo,
živi kruh, ki daješ hrano milostno:
od te hrane moja duša naj živi
in se v njeni moči večno veseli.

Ko nekoč bom gledal prosto ti v obraz,
naj slavim te vdano, srečen večni čas;
tebi, Oče hvalo, Duhu Svetemu
naj prepevam skupno z zbori rajskimi. Amen.

Daj krvi mi svoje, Jezus pelikan,
usmiljen me očisti mojih grehov ran;
saj premore ena sama kapljica
zemljo vso oprati grehov madeža.

1
2

3
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Wilhelm Hünermann

GOSPOD JE RES VSTAL
Emavška	učenca	sta	zapustila	apostole	v	silnem	

razburjenju.	Senca	križa	 je	še	vedno	kakor	 težko	
breme	ležala	na	njihovih	dušah.	Vse	je	bilo	še	temno	
in	mračno.	Kdo	pa	bi	po	tako	pošastnem	koncu	še	
mogel	v	kaj	upati?
V	njihovi	otopeli	bolečini	 jim	 je	vsaka,	še	 tako	

razveseljiva	novica	zvenela	mračno	in	obupno.	Celo	
velikonočno	oznanilo	žena	jih	je	prej	napolnilo	z	ne
jevoljo	in	grozo	kot	pa	z	veseljem	in	upanjem.	Kakor	
da	so	tudi	njihova	srca	prizorišče	smrti,	na	katerem	
je	 ugasnila	 vsaka	 iskrica	 upanja.	 Preprosto	 niso	
mogli	verjeti,	da	bi	moglo	mrtvo	telo	znova	oživeti.
Kaj	 se	 je	 zgodilo?	Grob	 je	 bil	 prazen.	 Peter	 in	

Janez	sta	se	prepričala	o	tem.	Toda	prav	ta	prazni	
grob	je	še	bolj	grozljiv.
Žene	naj	bi	videle	angele.	Toda	apostoloma	se	ti	

nebeški	glasniki	niso	prikazali.	Pa	tudi	če	bi	se!	Niti	
angeli	ne	bi	mogli	ublažiti	tolike	bolečine.	Prevelika	je!
Magdalena	govori,	da	je	srečala	Gospoda.	Kdo	bi	

ji	mogel	verjeti?
»Molimo!«	 je	 nazadnje	 Janez	 pretrgal	mučno	

tišino.	Moliti?	Ali	sploh	še	morejo	moliti?	Jim	niso	
ustnice	onemele	v	prestanem	strahu	in	trpljenju?	Ali	
ni	srce	preveč	prazno	in	suho?
»Molimo	 tako,	kakor	nas	 je	On	učil!«	 je	 Janez	

predlagal.	Peter	je	prikimal.
Kljub	svetlemu	dnevu	so	bile	naoknice	še	vedno	

zaprte.	Svetloba	je	prihajala	samo	skozi	modro	tan
čico	v	stropni	odprtini.
Janez	je	začel	in	za	njim	so	poprijeli	še	osstali:
»Oče	naš!«	–	Kolikokrat	so	slišali	Učenika,	ko	je	

klical	k	Očetu!	Kako	so	mu	vsakikrat	žarele	oči,	kadar	
je	govoril	o	Njem!	Toda,	kje	je	bil	Oče	takrat,	ko	se	
je	njegov	Sin	utapljal	v	morju	bolečin?
»...	Ki	si	v	nebesih!«	–	Sinjemodro	nebo	se	je	

bočilo	nad	zemljo,	ožarjeno	z	velikonočnim	soncem,	
toda	apostoli	ga	niso	videli.	Obupanim	se	je	zdelo,	
da	se	nad	njimi	dviga	bronasta	kupola,	ki	je	niti	krik	
umirajočega	Učenika	na	križu	ni	mogel	prebiti.	V	tisti	
grozljivi	uri	je	nebo	potemnelo.	Noben	žarek,	nobena	
tolažba	ni	prišla	z	brezsrčnih	višin.
»...	 Posvečeno	bodi	 tvoje	 ime!«	–	Nešteto	 ču

dežev	je	storil	Jezus	v	imenu	svojega	Očeta,	njega	
samega	pa	je	Bog	pustil	izkrvaveti	na	križu	in	mu	ni	
ponudil	v	pomoč	svoje	vsemogočne	roke.
»...	Pridi	k	nam	tvoje	kraljestvo!«	–	Kje	je	sedaj	

kraljestvo,	o	katerem	so	toliko	noči	presanjali?	Okro
nali	so	ga	s	trnovo	krono!	Njihove	sanje	so	postale	
prezir in posmeh.
»...	Zgodi	se	tvoja	volja,	kakor	v	nebesih	tako	

na	zemlji!«	–	Tako	so	ga	slišali	vzklikati	pod	oljkami	
na	vrtu	Getsemani.	Sedaj	pa,	ko	so	sami	izgovarjali	
te	besede	daritvene	predanosti,	jim	je	glas	nehote	
zastal.	Ustnice	so	sicer	govorile,	toda	duše	so	jim	
bile	pogreznjene	v	molk.
»...	Daj	nam	danes	naš	vsakdanji	kruh!«	–	Uče

nik	jim	je	obljubil	kruh	večnega	življenja,	pa	je	sam	

umrl	grozne	smrti.
»...Odpusti	 nam	naše	 dolge,«	 –	 Kdo	 le	 bi	 jim	

mogel	odpustiti	tolikšno	strahopetnost	in	izdajstvo?	
Petru	je	glava	globoko	klonila	na	prsi.	Kakor	da	so	
se	nanj,	ki	 je	trikrat	zatajil	Učenika,	zgrnili	 temni	
valovi	obupa	in	ga	brez	upanja	na	rešitev	vlečejo	
vedno	globlje.
»...kakor	tudi	mi	odpuščamo	svojim	dolžnikom!«	

–	 Tudi	 velikim	 duhovnikom,	 velikemu	 zboru?	 In	
Ponciju	Pilatu?	Krvnikom	na	Golgoti?	Janez	je	pripo
vedoval,	da	je	Jezus	odpustil	tistim,	ki	so	ga	križali.	
Pa	oni,	njegovi	učenci,	bodo	mogli	res	odpustiti?
»...	In	ne	vpelji	nas	v	skušnjavo,«	–	Ah,	da,	za	

skušnjavo	je	prišel	padec.	In	za	padcem	greh,	mra
čen	in	obupen,	iz	katerega	ni	rešitve.
»...temveč	reši	nas	hudega!«	–	kako	naj	še	upajo	

na	odrešenje,	ko	pa	je	Odrešenik	mrtev?	Ali	ni	zlo	
brezmejno,	nepremagljivo?
Molitev	je	utihnila.	Dvignjene	roke	so	se	utrujene	

povesile.	Komaj	so	si	upali	pogledati	drug	drugega.	
Brez	vsake	 tolažbe	so.	Besede	sicer	zvenijo,	srce	
pa	je	prav	tako	prazno	kakor	poprej.	In	spet	se	je	
vrnila	prejšnja	mučna,	moreča	tišina.
Peter	vstane.	Odhaja,	tako	kakor	je	odšel	Tomaž.	

Ne	more	biti	več	tu,	ne	more	več	čakati.	Saj	je	tako	
vse zaman.
»Nazaj	grem,	v	Galilejo!«	je	trpko	vzdihnil.
»Tudi	če	je	res	vstal?«	se	je	Janez	trudil,	da	bi	ga	

zadržal.	»In	če	pride	sem?«
»Ne	bi	mu	mogel	več	pogledati	v	oči,«	je	ribič	

zastokal.	»Ne	bi	mogel	biti	ob	njem,	kakor	tudi	on	
ne	ob	meni.«	Odvrgel	je	simlah	in	šel	ven.
Obupan	je	rinil	ob	zidovih	ozkih	ulic,	ki	so	bile	že	

spet	polne	ljudi.	To	neprestano	srečavanje	z	njimi	mu	
je	trpljenje	samo	še	povečalo.	Vsaka	glasna	beseda	
ga	je	boleče	zadela.
»Moj	Bog,	kaj	je	bil	res	Odrešenik?«	To	vprašanje	

mu	je	ležalo	na	duši	kakor	neznosno	breme.
Globoko	je	zadihal,	ko	je	skozi	Ribja	vrata	zapustil	

mesto.	Hitel	je.	Nalašč	se	ni	obračal,	ker	se	je	bal,	
da	ne	bi	na	Golgoti	zagledal	križ.
Dan	je	bil	poln	velikonočnega	veselja.	S	sinjemo

drega	neba	je	sijalo	sonce	kot	že	dolgo	ne.	Peter	pa	
je	vztrajno	buljil	le	v	svojo	senco,	ki	se	je	pomikala	
pred	njim	po	beli	cesti.	Zdela	se	mu	je	pošastna,	
prava	podoba	njegove	mračne	notranjosti	in	bole
čine,	ki	ga	je	spremljala	na	vsakem	koraku	in	ki	se	
je	ne	bo	mogel	nikdar,	nikdar	več	znebiti.
Nenadoma	se	je	zdrznil.	Nekdo	mu	je	šel	naproti	

ves	žareč	v	blestečih	sončnih	žarkih.	Peter,	še	vedno	
ves	zaslepljen,	ni	prepoznal	takoj	ožarjenega	obraza.	
Potem	pa	se	je	ozrl	v	oči,	ki	so	gledale	vanj	kakor	
dve	zvezdi	iz	temne	globine	nočnega	neba.	Zaupen	
glas	ga	je	poklical.
V	hipu	je	apostol	padel	na	kolena,	od	strahu	in	

veselja	glasno	kriknil	ter	vprašal	tako	kakor	zadnjič,	
v	dvorani	zadnje	večerje:	»Gospod,	kam	greš?«
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Kleopa	in	njegov	mlajši	sin	sta	molče	hodila	po	
cesti,	ki	je	vodila	v	Joppo.	Po	uri	hoda	sta	zavila	na	
kamnito	stezo	proti	dolini	Sorek.	Steza	ju	je	pripe
ljala	v	ozko	sotesko.	Spešila	sta	po	gladki,	spolzki	
ploščadi.
»Slaba	pot!«	je	mladenič	prekinil	neprijetno	ti

šino.
»Je	za	nas	sploh	še	kje	dobra	pot?«	se	je	Kleopa	

iztrgal	iz	težkih	misli.	»Odkar	sem	ga	poznal,	mi	je	
bil	On	pot	in	cilj.	Toda	ta	pot	je	sedaj	izginila.	Prepad.	
Ni	več	upanja...	–	Da,	mi	pa	smo	upali!«	je	vzdihnil	
starec	in	dodal:	»Toda,	kako	naj	bi	bil	on	Obljubljeni,	
če	pa	so	ga	Rimljani	pribili	na	križ?«
»Kaj	Izraelu	res	ne	bo	nikdar	več	zasijalo	sonce	

svobode?«
»Ne	vem,	moj	sin.	Ne	vprašuj	me!«
Nenadoma	sta	za	seboj	zaslišala	korake.	Kleopa	

se	je	prestrašeno	obrnil.	Vsakovrstni	razbojniki	se	
potikajo	po	deželi	in	na	takšni	samotni	poti	nisi	nik
dar varen.
Toda	bil	je	le	neki	po

potnik,	ki	ju	je	dohitel.	
Hitro	je	moral	iti,	kajti	
tudi	sama	sta	zelo	hite
la.	Stopila	sta	vsaksebi,	
da	 bi	 šel	 tujec	 lahko	
naprej.	 Toda	 zgodilo	
se	je	drugače.	Tujec	je	
upočasnil	 korak	 in	 se	
jima	 pridružil.	 To	 jima	
ni	prav	nič	ugajalo.
»O	kakšnih	rečeh	se	

pogovarjata med po
tjo?«	 ju	 je	 radovedno	
vprašal.
Dvojica	je	začudeno	

obstala.	Torej	je	moral	
že	 lep	 kos	 poti	 hoditi	
za	njima,	ne	da	bi	ga	opazila.	Kleopa	je	ozlovoljen	
odgovoril:	»Si	ti	edini	tujec	v	Jeruzalemu	in	ne	veš,	
kaj	se	je	tam	zgodilo	te	dni?«
»Kaj	neki?«	ju	je	le-ta	navidez	brezbrižno	vprašal.
»Z	Jezusom	in	Nazareta,«	je	odgovoril	mlajši.	Oče	

pa	je	dodal:	»Prerok	je	bil,	mogočen	v	dejanju	in	
besedi	pred	Bogom	in	vsem	ljudstvom:	kako	so	ga	
naši	veliki	duhovniki	in	poglavarji	izročili	v	smrtno	
obsodbo	in	ga	križali.«
»Vrh	vsega	pa	je	danes	že	tretji	dan,	odkar	se	

je	to	zgodilo,«	 je	sin	vzdihnil.	Oče	pa	se	 je	trpko	
nasmehnil:	»Zbegale	so	nas	tudi	nekatere	žene	iz	
naših	vrst.	Ko	so	bile	zarana	pri	grobu	in	niso	našle	
njegovega	telesa,	so	se	vrnile	in	pripovedovale,	da	
so	videle	celo	prikazen	angelov,	ki	so	dejali,	da	živi.«
»Nekaj	izmed	naših	je	šlo	h	grobu	in	so	našli	vse	

tako,	kakor	so	pripovedovale	žene,	njega	samega	
pa	niso	videli.«
O	Magdaleni,	ki	naj	bi	bila	sama	videla	Gospoda,	

sta	molčala.	Saj	bi	se	s	tem	samo	osramotila	pred	
tem	tujcem.	Zato	pa	sta	osupnila,	ko	je	njun	spre
mljevalec	skoraj	jezno	vzkliknil:
»O	 nespametnega	 in	 počasnega	mišljenja	 za	

verovanje	vsega,	kar	so	pripovedovali	preroki!	Mar	
ni	bilo	potrebno,	da	je	Kristus	to	pretrpel	 in	šel	v	
svojo	slavo?«
»Da	bi	moral	trpeti	po	besedah	prerokov?«	se	je	

Kleopa	razburil.
Tujec	jima	je	medtem,	ko	je	hodil	sredi	med	nji

ma,	začel	razlagati,	kaj	piše	v	Pismih	o	Odrešeniku.	
Prastare	besede	so	jima	zazvenele	v	ušesih,	toda	
šele	zdaj	sta	se	zavedela	njihovega	pomena.
Razkrile	so	se	jima	besede	preroka	Bileama,	ki	

je	prišel,	da	bi	preklel,	a	je	blagoslavljal:	»Zvezda	
bo	izšla	iz	Jakoba	in	žezlo	se	bo	dvignilo	iz	Izraela!«

Prav	tako	tudi	napo
ved	umirajočega	Jako
ba:	»Ne	bo	se	vzelo	že
zlo	Judu,	niti	vladarska	
palica	 spred	 njegovih	
nog,	dokler	ne	pride	on,	
ki	mu	pripada	žezlo	 in	
kateremu	bodo	ljudstva	
pokorna.«
»Žezlo,	 o	 seveda!«	

je	sopel	Kleopa.	»Ne	pa	
trst	 v	 zvezanih	 rokah	
človeka	s	trnovo	krono	
na	glavi!«
»In	 božja	 obljuba	

Da	vidu:«	je	tujec	mir
no	 nadaljeval,	 »Tvoja	
hiša	in	tvoje	kraljestvo	
bo	trajalo	vekomaj.	Za	

vedno	bo	stal	tvoj	prestol!«
»Prestol?	Kako	pa!	Toda	križ,	na	katerem	s	smr

tjo	 kaznujejo	 sužnje,	 je	 presneto	 slab	 kraljevski	
prestol!«
»In	Davidov	psalm:	'Prebodli	so	mi	roke	in	noge,	

vse	svoje	kosti	morem	prešteti!	Oni	pa	gledajo	in	na	
meni	oči	pasejo.	Razdeljujejo	si	moja	oblačila	in	za	
mojo	suknjo	žrebajo.	Moje	grlo	se	je	posušilo	kakor	
črepinja,	jezik	se	mi	na	nebu	lepi.	In	vendar,	Go
spodovo	je	kraljevanje,	on	gospoduje	nad	narodi!'«
»Da,	dobro	poznam	to	pesem,	David	jo	je	pel	ob	

harfi,«	je	Kleopa	prekinil	tujca.	»Ko	pa	je	on	visel	
na	križu,	je	kriknil	samo	prvo	vrstico:	'Moj	Bog,	moj	
Bog,	zakaj	si	me	zapustil?!'	Toda,	mar	je	to	rečeno	
o	Odrešeniku?	Bi	mogel	njega,	ki	ga	pričakuje	vse	
ljudstvo,	za	denar	izdati	njegov	zaupni	učenec?«

Bela	roka	z	veliko	rdečo	rano	na	zapestju	se	je	
dvignila	in	pokazala	nazaj,	na	pot,	ki	jo	je	apostol	
pravkar	prehodil.	Peter	se	je	obrnil	in	zagledal	Sveto	
mesto,	ki	se	je	vse	belo	in	zlato	svetilo	v	velikonoč
nem	soncu.	Ko	pa	se	je	hotel	spet	obrniti	k	Učeniku,	
tega	ni	bilo	več.

Še	bolj	urno	kot	je	šel	prej	iz	Jeruzalema,	se	je	
sedaj	vanj	vračal.	Tekel	je	na	Sion,	planil	je	v	Ma
rijino	hišo	in	loveč	sapo	zaklical	učencem:	»Res	je!	
Vstal	je!	Videl	sem	ga!	Prikazal	se	mi	je	na	poti	pri	
grobovih	kraljev!«

—               —               —
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»Pa	spet	besede	preroka	Zaharija:	'Izplačali	so	
mi	trideset	srebrnikov.	Vzel	sem	jih	in	vrgel	v	tem
peljsko	zakladnico.'«
»S	sulico	so	mu	prebodli	 srce!«	 je	še	vedno	v	

dvomu	zaklical	Kleopov	sin.
»Isti	prerok	odgovarja:	'Gledali	bodo	vanj,	ki	so	

ga	prebodli.	In	tistega	dne	bo	privrel	studenec,	odprl	
se	bo	za	hišo	Davidovo	in	za	prebivalce	Jeruzalema	
in	očistil	jih	bo	njihovih	grehov	in	vseh	madežev.'«
»Pustil	se	je	pretepsti	in	zasmehovati.	Obraz	mu	je	

bil	iznakažen	in	opljuvan,«	je	vzdihnil	Kleopa.	»Kako	
je	mogel	Bog	dopustiti,	da	se	je	to	zgodilo	njegovemu	
ljubljencu?«
»Prerok	Izaija	je	tudi	na	to	odgovoril:	'Svoj	hrbet	

sem	nudil	njim,	ki	so	me	bili,	svoje	lice	njim,	ki	so	mi	
pulili	brado,	svojega	obličja	nisem	skril	sramotenju	
in	pljunkom.'«
»Ko	je	visel	na	križu,	so	ga	vsi	zaničevali.	Jeruza

lemčani	so	ga	opljuvali	kakor	kakega	izobčenca,«	se	
je	mladenič	razjezil.
Tujec	pa	je	nadaljeval	Izaijevo	prerokbo:	»Ni	imel	

podobe	ne	lepote,	da	bi	ga	želeli	gledati,	ne	zuna
njosti,	da	bi	nam	ugajal.	Zaničevan	je	bil	in	zadnji	
med	ljudmi,	mož	bolečin,	izkušen	v	trpljenju,	kakor	
človek,	pred	katerim	skrivajo	obličje,	preziran,	da	ga	
nismo	čislali!«
»Toda	čemu	vse	to?	Kakšen	smisel	ima	to	njegovo	

grozno	trpljenje?«	je	Kleopa	zaječal.
»Tudi	 na	 to	 vprašanje	 je	 že	 pred	 davnimi	 leti	

odgovoril	prerok:	 'On	pa	je	nosil	naše	trpljenje,	si	
naložil	naše	bolečine.	Mi	pa	smo	ga	imeli	za	udar
jenega,	 od	Boga	 zadetega	 in	mučenega.	A	 zaradi	
naših	grehov	je	bil	ranjen,	potrt	zaradi	naših	hudobij.	
Za	naše	zveličanje	ga	je	zadela	kazen,	po	njegovih	
ranah	smo	ozdraveli.	Mi	vsi	smo	tavali	kakor	ovce,	
vsak	je	krenil	po	svojem	potu.	Gospod	pa	je	naložil	
nanj	nas	vseh	pregrehe.	Mučili	smo	ga,	a	uklonil	se	
je	in	ni	odprl	svojih	ust.	Kakor	jagnje,	ki	ga	peljejo	v	
zakol,	kakor	ovca,	ki	pred	svojimi	strižci	umolkne	in	
ne	odpre	svojih	ust.	Dali	so	mu	pri	brezbožnih	grob,	
umrl	je	pri	zločincih.	Zato	mu	je	dal	v	delež	mnoge	in	
mogočne	prejme	kot	plen,	zato,	ker	je	svoje	življenje	
dal	v	smrt	in	bil	prištet	med	hudodelce,	medtem	ko	
je	nosil	grehe	mnogih	in	prosil	za	hudodelce.'«
Soteska	se	je	odprla.	Pot	je	vodila	navkreber.	Griči	

na	zapadu	so	zažareli	v	večerni	zarji.	In	učencema	
se	je	nenadoma	zazdelo,	da	so	vse	sence	izginile	iz	
njunih	duš,	kakor	da	je	v	njuno	življenje	posvetila	
nova,	 čudežna	 luč.	 Kakor	 begajoče	megle	 so	 se	
razblinile	temne	zavese	dvomov.	Ves	strah	je	izginil.	
Jasno	spoznanje	se	 je	kot	sončno	 jutro	porodilo	v	

njunih	 dušah.	Kakor	 so	 pogorja	 žarela	 v	 ognjenih	
žarkih	zahajajočega	sonca,	tako	se	je	tudi	v	njunih	
srcih	razplamtel	svetel	plamen	ljubezni.
Potovanje	se	 je	bližalo	koncu.	Pred	njima	se	 je	

prikazal	v	mir	in	tišino	potopljeni	Emavs.	Ta	vrnitev	
domov	je	bila	obenem	tudi	vrnitev	k	trdni	veri	in	h	
globokemu	veselju,	ki	ga	le-ta	prinaša.
Tujec	se	je	malo	pred	vasjo	hotel	od	njiju	posloviti,	

toda	Kleopa	ga	je	vneto	prosil:
»Ostani	z	nama,	kajti	proti	večeru	gre	in	dan	se	

je	že	nagnil!«
Popotni	spremljevalec	je	rad	privolil.	Med	stisnjeni

mi	vaškimi	hišami	je	šel	z	njima	v	njun	dom.	Medtem	
se	je	popolnoma	zmračilo.
Mladenič	 je	 prižgal	 oljenko.	Medlo	 je	 osvetlila	

skromni	prostor.	Kleopa	je	ponudil	gostu	častni	sedež,	
sin	pa	je	prinesel	na	mizo,	kar	je	bilo	pri	roki.	Potem	
sta	 oba	prisedla.	 Tujec	 je	 tedaj	 vzel	 kos	 kruha,	 z	
občudovanja	vredno	zbranostjo	molil	nad	njim	in	ga	
blagoslovil.	Široki	rokavi	njegove	tunike	so	zdrsnili	
na	komolce.
Bog	nebeški!	Kaj	je	vendar	to?	Ko	jima	je,	ne	kot	

gost,	ampak	kot	gostitelj	ponudil	kruh,	sta	na	njego
vih	zapestjih	zagledala	široki	temnordeči	rani.
Kleopa	je	v	istem	hipu	vrglo	kvišku,	izbuljenih	oči	

je	 strmel	v	nenavadnega	sopotnika.	Njegov	sin	 je	
pridušeno	kriknil.
Oljenka	je	svetlo	vzplapolala	 in	obsvetila	tujčev	

obraz.	Tedaj	sta	ga	spoznala.	O,	čudež,	kako	vendar,	
da	nista	že	prej	videla!	Saj	 to	so	njegove	poteze,	
njegove	svetle	oči,	njegov	shujšani	plemeniti	obraz,	
le	da	še	mnogo	lepši	kakor	poprej	 in	razsvetljen	z	
nadnaravnim,	notranjim	sijajem!
Da,	On	je!	Jezus,	Gospod	in	Učenik!	Vstal	je	od	

mrtvih!	Nič	ga	ni	moglo	zadržati,	ne	grob,	ne	pečat,	
ne	težki	vhodni	kamen!	Življenje	je	zmagalo.
Svetloba,	 ki	 je	 sijala	 z	Gospodovega	obličja,	 je	

žarela	kot	sonce.	Vsa	zaslepljena	sta	si	učenca	zakrila	
oči	z	dlanmi.	Ko	pa	sta	spet	pogledala,	sta	v	svojem	
bornem	stanovanju	bila	sama.
»On	je	bil!«	je	s	tresočim	se	glasom	jecljal	mlajši.
»Pod	našo	streho	je	bil	in	z	nama	je	jedel	kruh!«	

Kleopa	se	je	stresel,	kot	da	bi	se	ravnokar	prebudil	
iz	sladkih	sanj.
»Ali	ni	najino	srce	gorelo	v	nama,	ko	nama	je	po	

poti	govoril	in	razlagal	Sveto	pismo?«
»Nazaj	morava!«	je	mladenič	hitro	vstal.	»To	veselo	

novico	morava	sporočiti	tudi	ostalim.	O	moj	Bog,	torej	
je	le	res,	kar	je	govorila	Magdalena:	Gospod	je	vstal!«
»Da,	res,	vstal	je!«	je	oče	slovesno	pritrdil.
Pri	priči	sta	se	odpravila	na	pot.

Pot v Emavs danes
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NAJPREJ LED, POTEM POPLAVE
Kako je to, da je zimska ujma 
zadela samo Slovenijo? Se 
vreme drži državnih meja?

Kaj pa, če nam Tisti, ki 
gospodari nad vremenom, 
s tem nekaj sporoča?

Kaj pa, če z nečim
ni zadovoljen?
Se komu kaj sanja,
s čem si je 
Slovenija nakopala
to opozorilo?

Ni dvoma, da so tisti, ki bi se morali 
prvi zamisliti, preošabni in preneumni 

in še vedno mislijo,
da se dà Boga in ljudi vleči za nos. 

Svet so vedno reševali pravični – 
zgodba o Abrahamu ter

Sodomi in Gomori je dovolj jasna.
JE MED NAMI ŠE KAJ PRAVIČNIH?
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V	Vladimirju	Kosu	zveni	duša	daljnih	razsežnosti,	
širnih	obzorij:	estetsko	doživljajoči	pesnik	se	v	njem	
staplja	z	eksistencialno	mislečim	filozofom;	duhovnik	
Družbe	Jezusove	se	za	desetletja	postavi	v	vlogo	
misijonarja	med	revnimi	na	Japonskem;	begunski	
Slovenec,	trdno	vraščen	v	domovino,	kot	emigrant	
izkuša	vso	bedo	brezdomstva,	a	se	v	Vladimirju	Kosu	
spaja	s	svetovljanskim	univerzitetnim	profesorjem	
filozofije	in	cenjenim	poznavalcem	japonske	kulture.

Pesnik	Vladimir	Kos	je	bil	rojen	v	Murski	Sobo
ti	2.	 junija	1924.	Odraščal	 je	v	Mariboru,	kjer	so	
ga	 zajele	 stiske	 druge	 svetovne	 vojne.	Okupator	
je	 njegovo	 družino	 izselil	 v	 Srbijo,	 toda	 Vladimir	
Kos	se	 je	v	zadnjem	trenutku	umaknil	 in	odšel	v	
Ljubljano,	 kjer	 je	 nadaljeval	 šolanje	 na	 klasični	
gimnaziji.	 Junija	1942	so	ga	 italijanski	okupatorji	
odvedli	v	internacijo	v	taborišče	Gonars,	od	koder	
se	je	mogel	vrniti	šele	v	maju	1943.	Po	maturi	je	
vstopil	v	bogoslovje.	V	navzkrižju	revolucije	se	je	
maja	1944	pridružil	domobrancem.	Ob	koncu	vojne	
je	med	slovenskim	eksodusom	odšel	na	Koroško,	
se	izmaknil	vrnitvi	in	odšel	v	Rim,	kjer	je	nadaljeval	
študij	teologije.	Leta	1950	je	doktoriral	iz	filozofije	
in	bil	posvečen	v	duhovnika,	čez	tri	leta	pa	vstopil	v	
Družbo	Jezusovo	in	se	odločil	za	misijonsko	delo	na	
Japonskem.	Z	vatikanskim	potnim	listom	je	13.	maja	
1956	prispel	v	Tokio,	kjer	je	poučeval	filozofijo	na	
univerzi	Sophia	in	misijonaril	v	tokijskih	predmest-
jih.	Kot	politični	izseljenec	je	vse	do	leta	1993	živel	

brez	državljanstva.	V	Slovenijo	se	je	prvič	po	vojni	
vrnil	leta	1995.	Od	svojega	odhoda	čez	Karavanke	je	
vse	do	danes	ohranil	tesno	povezanost	s	slovensko	
kulturo	in	tudi	v	okolju	Daljnega	vzhoda	ustvarjal	
kot	slovenski	pesnik.
Vladimir	Kos	se	je	v	zgodovino	moderne	slovenske	

literature	vpisal	s	tem,	da	je	v	letih	1954	in	1955	s	
svojo	poezijo	ustvaril	zgodnje	dosežke	slovenskega	
pesniškega	modernizma.
Njegova	 pesniška	 zbirka	Dober večer, Tokio 

(Tokio,	1960)	ni	le	prva	slovenska	knjiga,	izdana	na	
Japonskem,	marveč	tudi	ena	prvih	pesniških	zbirk	
moderne	slovenske	poezije.	Zaznamuje	jo	prehaja
nje	pesniške	govorice	onkraj	racionalnih	meja	ozna
čevalne	moči	besede	v	asociativni	tok	imaginarnega	
podobja,	pogosto	z	elementi	vizualne	poezije.	Vlogo	
vizualnih	prvin	je	pesnik	zavestno	stopnjeval	s	tem,	
da	 je	 poskrbel	 za	 natis	 zbirke	 na	 raznobarvnem	
papirju.	V	Kosovo	izjemno	kompleksni	poeziji	se	na	
modernistično	fluiden	način	prepletajo	teme	kozmič
ne	univerzalnosti	in	sakralnosti,	slovenstva	v	svetu	
ter	bivanjska	občutja	idividua	v	velemestni	puščavi.
Vladimir	Kos	svojo	 intenzivno	pesniško	ustvar

jalnost	ohranja	vse	do	danes.	V	zbirkah	Pesmi z 
japonskih otokov in Ob rahlo tresoči se tokij-
ski harfi	se	njegova	poezija	odpira	harmoničnemu	
doživljanju	japonske	narave,	človekovega	mesta	v	
kozmosu	in	–	nazadnje	–	krščanske	transcendence	
kot	 temeljnega	 ozadja	 vseh	 bitij,	 njihove	 lepote,	
globine	ter	nagovarjajoče	moči.

naša kultura

P. VLADIMIR KOS
prejemnik nagrade Prešernovega sklada 2014

rojen 2. junija 1924
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so 7. februarja letos podelili dve Pre-

šernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega sklada.
Med temi šestimi je bil tudi naš zvesti sodelavec p. Vladimir Kos, saj že leta in leta 

ni številke našega mesečnika brez njegovega prispevka.
P. Vladimir Kos je prejel nagrado za pesniški zbirki Pesmi z japonskih otokov (2012) in

Ob rahlo tresoči se tokijski harfi (2012).
Obrazložitev podelitve nagrade je napisal dr. Matija Ogrin.
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Na prvi sliki je podelitev nagrade p. Kosu, na drugi pa p. Kos s svojim prekmurskim 
rojakom in frančiškanskim klerikom-bogoslovcem br. Boštjanom Horvatom.

Iz	tega	osredja	se	pogosto	kakor	simbol	dviguje	
gora	Fudži,	ob	nji	se	Kosu	vsaka	kitica	spremeni	v	
drobno	besedno	tihožitje.	Na	tej	skladni	vsebinski	
zasnovi	se	Pesmi	z	japonskih	otokov	porajajo	v	dvoj
ni	oblikovni	meri:	vsaki	drobni	pesmi	v	japonskem	
slogu	tanka,	katere	zlogi	so	nadrobno	premerjeni	po	
pomenu	in	zvenu,	sledi	pesem	v	slovenskem	tradicio-
nalnem	slogu,	v	klasičnih	verznih	merah	in	prestop-

nih	rimah.	V	Kosovih	harmoničnih	verznih	oblikah	
se	tako	pogovarjata	japonsko	in	slovensko	estetsko	
pesniško	izročilo	z	glasom	duhovne	sorodnosti	in	glo
bine:	iz	njih	blagoglasno	zveni	daljni	japonski	svet,	
bivanjsko	artikuliran	z	izkušnjo	Slovenca		svetu,	ki	
mu	je	živo	krščansko	izročilo,	zlasti	Mati	božja,	vir	
neštetih	pesniških	navdihov	ob	podobah	iz	narave	
in	človeške	samote.

»Nagrade	 sem	 vesel,	 ker	
mi	sporoča,	da	vsaj	nekaj	Slo
vencev	 pozna	mojo	 poezijo.	
Pomeni, da pesmi berejo, da 
jih moje pesmi nagovarjajo, 
sicer	me	 ne	 bi	 predlagali	 za	
nagrajenca.Vesel	 sem	 tudi,	
ker	sem	z	nagrado	prejel	kar	
nekaj	denarja,	s	katerim	bom	
lahko	pomagal	revnim	na	Ja
ponskem.«
»Pesem	je	prodor	v	resnič

nost.«	je	večer	pred	podelitvijo	
Prešernovih nagrad v dvorani 

P. VLADIMIR KOS O SVOJI POEZIJI IN O NAGRADI

USTVARJALČEV ATELJE
Mar ni prav célo stvarstvo – atelje?
In večni, ljubi Bog njegov Umetnik?

Ustvarja, zmeraj znova, duh človeka,
metulje, rože, sneg, primorski svet.

Stvari se tukaj res dogajajo.
Smehljaje naš Umetnik vse ustvarja,

in radodarno – kjer je prav – prostost.
Da vsako jutro vzide nova zarja,

celó bakterijam in virusom ...
A nam, iz dneva v dan, kaj vse podarja!

Oh, upajmo, da nismo – kamnolom,
ki niti krokarju ne odgovarja.

In zdaj bom o skrivnosti še zapel.
Ime Umetnikovo vam razkril bom:

»Ljubezen sem« sam sebe razodel je.
Nekoč bo z nami božje vince pil.

Iz	zbirke
“Pesmi iz dežele pravljičnih gozdov”

ob	 draveljski	 cerkvi	 dejal	 p.	
Kos,	 ko	 je	 predstavil	 svojo	
novo	 pesniško	 zbirko	 Pesmi	
iz	 dežele	 pravljičnih	 gozdov.	
»Zame	je	pisanje	pesmi	nuja	
–	 včasih	 pride	misel,	 beseda	
sredi	noči	in	me	vrže	pokonci.	
Idejo	moram	 zapisati	 takoj,	
kak	šno	kasneje	zavržem,	vsa
ko	 pa	 še	 dolgo	 pilim,	 iščem	
pravo	 besedo	 tudi	 teden	 ali	
več,	preden	pesem	dobi	konč
no	obliko.	Pesmi	vedno	pišem	
v	 slovenščini	 in	 jih	 nikoli	 ne	
prevajam.

Olimpijske	igre	v	Sočiju	so	se	za	slovenske	šport-
nike	končale	več	kot	uspešno,	je	zapisal	v	Družini	dr.	
Ivan	Štuhec.	Znani	rek,	slab	začetek	dober	konec,	se	
je	še	enkrat	potrdil.	Ne	samo	potrdil,	konec	je	celo	
odličen.	Slovenija	se	je	pokazala	res	v	najboljši	možni	
dobri	luči,	zato	velja	vsem	od	Tine	navzdol	čestitati.	
Postavili	ste	nas	v	svetovni	vrh	zimskega	športa!
Tina	Maze	je	svojo	športno	pot	okronala	z	dvojnim	

zlatom,	Peter	Prevc	pa	je	svoj	športni	začetek	začel	
tlakovati	z	olimpijskimi	medaljami.	Žan	Košir	je	bil	
blizu	vrhuncu,	a	ga	ta	čaka	na	naslednji	olimpijadi.	
Ob	teh	treh	pa	je	potrebno	izpostaviti	vse	in	vsako
gar,	saj	so	vsi	svoje	nastope	končali	med	boljšimi	
in	nikoli	na	repu.	V	nobenem	primeru	nam	ni	bi	bilo	
treba	biti	nerodno,	ko	se	je	izpisalo	ime	naše	države.
Peter	Prevc	je	gotovo	eden	od	športnikov,	ki	so	na	

olimpijskih	igrah	v	Sočiju	Slovence	najbolj	navdušili.	
Ob	izjemnem	uspehu	mu	motivacije	za	nadaljevanje	
kariere	ne	manjka,	vendar	svojih	želja	in	ciljev	ne	
usmerja	zgolj	v	šport:	»Najbolj	si	želim,	da	bi	čim	
dalj	časa	ohranjal	stik	z	najboljšimi	skakalci.	Poleg	

PO OLIMPIJSKIH IGRAH
tega	pa	bi	 rad	dokončal	 študij,	ker	menim,	da	 je	
izobrazba	tudi	pomembna.«
Nekdanji	 selški	 župnik	 Bojan	 Likar,	 ki	 je	 Petra	

Prevca	krstil,	pravi,	da	 je	Peter	spadal	med	tiste,	
ki	so	vedeli,	zakaj	so	prišli	k	verouku.	Pohvalil	 je	
tudi	Petrovo	družino:	»Pri	Petru	se	je	ves	čas	čutilo	
močno	duhovno	ozadje	njegove	družine.«	Ko	Peter	
ni	na	tekmah	in	treningih,	je	ob	nedeljah	največkrat	
pri	maši	v	podružnični	cerkvi	na	Bukovici.	O	molitvi	
pravi:	»Neposredno	pred	tekmo	sicer	ne	molim,	zato	
pa	se	molitvi	večkrat	posvetim	zvečer.	Poleg	tega	
imam	veliko	molitveno	podporo	v	vsej	Selški	dolini.«
Ob	vsem,	kar	beremo	in	vidimo	o	Petru,	bi	mor

da	pričakovali,	da	bo	na	svojega	sina	mama	zelo	
ponosna.	 A	 očitno	 je	 skromnost	 pri	 Prevčevih	 v	
krvi	–	mama	Julijana	ne	želi	posebej	 izpostavljati	
nobene	Petrove	lastnosti.	»Sem	pa	vesela,	da	ima	
kopico	dobrih	lastnosti.	Želim	si,	da	bi	ohranil	ve
selje,	delavnost,	vztrajnost	 in	poštenost.	Pa	da	bi	
se	še	naprej	zavedal	pomena	ekipnega	duha,«	je	še	
dodala	Julijana	Prevc.

zbral p. Bernardin
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Od	26.	februarja	ima	Pakistan	novo	sredstvo,	ki	
ga	 ocenjujejo	 kot	 bistveno	 za	 borbo	 proti	 oboro
ženemu	verskemu	fundamentalizmu,	pa	tudi	proti	
drugim	oblikam	nasilja.	Notranji	minister	Čaudhry	
Nisar	Ali	Khan	je	pred	Narodnim	zborom	razložil	po
drobnosti	nove	politike	narodne	varnosti,	potem	ko	
jo	je	vladna	stran	formalno	potrdila.	To	je	dejanje,	ki	
končuje	leta	negotovosti,	katera	so	koristna	sredstva	
za	borbo	proti	fundamentalizmu	v	različnih	oblikah,	
predvsem	v	talibanski	napadalnosti,	ki	že	več	kot	
deset	let	napada	vojaške	in	civilne	cilje	in	je	število	
njenih	žrtev	prišlo	že	do	okoli	40.000.
Zakon	ni	prišel	slučajno	do	svoje	dokončne	oblike	

in	potrditve	v	nekem	posebnem	trenutku.	Zdi	se,	
da	se	je	vlada	odločila	prenehati	z	odlašanjem.	Ko	
je	pred	nekaj	dnevi	propadel	poskus	dialoga	s	tali
banskim	gibanjem,	se	je	odločila	za	vojaški	poseg.	
Za	začetek	so	to	avionski	napadi,	usmerjeni	na	za
točišča	talibanov	na	področjih	ob	afganski	meji,	ki	

islam

PAKISTAN
zakon proti terorizmu

so	povzročili	20.	februarja	kakih	20	žrtev.
Potrdilo,	da	se	bodo	na	talibanske	napade	odzi

vali	z	vojaško	silo,	je	prišlo	od	samega	notranjega	
ministra	 in	 v	 skladu	 z	 vlado	 ter	 vsemi	političnimi	
strankami,	kakor	tudi	z	varnostnimi	službami	in	po
veljstvom	vojske.	To	soglasje	je	minister	označil	kot	
“imperativ”,	v	katerem	ni	do	zdaj	nobena	politična	
stran	skušala	doseči	lastne	prednosti	spričo	terori
stične	grožnje.	Ta	grožnja	ni	samo	za	nevarnost	za	
mir	in	sožitje,	ampak	za	sam	obstoj	Pakistana.
Minister	je	poudaril,	da	je	dokument,	ki	obsega	

nekaj	sto	strani,	odprt	za	pripombe	in	spremebe	še	
šest	mesecev,	če	bo	potrebno.
Vodstvo	protizakonitega	gibanja	Tehrik-e-Taliban,	

od	katerega	je	vlada	zahtevala	brezpogojno	ustavi
tev	napadanja,	je	odgovorilo	negativno.	Kot	izgovor	
je	porabilo	uboj	enega	svojih	najbolj	vidnih	koman
dantov,	Asmatullaha	Šaheen	Bhittanija.	Napovedalo	
je,	da	bo	nadaljevalo	svoj	boj	brez	omejitev.

Po	poročilu	dobrodelne	organizacije	“Open	Doors”	
se	preganjanja	kristjanov	po	vsem	svetu	povečuje	in	
razširja	na	vedno	več	držav,	krepi	pa	se	predvsem	v	
Afriki.	Glavni	razlog	zanj	je	“islamski	ekstremizem”.
Kristjane	najbolj	zatirajo	v	Severni	Koreji,	Afgani

stanu,	na	Maldivih,	v	Somaliji	in	Savdski	Arabiji.	Zelo	
slabo	se	jim	godi	tudi	v	Centralnoafriški	republiki,	
Siriji,	Pakistanu,	Egiptu	in	Iraku.
Nasilje	nad	kristjani	na	črni	celini	se	je	najbolj	

okrepilo	 v	 državah	Sahela,	 posebej	 v	 Somaliji.	 V	
številnih	 predelih	 še	 naprej	 vladajo	 razni	musli
manski	klani,	ki	“kristjanov	ne	trpijo”,	vzpostavljajo	
“korenito	obliko”	šeriatskega	prava	in	“brez	milosti	
preganjajo	in	morijo”	spreobrnjence	iz	islama.	Cer
kev	tam	obstaja	le	še	“v	podzemlju”.
V	Centralnoafriški	republiki	se	je	položaj	kristja

nov	poslabšal	zaradi	bojev	med	domačimi	vojaškimi	
silami	in	džihadisti	iz	Čada	in	Sudana.	Kristjani	so	
žrtve	“krvoločnega	nasilja”.
V	Siriji	je	šlo	od	zatiranj	totalitarističnega	pred

vojnega	 režima	 do	 odkritega	 nasilja	 islamističnih	
skupin.	Razmahnilo	se	je	hudodelstvo	nad	kristjani.	
V	krščanskih	mestih,	kot	sta	Homs	in	Aleppo,	so	“dži
hadisti,	ki	so	jih	denarno	podprle	islamske	države”,	
pustili	za	sabo	pravo	razdejanje.
Preganjanje	 kristjanov	 v	 Pakistanu	 je	 doseglo	

vrhunec	z	atentatom	na	cerkev	Vseh	svetih	v	mestu	
Pešavar,	pri	katerem	je	septembra	lani	umrlo	89	lju
di.	Zaradi	tega	je	“Open	Doors”	uvrstila	Pakistan	s	
14.	mesta	na	osmo	med	državami,	v	katerih	najbolj	
preganjajo	kristjane.

Več	kot	50	napadov	na	cerkve	je	bilo	na	Šrilanki.	
Okrepilo	se	je	gibanje	budističnih	nacionalistov.
Razmere	so	se	poslabšale	tudi	za	kristjane	v	dru

gih	azijskih	deželah.	Pri	tem	prednjači	Kitajska,	ki	
na	pretkane	načine	zatira	verske	dejavnosti.	
V	Vietnamu	so	izdali	nov	zakon	o	veri,	ki	omejuje	

krščansko	življenje.	
V	Indiji	trpi	Cerkev	zaradi	hindujskih	skrajnežev	

in	maoističnih	upornikov.	
Preganjanje	 kristjanov	na	 jugovzhodu	Azije	 se	

odigrava	predvsem	na	krajevni	ravni	in	na	skrivnem.	
»Oblasti	najdejo	premetene	poti,	kako	zatiranje	skriti	
pod	plašč,	na	primer	z	novimi	zakoni,	ki	na	prvi	po
gled	nimajo	nič	opraviti	z	vero,	vendar	onemogočajo	
rast	Cerkve,«	ugotavlja	“Open	Doors”.	
Na	ameriški	celini	se	je	nasilje	nad	kristjani	zelo	

povečalo	v	Kolumbiji.	Ta	je	bila	prej	na	45.	mestu,	
sedaj	pa	je	na	25.	zaradi	velikega	števila	ugrabitev	
in	umorov	na	območju,	ki	ga	nadzorujejo	gverilci	in	
paravojaške	enote.	Kristjani	se	vedno	znova	znajdejo	
v	navzkrižnem	ognju	med	frontami,	ko	poskušajo	sile	
FARC	in	druge	uporniške	enote	ter	nove	teroristične	
organizacije	in	mamilaške	tolpe	širiti	svoja	območja.	
Vedno	težje	je	tudi	za	domorodce.	Kar	5,5	odstotka	
od	44	milijonov	domorodnih	prebivalcev	ameriške	
celine	je	beguncev	ali	izgnancev	znotraj	nje.	
Med	številnimi	tragedijami,	ki	jih	doživljajo	kri

stjani	po	vsem	svetu,	so	tudi	razveseljujoče	stvari.	
Ron	Boyd-Macmillan	je	povedal,	da	so	se	muslimani	v	
Lahoreju	v	Pakistanu	prvič	opravičili	kristjanom,	ker	
so	jim	uničili	160	hiš	zaradi	lažne	prijave	bogokletja.

PREGANJANJE KRISTJANOV

PO SVETU
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Najprej vas moram seznaniti z dejstvom, da je 
poleg	naše	univerze	v	Tokiu	cerkev	sv.	Ignacija.	V	
podaljšku	cerkve	je	sprejemnica	s	pultom.	Recimo	
kakih	deset	metrov	pred	pultom	so	sedeži.	Tu	lahko	
sedite	in	strmite	skozi	steklena	vrata	na	zeleno	travo,	
s	katero	se	ponaša	cerkevno	dvorišče.
Danes	ljubkuje	sonce	tistih	nekaj	rož,	ki	se	jim	je	

posrečilo	vzkliti	med	travami.	Naslanjam	se	na	pult,	
da	sem	bliže	dekletu,	ki	me	vprašuje,	kaj	hočem.
»Za	Filipinske	otoke	bi	rad	daroval	nekaj	malega,«	

ji	že	drugič	rečem.
»Filipinskih	otokov	je	dosti,«	mi	reče	precej	glasno.
»Za	tiste,	ki	jih	je	zadnji	tajfun	pred	dnevi	raz

dejal,«	ji	razložim.
In	potem	ni	več	problema.	S	potrdilom	se	obrnem	

od	pulta,	opazim	moškega	in	žensko	na	sedežih	pred	
pultom,	in	že	sem	na	cesti.	Se	pravi	skoraj	na	cesti,	
ki	je	enosmerna	in	polna	mimo	drvečih	avtomobilov.	
Eden	od	teh	bi	me	bil	skoraj	zadel,	a	usodna	napaka	
je	bila	moja,	ker	sem	bil	poln	misli	o	naslednjem	
opravku.	V	našem	ogromnem	mestu	je	treba	včasih	
natančno	kombinirati:	določeno	progo	podzemelj
skih	železnic	z	določeno	progo	nadzemeljskih	(ne	
nebeških)	avtobusov.
Na	peronu	oznani	zvočnik,	da	so	vlaki	na	tej	di

rektni	progi	ustavljeni:	gre	za	samomor	na	eni	od	
vmesnih	postaj	…	Usedem	se	na	klop,	ki	je	trda,	a	
udobna.	Samomori	na	naših	mestnih	železnicah	niso	
redki.	Vsaj	petnajst	minut	traja,	da	posebna	ekipa	
odstrani	truplo	in	skrbno	očisti,	kar	je	od	samomora	
ostalo,	večinoma	na	tirih,	a	dostikrat	tudi	na	postaji.
K	meni	prisede	neznan	človek.	Naenkrat	se	spom-

nim,	da	sem	tega	človeka	bežno	opazil	na	sedežu	
pred	pultom	v	sprejemnici.
»Oprostite,«	me	prijazno	ogovori,	»ali	vas	smem	

za	nekaj	trenutkov	motiti?«
»Ni	 problema,	 če	 se	medtem	ne	 pojavi	 vlak,«	

odgovorim.
»Čul	sem	vas,	ko	ste	darovali	za	Filipinske	otoke.	

Najbrž	niste	s	Filipinov,	vendar	jim	hočete	pomagati.	
Občudujem	vas.«
»Malenkost,«	odgovorim,	»ni	vredno	omembe«
On	pa	odkima:	»Veste,	tudi	jaz	se	trudim	poma

gati	ljudem	v	stiski.«
»Krasno,«	je	moj	takojšen	odgovor.
On	pa:	»Moje	področje	je	Nigerija.«
Iz	 naprsnega	 žepa	 potegne	 vizitko:	 »Se	 vam	

smem	predstaviti?«
Vizitko	sprejmem,	ne	da	bi	si	jo	pobliže	ogledal.	

Možakar	potegne	iz	žepa	pismo;	vidi	se,	da	je	pisano	
v	angleščini,	a	bolj	z	neokretno	otroško	roko.
»Šestletno	dekle	v	Nigeriji	bi	rado	šlo	vsak	dan	

v	šolo;	starši	ji	ne	morejo	kupiti	čevljev	za	na	pot.«
Iz	suknje	potegne	še	eno	pismo:
»Fant	bi	si	rad	kupil	knjigo	za	angleščino	…	Oče	

je	umrl,	mati	je	ostala	s	šestimi	otroki	sama.«
Ko	potegne	še	eno	pisemce	iz	suknje,	se	spom-

nim.	Pred	leti	smo	profesorji	na	naši	univerzi	redno	
prejemali	pisma	iz	Nigerije	s	prošnjami	za	denarno	
pomoč.	Naslovi	na	ovitkih	so	bili	tako	natančni,	kakor	
da	jih	je	kdo	kopiral	z	uradnega	seznama.	Pisma	so	
prihajala	vsaj	v	treh	valovih.	Najprej	so	bila	pisana	
v	kar	se	da	primitivni	angleščini,	potem	v	popravlje
nem	slogu	in	nazadnje	v	jeziku,	ki	bi	ga	tudi	najboljši	
učenec	v	šoli	ne	zmogel	…	Najbolj	sumljivo	pa	je	bilo	
dejstvo,	da	so	pisma	prihajala	razmeroma	hitro	eno	
za	drugim.	Čez	nekaj	časa	so	nas	uradno	posvarili,	
naj	ta	pisma	ignoriramo;	da	gre	za	skupino	Afričanov,	
ki	so	dobili	v	roke	–	ali	ukradli	–	imenik	nejaponskih	
profesorjev	na	univerzi,	od	katerih	so	si	obetali	za	
svojo	izmišljeno	dobrodelnost	več	kot	od	Japoncev	…
Zazrem	se	v	sogovonikove	oči:
»Če	 vam	 smem,	 dragi	 gospod,	 svetovati:	 poj

dite	na	nigerijsko	veleposlaništvo	in	se	prepričajte	
o	resničnem	ozadju	teh	pisem.	Nič	ne	boste	s	tem	
izgubili.	Nasprotno,	spoštovali	vas	bodo	kot	modrega	
in	dobrega	Japonca.«
Mikrofon	na	peronu:	»Postaja	 in	proge	so	spet	

v	redu.	Opravičujemo	se	za	zamudo,	ki	se	ji	ni	bilo	
mogoče	izogniti.	Prosimo	za	razumevanje.«
Nikoli	 več	 se	 nisem	 s	 tem	 gospodom	 srečal.	

Upam,	da	se	je	učil	iz	svojih	napak.	Preglasno	sem	
bil	ponudil	tisto	skromno	pomoč	Filipinom.	Še	nekdo	
me	je	čul.	Čez	kakšen	mesec	sem	dobil	položnico	za	
denarno	nakazilo	za	japonsko	dobrodelno	društvo,	
o	čigar	legitimnosti	ni	bilo	dvomal	Nisem	se	še	od
zval	–	malce	zaloge	moram	imeti,	ker	so	potresi	in	
tajfuni	najbolj	zvesti	turisti	na	Japonskem.
Ta	 zadnja	misel	me	 je	 tako	 zagrabila,	 da	 sem	

naenkrat	pozabil	omeniti	prizor,	ki	spada	v	tkanino	
dogodkov,	ki	sem	jih	 razgrinjal.	Po	samomoru	na	
oddaljeni	postaji	sem	moral	še	nekaj	minut	čakati	
na	 svoj	 vlak.	Ujamem	 razgovor	 dveh	mimoidočih	
gospa.	Menda	ni	bil	 samomor;	starejši	gospod	 je	
naenkrat	omahnih	pred	drveči	vlak	…	po	postajnem	
mikrofonu	gre	baje	za	nekega	znanega	gospoda	z	
imenom	Močizúki	…	Ime	mi	ne	gre	iz	glave.	K	cilju	
se	mi	ne	mudi.	Dve	postaji	prej	bom	 izstopil,	Od	
postaje	do	hiše	družine	Močizúki	ni	daleč.	Nemiren	
sem.	Moram	se	prepričati.	Ne	bodo	mi	zamerili,	da	
jih	pozdravim,	ker	me	pot	prav	ta	dan	vodi	mimo	
njihove prijazne hiše.
Pred	hišo	sem.	Vrata	se	odpro	in	na	pragu	stoji	

gospa	Močizúki	smehljaje:

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

TUDI SLUČAJNOST
IMA LAHKO SUMLJIV OBRAZ
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Rekordna kopica slovenskih medalj na olimpijadi v Sočiju je razvese-
lila množice, ob tem pa velja napraviti primerjavo s politiki. Športniki so 
dokazali, da so med najboljšimi na svetu, kakšno težo pa imajo premier-
ka in njeni ministri? Nazoren zgled se je pred dnevi dogodil v Münchnu 
na svetovni konferenci o varnosti, na kateri je sodelovalo več deset 
predsednikov in premierov, med njimi tudi predsednica vlade Alenka 
Bratušek in obrambni minister Roman Jakič. Sodelujoči so razpravljali 
na številnih panelih, toda slovenska predstavnika nista sodelovala niti v 

eni ekipi panelistov. Tam so bila seveda velika imena svetovne politike, 
od legendarnega Helmuta Schmidta do Henryja Kissingerja, tako da je 
za slovenski par zmanjkalo odra. Kaj sta potem tam počela?

Minister Jakič je v izjavi za televizijo nadebudno pojasnil: “važno je 
biti zraven”, o prvi ministrici pa so slovenski mediji poročali, da je priso-
stvovala panelom “Svoboda in Varnost”, “Prihodnost evropske obrambe”, 
“Kriza v Siriji” ter “Evropska energetska in podnebna varnost”. Cinično 
bi lahko pripomnili, da bi pot v bavarsko prestolnico lahko mirne duše 

Neredko me doleti vprašanje: »Kaj se pravzaprav dogaja v Sloveniji?« Zanimivo je, da to vprašujejo večinoma ljudje, ki so jim novice na internetu 
prav tako dostopne kot meni. Očitno je tudi, da so jih prebrali, vendar se zdi, da ne morejo razumeti, da je kaj takega sploh mogoče. Človek se jim niti 
ne čudi. Že za tiste, ki smo na lastni koži doživljali skoraj pol stoletja komunistične vladavine, je skoraj neverjetno, da je mogla samostojna Slovenija 
pasti tako globoko in da se na vodilnih položajih še vedno šopirijo Kardeljevi in Kidričevi dediči. Toliko bolj težko to razumejo tisti, ki so komunizem 
skusili samo delno ali pa sploh ne.

Niti ni vprašanje, da bi obravnavali vse spodrsljaje in nesposobnosti sedanje vlade. Že če bi hoteli biti na tekočem v stvareh, ki so prava lopovščina 
in katerih ozadje je čista zloba, bi morali biti vsaj tednik, če že ne kar dnevnik. Oglejmo si pa vsaj nekatere od zadnjih, ki jih je popisal v Mladini dr. 
Bernard Nežmah pod naslovom “Važno je, da smo zraven”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

SLOVENSKA GNOJNA JAMA

»Pozdravljeni,	gospod	misijonar!	Danes	praznuje
va	z	možem	tridesetletnico	poroke	–	kakšna	sreča,	
da	ste	lahko	naš	gost!«
»Čestitam,	draga	gospa!	Vaš	mož	…«
»Oh,	oprostiti	morate	–	komaj	se	je	skobacal	iz	

postelje.	Veste,	včeraj	zvečer	so	prišli	sorodniki	praz-
novat	in	vse	skupaj	se	je	zavleklo	tja	do	polnoči…«
In	oni	drugi	Močizúki?	Zaupno	vzdihnem:	»Bodi	

mu,	ljubi	Bog,	milostljiv!«
O	čemer	ne	dvomim.

NEPAL
otroci sužnji v cirkusu
Oblika	mladinskega	suženjstva,	za	katero	se	malo	

brigajo,	jo	je	pa	najti	v	Indiji	in	Nepalu,	je	izkorišča
nje	otrok	v	cirkusih.	Nevladna	organizacija	Esther	
Benjamin	Trust	skuša	nuditi	zavetje	žrtvam.	Natanč
ne	številke	niso	znane,	toda	ta	organizacije	ocenjuje,	
da	je	vsako	leto	najmanj	500	otrok	izkoriščanih	za	
cirkuške	 umetnije	 in	 akrobacije.	 Navadno	 gre	 za	
nepalske	otroke,	ki	so	bili	ugrabljeni	na	podnožju	
Himalaje,	kjer	je	življenje	težko	in	imajo	mnogi	starši	
probleme,	kako	vzdrževati	lastne	otroke.	Ugrabitelji	
prihajajo	 v	 vasi	 s	 kombiji	 in	 obljubljajo	 staršem,	
da	bodo	njihovi	otroci	postali	cirkuški	umetniki.	Za	
podpis	dokumenta	v	angleščini,	ki	je	domačini	sploh	
ne	razumejo,	dajo	20	ali	30	dolarjev	 in	odpeljejo	
otroke.	Ko	pridejo	v	Indijo,	morajo	biti	otroci	ves	čas	
v	cirkusu	in	ne	smejo	ven.	Zlorabljajo	jih	na	razne	
načine,	tudi	spolno.	Organizacija	Esther	Benjamin	
Trust	jih	je	do	zdaj	rešila	kakih	700.	Okrog	60	od	
njih	 jih	 je	v	skrivnem	zavetišču	 izven	nepalskega	
glavnega	mesta	 Kathmandu.	 Problem	 otroškega	
dela	postaja	v	teh	azijskih	deželah	vedno	hujši:	v	
indijskih	tovarnah	je	20	milijonov	otroških	delavcev	
in	200.000	nepalskih	sužnjev,	ki	morajo	delati	14	do	
15	ur	na	dan,	ne	dobijo	pa	niti	centa.	Agencija Fides.

PARAGVAJ
otroci – delavci

V	Paragvaju	je	bilo	v	 letu	2013	preko	416.000	
otrok	 in	najstnikov	 (22,4%	od	vseh)	delavcev,	ki	
so	bili	zaposleni	z	zelo	nevarnimi	dejavnostmi.	Ena	
najbolj	nevarnih	dejavnosti	je	zbiranje	odpadkov	in	
stvari,	ki	jih	je	mogoče	reciklirati.	Med	zadnjimi	pri
meri,	ki	so	jih	odkrili,	je	mesto	Cateura,	ki	je	celotno	
sezidano	na	smetišču,	otroci	pa	morajo	neprestano	
brskati	po	smeteh	in	iskati	stvari,	ki	jih	je	mogoče	
reciklirati,	kar	je	življenjsko	nevarno	početje	zaradi	
možnih	okužb	in	zastrupitev.	Agencija Fides.

SUDAN
anemija, tifus…

V	mestu	Gireida	v	Južnem	Dar	Furju	je	preplah	
zaradi	 velikega	 števila	 smrti	 nosečih	 žena	 zaradi	
krvavitev	in	hude	anemije.	Poročajo	tudi	o	epidemiji	
tifusa	in	driske,	za	kar	so	krivi	pomanjkljivi	sanitarni	
pogoji.	Zdravstvene	oblasti	so	za	radio	izjavile,	da	je	
smrtnih	primerov	eden	do	tri	na	mesec.	V	bolnišnici	
je	en	splošni	zdravnik	za	300.000	ljudi.	Zdravniških	
pregledov	je	vsak	dan	30	do	40.	Zaradi	visokih	cen	
prevozov	so	omejene	možnosti	dobiti	pomoč	iz	dru
gih	bolnišnic.	Agencija Fides.
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O tem, da je Slovenija ena izmed držav evrskega območja, ki letos 
znova ne bo gospodarsko napredovala, je splošno znano. Ljudje živijo 
na ravni kot leta 2005. Deset let gospodarskega razvoja je izpuhtelo. 
Delno zaradi svetovne gospodarske krize, v Sloveniji pa še posebno za-
radi načina privatizacije nekdanjega državnega premoženja in njegove 
kraje. Nekdanji oblastniki nekdanjega državnega premoženja, ki smo 
mu rekli splošno ljudsko ali družbeno premoženje, samo dokazujejo, 
da so ga resnično razumeli kot svojega. Ljudstvo in družba jih v resnici 
nikoli nista zanimala, samo oblast in njene koristi oziroma privilegiji.

V težkih gospodarskih razmerah se vedno poglobijo tudi politična 
nasprotja. To je sicer nelogično, ker naj bi nesreča ljudi povezala, toda 
politiko svoje slabo gospodarjenje prikrijejo s tem, da poglabljajo 
politično sovraštvo med ljudmi. Seveda tega uradno ne priznajo, celo 

pozivajo k slogi. Ker pa morajo mobilizirati svoje ideološke pristaše, to 
naredijo tako, da večajo sovraštvo do tistih, ki jih ne podpirajo in ki jih 
ne bodo nikoli volili. V Sloveniji čutimo to celo pri novih davkih, ki jih 
je vlada vpeljala. Da o odpuščanju iz službe niti ne govorimo. Najbolj 
so obdavčili tiste, ki nikoli ne bodo njeni volivci: ljudje na podeželju in 
obrtniki ter drugi mali podjetniki. V zadnjem času pa izstopajo novi 
trije, izrazito ideološki primeri.

Lojze Peterle, prvi predsednik vlade samostojne Slovenije, sedaj 
evropski poslanec, je prosil vlado, če ga uradno podpre pri kandidaturi 
za predsednika Sveta Evrope. To se ni zgodilo, ampak je bil deležen 
očitkov in žalitev, kot bi bil največji slovenski zločinec. Vlada je raje 
podprla nekega tujca.

Nekdanji predsednik države dr. Türk bi rad bil generalni sekretar 

Da vse, kar se negativnega dogaja, ni le posledica nesposobnosti, ki ji botruje samopoveličevanje, ampak da je v ozadju prava in resnična zloba, 
je jasno videti iz prispevka, ki ga je za Našo Luč napisal zgodovinar dr. Stane Granda in mu dal naslov “Nestrpnost do katoličanov znova na pohodu”.

opustila in si vsebine pogovorov lahko preposlušala na posnetku, ki je 
dostopen na spletu. Od predsednice vlade bi pač pričakovali, da se v 
tujini obnaša kot suveren in ne kot mali birokratek na službenem izletu. 
Toda poglejmo raje dejstva in primerjajmo, kaj so počeli voditelji enako 
majhnih držav. Estonski predsednik Toomas Hendrik Ilves ni ždel le med 
publiko, ampak je bil eden nosilnih govorcev na panelu “Svoboda ali var-
nost v kibernetskem prostoru”, medtem ko je bil hrvaški predsednik Ivo 
Josipović prava zvezda med voditelji, saj je nastopil kar na dveh panelih 
“Varnost in stabilnost v JV Evropi” ter “Energija in klimatska varnost”. 
Teža slovenske premierke je bila blizu ničli, res pa, da tega ni zaznala 
nacionalka, ki Bratuškove ni spraševala, kaj je povedala na konferenci, 
ampak ji je ponudila mikrofon, da je v maniri dopisnice poročala, kaj 
se je dogajalo v konferenčnih dvoranah.

A zakaj je ta aspekt tako pomemben? V času žledoloma je par 
Bratušek-Jakič krožil pod državi in si ogledoval opustošenje. Bila sta 
junaka, saj sta brez zadržkov stopicala po blatu, kar so beležile teve 
kamere. Toda, kaj za hudiča počneta v močvari? Tam so bili na delu 
gasilski heroji, pripadniki civilne zaščite ter v manjšem številu tudi 
vojaki. Funkcija predsednice vlade in obrambnega ministra je vendar 
drugje. Za reševanje lahko veliko več storita v svojem kabinetu kot na 
gozdnih poteh. Po državi so bili namreč deset tisoči brez elektrike, še 
več za cele regije se je ustavil čas. Najpomembnejše v tem trenutku je 
bilo dobiti agregate. Prišla je pomoč iz rok organov civilne zaščite v 
EU. Kaj pa vojaško sodelovanje? Ali je minister že drugi dan polomasta 
poklical svoje evropske in ruske ter azerbajdžanske kolege, s katerimi se 
vztrajno srečuje, da jim njihove vojske in NATO v nesreči posodijo manj-
kajoče agregate? Bera je bila skromna, čez teden sta prišla dva ducata 
iz ameriške pomoči iz baze v Italiji. Ameriška ambasada v Ljubljani je 
sama priskočila z donacijo desetih agregatov.

Praktični učinek Jakičevega sodelovanja z obrambnimi strukturami 
je bil obratno-sorazmeren s številom njegovih izletov k obrambnim 
ministrom in v vrh NATA.

Sicer pa je reč razumljiva, gospod Jakič je na mesto ministra priletel 
iz neba, še leto nazaj je kot Jankovićev uradnik urejal posle za športni 

park Stožice. Po imenu je lahko resda vsakdo minister, v izrednih raz-
merah pa je to dizaster.

Ena boljših potez vlade je bila dodelitev dodatnih sredstev za 
kriminaliste, ki preiskujejo gospodarski kriminal. A kaj se zgodi, ko 
preiskovalni stroj, kot je NPU, vloži kazensko ovadbo zaradi gospodarske 
preslepitve zoper župana Zorana Jankovića, ministra Romana Jakiča in 
predsednika skupščin KAD in SOD Sama Lozeja? Je premierka zahtevala 
takojšnjo razrešitev ministra in prvega skrbnika nad državnim premože-
njem? Nak, nič, ravna tako kot v münchenski dvorani – od daleč molče 
posluša. Toda, enako držo ima tudi vrh SD, Državljanska lista in Desus. 
Njihovi voditelji izrečejo kakšen zajedljiv stavek, se veselijo korupcije 
v vrstah svojih partnerjev, ne da bi zahtevali takojšnje odstope obto-
ženih. Reč je v resnici zelo resna. Višje sodišče v Ljubljani je pred dnevi 
razsodilo, da je župan Janković za milijon prodal zemljišče, ki sploh 
ni bilo v mestni lasti. Klasična lopovščina najnižje vrste. A kako so se 
v naslednjem hipu odzvali voditelji vladajoče koalicije pa tudi vodje 
novih strank in gibanj? – Z molkom, ki je vpil do neba! Goljufivi župan 
nonšalantno vlada naprej in cela država čaka in stavi, kdaj se bodo te 
rabote končale s sodno obsodbo. Vmes pa se dogajajo nove. Moštvo 
Zorana Jankovića je dalo razpis za ozaljšanje “Trga republike” za več 
kot tri milijone evrov. Zakaj? – Da bo nastal podium za vsemogoče 
proslave! To je posmeh vsem meščanom in aroganca do pokrajin, kjer 
so ljudje še naprej brez elektrike, podjetja pa zunaj proizvodnje. V takem 
trenutku bi pričakovali gesto solidarnosti, da se najbogatejše mesto 
odpove načrtovani pompoznosti in tri milijone nameni za pomoč od 
žledoloma prizadetim krajem.

A tisočkrat večjo vsoto si je v imenu države izposodil finančni 
minister Uroš Čufer. Za sedem milijard kreditov, največ v zgodovini 
na tleh Slovenije, si je v enem letu nabrala aktualna vlada. In reakcija 
medijev? Časnik “Delo” je o tem poročal na deseti strani, kot da gre za 
bizarno vest. Tudi ljudstvo ni poskočilo nad nevarnostjo samouničenja 
prihodnjih rodov. Toda, potem se je zgodil čudež – minister Čufer, ki 
se je včeraj zadolžil, je naslednji dan spregovoril v dramatičnem tonu: 
»Nujna je razdolžitev države.«
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Ena od ključnih značilnosti, ki opredeljujejo družbeno dinamiko vse 
od takrat, ko se je slovenska nacija začela vzpostavljati na vsaj približno 
moderen način, je izrazita ideološka polarizacija, ki jo označuje pojem 
“kulturnega boja”. Ta sicer presega slovenske razmere, saj se izvorno 
nanaša na dogajanje v habsburški monarhiji sredi 19. stoletja, tj. na 
spopad med liberalno-sekularnimi in katoliško-cerkvenimi skupinami za 
prevlado nad področji “oblikovanja duha”, kot so izobraževanje, znanost, 
umetnost itd. Vendar je kulturni boj na Slovenskem potekal še posebej 
srdito in se vse do danes nikakor ni zaključil.

Dolga tradicija ideološkega izključevanja
Ves ta čas, od Mahničeve “ločitve duhov” do postkomunistične 

tranzicije, imamo opraviti s stalnim ideološkim etiketiranjem in iz-
ključevanjem. Kjer je treba favorizirati “naše” (se pravi tiste, ki so prave 
politične “barve”), četudi so nesposobni; in izločati “njihove” (se pravi 
tiste, ki so na nasprotnem političnem “bregu”), četudi so vrhunski.

Ta “ideološka segregacija” je dosegla vrhunec v obdobju komuni-
stične diktature, ko se je načrtno in sistematično potiskalo na obrobje 
– ali celo kazensko sankcioniralo – vse tiste, ki so si drznili odkrito 
nasprotovati tedanjemu režimu in njegovim nosilcem. In kljub pre-
hodu v demokracijo se še vedno nadaljuje praksa izločanja ideoloških 
sovražnikov in vseh tistih, ki so centrom moči “moteči”.

Podelitev nagrade in pogrom zoper njenega nosilca
Letos si je nagrado Prešernovega sklada prislužil Jože Možina za 

svoj dokumentarni film z naslovom “Pedro Opeka, dober prijatelj”. Gre 
za nedvomno enega najboljših slovenskih televizijskih novinarjev, ob 
tem pa še za odličnega avtorja vrste dokumentarcev, ki obravnavajo 
različne travmatične teme iz slovenske polpretekle zgodovine. Za film 
o slovenskem duhovniku in človekoljubu, ki je s svojim misijonarskim 
delovanjem številne prebivalce Madagaskarja “potegnil” iz revščine, je 
prejel več uglednih mednarodnih nagrad. Dober film o dobrem človeku, 
torej! Za nagrado Prešernovega sklada so ga predlagali trije nekdanji 
Prešernovi nagrajenci, Niko Grafenauer, Zorko Simčič in Drago Jančar, 

poleg tega pa še skupina šestih civilnodružbenih organizacij na čelu s 
Svetovnim slovenskim kongresom. Upravni odbor Prešernovega sklada 
je predlog sprejel soglasno!

Normalno bi bilo pomisliti, da bo ta nagrada nekaj nespornega. 
Kakšna napaka! Povzročila je pravi vihar v javnosti. Prišlo je namreč do 
odstopa komisije za scenske umetnosti, ker ta Možine ni predlagala za 
nagrado, a se je upravni odbor vendarle odločil zanj. Po njihovem bi ta 
moral brezprizivno slediti njenim predlogom. Kot da ni upravni odbor, ki 
ga sestavljajo ugledni intelektualci in umetniki, njej nadrejeno telo. Kot 
da gre pri njem zgolj za nek birokratski organ, ki avtomatično sprejema 
predloge, ne glede na to, kako so – oz. niso – utemeljeni (utemeljitve, 
zakaj Možina ni predlagan, komisija namreč sploh ni podala).

Seveda vse skupaj ni ostalo pri užaljenih članih omenjene komisije. 
Zadeva je takoj dobila razsežnosti ideološkega obračuna. Nekateri osrednji 
mediji so izvedli tako rekoč frontalni napad na upravni odbor in na samega 
nagrajenca. Poročanje je bilo izrazito pristransko, saj pogosto ni vsebovalo 
osnovnih podatkov o filmu in nagradah, ki jih je avtor prejel v tujini, zato pa 
je bilo toliko več poskusov osebne in profesionalne diskreditacije avtorja.

Tej defamacijski gonji se je pridružila politika. In to kar v podobi 
ministra za kulturo Uroša Grilca. Ta je začel javno razglašati, da je bil z 
odločitvijo o tej nagradi kršen zakon; in to čeprav je njegovo ministrstvo 
upravnemu odboru posredovalo stališče, da je pri izbiri povsem avtono-
men. Očitno želi vladajoča politika v znanem “revolucionarnem” duhu 
razsojati o tem, kdo sme dobiti kakšno nagrado in kdo ne. Zakaj ne bi 
kar kulturnemu ministru podelili pristojnost, da sam izbira nagrajence?

Izločanje “moralno-politično neprimernih”
Samo največji naivneži lahko verjamejo, da tiste, ki udrihajo čez 

omenjeno podelitev nagrade, vodi skrb za korektnost in transparentnost 
postopkov. Moteč je nagrajenec, se pravi Jože Možina kot novinar in 
filmski ustvarjalec, ki je s svojimi deli pogosto razkrival mračno naravo 
nekdanjega komunističnega režima in ki je oster kritik forme mentis 
aktualne vladajoče garniture.

Že v prejšnji številki sem omenil pobesnele boljševiške demone. Naj pod demonom razumemo stalno Božjo opozicijo hudiča, ali pa tiste, ki mu s 
svojo zlobo služijo kjerkoli, tudi v politiki in gospodarstvu, eni in drugi pobesnijo takrat, kadar jim začne teči voda v grlo, ko se začne majati njihovo po 
žveplu smrdeče cesarstvo, pa naj ima to svoje središče tam izven časa in prostora v stanju, ki mu pravimo pekel, ali pa v kakem ljubljanskem predmestju 
in svoja posvetovanja v satanovem štabu hudobnih duhov, ali pa v kaki ljubljanski slaščičarni. Samo tako je mogoče razumeti stvari, ki jih je opisal 
Matevž Tomšič pod naslovom “Ideološka segregacija” v svoji kolumni na Siol.net.

Združenih narodov. Ta njegova ambicija je že stara. Vlada ga je takoj 
podprla, ker je izrazito levi. Ker je rekel, da so povojni poboji drugoraz-
redna tema, ker je ob vsaki priložnosti žalil slovenske katoličane, ker je 
ob vsaki možnosti poveličeval partizane–komuniste in poniževal tiste, 
ki so izpeljali slovensko osamosvojitev. Svojega sovraštva še posebno 
do Janeza Janše ni nikoli skrival.

Jožeta Možino, katoličana, ki je bil štiri leta celo direktor slovenske 
televizije, je slovenska javnost zadnja leta posebej spoznala po nje-
govem prizadevanju, da bi delo malgaškega misijonarja Petra Opeke 
postalo bolj znano pri rojakih. O njem je posnel sporočilno čudovit film, 
ki so ga doma prezrli, v tujini pa so mu podelili ugledna mednarodna 
priznanja. Nekateri Slovenci so ga predlagali za eno največjih slovenskih 

kulturnih nagrad. Ne samo, da ga je ustrezna komisija spregledala, 
ampak je celo protestno odstopila. Zaradi prezira do avtorja, ki prika-
zuje dobrega duhovnika, dobrega katoličana, človeka, ki se žrtvuje za 
druge. Seveda jih moti tudi Jože Možina, ki ne skriva svojega verskega 
prepričanja. Zadnje je še posebno tragično, ker so to naredili “kulturniki”, 
ki trdijo, da so nadideološki, strpni, skratka, da jim je slovenska kultura 
najbliže. Žal so tisoče kilometrov daleč od tiste tradicije slovenske 
kulture, zaradi katere smo Slovenci stali in obstali.

Slovenska politika v veliki meri živi v preteklosti, ko so mnogi mislili, 
da na svetu obstaja samo boj za vero in proti njej. Ker je vera milost, 
predvsem pa ni del političnega prepričanja, je to v sodobni Evropi kot 
kamena doba v zgodovini.
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Lukšičeva SD je najbolj umazana slovenska stranka. Njen predsednik 
Lukšič se ukvarja zgolj s politikantstvom in obrekovanjem, čemur on 
pravi čiščenje politike. Svojo SD razglaša za edino stranko, ki ima čiste 
roke. In to kljub obsodbi nekdanjega evroposlanca in nosilca liste SD 
Zorana Thalerja zaradi korupcije in ovadb v zvezi s projektom državljan-
ske vzgoje zoper Lukšiča in ministra Pikala. Lukšič se ne meni za to, saj 
je s svojo poceni demagogijo že zdavnaj prešel vse meje slabega okusa, 
ko pri drugih preganja tisto, kar najbolj velja zanj, njegovo stranko in 
njegove politične zaveznike.

V njegovi SD bi radi obglavili korupcijo, ko pa se skotalijo glave nji-
hovih favoritov, kot prejšnji teden Thalerju, molčijo kot grob. Ko so Lukšiča 
konec januarja vprašali o Thalerju, se je v svojem značilnem hinavsko-
obrekovalskem slogu zatekel k praznim floskulam o delovanju pravosodja. 
Čeprav je bil Thaler nosilec njihove liste na evropskih volitvah 2009, so v SD 
hinavsko tvitali, češ da Thaler ni bil nikoli njihov član. Halo?! A smo prav 
prebrali? Namesto da bi se zaradi obsojenega opravičili volivcem, saj so 
Thalerja ponujali kot vlečnega konja svoje stranke in mu dali prednost 
pred tisoči svojih članov. In to prav v letu evropskih volitev, na katerih bo 
kandidiral tudi Lukšič, ki se trži kot velika politična čistilka.

Povsem drugače je Lukšič ravnal lani januarja po poročilu KPK o 
Jankoviću in Janši, saj je zahteval odstop Janševe vlade, da Slovenija 
ne more preživeti s takšno vlado. Sum korupcije pri Jankoviću in Janši je 
takrat po Lukšiču ogrožal demokracijo, medtem ko priznanje korupcije 
in obsodba zanjo pri Thalerju za Lukšiča nista noben problem. Lansko 
prvostopenjsko obsodbo Janše v zadevi Patria je Lukšič pozdravil kot 
dobro novico, ob obsodbi Thalerja pa ni vriskal od veselja, čeprav je šlo 
za prelomno sodbo glede korupcije, ki jo Lukšičeva stranka baje čisti.

Lukšiču niti na pamet ne pade, da bi začel čistiti v svojih političnih 
vrstah, saj bi moral najprej počistiti samega sebe v zvezi z ovadbo glede 
projekta državljanske vzgoje. Še drugače je bilo lani januarja, ko je silo-
vito napadal podobna sporna dejanja drugih z besedami: »Zato je prav, 
da se poslovijo tisti, ki so v politiko prišli, da javna sredstva prelivajo na 
svoje osebne račune oziroma da pomagajo prijateljem pri okoriščanju z 
javno funkcijo.« Po izbruhu afere državljanska vzgoja, v katero so poleg 
Lukšiča vpleteni njegovi družinski člani in visoki predstavniki stranke 
(sedanji minister Pikalo in njegov državni sekretar Aljuš Pertinač), pa 
noče polagati računov, kot zahteva od drugih. Raje toži, da so njega in 
stranko napadle urbane tercialke. Da baje želijo nekateri z napadi na 
SD destabilizirati vlado?!

Lukšič zase takoj vrešči, da je nedolžen in da ga hočejo likvidirati 
zagovorniki korupcije (kdo?!), svojim nasprotnikom pa takšne obrambe 
ne dopušča. Prejšnji teden je na vloženo interpelacijo proti Pikalu 
omalovažujoče odgovoril, da gre za laž na kratkih in trhlih nogah, 
ki je obenem gnila. Češ da interpelacije vlagajo neresne stranke kot 
SDS, resne (kot SD?) pa si prizadevajo za stabilnost, beri ohranitev na 
oblasti ne glede na vse. Kako klovnovska je bila torej lanska februarska 
interpelacija SD proti takratnemu ministru Žigi Turku, in to tik pred 
konstruktivno nezaupnico? Od vsega čiščenja pri drugih Lukšič očitno 
ne zavoha gnilobe pri sebi in svoji stranki.

Še manj zanima Lukšiča čiščenje v lastni koaliciji. V skladu z 
“resnostjo” je SD pri nedavni interpelaciji podprla ministra Sama 
Omerzela, ki je bil prejšnji teden ovaden zaradi poslovanja z Darsom. 
Glede ovadbe proti ministru Romanu Jakiču se je Lukšič prejšnji teden 
hinavsko sprenevedal in ni zahteval Jakičevega odstopa, češ da gre za 
vprašanje Bratuškove in PS. In to leti iz ust Lukšiča, ki tako besno čisti 
slovensko politiko – pri vseh, razen seveda pri sebi in svojih zaveznikih! 
Kot vidimo, je Lukšičevo čiščenje namenjeno zgolj odstranitvi politične 
konkurence in nasprotnikov. Tako ga pri imenovanju ministrov zanima 
le to, če ustanavljajo konkurenčno stranko na levici, sicer ga spornost 
posameznega kandidata sploh ne moti.

Povsem drugače je Lukšič obnorel od sovraštva do desnice, zlasti 
do SDS, ki je po njegovem destruktivna in deluje destabilizacijsko. Tako 
imenovane udbovske umore je prejšnji teden opredelil za nepomembna 
vprašanja, češ koga pa zanima, kaj je kdo počel v 70. letih prejšnjega 
stoletja. Kot samooklicani veliki borec za pravno državo je nedavno 
domnevno grožnjo z umorom zavrnil s posmeha vredno razlago, da 
za Slovenijo ni pomembno, kaj si Janez (Zemljarič) misli o Janezu 
(Janši). Glavno je, da so za Lukšiča in tudi Vebra pomembne še bolj 
nepomembne ideološke pravljice iz 40. let prejšnjega stoletja, s katerimi 
nenehno zasmrajata slovensko politično sedanjost.

Lukšič in njegova SD sta zgled vsega, kar je narobe v slovenski 
politiki. Lukšičeve redne tiskovne konference zaradi njegovih vse bolj 
odtujenih izjav mejijo na grotesko. Zapleta se v vedno nova protislovja 
in nedoslednosti, saj se mu od hinavščine že pošteno kisa. Politično 
nesnago goreče čisti pri drugih politikih in strankah, o svoji politični 
nesnagi pa vztrajno molči in svojo stranko povrh vsega vedno znova 
razglasi za najbolj čisto v državi. Če bi Lukšič res hotel počistiti slovensko 
politiko, bi moral naprej začeti pri sebi.

Kakšne so pravzaprav stranke, ki sestavljajo trenutno vladno koalicijo, ki je, milo rečeno, najbolj nesposobna od vseh, kar jih je kdaj bilo? “Pozitivna 
Slovenija”, kreatura, ki so jo ustvarili Kučan & Co., ko so leta 2011 šli klečeplazit k Jankoviću na ljubljanski magistrat, pa je potem vse žalostno propadlo 
zaradi ošabnosti in nesposobnosti nesojenega premierja Jankovića, zdaj se pa niti ne ve, kdo jo pravzaprav “gunca”, Janković ali Bratuškova. Virantova 
“Državljanska lista”, ki jo vodi človek brez hrbtenice, pripravljen na vsak, tudi najbolj gnil kompromis, ”rakasta celica vseh vlad”, kot ga je označil poslanec  
Ivan Vogrin. “DESuS”, ki naj bi bil stranka upokojencev, vodi jo pa Erjavec, ki se je do zdaj vrinil v vsako vlado, ki vse ve in vse zna, sodeč po ministrstvih, 
ki si jih je prilastil, pa je bil povsod in vedno za zgago. In končno “Socialni demokrati”, stranka, ki je naslednica Komunistične partije. Najboljšo sliko o 
njej daje njen voditelj Igor Lukšič, ki ga je “obdelala” dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom “Lukšičeva SD je stranka umazanih rok”.

Pritiski na tiste, ki so ga nagradili, ne služijo ničemur drugemu 
kot izločanju posameznikov, za katere se je nekoč reklo, da so “mo-
ralno-politično neprimerni”, kar je v prevodu pomenilo, da niso po 

volji oblastnikov. Takšne težnje, ki so produkt ideološke nestrpnosti, 
zaslepljenosti in omejenosti, predstavljajo velikansko grožnjo svobodi 
delovanja. Ne samo na umetniškem področju.
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Za sklep pa še tole. Da se vsa komunistična banda boji arhivskih dokumenotv (kolikor jim jih ni uspelo uničiti), je jasno, zato poskuša uveljaviti zakon 
o omejevanju dostopa do arhivskega materiala. Kar je pri stvari najbolj presenetljivo, je pa to, da je za zakon glasovala tudi Nova Slovenija. Posebej se 
omenjata imeni predsednice Ljudmile Novak in podpredsednika Mateja Tonina. Ljudje se upravičeno sprašujejo, kaj se je zgodilo? Da je potem imela 
predsednica Novakova intervju v Mladini, kjer je divje napadla Janšo, kjer se je dobrikala komunistični levici je sprožilo nova ugibanja. Za Tonina vse 
kaže, da je neizkušen povzpetnik, ki misli, da bo z dobrikanjem dobil podporo komunistov – bedak! Za Novakovo pa? Se ji je zmešalo? So jo “kupili”? Je 
zamerila, ker je v opoziciji vedno igrala na drugem pultu in ni bila sposobno povzpeti se nad Janšo? Ni sicer gotovo, da se je rajni ustanovitelj stranke 
dr. Andrej Bajuk v grobu obrnil, gotovo pa je, da sta oba “junaka” s tem stranki odrezala pot v parlament ob prihodnjih volitvah. Tako je tudi prav: naj 
gnoj segnije na gnoju skupaj z vsem ostalim komunističnim smradom.

Tole maltretiranje 85-letnega starčka, ki nikomur nič noče, ukvarja 
pa se z energetiko in nafto, je preseglo vse meje!  Janez Zemljarič je 
danes nekdo drug oziroma to hoče biti, ni tisti Giovani della Terra, kot 
so ga v desničarskem podzemlju sramotili v preteklosti. Kar je bilo, je 
bilo, kar je je in kar še bo, pač bo. Po tem načelu se je treba ravnati. Zato 
našega Zemljariča ne damo.

On je zgled dobrega, starega pokončnega udbovca, ki nič ne govori, 
ki nič ne ve, ali kot je rekla njegova življenjska družica tovarišica Tina 
Tomlje: »Meni nič ni povedal; če bi govoril, ne bi mogel opravljati tiste 
službe.« V postelji ga ona vpraša: »Ti, a ste danes koga likvidirali?« On 
pa reče: »Nič ne sprašuj, ker sta bila dva.« Ona na to še, ali so nastavili 
kakšno bombo, on pa, naj ne sprašuje, ker jih je bilo več. In tako ni 
Tomljetova nič izvedela. Takšna je bila usoda vseh žena udbovcev. Še v 
postelji niso nič iztisnile iz njih. Tako rekoč udbovska frigidnost. Mraz. 
Led.

Udbovstvo je bila zahtevna tajna služba za to, kako razkrinkati in 
onemogočiti sovražnike partije, socializma in tovariša Tita. Tistim, ki 
so držali gobec in delali, se ni nič zgodilo. Tisti pa, ki so rovarili in ob-
rekovali Titeka kot krvavega diktatorja, so včasih malo bolj nastradali. 
Megla jih je vzela, smo rekli na Udbi. Kaj natančno je bilo, se pa človek 
težko spomni. Kot primer navajam “vzela megla” spomladi 1945 – kdo 
bi se spomnil, koga vse in kje, ker je bilo malo bolj množično. Tovariš 
Zemljarič je tudi veliko papirjev podpisal in res ne more jamčiti, da 
mu česa niso podtaknili. Danes bi ga, človeka, ki je delal v skladu s 
komunistično ustavo in zakoni, radi procesirali? Tudi meni gre na jok, 
ne samo tovarišici Tomljetovi.

Vsega je kriva demokracija, vsak pezde lahko brska po arhivu in 
razkriva, kaj so tovariši udbovci in komunisti počenjali v preteklosti. Ni 
čudno, da se je to uprlo celo tako žlahtni desni stranki (cit.: Milan Kučan), 
kot je Nova Slovenija. Zato je predsednica tovarišica Ljudomila Novakova 
na TVS 1 malo ven padla – okrog nas naravna katastrofa, človek je umrl 
in ji je žal za njim, mi pa blebečemo o arhivih. Res je bila dobra: hladen 
pogled predse, Omerze niti po pomoti ni pogledala. Ko je govoril, se je 
na njenem obrazu zarisal nekakšen krščanski prezir in cinizem in ledeni 
pogled. Časom primerno. Niti ni pomembno, ali je vedela, kaj govori, 
pomembno je, da se ni predala. Odločno je povedala, da je njeno verzijo 
zakona o arhivih podprl Roman Leljak, ki je to takoj demantiral. Potem 
je povedala, da je njeno verzijo zakona podprl zgodovinar Jože Dežman, 

ki jo je takoj demantiral. Še prej je rekla, da se je z njeno verzijo zakona 
strinjala Andreja Valič Zver, ki jo je takoj demantirala. Končno je rekla, 
da je njeno verzijo zakona podprla stroka in pri tem je ostalo.

Ne razumem pa, čemu so jo oni trije demantirali, saj jih nismo 
nič vprašali! A tako ravnajo samo desni ekstremisti, kot smo videli v 
znamenitem dokumentarcu na TVS 1, ki je zrel za Prešernovo in za 
državno odlikovanje.

Poleg domobrancev, klerikalcev in desnice, ki so tudi nesreča za to 
državo, nas je zdaj  prizadela še naravna nesreča z žledolomom. Takoj je 
na teren šla naša Alenka Bratušek z ministrom Romanom Jakičem, oba 
sta se v tisto tragično okolje izvrstno podala – tragedija na tragedijo. 
Oba imenovana sta tragični osebi poosamosvojitvene redefinicije poli-
tičnega sistema. Grdo delajo z njima. Pod prste jima gledajo, Jakiča pa 
celo preiskujejo, ker je podpisal nekaj fiktivnih pogodb. Če so fiktivne, 
ne vem, kaj ima policija z njimi. Fikcija je pač fikcija, je rekel celo sam 
obrambni minister.

Marsikaj kaže na to, da živimo v mentalni ledeni dobi. Desni eks-
tremisti od prime ministrice pričakujejo čudeže, po drugi strani pa ji 
očitajo to, da je po izobrazbi šivilja in da je malomarna. Poudarim pa 
naj, da povprečna slovenska šivilja ne zna tako dobro angleško, tudi 
vlade nobena druga ne bi mogla tako voditi kot ona. Mogoče celo bolje, 
a nihče ni popoln. Tudi finsko sodišče ne, ki se mu je malo utrgalo, da si 
je drznilo oprostiti Patrijine zločince! In to kljub temu, da so bili odlično 
suportirani od Praprotnika, Zgage, Kosa in Karbe. Ti so na Finsko odnesli 
kakšnih sto kilogramov indicev in številne rekla-kazala, sodišče pa se je 
nanje požvižgalo. Katastrofa. Še sreča, da so naša sodišča neodvisna.

In naši mediji tudi. V tej ledeni tragediji so opravili pomembno 
nalogo. Ljudi, ki so bili brez elektrike, telefonov, prenosnih telefonov – 
torej odrezani od sveta, so vsak dan sproti obveščali, kako jim je, kako 
naj ravnajo in se obnašajo.  Na primer, da naj pri metru snega, ledu in 
minus petih stopinjah zunaj po nekaj urah vse meso iz zamrzovalnih 
skrinj zavržejo. Da naj z elektroaparati ravnajo tako, kot da so pod 
napetostjo, to je bila pomembna moralna podpora premraženim in 
lačnim. Odlični so bili tudi v ljubljanskem ZOO, ko sta jim pobegnila 
nenevarna risa. Malo večja od domače mačke sta, so rekli. Odslej bom 
našega mačkona skrbno opazoval, da ne bi uplenil kakšnega gamsa.

P. S.: Ne vem, zakaj je moral Zemljarič trikrat reči, da je treba Janeza 
Janšo ubiti! Očitno mu je avtoriteta le malo upadla.

Če k temu dodamo še mednarodne udbaške morilske škandale, je slika političnega stanja Slovenije dokaj popolna. Protagonista  teh udbašev, 
bivšega šefa slovenske udbe Janeza Zemljariča, ki je danes vpliven lobist v ozadju, si je v svojem duhovitem slogu vrhunskega norčevanja privoščil v 
Reporterju Vinko Vasle v kolumni, kjer nastopa kot “stric iz ozadja”. Članku je dal naslov “Ledeni možje Udbe”.
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SPOMINI

➧

Doma	 je	materi	 res	vse	odkritosrčno	povedala	
ter	jo	prosila,	naj	gre	k	meni	in	tudi	ona	pove,	da	
razmerje	z	 Ivanom	ni	nič	hudega,	marveč	popol
noma	resna	zadeva.	Mamica	jo	je	seveda	ubogala	
ter	 jo	prišla	naslednji	ponedeljek	 “prat”.	Takoj	po	
prvih	besedah	sem	spoznal,	da	 je	v	svojo	edinko	
zaljubljena.	Na	vse	načine	me	je	skušala	prepričati,	
da	je	Milenina	ljubezen	nekaj	čistega,	poštenega	in	
pametnega,	ter	je	tudi	fanta	na	vse	pretege	hvalila.
»Vidite,	gospod	katehet,	 jaz	moram	skrbeti	 za	

njeno	prihodnost.	Saj	 ne	 rečem,	ker	 je	 pridna	 in	
nadarjena,	bi	jo	lahko	dala	v	pripravnico.	Toda	potem	
bi	morala	na	kmete	v	službo,	ker	nimamo	protekcije.	
Jaz	se	pa	ne	morem	tako	hitro	od	nje	ločiti	ter	jo	
prepustiti	sami	sebi	kje	v	hribih.	Zato	jo	bom	rajši	
dala	h	kakšni	šivilji,	potem	pa	v	kuhinjo,	da	se	bo	
naučila	kuhati	in	šivati.	Ko	bo	Ivan	dovršil	študije	in	
dobil	službo,	se	pa	lahko	poročita.	Vem,	da	sprva	ne	
bo	veliko	zaslužil.	Bomo	pa	nekoliko	večje	stanovanje	
vzeli	in	skupaj	stanovali.«
Milenina	mati	je	bila	sploh	jako	zgovorna	gospa	

ter	me	je	dobre	pol	ure	morila.	Iz	vsega	njenega	
govorjenja	sem	pa	spoznal,	da	bi	ne	bil	dobil	Milene	
s	fantom	n	Gradu,	če	bi	ne	bila	imela	tako	“skrbne	
in	preračunljive”	matere…
Milena	se	je	pri	šivanju	in	kuhanju	čisto	dobro	po

čutila,	kakor	je	kazala	njena	zunanjost.	V	naslednjih	
dveh	letih	se	je	razvila	v	prav	čedno	deklico,	za	ka
tero	se	je	marsikdo	ozrl,	kadar	je	šla	po	ljubljanskih	
ulicah.	Včasih	sem	jo	na	Starem	trgu,	na	poti	iz	šole	
ali	v	šolo,	srečal.	Če	sem	imel	čas,	sva	se	nekoliko	
pomenila.	Pri	neki	priliki	sem	jo	tudi	podražil,	kako	
se	ji	“ženin”	obnaša.
»O,	čisto	priden	je.	Vi	ne	veste,	kako	lepa	in	pe

sniško	sestavljena	pisma	mi	piše.	Lahko	bi	jih	tudi	
vi	brali,	pa	ne	bi	našli	nič	slabega	v	njih.	Letos	pojde	
o	velikih	počitnicah	v	Poljče	na	Gorenjskem.	Tam	bo	
pri	grofu	Alfieriju	za	domačega	učitelja.	Tako	se	bo	
čez	počitnice	preživel	ter	bo	še	za	Dunaj	lahko	kaj	
prihranil.
Alfierijeve	 sem	 poznal.	 Hodili	 so	 vsako	 leto	 v	

Poljče	na	letovišče.	Imeli	so	vedno	s	seboj	inštruk
torja	za	malega	Marija	in	guvernanto	za	Margareto.	
Najstarejša	hči	Lucija	ni	več	potrebovala	učiteljice,	
pač	pa	kavalirje,	ki	jih	v	Poljčah	in	sosednjih	Begu
njah	ni	bilo	toliko	na	razpolago	kakor	v	Trstu,	kjer	
so	bili	Alfierijevi	ena	prvih	rodbin,	Lucija	pa	na	vseh	
prireditvah	znana	in	občudovana	krasotica.
Ko	sem	prišel	nekega	dne	v	drugi	polovici	julija	

na	Zelenico,	zagledam	na	trati	pred	stanom	Ivana	
z	Marijem.	Sedela	sta	pri	skledi	kislega	mleka	ter	
jo	hitro	praznila.	Prišla	sta	naravnost	iz	Poljč	lačna	
in	žejna.
Ko	sta	se	odteščala,	me	je	prosil	Ivan,	ki	se	je	

takoj	domačega	naredil,	da	bi	mu	pokazal,	kje	bi	
kaj	planik	dobila.	Ker	nisem	imel	drugega	opraviti,	
sem	šel	z	njima	in	natrgala	sta	vsak	lep	šopek	cve
tic,	Mario	za	mamo	in	Margareto,	Ivan	pa	za	Lucijo.
Med	potjo	mi	Ivan	niti	z	eno	besedo	ni	omenil	

Milene,	pač	pa	mi	je	hvalil	konteso	Lucijo,	kako	je	
z	njim	prijazna,	 ter	mi	zatrjeval,	da	se	počuti	pri	
Alfierijevih	“popolnoma	domačega”.
Zadnje	dni	počitnic	sem	šel	nekega	popoldneva	

čez	Sv.	Peter	v	Begunje.	V	gozdu	nad	cerkvijo	sem	
našel	 Marija	 in	 Margareto,	 ki	 sta	 pod	 varstvom	
guvernante	nabirala	gobe,	na	trati	poleg	gozda	pa	
Ivana	z	Lucijo.	Kontesa	 je	sedela	na	obraščenem	
parobku,	 Ivan	 je	 pa	 klečal	 pred	njo	 ter	 zrl	 vanjo	
kakor	v	sveto	podobo.
Kot	dijak	sem	videl	nekoč	v	menažeriji,	kako	so	

krmili	udava	(boa	constrictor).	Kača	je	ležala	zvita	
na	velikem	zaboju,	pred	njo	so	pa	postavili	živega	
kunca.	Udav	ga	je	srepo	gledal	ter	se	mu	z	glavo	
počasi	bližal.	Ubogi	zajček	je	nepremično	vanj	zrl,	
kakor	 bi	 bil	 začaran,	 ter	 tako	 čakal	 svojo	 usodo.	
Ko	se	je	kača	naveličala	te	igre,	je	široko	zazijala,	
zgrabila	zajca	in	začelo	se	je	požiranje,	ki	je	bilo	tako	
gnusno,	da	ga	nisem	mogel	gledati.
Čudno,	da	mi	je	ta	prizor	stopil	pred	oči,	ko	sem	

zagledal	Ivana	in	konteso	Lucijo.	Zaslišala	sta	me	
šele,	ko	sem	bil	že	čisto	blizu.	Ivan	je	bil	nekoliko	v	
zadregi,	Lucija	pa	nič.	Odzdravila	je	hladno,	a	vlju
dno,	ter	rekla	Ivanu,	naj	gre	po	otroka	in	guvernanto.
Jaz	sem	odšel	proti	Begunjam,	prepričan	da	Ivan	

Ferenčak	ni	tako	dober	in	pošten	fant,	kakor	sta	ga	
hvalili	Milena	in	njena	mati,	pameten	pa	že	celo	ne.
In	imel	sem	prav.
Bilo	je	zadnje	popoldne	mojih	počitnic.	Na	Breznici	

smo	za	slovo	tarokirali,	 radovljiški	dekan,	domači	
župnik	in	jaz.	Aljaž	je	pa	komaril.	Napovedal	sem	
pravkar	ultimo,	ko	stopi	stara	Marjana	v	obednico	
in	mi	pove,	da	bi	rad	neki	študent	z	menoj	govoril.
»Na,	Jaka,«	pravim	Aljažu,	»pa	zame	igraj.	Samo	

glej,	da	mi	pagata	ne	zapraviš!«
V	veži	me	je	čakal	Ivan	Ferenčak.
»Prosim,	 gospod	 katehet,	 rad	 bi	 z	 vami	 nekaj	

govoril.«
»Kar	sem	v	hišterno	stopiva.	Kaj	pa	imate	tako	

važnega?«
»Zadnjič	…	v	sredo	ste	naju	videli	s	konteso	…«
»Da,	 videl.	 Ona	 je	 sedela,	 vi	 ste	 pa	 pred	 njo	

klečali.«
»Da,	kontesa	Lucija	je	moja	boginja.	Jaz	jo	obo

žavam.«
»Če	ste	mi	prišli	samo	to	pravit,	bi	si	bili	lahko	

pot	iz	Poljč	prihranili.«
»Prosim,	 oprostite,	 gospod	 katehet,	 jaz	 imam	

veliko	prošnjo.«

MILENA
nadaljevanje in konec
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»In	kakšno?«
»Jaz	ljubim	konteso	Lucijo	in	…«
»In	ste	tudi	nji	obljubili	zakon	kakor	Mileni?	Potem	

pa	morate	prestopiti	v	mohamedansko	vero.«
»Ne,	jaz	do	Milene	ne	čutim	nič	več.	Ta	ljubezen	

je	ugasnila	kakor	sveča,	ki	dogori.«
»Je	že	bila	prekratka,«	sem	se	skušal	šaliti,	da	bi	

potlačil	jezo,	ki	se	me	je	hotela	polastiti.
»Sploh	sem	pa	šele	zdaj	spoznal,	kaj	je	ljubezen,	

odkar	sem	videl	konteso	Lucijo,«	je	nadaljeval	Fe
renčak	z	nepotrebnim	in	smešnim	vzhičenjem.	»Že	
vonj	njenih	črnih	las,	dih	njenih	kot	češnje	rdečih	
ustnic,	blesk	njenih	krasnih	oči	…«
»Gospod,	sedaj	imam	pa	že	zadosti.	Če	nimate	

drugega	na	srcu	kakor	to,	potem	ste	opravili.	Jaz	
nimam	časa,	da	bi	take	neumnosti	poslušal.«
»Prosim,	gospod	katehet,	samo	še	en	trenutek.	

Kakor	vam	je	znano,	sem	obljubil	Mileni,	da	se	bom	
z	njo	poročil.	Sedaj	seveda,	ko	je	plamen	te	ljubezni	
v	mojem	srcu	ugasnil,	ne	morem	obljube	spolniti.	
Zato	vas	prosim,	povejte	Mileni,	da	je	več	ne	ljubim	
in prosim, naj mi vrne moja pisma in dano besedo. 
Prepričan	sem,	da	bo	to	zanjo	vsekakor	porazno	vest	
še	najlaže	prejela	od	vas,	ki	uživate	pri	nji	veliko	
zaupanje.«
»Gospod	Ferenčak,	v	to	se	jaz	ne	spuščam.	Sama	

sta	ljubezen	začela,	jo	pa	še	sama	končajta.	Če	me	
pride	Milena	vprašat,	kaj	naj	stori,	ji	bom	svetoval,	
da vam z obratno pošto oboje vrne, pisma in bese
do,	da	se	ne	premislite.	Čim	prej	se	znebi	takega	
vetrnjaka,	kakor	ste	vi,	tem	bolje	zanjo.«
»Gospod	katehet,	vi	ste	žalili	mojo	akademsko	

čast!«
»Ne	govorite	nesmiselno!	Kako	morem	kaj	takega	

žaliti,	kar	ne	obstoji?«
»Gospod	katehet!	Jaz	…«
»Ne	 razburjajte	 se,	 gospod	 Ferenčak,	 nimate	

za	to	povoda.	Če	bi	 imeli	kaj	akademske	časti,	bi	
držali	dano	besedo.	Kar	pa	se	tiče	Lucije,	bo	prišel	
čas,	ko	se	boste	prijeli	za	ušesa	ter	spoznali,	da	ste	
bili	milijonski	osel,	da	ste	se	zagledali	v	to	tržaško	
konteso,	ki	se	z	vami	le	igra.	Pregovor	pravi,	da	vrag	
žre	v	sili	tudi	muhe.	To	pomeni	v	vašem	primeru,	da	
poskuša	kontesa	svojo	moč	v	sili	tudi	nad	domačim	
učiteljem,	ker	ni	drugih.	Ako	hočete	porabiti	zadnji	
ostanek	pameti,	seveda	če	je	je	res	še	kaj	ostalo,	si	
recite	‘in	fuga	salus	–	v	begu	je	rešitev’	in	bežite	iz	
Poljč,	iz	bližine	te	črnooke	sirene.	Pa	saj	vem,	da	ne	
boste	tega	storili.	Ste	se	že	preveč	zamotali	v	njene	
mreže.	Zato	boste	rajši	počakali,	da	pride	stari	Alfieri	
na	sled	vaši	ljubezni	ter	vas	vrže	iz	hiše.«
»Gospod	katehet,	tega	si	jaz	ne	pustim	…«
»Pustite	me,	bom	kmalu	končal.	Torej,	kar	sami	

sporočite	Mileni,	da	je	vaša	‘sveča	ugasnila’,	jaz	ji	
bom	pa	svetoval,	kakor	sem	obljubil,	seveda	če	me	
bo	prišla	vprašat	za	svet.	Tako,	sedaj	pa	lahko	greste.	
Moram	nazaj	v	obednico,	kjer	me	gospodje	čakajo.«
Aljaž	mi	je	res	zapravil	pagata.
»Kdo	pa	tudi	napove	ultimo	z	desetimi	taroki?«	

se	je	opravičeval	ter	skušal	name	prevaliti	krivdo.
»Jaz	že,«	sem	mu	odvrnil,	»če	trije	leže	in	imam	

eno	samo	dolgo	barvo	s	kraljem.«

Tisto	popoldne	sem	še	večkrat	izgubil	igro.	Skr
belo	me	je,	kako	bo	sprejela	Milena	vest,	da	se	ji	
je	Ivan	 izneveril.	Dekan,	ki	 je	največ	dobil,	mi	 je	
obljubil,	da	se	bo	pustil	naslednje	počitnice	obrati,	
potem	smo	se	pa	razšli.
Takrat	sem	že	poučeval	na	 liceju	 in	nisem	več	

srečaval	Milene	na	Starem	trgu.	To	mi	je	bilo	čisto	
prav,	ker	bi	bilo	takole	na	ulici	težko	govoriti	o	polj
ških	zadevah	…
Ferenčak	ji	je	pisal	šele	prve	dni	oktobra.	Še	isti	

dan	je	bila	s	pismom	pri	meni.	Komaj	je	stopila	v	
sobo	ter	mi	izročila	pismo,	se	je	že	spustila	v	jok.
»Milena,	lepo	sedi	in	jokaj,«	sem	ji	mirno	rekel,	

»jaz	bom	pa	medtem	bral	pismo.«
V	pismu	ji	je	Ferenčak	na	dolgo	in	široko	razlagal,	

da	je	ne	ljubi	tako,	kakor	zasluži,	da	se	je	zmotil	v	
svojih	 čustvih,	vse	 to	pa	seveda	silno	 “poetično”.	
Zapomnil	sem	si	samo	sklep,	menda	zato,	ker	je	bil	
tako	neumen.
»Pozabil	 te	ne	bom	nikdar.	V	skrivnem	kotičku	

mojega	srca	bo	vedno	brlela	lučca	spomina	na	najino	
lepo	ljubav.«
O	Luciji,	ki	je	upihnila	“svečo”	njegove	ljubezni,	

pa	ni	črhnil	niti	besedice.
Milena	je	medtem	zmočila	tisto	krpo,	ki	ji	pravijo	

deklice	“robec”,	in	jaz	sem	ji	dal	enega	imed	svojih	
svežih	velikih.
»Tako,	Milena,	sedaj	pa	toči	v	tega	solze,	jaz	ti	

bom	pa	povedal,	zakaj	te	Ivan	ne	more	‘tako	ljubiti,	
kakor	zaslužiš’.	Mislim,	da	so	bodo	potem	solze	ža
losti	spremenile	v	solze	svete	jeze	ter	usahnile,	še	
preden	bo	tudi	moj	robec	premočen.«
Pa	sem	se	zmotil.	Milena	je	potem,	ko	sem	končal	

svojo	povest	o	Ivanu	in	Luciji,	še	bolj	jokala.
»Prosim,	svetujte	mi,	kaj	naj	storim,	kaj	naj	sto

rim,«	je	zdihovala	med	solzami.
»Tole,«	sem	rekel	odločno.	»Najprej	si	obriši	sol

ze,	potem	bova	pa	pisala.«
Pripravil	sem	tintnik,	pero	in	papir,	toda	solze	so	

še	vedno	tekle.
»Prav,	če	nočeš	tu	pisati,	pa	piši	doma.	Ker	imaš	

dobro	 glavo,	 si	 boš	 lahko	 zapomnila.	 Piši	mu	 pa	
takole:	‘Primerno	spoštovani	gospod!	Vaša	in	moja	
pisma	so	tam,	kamor	spadajo,	v	štedilniku.	Kar	se	
tiče	Vaše	besede,	jo	vam	z	največjim	veseljem	vr
nem.	Seveda,	spomina	na	Vas	pa	ne	bom	mogla	tako	
hitro	izbrisati,	ker	velike	neumnosti,	ki	jih	v	življenju	
zagrešimo,	ne	zapadejo	tako	hitro	pozabljenju,	ka
kor	bi	mi	želeli.	Prosim	še,	da	izročite	kontesi	Luciji	
izraze	moje	iskrene	hvaležnost,	ker	…’«
»Jaz	mu	ne	morem	tega	pisati,«	me	je	prekinila	

in	začela	še	bolj	jokati.
»Kaj,	tega	ne	moreš	pisati?	Prav,	pa	teci	gor	v	

Poljče,	izpraskaj	tisti	kontesi	oči,	privleci	nezvestega	
fanta	domov	ter	ga	vtakni	pod	steklen	zvonec,	da	ti	
ga	katera	zopet	ne	ukrade.«
»Najrajši	bi	umrla.«
»A	 tako?	 Potem	pa	 kar	 skoči	 skozi	 okno	 ali	 v	

vodo,	ali	pa	pij	lizol,	s	katerim	zdravijo	brezverne	
zaljubljene	norše	svoje	srčne	bolezni.	Ali	te	ni	sram,	
Milena,	da	se	take	znebiš?	Poglej,	mlada	si,	krepka,	
zdrava,	nadarjena,	doma	te	z	ljubeznijo	kar	razva



jajo,	vse	življenje	je	pred	teboj,	pa	želiš	umreti,	ker	
te	je	fant	pustil?	Kaj	te	je	ta	neumna	ljubezen	res	
ob	vso	pamet	spravila?	Ali	 je	vreden	ta	vetrnjak,	
ki	ti	je	zavolje	dveh	črnih	oči	odpovedal	ljubezen,	
kakor	se	odpove	inštrukcija,	le	ene	same	solze?	Ali	
ni	bolje,	da	se	je	to	zgodilo	pred	poroko	kakor	po	
poroki?	Najrajši	bi	umrla!	Ali	se	ne	bojiš	Boga,	da	
bi	ti	morebiti	to	neumno	željo	izpolnil?	Res,	dobro	
sem	te	učil,	da	si	sedaj	želiš	smrti,	ker	te	je	ta	falot	
pustil,	namesto	da	bi	Boga	na	kolenih	zahvalila,	da	
si	se	ga	rešila.«
Tako	nekako	sem	ji	“levite	bral”,	dokazoval,	pre

pričeval,	jo	tolažil,	pa	vse	skupaj	ni	nič	pomagalo.	
Ko	je	bil	tudi	moj	robec	ves	s	solzami	prepojen,	je	
vstala	in	šla.
Skoraj	dva	meseca	nisem	potem	o	nji	nič	slišal.	

Nekega	dne	v	decembru	je	pa	prišla	njena	mati	k	
meni	ter	me	prosila,	naj	jo	pridem	obiskat.
»Zbolela	 je	 na	 pljučih	 in	 zdravnik	 pravi,	 da	 je	

nevarno	za	jetiko.«
»Ni	mogoče,	saj	je	bila	vendar	vedno	tako	zdrava	

in	krepka.«
»Takrat,	ko	je	bila	pri	vas,	se	je	hudo	prehladila.	

Namesto	da	bi	bila	prišla	naravnost	domov,	je	šla	
v	Tivoli.	Tam	jo	je	dobil	dež	in	jo	premočil.	Ko	bi	se	
bila	doma	hitro	preoblekla,	bi	ne	bilo	nič	hudega,	
tako	je	pa	pustila,	da	se	ji	je	obleka	na	telesu	posu
šila.	Pa	tudi	sedaj	nič	ne	pazi	nase,	kakor	bi	hotela	
umreti.	Včeraj	mi	je	rekla,	naj	vas	prosim,	da	bi	jo	
obiskali.	Boji	se	pa,	da	ste	nanjo	še	hudi	in	da	ne	
boste	hoteli	priti.«
Šel	sem	tako	naslednji	dan	tja.	Ko	sem	stopil	v	

sobo,	je	sedela	v	naslanjaču	in	gledala	skozi	okno	v	
prvi	sneg,	ki	je	padal	v	gostih	kosmičih.	Razveselila	
se	me	je	ter	se	mi	nasmehnila.	Toda	to	ni	bil	več	
tisti	smehljaj,	s	katerim	me	je	navadno	pozdravila,	
kadar	sva	se	srečala.	Bila	je	tako	žalostna,	da	se	mi	
je	v	srce	zasmilila.	Odkar	sem	jo	zadnjikrat	videl,	
se	 je	 silno	 spremenila.	Bila	 je	 skoraj	 le	 še	 senca	
prejšnje	Milene.
»Mislila	sem,	da	ne	boste	hoteli	priti,«	je	rekla,	

ko	mi	je	podala	roko.	»Sedaj	pa	vidim,	da	niste	več	
name	hudi.«
Dokler	je	bila	njena	mati	v	sobi,	smo	se	pogovar

jali	o	navadnih	stvareh.	Ko	je	pa	odšla	v	kuhinjo,	se	
je	Milena	sklonila	k	meni	ter	rekla:
»Gospod	katehet,	jaz	bom	umrla	in	je	čisto	prav	

tako,	ker	od	življenja	itak	nimam	nič	več	pričakovati.«
»Milena,	ne	govori	tako!«
»Prosim,	gospod	katehet,	ne	jezite	se	name!	Zad-

njič,	ko	sem	bila	pri	vas,	sem	se	res	neumno	obna
šala.	Danes	pa	govorim	trezno	in	premišljeno.	Če	je	
božja	bolja,	da	ozdravim,	mi	je	prav.	Toda	jaz	čutim,	
da	ne	bom	več	dolgo	živela.	Smrti	se	ne	bojim.	Vest	
mi	ničesar	ne	očita	in	prepričana	sem,	da	v	ljubezni	
med	Ivanom	in	menoj	ni	bilo	nič	pregrešnega.	Da	bo	
pa	ta	ljubezen	moja	smrt,	nisem	sama	kriva.	Saj	bi	
ga	rada	pozabila,	pa	ga	ne	morem.	Priznam	pa,	da	
sem	napak	ravnala,	ker	vas	nisem	ubogala,	ko	ste	
mi	po	tistem	sestanku	na	Gradu	rekli,	naj	ga	pustim.	
Zato	sedaj	delam	pokoro.	Hudo	mi	je	zaradi	mame,	
ki	me	bo	silno	pogrešala.	Sicer	je	tudi	ona	nekoliko	
kriva.	Jaz	bi	bila	takrat	Ivana	gotovo	pustila,	če	bi	
mi	bila	tudi	ona	tako	prigovarjala,	kakor	ste	mi	vi.	
Pa	mi	je	celo	…	Toda,	mame	ne	smem	tožiti,	kajne?	
Hotela	mi	je	pač	dobro,	seveda	po	svoje.«
Pozneje	sem	jo	še	večkrat	obiskal.	Dejala	je,	da	

se	rada	zamisli	v	tista	srečna	leta,	ki	jih	je	prežive
la	v	šoli.	Pogovarjala	sva	se	o	njenih	součenkah,	o	
učiteljicah,	in	zanimala	se	je	tudi,	kako	se	počutim	
na	liceju.	Ferenčaka	pa	ni	nikdar	več	omenila.
Po	veliki	noči	je	šlo	z	njo	hitro	navzdol.
»Gospod	katehet,«	mi	je	rekla	pri	neki	priliki,	ko	

sem	prišel	k	nji,	»mislim,	da	me	ne	boste	več	dolgo	
obiskovali.	Vendar	bi	pa	rada	še	majnik	dočakala,	
ko	je	že	dosti	cvetic.	Mamo	sem	prosila,	naj	mi	da	
same	bele	…«
Ta	želja	se	 ji	 je	 izpolnila.	Neke	 lepe	majnikove	

noči	je	nenadoma	izdihnila.
Obiskal	 sem	 jo	 še,	 ko	 je	 ležala	na	mrtvaškem	

odru	v	beli	obleki,	vsa	posuta	z	belim	cvetjem,	sama	
zamorjen	cvet	…

Poleti	 so	 Alfierijevi	 zopet	 kakor	 navadno	 prišli	
v	Poljče.	Guvernanta	je	bila	še	ista,	domači	učitelj	
pa	drug.	Tudi	Lucije	ni	bilo.	Šla	je	s	svojim	možem,	
baronom	Dalatierijem,	 v	 Švico	 na	 ženitovanjsko	
potovanje.
Vojaški	superior	 Jaklič,	ki	me	 je	pri	neki	priliki	

predstavil	Alfierijevim	(ostalo	je	pri	“predstavi”),	mi	
je	na	Breznici	pravil,	kako	je	skušal	Ferenčak	svoje	
“pravice”	pri	Luciji	ščititi.
Vest	 o	 njeni	 zaroki	 z	 baronom	 je	 prišla	 tudi	 v	

dunajske	liste.	Ko	je	Ferenčak	bral	to	novico,	se	je	
peljal	takoj	v	Trst.	Kot	bivši	domači	učitelj	je	lahko	
dobil	dostop	do	Lucije.	Kako	se	je	z	njo	pomenil,	o	
tem	ni	vedel	gospod	superior	nič	povedati,	pač	pa,	
da	mu	 je	grofov	 sluga	pomagal	do	hišnih	vrat	 in	
celo	na	cesto.

l          l          l

Ferenčak	je	smatral	to	“pomoč”	za	kruto	žaljenje	
akademske	časti,	katere	pa	ni	mogel	oprati	v	krvi,	
ker	 ni	 bil	 sluga	 po	menzurnih	 predpisih	 zmožen	
zadoščenja.
Ferenčak	je	nato	šel	k	Dalatieriju	ter	ga	poklical	

na	odgovor,	ker	mu	je	Lucijo	prevzel.	Baron	pa	je	
njegovo	akademsko	čast	tako	upošteval,	da	ga	je	
lastnoročno	ven	vrgel.
Ker	 je	 bil	 Dalatieri	mož	 širokega	 obzorja,	 niso	

imele	te	Ferenčakove	“avanture”	za	Lucijo	nikakih	
neprijetnih	posledic.	Slednjič	pa,	moj	Bog,	kaj	je	pač	
na	tem	hudega,	če	si	kontesa	pusti	v	pomanjkanju	
plemenitih	kavalirjev	dvoriti	od	domačega	učitelja?
O	Ferenčaku	sem	pozneje	zvedel,	da	se	je	vdal	

pijači	in	postal	zapita	“stara	bajta”.	Sedaj	je	pa	po	
lastni	sodbi	“baraba”	…



KRIŽEV POT v postnem času bo	ob	nedeljah	ob	1:30	popoldne.
Na CVETNO NEDELJO, 13. APRILA, bo	ob	enajsti	uri	blagoslov	butaric	in	zelenja	pred	Kulturnim	centrom	

ter	procesija	in	slovesno	branje	pasijona	pri	enajsti	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.
TELOVO – NEDELJA, 22. JUNIJA:	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.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2014

ZA SVETE MAŠE: CAD110:	F.	Rabzel,	J.	Merhar;	$100:	A.	Lekan;	
$90:	F.	Stopar;	$80:	S.	Vidmar;	$70:	A.	Berkopec;	$50:	J.	Gerzel,	M.	
Cerer;	$40:	Z.	Likozar,	I.	Matic,	M.	Vrhovnik;	$30:	M.	Stariha;	$20:	
M.	Stepec;	$10:	T.	Bevec.
ZA CERKEV: $50:	M.	Vrhovnik;	$20:	A.	Berkopec,	I.	Matic;	$10:	M.	
Stariha,	J.	Valent,	V.	Skof.
ZA SAMOSTAN: $30:	S.	Vidmar;	$20:	M.	Vrhovnik;	$10:	M.	Stariha,	
J.	Valent,	A.	Berkopec,	I.	Matic.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA:	$20:	A.	&	F.	Wozniak;	$5:	J.	Valent.

ZA LUČKE: $10:	A.	Berkopec,	I.	Matic,	M.	Vrhovnik.
ZA MISIJONE: $70:	V.	Jursinic;	$30:	S.	Vidmar;	$20:	A.	Berkopec;	
$10:	M.	Stariha;	$4:	M.	Breszach.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $30:	S.	Vidmar;	$10:	A.	Berkopec.
DAR LISTU AM: $200:	J.	Gerzel;	$30:	S.	Vidmar;	$20:	S.	Vlasic,	
Z.	Likozar,	I.	Matic,	J.	Kores;	$10:	M.	Stariha,	A.	Berkopec,	J.	Valent;	
CAD10:	A.	Anderlic;	CAD8:	F.	Dimnik,	M.	Sterle;	$5:	A.	Sircelj.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI FEBRUARJA 2014

Gospod Jezus Kristus, ti si glas živega Boga, luč in podoba njegove lepote.
Nisi prizanašal svojemu življenju, daroval si svojo kri in svojo dušo

Da bi nas iskal, si prišel na svet, da bi nas našel, si umrl za nas, da bi nas oživil, si od mrtvih vstal.
Prosimo te, da bi, s teboj okrepljeni in s tvojim Duhom prepojeni, mogli drug z drugim ravnati po tvojem zgledu.

Daj nam moči, da bomo drug do drugega tako dobri, kot je dober Bog do nas vseh.
Po telesu si našega rodu, kri naše krvi, človek kakor mi; oblečen v Božje ime, povzdignjen v sijaj Boga, si Božji Sin.

Prosimo te še to, da bi te mogli vedno najti, priti k tebi in se ti približati.
Prosi za nas s svojim človeškim glasom in pošlji nam svojega Duha, da pridemo v življenje in skupaj gradimo svet, 

na katerem bo mogoče živeti, in da srečamo Njega, ki je tvoj Oče in naš Oče zdaj in na vse veke.

Huub Oosterhuis

NAŠ VSTALI BRAT


