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Pogled na MARTULJKOVO SKUPINO velja po pravici za enega najlepših iz Zgornje Savske doline na Julijske Alpe. 
Zgornjesavska dolina je alpska dolina, po kateri teče Sava Dolinka. Pričenja se pri razvodju v Ratečah (kar izvira onstran 
Rateč, teče v Jadransko morje, kar izvira tostran Rateč pa preko Save in Donave v Črno morje). Zgornjesavska dolina 
se končuje pri Mostah pod Jesenicami. Na naši sliki posebej izstopa Špik s svojo vitko skalno piramido (2.472 m). 
Desno od njega proti robu slike je greben Frdamanih polic (2.284 m), levo od njega pa Mala Martuljška Ponca (2.502 
m), Velika Martuljška Ponca (2.602 m) in greben Velikega oltarja (2.621 m). V Martuljkovo skupino spada tudi 2.497 m 
visoka Široka peč (levo od Velikega oltarja), ki je pa ni na naši sliki. Skupina je dobila ime po potoku Martuljku, ki izvira 
v ledeniški krnici Pod akom in v slapu pada čez 110 m visoko steno – Zgornji Martuljkov slap –, teče preko planine 
Jasenje, nato pade čez 50 m visoko steno – Spodnji Martuljkov slap – v 400 m dolgo in ozko sotesko, po kateri priteče 
v Savsko dolino in se pri naselju Gozd Martuljek izliva v Savo Dolinko. Severno od naselja je na pobočju Karavank vas 
Srednji vrh, ki je odlična razgledna točka za Martuljkovo skupino. V vasi je kapela Marije Snežne. Območje Martuljkove 
gorske skupine je bilo leta 1949 razglašeno za krajinski park, od leta 1981 pa je del Triglavskega narodnega parka. To 
je eno najstarejših zavarovanj v Sloveniji.

Letošnji MAJ je zaradi pozne velike noči v znamenju velikonočnih nedelj: ta mesec se zvrste nedelje od 3. do 6. 
velikonočne. Na četrtek po 6. velikonočni nedelji je v Sloveniji vnebohod, v Ameriki ga pa praznujemo šele naslednjo 
nedeljo, ki je že v juniju. V Lemontu imamo 24. maja tudi žegnanje, saj je zavetnica naše cerkve brezjanska Marija 
Pomagaj in imamo kopijo njene slike v glavnem oltarju. Ta praznik se pokriva s praznikom Marije, Matere Cerkve. Na 
predvečer tega praznika se Slovenci doma in po svetu zberemo ob goreči sveči v molitvi in posvetitvi naši vseslovenski 
zavetnici, ki goduje naslednji dan. Še nekaj godov tega meseca: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); 
apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in zavetnik pred požari Florijan (4.); mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni 
možje” mučenec Pankracij (12.); ter škofa Servacij (13.) in Bonifacij (14); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. 
Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po tradiciji “mokra” (deževna); dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in 
Poljak Andrej Bobola (16.); frančiškanski brat Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); škof v 
Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Marijini godovi so: Marija Mati Cerkve 
in Marija Pomagaj (oba 24.) ter Marijino obiskanje (31.). Maj je posvečen Mariji in jo ta mesec častimo s šmarnicami.
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Moli za otroke, moli z otroki!
Pobožnost molitve je tisto dragoceno olje, s katerim počastimo Jezusa,

najboljšega družinskega prijatelja.
bl. Anton Martin Slomšek

Meseca maja mora biti tri dni mrzlo,
če ni v začetku meseca, je pa ob koncu.

Fižol je najbolje saditi
na dan sv. Florijana (4.).

Če je pred Servacem (13.) poletje,
mraz rad pritiska na cvetje.

O Urbanu (25.) se mora
trta videti s hriba v hrib.

MAJ – VELIKI TRAVEN
		1	 Č	 JOŽEF	DELAVEC;	Jeremija,	prerok;
  2 P PRVI	PETEK;	Atanazij,	šk.,	c.	uč.;
		3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Filip	in	Jakob	ml.,	ap.;
  4 N 3. VELIKONOČNA NEDELJA;	Florijan	

(Cvetko),	muč.;	Janez	Martin	Moyë,	duh.;
		5	 P	 Angel,	muč.;	Silvan,	muč.;	Gothard,	šk.;
		6	 T	 Dominik	Savio,	dijak;	Evodij,	šk.;
		7	 S	 Janez	iz	Beverleya,	šk.;	Gizela,	op.;
		8	 Č	 Viktor	Milanski,	muč.;	Bonifacij	IV.,	pap.;
  9 P Katarina	iz	Bologne,	red.;	Pahomij,	op.;
	10	S	 Antonin	Pierozzi,	šk.;
 11 N 4. VELIKONOČNA NEDELJA;	Sigismund	

(Žiga),	kralj;	Ignacij	Lakonski,	red.;
	12	 P	 Pankracij,	muč.;	Leopold	Mandić,	red.;
 13 T Servacij,	šk.;	Janez	Molčavec,	šk.;
	14	S	 Matija,	apostol	(izven Slovenije);	Bonifacij,	

muč.;	Peter	Regalat,	red.	ust.;
	15	Č	 Izidor,	kmet;	Zofija	(Sonja),	muč.;	Izidor	

Hijski,	muč.;	Izaija	Kijevski,	šk.;
 16 P Janez	Nepomuk,	duh.,	muč.;	Andrej	Bobola,	

red.,	muč.;	Marjeta	iz	Cortone,	spok.;
	17	S	 Pashal	Baylon,	red.;	Bruno	Kölnski,	šk.;
 18 N 5. VELIKONOČNA NEDELJA;	Feliks	Kanta-

liški,	red.;	Venancij,	muč.;	Erik,	kralj,	muč.;
	19	 P	 Peter	Celestin	V.,	pap.;	Teofil	iz	Corte,	red.;
	20	 T	 Bernardin	Sienski,	red.;	Akvila,	muč.;
	21	S	 Krišpin,	red.;	Hospicij,	pušč.;	Valens,	šk.;
	22	Č	 Marjeta	Kasijska,	red.;	Renata,	spok.;
 23 P Posvetitev	bazilike	sv.	Frančiška	v	Assisiju;
	24	S	 Marija	Pomočnica;	Vincenc	Lerinski,	red.;
 25 N 6. VELIKONOČNA NEDELJA;	Beda	Častit

ljivi,	duh.,	c.	uč.;	Urban	I.,	pap.;
	26	 P	 Filip	Neri,	duh.;	Lambert	de	Vence,	šk.;
	27	 T	 Alojzij	Grozde,	muč.;	Gvido	iz	Cortone,	red.;
	28	S	 Marija	Ana	de	Paredes,	dev.;	Just,	muč.;
	29	Č	 GOSPODOV VNEBOHOD (v Sloveniji);	

Maksim	Emonski,	šk.,	muč.;	Maksimin,	šk.;
 30 P Ivana	Orleanska,	dev.;
	31	S	 Obiskanje	Device	Marije;	Petronila,	dev.

UREDNIK VAM
Ko	ste	dobili	v	roke	aprilsko	številko,	je	zima	še	

pošteno	kazala	zobe,	čisto	v	skladu	s	tisto	pesmico,	ki	
smo	jo	peli	kot	otroci:	Nesrečna zima mrázi me, ker 
dolgo proč ne spravi se.	Letošnja	se	je	obnašala	tako,	
kot	da	misli	ostati	kar	celo	leto.	No,	pa	je	bilo	tudi	
tega	konec.	Vremenarji	sicer	zvračajo	krivdo	za	čudno	
vreme	na	vse	mogoče,	le	zediniti	se	ne	znajo,	kaj	je	
v	resnici	narobe.	Morda	res	nič	in	so	to	redni	ciklusi,	
ki	se	v	daljših	zgodovinskih	obdobjih	ponavljajo.	Še	
dobro,	da	politiki	ne	morejo	vplivati	na	vreme,	sicer	bi	
ga	prav	tako	zakidali,	kot	so	slovensko	gospodarstvo.
Z	aprilsko	številko	je	vsaj	ameriška	pošta	neko-

liko	popravila	katastrofalen	vtis,	ki	ga	je	naredila	s	
prejšnjimi	številkami	letošnjega	letnika.	To	pot	je	bilo	
menda	vse	pravočasno	dostavljeno.	Upajmo,	da	bo	
tako	tudi	ostalo.
Maja	praznujemo	lemontsko žegnanje in sicer 

24.	maja	na	praznik	Marije	Pomočnice	kristjanov,	po	
domače	ji	pa	pravimo	Marija	Pomagaj	in	ima	svoje	
romarsko	svetišče	na	Brezjah,	Lemont	pa	velja	 za	
ameriške	Brezje.	Kot	običajno	se	praznovanje	prenese	
na	naslednjo	nedeljo,	ki	je	letos	25.	maja.
Za	novega	ljubljanskega	in	mariborskega	nadškofa	

sicer	govorijo,	da	naj	bi	nuncij	že	poslal	v	Rim	po	tri	
imena,	nekateri	celo	“vedo”,	katera	imena	je	poslal.	
Seveda	ne	povedó,	odkod	to	vedo;	morebiti	se	jim	je	
sanjalo,	ali	pa	so	imeli	kakšno	“privatno	razodetje”	–	le	
od	koga?	Razočaral	me	je	mariborski	administrator,	
celjski	škof	dr.	Lipovšek,	ki	je	v	nekem	pogovoru	(bil	
je	tudi	na	internetu)	motovilil	vse	sorte,	namesto	da	
bi	preprosto	izjavil,	da	nič	ne	ve,	ali	pa	ne	sme	pove-
dati.	Sicer	pa	tudi	dolgotrajnejša	“luknja”	pri	vodstvu	
škofije	ni	nič	nenavadnega.	Kar	spomnimo	se,	da	je	
po	 smrti	mariborskega	 škofa	 dr.	Držečnika	 (1978)	
škofija	bila	brez	škofa	kar	dve	leti	in	pol,	pa	takrat	
ni	bilo	kakšnih	posebnih	problemov.	Človek	to	odla-
ganje	v	mariborski	škofiji	zaradi	neurejenih	razmer	
lahko	 razume,	odlaganje	 imenovanja	 ljubljanskega	
nadškofa	pa	vzbuja	sum,	da	je	moralo	tudi	tukaj	biti	
nekaj	hudo	narobe,	čeprav	ni	znano,	kaj.

Rojstni dan praznuje	v	maju	p. Metod Ogorevc 
(9.	maja	1965).

Godujeta maja: p. Atanazij Lovrenčič	(2.	maja)	
in p. Bernardin Sušnik	(20.	maja).

Umrli so maja: p. Tadej Trpin (7.	maja	1989);	
p. Kornelij Petrič (8.	maja	1925);	p. Benigen Snoj 
(10.	maja	 1942);	 p. Janez Kapistran Ferlin (11. 
maja	1954);	p. Rafael Stragisher (11.	maja	1998);	
p. Salezij Glavnik (25. maja 1966 pri Sv. Trojici v 
Slovenskih	goricah);	br. Timotej Daničič (26. maja 
1995)	in	br. Viktorin Perc (26.	maja	1919).	Gospod	
jim	daj	večni	mir! p. Bernardin
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Božji	Sin	je	prvorojenec	med	vsemi	brati.	Po	naravi	je	edinec.	V	redu	milosti	pa	je	sprejel	za	brate	vse,	
ki	smo	z	njim	eno.	Dal nam je pravico, da postanemo božji otroci,	če	ga	le	sprejmemo.
Postal	je	Sin	človekov	in	tako	mnoge	naredil	za	božje	otroke.	Pridružil	si	nas	je	ter	postal	edinstven	po	

svoji	ljubezni	in	moči.	Vse,	ki	smo	telesno	gledano	
mnogi,	je	Bog	v	Kristusu	prerodil	vanj,	da	smo	z	
njim eno.
Ves	Kristus	 je	 sam	edina	 glava	 skrivnostnega	

telesa.	Edino	on	ima	Očeta	le	v	nebesih,	na	zemlji	
pa	samo	mater.	Mnogo	je	otrok,	en	sam	pa	je	Sin.	
Glava	z	udi	je	namreč	en	sam	sin,	pa	vendar	več	
otrok.	Tudi	Marija	in	Cerkev	sta	zato	ena	mati	in	več	
mater, ena devica in vendar mnogo devic.

Obe sta materi, obe devici. Obe sta po istem 
Duhu	spočeli	brez	naslade.	Obe	sta	brezmadežni.	
Obe	 sta	 brez	 greha	Bogu	Očetu	 darovali	 otroka.	
Marija	je	brez	vsakega	greha	rodila	skrivnostnemu	
telesu	glavo,	Cerkev	pa	je	dobila	odpuščanje	grehov	
in	rodila	glavi	telo.	Obe	sta	Kristusu	dali	življenje,	
a	nobena	ni	sama	brez	druge,	rodila	vsega,	celega	
Kristusa.
Kjer	 torej	navdihnjene	božje	knjige	govorijo	o	

deviški	materi	Cerkvi	sploh,	z	vso	pravico	sklepamo,	
da	mislijo	posebej	 tudi	na	deviško	mater	Marijo.	
Kjer	 pa	 posebej	 omenjajo	 deviško	mater	Marijo,	
prav	tako	upravičeno	lahko	to	posplošimo	na	devi-
ško	mater	Cerkev.	Kadar	torej	Sveto	pismo	govori	
o	katerikoli	izmed	obeh,	vedno	pravilno	sklepamo	
tudi	na	drugo.
Celo	vsaka	zvesta	duša	je	na	neki	način	z	Bogom	

zaročena.	Vsaka	je	Kristusu	mati,	hči,	sestra,	vsaka	je	blagoslovljena,	deviška	mati.	Božja	modrost,	ki	jo	
Očetova	beseda	izraža,	vedno	misli	v	širšem	pomeni	na	Cerkev,	v	ožjem	na	Marijo.	Na	svoj	način	pa	vse	
velja	tudi	za	vsako	posamezno	Bogu	zvesto	dušo.
Lahko	je	torej	razumeti,	da	smo	vsi	božja	dediščina.	Njegova	lastnina	je	v	širšem	pomenu	besede	vsa	

Cerkev.	Marija	je	čisto	posebej	njegova.	Pa	tudi	vsaka	Bogu	zvesta	duša	je	na	svoj	način	njegove.	V	svetišču	
Marijinega	telesa	je	Kristus	prebival	devet	mesecev.	V	srcu	zveste	Cerkve	biva	do	konca	sveta.	V	mislih	in	
v	ljubezni	vsake	Bogu	zveste	duše	pa	bo	bival	na	veke.

Bl. Izak (1110/20-1169)
opat v samostanu Zvezda

MARIJA IN CERKEV

P. Vladimir Kos

SONET MARIJI,
KRALJICI SLOVENIJE

Slovencev Kralj je Kristus, Ti – Kraljica!
Ljubezni krona Te, Brezmadežna, krasi.
kot Sina nas ljubiš, ta resnica
po srčni harfi s strunami zveni.

In Ti si nam izprósila državo,
čeprav za milijone tri nas ni...
Za našo, z grehom ranjeno naravo
Tvoj Sin nam nudi zdravje milosti.

Postati moramo države vredni
in vredni Sina Tvojega vzpodbud –
za večnost gre, za Sinov živ portret.

Marija, od zadanih ran smo trudni.
Ti veš, kako je svet z lažmi posut.
Pomagaj nam graditi dober svet!
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NEDELJSKE MISLI
4. maj
3. velikonočna nedelja
ODREŠENI SMO S KRISTUSOVO KRVJO
1 Pt 1,17-21
Če	je	odlomek	prejšnje	nedelje	povzetek	uvoda	

starega	velikonočnega	krstnega	bogoslužja,	potem	
je	 tale	 odlomek	 njegovo	 nadaljevanje	 in	 sicer	 iz	
pridige,	ki	se	naslanja	na	12.	poglavje	2.	Mojzesove	
knjige,	ki	govori	o	velikonočnem	jagnjetu	v	Egiptu.	
Kot	so	morali	Izraelci	bdeti	vso	noč	in	biti	obuti	ter	
opasani	in	tako	pripravljeni,	da	odidejo	na	pot	ne-
pričakovano,	tako	morajo	tudi	kristjani	biti	čuječi.	
Kot	 so	 Izraelci	 po	 krvi	 njihovega	 velikonočnega	
jagnjeta	postali	nov	narod	(čeprav	se	tega	tisti	hip	
še	niso	zavedali),	tako	so	bili	kristjani	po	Kristusovi	
krvi	prerojeni	v	nov	narod	Božjih	otrok.	Krst	je	torej	
novo	rojstvo	po	Svetem	Duhu,	saj	kristjan	ne	more	
računati	na	“meso”	in	na	“minljivo”,	ampak	samo	na	
Kristusov	dar	odrešenja.	In	če	je	II.	vatikanski	koncil	
kristjana	 osvobodil	 nekaterih	 obveznosti	 in	 starih	
oblik,	tega	ni	storil	zato,	da	bi	mu	naložil	nove,	ampak	
da	bi	ga	poučil,	da	je	Kristus	edina	izhodiščna	točka	
svetosti	in	da	je	treba	z	lastno	odgovornostjo	iskati	
osebni odnos do Gospoda in do bratov.	V	bistvu	gre	
torej	za	opomin	k	odraslemu	ravnanju:	ne	le	pasiv-
no	spolnjevanje	naloženega,	kakor	to	pričakujemo	
od	otrok,	ampak	odgovorno	iskanje	osebne	poti	do	
Boga,	kakor	se	to	spodobi	odraslim.
11. maj
4. velikonočna nedelja
KRISTUS JE NAŠ PASTIR
1 Pt 2,20b-25
Je	že	res,	da	je	ta	odlomek	iz	Prvega	Petrovega	

pisma	namenjen	predvsem	sužnjem,	ki	jim	za	zgled	
postavlja	trpečega	Služabnika	iz	drugega	dela	Iza-
ijeve	knjige.	To	pa	ne	pomeni,	da	je	vse	skupaj	za	
staro	šaro,	češ	da	danes	suženjstva	ni	več.	Ravno	
nasprotno,	še	več	ga	je,	kot	ga	je	bilo	včasih,	le	da	se	
drugače	imenuje.	Pa	ne	mislim	zgolj	na	kakšno	rasno	
diskriminacijo	in	podobne	reči,	o	katerih	vsi	vpijejo.	
Dovolj	je	pomisliti,	kako	nas	usužnjuje	družba,	ki	zah-
teva,	da	moraš	tuliti	s	čredo,	da	ne	smeš	niti	misliti,	
kje	le	govoriti	in	delati	po	svoje.	»Kaj	bodo	pa	drugi	
rekli?!«	to	je	geslo	modernega	suženjstva.	In	iz	tega	
modernega	suženjstva	in	njegovih	mnogo	terih	oblik,	
od	terorizma	in	nasilja	dalje,	zaman	iščemo	izhod:	
ga	ni,	vsaj	po	človeško	gledano	ga	ni!	In	tudi	ni	časa	
v	zgodovini,	ki	ne	bi	bil	poznal	nekaj	podobnega:	od	
fevdalizma	preko	kapitalizma	do	komunizma.	Edini	
izhod	je:	iskati	svobodo	drugje.	Svobodo	Kristusa,	ki	
je	vzel	nase	trpljenje	in	smrt,	da	je	dosegel	vstajenje.	
Svobodo	kristjana,	ki	se	je	podvrgel	temu	Pastirju,	
ki	svoje	črede	ne	vlada	s	palico	in	bičem,	ampak	z	
ljubeznijo.	Svobodo	v	Cerkvi,	ki	ni	v	tem,	da	lahko	
počnemo,	kar	hočemo,	ampak	da	vemo,	kaj	in	kako	
nam	je	početi,	da	dosežemo	življenje.	To	je	bil	v	prvi	
Cerkvi	nauk	apostolov,	to	je	bil	nauk	Cerkve	skozi	
vso	njeno	zgodovino	in	to	je	njen	nauk	danes.

18. maj
5. velikonočna nedelja
KRISTUS JE SKALA
1 Pt 2,4-9
»Vi	 pa	 ste	 izvoljeni	 rod,	 kraljevo	 duhovništvo,	

svet	narod,	ljudstvo,	določeno	za	Božjo	last...«:	to	
je	temeljna	misel	našega	odlomka	iz	Prvega	Petro-
vega	 pisma.	 Naslove	 starozaveznega	 izvoljenega	
ljudstva	 prenaša	 na	 novozavezno,	 na	 kristjane.	
Utemelji	pa	to	tako,	da	sinajsko	skalo,	na	kateri	je	
bila	sklenjena	Stara	zaveza,	primerja	z	živo	skalo	
Nove	zaveze,	s	Kristusom.	Ti	starozavezni	naslovi	so	
za	Cerkev	zelo	važni	iz	dveh	razlogov.	Prvič:	izklju-
čujejo vsako klerikalizacijo,	ker	smo	vsi	pripadniki	
ljudstva,	ki	je	sposobno	darovati	duhovno	daritev,	
evharistijo,	ne	pa	le	nekakšna	bolj	ali	manj	trdna	
zveza	vsaj	približno	podobno	mislečih	 ljudi.	Božja	
volja	ustanoviti		ljudstvo	okrog	nove	“skale”	je	temelj	
naše	skupne	in	osebne	vere.	Drugič:	starozavezni	
naslovi	 izključujejo idealizacijo Cerkve.	 Cerkev	 je	
Božja	ustanova,	toda	sestavljena	je	iz	ljudi	z	vsemi	
njihovimi	pomanjkljivostmi	in	slabostmi.	Brez	ljudi,	
vernikov,	 Cerkev	 ne	more	 obstajati.	 Normalno	 je	
torej,	da	ji	tudi	zemeljska	nagnjenja	in	grešnost	niso	
tuja.	Zato	pa	se	mora	stalno	očiščevati	in	obnavljati,	
kar	se	dogaja	na	različne	načine.	Za	posameznike	
je	tukaj	zakrament	sprave,	za	Cerkev	kot	skupnost	
pa	razne	druge	možnosti	od	koncila	preko	sinod	do	
raznih	dokumentov	in	spokornih	akcij.	Vendar	je	tudi	
Cerkev	kot	skupnost	odvisna	od	posameznikov,	torej	
veljajo	obveznosti	Cerkve	za	vse.
25. maj
6. velikonočna nedelja
UMORJEN PO TELESU, OŽIVLJEN PO 
DUHU
1 Pt 3,15-18
Srečujemo	se	 s	preprostimi	 spodbudami,	 ki	 pa	

so	za	življenje	kristjanov	bistvene.	Pojasniti	razloge	
našega	upanja		vsakomur,	ki	jih	hoče	poznati,	to	pa	
krotko	in	spoštljivo,		je	v	bistvu	navodilo,	kako	se	ob-
našati ob nasprotovanjih in preganjanjih. Pismo torej 
načelno	odklanja	vsako	nasilje	z	naše	strani	celo	v	
preganjanju,	toliko	bolj	torej	pri	oznanjevanju.	Žal	se	
služabniki	Cerkve	v	zgodovini	tega	načela	mnogokrat	
niso	držali	in	danes	zato	plačujemo	račune.	Tistim,	
ki	nas	sramotijo,	najbolj	uspešno	povrnemo	s	svojo	
čisto	vestjo,	ker	 si	 tako	sami	nakopljejo	sramoto,	
saj	resnica	pride	prej	ali	slej	na	dan.	Pismo	nas	tudi	
opozarja,	da	dobra	dela	niso	zastonj		in	da	je	zanja	
treba	trpeti,	kar	je	veliko	boljše,	kot	pa	trpeti	zaradi	
storjenih	slabih	del.	Že	Kristus	je	poudaril:	»Ne	poj-
deš	odtod,	dokler	ne	plačaš	zadnjega	novčiča!«	Treba	
se	je	ravnati	po	njegovem	zgledu:	vstal	je	od	mrtvih,	
ker	je	kot	pravičen	umrl	za	krivične.	Tudi	za	nas	je	to	
edini	način,	da	pridemo	do	vstajenja,	ki	si	ga	želimo.	
Pravičnost	nam	življenje	ne	bo	naredila	lažje,	zato	bo	
pa	toliko	lažja	naša	vest.	Mogoče	in	celo	verjetno	je,	
da	bomo	v	današnjem	svetu,	ki	gleda	na	svojo	korist	
ne	da	bi	se	vprašal	o	moralnosti	svojih	dejanj,	želi	
celo	posmeh,	toda	mirna	vest	je	več	vredna.
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BRALI SMO...
MANAGUA —	 Predsednik	Nikaragve	Daniel	Orte-
ga	je	čestital	nadškofu	Leopoldu	Brenesu,	ki	ga	je	
papež	Frančišek	na	konzistoriju	22.	februarja	pov-
zdignil	med	kardinale.	Predstavnica	vlade	Rosario	
Murillo,	predsednikova	soproga,	pa	je	izrazila	željo,	
da	bi	se	kardinal	tudi	v	prihodnje	zavzemal	za	siro-
mašne	in	preproste	ljudi.	Znano	je,	da	so	bili	odnosi	
med	predsednikom	in	novim	kardinalom	doslej	na-
peti,	ker	ni	bilo	pravega	dialoga	med	vlado	in	škofi.
BEIJING — V	 40	 letih,	 odkar	 je	 Kitajska	 uved	la	
družinsko	politiko	z	namenom	omejiti	rast	prebival
stva,	je	bilo	v	državi	opravljenih	skoraj	330	milijo-
nov	splavov.	Uradni	podatki	zajemajo	obdob	je	od	
le	ta	1971	do	2010.	Kitajska,	ki	ima	1,35	milijarde	
prebivalcev,	je	dolga	leta	vztrajala	pri	politiki	enega	
otroka.	Družine	v	mestih	so	lahko	imele	 le	enega	
otroka,	medtem	ko	je	bilo	družinam	na	podeželju	
dovoljeno	imeti	še	drugega,	če	je	bil	prvi	deklica.	
Obseg	delovne	sile	se	je	začel	zniževati,	prebival-
stvo	se	stara,	oskrbe	za	stare	pa	ni	na	voljo.
BONN/KAIRO — Koptskopravoslavni	 škof	 za	
Nemčijo	Anba	Damian	je	pozval	k	večji	solidarnosti	
Evropejcev	s	krščansko	manjšino	v	Egiptu.	Kadar	
je,	kot	nazadnje,	žrtev	napada	stolnica	sv.	Marka	
v	Kairu,	je	tako,	kot	da	bi	napadli	Vatikan;	napa-
deni	so	vsi	koptski	kristjani	po	svetu.	Škof	pogreša	
odmeve	Cerkva	in	se	sprašuje:	Na	kaj	še	čakamo?
SARAJEVO/BERN — Delovna	skupina	za	islam	pri	
Švicarski	škofovski	konferenci	pod	vodstvom	lugan-
skega	škofa	Piera	Giacoma	Grampe	je	po	obisku	v	
BiH	zapisala,	da	se	je	tam	srečala	z	“odprtim	in	umir-
jenim	 islamom”,	 čisto	 drugačnim	 kot	 v	 arabskem	
svetu.	 Po	 srečanjih	 s	 predstavniki	 drugih	 verstev	
(pravoslavnimi,	 judi	…)	se	je	zavzela	za	“spoštljivo	
sodelovanje	z	drugimi	verskimi	skupnostmi”.
VATIKAN —	Kongregacija	za	zadeve	svetnikov	bo	
po	vsej	verjetnosti	kmalu	končala	postopek	za	raz-
glasitev	pred	33	leti	umorjenega	sansalvadorskega	
nadškofa	Oscarja	Romera	 (1917–1980)	 za	blaže-
nega.	 To	 je	 nakazal	 postulator	 postopka	 nadškof	
Vincenzo	 Paglia.	 Tudi	 samemu	 papežu	 Frančišku	
naj	bi	bilo	veliko	do	tega,	saj	je	po	besedah	sansal-
vadorskega	pomožnega	škofa	Gregoria	Rose	Cha-
veza	prepričan,	da	je	Romero	svetnik	in	mučenec.
KAIRO —	 Muslimanski	 skrajneži	 so	 s	 kamenjem	
obmetavali	koptsko	cerkev	v	vasi	Sarsena	v	egip-
tovski	provinci	Fayum	ter	pri	tem	povzročili	veliko	
gmotno	škodo.	Župnik	Domadios	in	poveljnik	kra-
jevne	milice	sta	jih	zaman	skušala	pomiriti.	Župnik	
in	nekaj	Koptov	je	pri	tem	utrpelo	manjše	poškod-
be;	župnika	je	neka	muslimanska	družina	s	svojim	
avtom	prepeljala	na	varno.
DODOMA — Fides	poroča,	da	so	na	Zanzibarju	ne-
znanci	ustrelili	55letnega	redovnika	Evarista	Mu-
shija,	ko	je	ta	pred	stolnico	parkiral	svoj	avto.	Kot	
je	povedal	zanzibarski	nadškof	Augustin	Shao,	so	
v	preteklih	dneh	številni	grozili	 škofom	 in	duhov-
nikom.	Očitno	 je	 to	močna	skupina,	ki	 že	od	 lani	
napada	na	kristjane	in	cerkve.

LJUBLJANA — V	Sloveniji	je	žrtev	psihičnega	na-
silja,	kot	je	na	primer	zmerjanje,	kričanje	ali	poni-
ževanje,	vsaka	druga	ženska,	medtem	ko	je	vsaka	
peta	ženska	žrtev	fizičnega	nasilja	–	klofute,	brce	
ali	 udarcev.	 Po	 podatkih	 nacionalne	 raziskave	 iz	
leta	2010	se	veliko	nasilja	začne	v	času	nosečnosti,	
mnogokrat	pa	 traja	 skozi	 vsa	 življenjska	obdobja	
ženske.	Žrtvam	je	o	doživetem	težko	govoriti,	saj	
so	prestrašene,	osramočene	in	za	doživeto	nasilje	
krivijo	sebe.	Veliko	težavo	predstavljajo	tudi	druži-
na	in	prijatelji,	ki	nasilja	ne	prepoznajo	in	žrtvi	ne	
znajo	pomagati	oziroma	se	ne	marajo	vpletati.
BARCELONA — Organizacija	Asociación	de	Profe
sionales	del	Sexo,	Združenje	spolnih	delavk,	 je	v	
Barceloni	 organizirala	 štiriurni	 tečaj,	 namenjen	
vsem	ženskam,	ki	bi	želele	postati	prostitutke.	Cena	
tečaja	je	bila	45€	na	osebo.	Lani	so	tečaje	oglaševali	
celo	 na	 univerzi	 v	 Valencii.	 Ocenjujejo,	 da	 je	 v	
Španiji	okoli	400	tisoč	spolnih	delavk	in	delavcev,	
katerih	dnevni	promet	je	okoli	50	milijonov	€.
SANTIAGO —	Čilski	kardinal	Ricardo	Ezzati	Andrel
lo	je	katoličane	v	Čilu	razveselil	z	novico,	da	bo	pa-
pež	Frančišek	leta	2016,	ko	bo	obiskal	Argentino	in	
Urugvaj,	prišel	tudi	v	Čile.	
DUNAJ —	Ekumenski	svet	cerkva	v	Avstriji	je	obla-
sti	 pozval,	 naj	 v	 zvezi	 s	 sirskimi	 begunci	 (lani	 jih	
je	 za	 zatočišče	prosilo	 1.991,	 1.153	 so	 jih	 poslali	
v	 varne	 dežele	 tretjega	 sveta)	 sprejmejo	 izredne	
ukrepe.	Podvojili	naj	bi	tudi	število	500	predvidenih	
beguncev,	ki	jih	Avstrija	namerava	na	novo	sprejeti.	
JERUZALEM —	 Izraelski	 parlament	 je	 v	 drugem	
in	tretjem	branju	glasoval	za	sprejetje	osnutka	za-
kona,	 da	 naj	 bi	 imeli	 tudi	 krščanski	 Arabci	 svoje	
predstavnike	v	parlamentu.	Spremembo	zakona	je	
predlagal	 predsednik	 vladne	 koalicije	 in	 poslanec	
stranke	Likud	Jariv	Levin.	
BEJRUT —	Maronitski	patriarh	Bechara	Boutros	Rai	
je	posvaril	pred	možnim	konfliktom	med	muslimani	
in	kristjani	na	Bližnjem	vzhodu	in	na	severu	Afrike.	
Ta	 konflikt	 bodo	 skušale	 zanetiti	 skrajnostne	 sile	
»pod	pretvezo	arabske	pomladi	in	demokracije,	da	
bi	povzročile	propad	držav	in	ustanov.«
DUNAJ — Avstrijski	“olimpijski	kaplan”	cistercija
nec	p.	Johannes	Paul	Chavanne	je	po	vrnitvi	iz	So-
čija	povedal,	da	je	tam	doživel	številne	športne	in	
človeške	 vrhunce	 in	 padce	 tekmovalcev	 zimskih	
olimpijskih	iger.	Vsem	je	skušal	pomagati,	posebej	
tekaču	Johannesu	Dürru,	ki	so	ga	“ujeli”	pri	jema-
nju	prepovedanih	poživil.
ABUJA —	Islamistična	teroristična	organizacija	Bo	ko	
Haram	je	napadla	učence	internata	pri	Damaturu	v	
nigerijski	zvezni	državi	Yobe.	Pri	tem	je	umorila	43	
učencev.	Na	bežeče	je	streljala,	zajetim	pa	prere-
zala	vratove.	V	zadnjih	napadih	v	mestu	Maiduguri	
in	Mainok	je	bilo	ubitih	najmanj	90	ljudi.	To	utrjuje	
prepričanje,	da	se	po	Afriki	širi	skrajnostni	islam.
TOKIO —	 Japonska	mirovna	ustanova	Nivano	bo	
16.	maja	podelila	letošnjo	mirovno	nagrado,	vred
no	143.000	evrov,	ameriški	mirovni	aktivistki	Deni	
Merriam,	ustanoviteljici	Organizacije	globalne	mi-
rovne	iniciative	žena,	ki	za	svoja	mirovna	prizade-
vanja	in	delovanje	črpajo	navdih	in	moč	iz	vere.
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EISENSTADT — Škof	Ägidius	Zsifkovics	se	je	olim
pijski	zmagovalki	Julii	Dujmovits	zahvalil	za	“velik	
človeški	 in	 športni	 zgled”	 ter	 “neverjetno	moč	 in	
zgledno	ravnanje”,	za	katerega	črpa	moč	 iz	svoje	
vere.	Spomnil	je,	da	ni	klonila	na	svoji	športni	poti,	
čeprav	 so	 leta	 2000	 pri	 nesreči	 v	 Kaprunu	 umrli	
njeni	 prijatelji.	 Sedaj	 je	 tudi	 zanje	 osvojila	 zlato	
olimpijsko	medaljo.	Za	darilo	ji	je	izročil	križ,	ki	jo	
bo	 spominjal	 na	 “veliko	 zmago	pa	 tudi,	 da	 je	 po	
številnih	padcih	na	športni	poti	vedno	znova	vstala”.
RIM — Kardinala	Gerhard	Ludwig	Müller	 in	Oscar	
Rodriguez	Maradiaga,	 ustanovitelj	 teologije	 osvo-
boditve	Gustavo	Gutierrez	 in	 tiskovni	predstavnik	
Svetega	sedeža	p.	Federico	Lombardi	so	se	na	okrog
li	mizi	pogovarjali	o	“prizadevanju	za	revne”.	To	iz-
raža	lepoto	katoliške	vere,	pravi	kardinal	Müller.
MÜNCHEN —	 Kardinal	 Reinhard	 Marx,	 član	 sveta	
kardinalov	za	reformo	rimske	kurije,	je	pohvalil	pa-
peževe	ukrepe	za	boljše	in	preglednejše	gospodar
jenje	in	finančne	posle	v	Vatikanu.	Papež	ve,	da	so	
bili	potrebni	za	verodostojnost	delovanja	Cerkve.	
WASHINGTON — Predsednik	podkomisije	za	pod-
poro	 in	 obrambo	 zakona	 pri	 Ameriški	 škofovski	
konferenci,	nadškof	Salvatore	J.	Cordileone,	se	je	
zavzel	 za	 dopolnilo	 zakona,	 v	 katerem	 je	 zakon	
opredeljen	kot	 zveza	med	možem	 in	 ženo.	Na	 ta	
način	 bodo	 tudi	 zavarovali	 zakon	med	možem	 in	
ženo	“po	vsej	deželi	kot	temeljno	stvarnost”.
VATIKAN —	Tiskovni	urad	Svetega	sedeža	je	obja-
vil,	da	bo	papež	Frančišek	od	14.	do	18.	avgusta	obi-
skal	Južno	Korejo.	Prvi	razlog	za	obisk	je	šesti	azij	ski	
shod	mladih	(od	10.	do	17.	avgusta	v	škofiji	Daeje-
on),	papež	pa	se	bo	srečal	tudi	s	predsednikom	Par-
kom	Geunhyejem,	razglasil	za	blažene	124	korej-
skih	mučencev	ter	maševal	za	spravo	obeh	Korej.
DRESDEN —	Škof	Heinrich	Koch	je	obsodil	izjavo	
pisateljice	Sibylle	Lewitscharoff	o	otrocih	“iz	epru-
vete”	(pisateljica	jih	je	označila	za	“polbitja”,	repro-
duktivno	medicino	pa	 je	primerjala	 z	nacističnimi	
poskusi	itd.).	Katoliška	Cerkev	je	sicer	zelo	kritična	
do	reproduktivne	medicine,	nikakor	pa	ne	dovolju-
je,	da	kdo	te	otroke	ponižuje	in	zaničuje.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	pri	avdienci	gene-
ralnega	 tajnika	 Ekumenskega	 sveta	 cerkva	Olava	
Fykseja	 Tveita	 pohvalil	 za	 dosedanje	 dosežke	 na	
ekumenski	ravni,	hkrati	pa	je	opozoril,	da	se	s	tem	
napredkom	ne	smemo	zadovoljiti.	Pot	do	polne	in	
vidne	edinosti	kristjanov	je	še	dolga	in	strma,	na-
njo	je	treba	stopati	z	zaupanjem	in	zavzetostjo.
CARACAS — Namestnik	glavnega	tajnika	Venezu-
elske	škofovske	konference	Victor	Hugo	Basabe	je	
povedal,	da	so	oborožene	skupine	nezadovoljnežev	
nad	 razmerami	v	Venezueli	napadle	 tudi	več	cer-
kva,	cerkev	v	Santa	Barbari	v	provinci	Merida	celo	
med	mašo,	ko	je	bilo	v	njej	polno	vernikov.
KÖLN —	V	nedeljo,	9.	marca,	se	je	nadškof	kar-
dinal	Joachim	Meisner	pred	900	cerkvenimi	in	po-
litičnimi	predstavniki	poslovil	 in	odšel	v	pokoj.	Za	
njegovo	25letno	delovanje	v	tem	mestu	se	mu	je	
pisno	zahvalil	papež	Frančišek.	Spomnil	je	tudi	na	
to,	da	ga	je	v	Köln	iz	Berlina	še	v	času	razdeljene	
Nemčije	premestil	papež	Janez	Pavel	II.

VARŠAVA —	Škofje	 iz	držav	Srednje	 in	Vzhodne	
Evrope	so	med	srečanjem	v	poljski	prestolnici	med	
drugim	dejali,	 da	morajo	 biti	 župnije	 občestva,	 v	
katerih	 se	 čutijo	 sprejeti	 tudi	 neporočeni	 pari	 in	
družine	 v	 stiski.	 »Vprašati	 se	moramo,	 koliko	 so	
naše	skupnosti	sposobne	vsakogar	sprejeti,	mu	po-
kazati,	da	je	zaželen	in	da	božja	ljubezen	ni	v	na-
sprotju	z	zahtevo	po	resnici	v	zakonu,«	so	zapisali	
škofje	v	svoji	izjavi	ob	koncu	srečanja.
VATIKAN —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	kul-
turo	kardinal	Gianfranco	Ravasi	je	s	tvitom	za	leto	
2015	napovedal	simpozij	o	“ženskih	kulturah”.
BERLIN —	Predsednik	osrednjega	judovskega	sve-
ta	v	Nemčiji	Dieter	Graumann	je	prepričan,	da	bo	
imela	 judovska	skupnost	v	Nemčiji	 tudi	v	prihod
nje	 zanesljivega	 sogovornika	 v	 Nemški	 škofovski	
konferenci	pod	predsedstvom	kardinala	Reinharda	
Marxa.	 Dejal	 je,	 da	 bi	 bilo	 potrebno	 še	 poglobiti	
novo	povezanost	med	judi	in	kristjani.
BUDIMPEŠTA —	Madžarska	malteška	pomoč	(Ma-
gyar	Maltai	Szeretetszolgalat)	letos	praznuje	srebr-
ni	jubilej.	Ob	tej	priložnosti	je	odprla	spletno	stran,	
na	kateri	namenja	pozornost	oskrbi	starejših;	objavlja	
tudi	navodila,	kako	naj	sorodniki	ravnajo	z	njimi.
INNSBRUCK — Joachim	Hawel	 z	 innsbruške	pe-
dagoške	visoke	šole	Edith	Stein	je	povedal,	da	je	v	
Avstriji	tolikšno	zanimanje	za	obisk	cerkvenih	šol,	
da	ne	morejo	ugoditi	vsem	prošnjam.	Samo	na	Ti-
rolskem	obiskuje	4.300	otrok	in	mladih	19	šol,	ki	jih	
upravljajo	redovne	skupnosti	ali	innsbruška	škofija.	
VATIKAN — Nekdanji	vatikanski	državni	tajnik	Tar
cisio	 Bertone	 je	 za	 italijanski	 zasebni	 televizijski	
oddajnik	“tgcom24”	izjavil,	da	tudi	poldrugo	leto	po	
“aferi	Vatileaks”	še	 lahko	uhajajo	v	javnost	zaup
ni	dokumenti	 iz	Vatikana.	Upa	pa,	da	so	se	“časi,	
razpoloženje	in	mreža	odnosov	že	zelo	spremenili”.
ANKARA —	 Turški	 minister	 za	 pravosodje	 Bekir	
Bozdag	je	pri	srečanju	s	predstavniki	evangeličanov	
v	turškem	glavnem	mestu	pokazal	ogorčenje,	da	so	
iz	zapora	predčasno	izpustili	pet	glavnih	obdolžen-
cev	za	umor	evangeličanskega	misijonarja	Tilmana	
Geskeja	in	dveh	kristjanov	aprila	2007.	Državni	to-
žilec	je	že	začel	postopek,	da	bi	jih	vnovič	zaprli.	
VATIKAN —	Sveti	sedež	in	znana	islamska	univer-
za	AlAzhar	v	Kairu	sta	se	obvezala,	da	se	bosta	v	
prihodnje	skupaj	borila	zoper	trgovanje	z	ljudmi	in	
sodobno	suženjstvo.	S	tem	namenom	sta	17.	mar-
ca	z	drugimi	partnerji	ustanovila	Globalno	mrežo	za	
svobodo	(Global	Freedom	Network).	
MÜNSTER — Novi	predsednik	Nemške	škofovske	
konference	 kardinal	 Rein	hard	Marx	 je	 ob	 njenem	
spomladanskem	zasedanju	izjavil,	da	so	se	škofje	
dogovorili	 za	 večjo	 preglednost	 pri	 cerkvenih	 de-
narnih	zadevah	(primer	Limburg!)	pa	tudi	za	znan-
stveno	preučitev	spolnih	zlorab	v	Cerkvi.
WASHINGTON —	Agencija	ABS	News	je	objavila,	
da	 organizatorji	 katoliškega	 svetovnega	 srečanja	
družin	od	22.	do	27.	 septembra	2015	v	Filadelfiji	
pričakujejo,	da	se	bo	tega	srečanja	udeležil	papež	
Frančišek,	člani	ameriškega	kongresa	pa,	da	bo	ob	
tem	spregovoril	tudi	v	tej	ustanovi.	Predsednik	kon-
gresa	John	Boehner	ga	je	13.	marca	tudi	že	povabil.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
misijonska postaja v gondókoru. Vincova smrt

nadaljevanje

Zbirke	škofij	so	znesle	56.562	goldinarjev.	Goriška	
škofija	je	dala	tisto	leto	1.512	goldinarjev,	tržaška	
2.378,	 ljubljanska	 2.725,	 krška	 250,	 lavantinska	
225,	zagrebška	137	goldinarjev.	Na	Dunaju	je	dru-
štvo	 zbralo	2.630	goldinarjev,	po	ostali	 državi	pa	
2.652.	Posamezniki	so	darovali	2.809	goldinarjev,	
ustanova	za	odpravo	afriškega	suženjstva	jih	je	dala	
2.067,	razni	prejemki	so	znesli	941	goldinarjev.
6.	junija	je	poslal	Knoblehar	Kongregaciji	za	šir-

jenje	vere	poročilo	o	misijonskem	delu	v	Kartumu	
in	Gondokoru.
Prvi	dve	letni	poročili	Marijinega	društva	je	dunaj-

ski	urednik	poslal	tudi	papežu	Piju	IX.,	ki	je	poročilo	
o	delovanju	društva	in	o	prispevkih	z	zadovoljstvom	
vzel	na	znanje.	Dne	9.	novembra	1853	je	poslal	ured
niku	posebno	pismo,	v	katerem	blagoslavlja	Marijino	
društvo	in	afriški	misijon.	Piše	mu:	»Ljubljeni	sin,	
pozdrav	in	blagoslov!	Tvoje	pismo	z	dne	26.	maja	s	
prvima	dvema	letnima	poročiloma	o	afriškem	misi-

jonu	je	prišlo	do	Nas.	
Tvoji	 pobožni	 vnemi,	
ljubljeni	 sin,	 želimo	
srečo	v	posebno	veliki	
meri	in	s	ponižnim	sr-
cem	izrekamo	zahvalo	
dobrotljivemu	 Bogu,	
ki	je	obudil	v	mnogih	
srcih	 stremljenje	 po-
magati	afriškim	deže-
lam	do	 luči	evangeli-
ja,	 in	 ki	 obuja	 v	 teh	

deželah	Cerkvi	nove	otroke.	Zato	prosimo	Jezusa	
Kristusa,	začetnka	in	dopolnjevalca	naš	vere,	da	naj	
s	svojo	mogočno	roko	ščiti	misijonarje	v	teh	afriških	
deželah	in	iz	dneva	v	dan	množi	število	vernikov,	ki	
se	bodo	s	svojimi	prispevki	in	milodari	nabirali	ble-
steče	zasluge	za	tamkajšnje	misijone.	Dokaz	Naše	
posebe	ljubezni	do	Tebe	in	vir	vseh	nebeških	milosti	
pa	naj	Ti	bo	apostolski	blagoslov,	ki	ga	iz	vsega	srca	
podeljujemo	Tebi,	ljubljeni	sin,	in	po	Tvoji	želji	tudi	
vsem	članom	Marijinega	društva.«
Kdo	je	mogel	razen	urednika	biti	tega	pisma	bolj	

vesel	kakor	Knoblehar?
Zvedel	je,	da	je	dunajski	odbor	Marijinega	društva	

po	nasvetu	vodje	Novaka	dal	natisniti	nove,	manjše	
sprejemnice,	ki	se	bodo	lahko	dale	v	molitvenik.	Pri-
merno	število	so	jih	poslali	tudi	v	Ljubljano.	Tam	so	
dali	v	slovenščini	natisniti	Jezusove	besede:	»Pridite	
k	meni	vsi,	ki	se	trudite	in	ste	obteženi,	in	jaz	vas	
bom	poživil«	(Mt	11,28).	Na	drugi	strani	podobice	
je	pouk	o	Marijinem	društvu	in	njegovih	odpustkih	
in	molitev	za	spreobrnjenje	zamorcev.
4.	avgusta	1853	je	Knoblehar	spet	poslal	Kon-

gregaciji	v	Rim	obvestilo	o	delu	na	obeh	misijonskih	

postojankah.	Njen	predstojnik	kardinal	Fransoni	mu	
je	4.	septembra	odgovoril	na	to	pismo	in	na	pismo	
z	dne	6.	junija.	Obeh	pisem	je	bil	vesel,	zlasti	»tako	
lepega	začetka	delovanja	na	drugi	postaji	vikariata,«	
v	Gondokoru.	Na	apostolskega	vikarja	v	Egiptu	je	
poslal	zanj	in	za	njegove	misijonarje	izvode	brevirja	
(duhovniška	molitev),	ki	je	bil	prosil	zanje.
Velika	 radost	 je	 bila	 za	Knobleharja	 novica,	 da	

prihajajo	novi	misijonski	duhovniki	in	obrtniki.	Vedel	
je	da	vozijo	mnogo	blaga	s	seboj,	zato	se	jim	je	z	
ladjicama	Pavla	in	Neger	sam	peljal	naproti.	S	seboj	
je	 vzel	 učitelja	Danningerja	 in	mladega	bérijskega	
poglavarja	Mugà.	Tega	je	vzel	zato,	da	bi	videl	Egipt	
in	njegovo	omiko	 in	bi	potem	Berijcem	govoril,	do	
kak	šnega	napredka	 jim	bodo	misijonarji	 pomagali,	
če	jih	bodo	poslušali.	Mugò	sta	že	mesto	Kartum	in	
kartumska	misijonska	hiša	 spravljali	 v	 začudenje.	
Nadaljnja	pot	do	Kaira	je	vključno	s	potovanjem	skozi	
Nubijsko	puščavo	tokrat	trajala	samo	dober	mesec,	32	
dni.	Zamorčevo	bistro	oko	je	vse	videlo	in	vse	opazilo;	
za	vse	je	hotel	odgovore	in	pojasnila.	Zmerom	je	bil	
dobre	volje,	tudi	na	kameli,	čeprav	mu	jahanje	sprva	ni	
šlo.	S	svojo	preproščino,	pa	tudi	z	mnogimi	pravilnimi	
pripombami	je	bil	vsem	na	ladji	ljub	družabnik.	Ko	je	
zagledal	Kairo	z	brezštevilnimi	hišami	in	minareti,	ko	
je	ogledoval	nove	ulice	z	njihovimi	ponosnimi	stav-
bami,	zlasti	pa	ko	je	sonce	zlatilo	kupole	veličastne	
mošeje	Mohameda	Alija,	ki	kraljuje	nad	utrdbami,	je	
strmel,	gledal,	se	oziral	in	se	ni	mogel	znajti.	Ni	si	znal	
razložiti,	kako	so	mogli	ljudje	postaviti	take	hiše,	ki	
so	“kakor	gore”.	Knobleharju	je	zatrjeval:	»Da	nisem	
videl	na	lastne	oči,	bi	ne	mogel	verjeti,	da	je	kje	na	
zemlji	 tako	velika	vas.«	Z	veseljem	in	ponosom	je	
opažal,	kako	spoštljivo	so	Knobleharja	pozdravljali.	
Ko	se	je	v	Kairu	vkrcal	na	parnik	za	v	Aleksandrijo,	
je	dobrodušno	in	brez	najmanjše	zadrege	pozdravljal	
ladijsko	moštvo	in	potnike.	Z	vso	zaupnostjo	jim	je	
skušal	dopovedati,	kako	daleč	se	je	pripeljal	in	kako	
zelo	mu	je	vse	všeč.	Obžaloval	je,	da	se	ni	moglo	še	
kaj	več	Berijcev	pripeljati	v	Egipt	in	vse	to	videti.	V	
aleksandrijskem	pristanišču	 je	gledal	 ladje,	 kako	 s	
svojimi	jambori	segajo	“do	oblakov”.	Ustavljal	se	je	
in	ogledoval	razne	vrste	ljudi	in	oblek.	Ko	je	z	balkona	
avstrijskega	konzulata	gledal	na	morje,	je	prešel	kakor	
v	zamaknjenje	in	se	iz	njega	dolgo	ni	mogel	zdramiti.	
V	svoji	lahkomiselnosti	se	je	pa	dal	od	aleksandrijskih	
zamorcev	zapeljati	k	marsikateri	neprevidnosti.	Knob
lehar	je	moral	neprestano	paziti	nanj.
Misijonar	Lap	je	pozneje	zapisal,	da	je	Knoblehar	

na	tej	vožnji	proti	Aleksandriji	kupil	blizu	brzice	Šelal	
precejšnje	 zemljišče	 za	misijon.	 Podrobnosti	 nam	
niso	znane.	Bistro	je	gledal	v	prihodnost	misijona	
in	je	že	zdaj	prišel	na	to,	kar	so	njegovi	nasledniki	
sprevideli	šele	po	večletni	izkušnji.

Nil pri Gondókoro danes
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Niko Kuret

FANTOVSKI PRAZNIKI
FLORJANOVO

4. veliki traven
Kuretove raziskave o pomenu godu sv. Florjana smo objavili že v majski številki leta 2008, o 
postavljanju mlajev in drugih fantovskih praznovanjih ob tej priliki pa v letih 2009, 2010  in 
2011. Obdelani so bili običaji na Gorenjskem, Dolenjskem in Štajerskem ter slovenskem delu 
Koroške. Nadaljujemo z opisom običajev na avstrijskem Koroškem in severnem delu Štajerske.

Žitara vas

Ano pesem hočmo peti
od tga svetga Flórjana.
Ano pesem njemu v části
od njegóvga življenja.

Mesec	majnik	 je	 bil	 včasih	 fantovski	mesec.	V	
mnogih	krajih	na	Slovenskem	so	starejši	fantje	spre-
jemali	novince	medse,	na	večer	pred	Florjanovim	so	
koledovali,	posebno	pa	so	se	izkazali	z	mlajem,	ki	so	
ga	postavili	sredi	vasi	ali	dekletu	pred	hišo.
Iz	Podjune	preko	Kozjaka	v	Slovenske	gorice	je	raz-

širjena	šega,	ki	je	drugod	na	Slovenskem	ne	poznajo.	
Na	Florjanovo	namreč	fantje	koledujejo.	Prepričljivo	
je	mnenje,	da	je	to	koledovanje	razmeroma	mlado.	
Doma	je	na	ozemlju	dobrlovaške	dekanije,	v	Dobrli	
vasi	pa	so	bili	do	reform	Jožefa	II.	jezuiti.	Kaj	verjet
no	so	ga	uvedli	oni	v	začetku	17.	stoletja.	Iz	gornje	
Podjune	se	je	po	posredovanju	lavantinske	duhovščine	
kaj	lahko	razširilo	tudi	na	Štajersko,	medtem	ko	je	v	
drugih	slovenskih	pokrajinah	ostalo	neznano.
Na	večer	pred	Florjanovim,	kmalu	potem,	ko	se	

zmrači,	se	fantje	v	pražnji	obleki	zbero	pod	vaško	lipo	
ali	pri	kakem	znamenju.	Po	ustaljenem	redu	gredo	
nato	od	hiše	do	hiše	koledovat.	Ustavijo	se	pod	okni	
tiste	kamre,	kjer	počivata	gospodar	in	gospodinja,	
ter	zapojo	kolednico.	Resni	so	in	samozavestni,	no-
bene	razposajenosti	ali	šale	si	ne	dovolijo.	Takšno	
je	staro	izročilo,	to	tujec	še	posebno	opazi.
Danes	koledujejo	še	na	ozemlju	sodnega	okraja	

Dobrla	vas	in	sodnega	okraja	Železna	Kapla,	svoje	
dni	je	segala	šega	prav	do	Jezerskega.	Podjuna	ima	
dvoje	besedil,	eno	je	iz	Dobrle	vasi,	drugo	iz	Žitare	
vasi	ali	Šentvida.	Koliko	je	v	obeh	besedilih	starega,	
je	danes	pač	težko	reči,	saj	so	ju	koledniki	v	tristo	
letih	lahko	izdatno	spreminjali.	Takole	pojo	danes	v	
Šentvidu:

Ko	končajo,	eden	od	kolednikov	zakikirika,	drugi	
pa	vmes	kokodajsajo.	Medtem	se	odprejo	hišna	vrata	
in	gospodinja	prinese	kolednikom	jajca	in	zaseko.	
Zdaj	se	koledniki	sprostijo	in	si	privoščijo	še	kakšno	
šalo.	Dolgo	se	pa	ne	smejo	zadrževati,	ker	morajo	
končati	obhod	pred	svitom.
Na	koncu	pristavijo:

da mi pridemo v nebiese,
tja le, kamor prišel si.

O preljubi sveti Flórjan,
oj le ti nam še pomáj,
kadar pride smrtna ura,
kadar bo življenja kraj,

Kaj za ena liepa roža
je ta sveti Flórjan bil.
Tam v estrajharski deželi
je on gori vzrejan bil.

Služil Flórjan je žolnirjem
inoj tudi je Bogú,
je krščanske duše pase
noj učil jih je lepo.

Podobno	koledujejo	ali	so	koledovali	še	pred	krat-
kim	z	neznatnimi	razlikami	v	Žitari	vasi	in	v	Kamnu	
pri	Škocjanu	ob	Klopinjskem	jezeru,	pa	tudi	drugod	
v	 škocjanski	 in	 šentlipški	 fari.	 Predloga	 vseh	 teh	
florjanovskih	 kolednic	 je	 stara	 cerkvena	 pesem	v	
čast	sv.	Florjanu,	ki	je	bila	nekoč	posebno	razširjena	
v	Podjuni	in	se	je	kot	cerkvena	pesem	do	nedavneg	
ohranila	 v	Galiciji.	 Proti	 zahodu	 je	 koledovanje	 o	
Florjanovem	doseglo	samo	še	skrajni	konec	spod
njega	Roža.	Tu	v	Apačah	pojo	skrajšano	podjunsko	
kolednico,	ki	jo	sklenejo:

Obvari hiše naše, o sveti Flórjan Ti! Kikiriki!

Bueh vamn dobre liete daj,
dosti jajc in mowznih krav,

polno dežo maswa
bo sveti Flórjan daw.

V	Selah	nad	Borovljami	je	kolednica	drugačna,	
imenujejo	jo	“hájcanje”	(“hajce”	=	jajce).	Po	šmar-
nicah	se	fantje	zberejo	pod	vaško	lipo	in	gredo	od	
tod	od	hiše	do	hiše	ter	pojo	tole	pesem:
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Florjanovo	se	je	spojilo,	se	zdi,	z	jurjevanjem	na	
Selu	pod	Košuto.	Tod	hodijo	zvečer	pred	Florjano-
vim	pastirji	na	“jajčevinje”.	Pri	vsaki	hiši	se	oglase,	
a	povsod	najdejo	duri	zaprte.	Ko	povedo,	kdo	so	in	

“Florjančki”	so	prenehali	hoditi	na	Pohorju	po	drugi	
svetovni	vojski.	V	vsaki	hiši,	kjer	so	imeli	še	dimnico,	
so	domači	na	večer	pred	Florjanovim	pripravili	nekaj	
“žegnanega”	lesa	in	blagoslovljeno	vodo.	“Florjanč-
ki”	–	kakih	štiri	ali	pet	fantov	–	so	hodili	zvečer	 in	
vso	noč	do	enajstih	naslednjega	dne.	Po	tej	uri	se	
ni	smel	nobeden	več	prikazati.	Za	klobukom	je	imel	
vsak	šopek	šmarnic,	ki	ga	je	dobil	od	dekleta.	Enega	
izmed	sebe	so	izbrali,	da	je	nosil	koš,	ki	so	vanj	zla-
gali	jajca.	“Florjančki”	so	stopili	v	hišo,	na	ognjišču	
naložili	žegnani	les	na	žerjavico	in	z	blagoslovljeno	
vodo	pokropili	hišo.	Za	to	so	dobili	od	domačih	dar:	
jajca,	 klobaso,	mast,	 tudi	 denar.	 Proti	 jutru	 so	 si	
fantje	jajca	scvrli	in	jih	jedli	kar	z	žlico.	Med	nemško	
zasedbo	so	bili	obhodi	prepovedani.
“Florjančki”	 so	 peli	 svojo	 kolednico,	 ena	 se	 je	

glasila:

Povsod,	v	Podjuni	in	v	Rožu,	je	veljala	nepisana	
postava,	da	je	smela	vsaka	koledniška	skupina	peti	
samo	v	svojem	kraju.	Če	se	kaka	skupina	tega	ni	
držala,	je	prišlo	do	pretepa.
Naslednji	dan,	na	sam	god	sv.	Florjana	ali	na	kate-

ro	od	naslednjih	nedelj	–	toda	ne	več	po	binkoštnem	
ponedeljku	–	si	koledniki	priredijo	“cvrtje”,	kjer	tega	
niso	opravili	že	prej.	V	Podjuni	pravijo	temu	“cvrča”:	
tam	si	dado	tudi	speč	“snetice”	(v	Rožu	“snetce”).	
Na	gostijo	povabijo	tudi	vaška	dekleta.	Sprejme	jih	
vsako	leto	druga	gostoljubna	kmečka	hiša.	Iz	na-
branih	darov	si	s	pomočjo	deklet	pripravijo	cvrtje,	
rezine	(“šnite”),	krofe,	zraven	si	privoščijo	klobase,	
vse	 skupaj	 pa	 zalivajo	 s	 sadjevcem	 (“moštom”).	
Pri	tem	veselo	prepevajo	»in	nihče	se	ne	bo	čudil,	
če	jim	postanejo	noge	lahke	in	se	malo	zasučejo.	Z	
mladiniči	pa	se	veselijo	tudi	starši	in	cela	vas	v	prav	
poštenem	razveseljevanju.«

Virta pa mi darujemo
z eno lepo lelijo.
To pa ni nobena lelija,
to je sveti Jožef, stari mož.

Gospodinjo pa mi darujemo
z eno lepo rdečo gatrožo.
To pa nej nobena gatroža,
to je Marija z Jezusom.

Hlapčiče mi darujemo
z enim lepim rožmarinom.
To pa nej nobeden rožmarin,
to je Jezus, Marijin Sin.

Dekliče mi darujemo
z lepim zelenim krančekam:
ktera ta kranček prav drži,
tisti pa v nebesih luč gori.

Otroke pa mi darujemo
z drobnimi rožicami.
To pa niso nobene rožice,
to so nebeški angelci.

Vse skupaj pa mi darujemo
s patronom svetim Florjanom.
Bog nam pomagaj in sveti Florjan,
obvari nam dnešni veseli dan!

Dober večer vam Bog daj!
Od svetega Florjana vam hočemo zapet.
Sveti Florjan je zjutraj zgodaj vstal,
roke in lice si je belo doli vmil
in je eno majhno molitvico storil.

Šel je na goro visoko,
gledat, če se kakšna sila godi.
Tu in tam nobene sile ni,
egiptovsko mesto že v plamenih gori.

Rožice cvetó, prav žwahtno dišó,
zvezde na firmament svietijo.
Glih tako ta luč gori,
svojo svatlobo spusti,
glih tako se v nebesih godi.

Sveti Flórjan je biw en fajn žownir,
svojim dušam en zvest pastir.
Da bi Bueh ano bolje leto daw,
veliko kur in mowznih krav,
da bi nujce naše cejne povhne ble.

To ciewo nueč okoli hodimo
pa prazne cejne nosimo.
Pomagaj nam en sam svetnik,
svet Flórjan pomočnik!

Da b Bueh nam dore liete daw,
zadoste hajc pa mowžnah krav!
Živijo, oj živijo,
živijo na svet!

Svojčas	so	peli	Flórjana	tudi	v	Šmarjeti	v	Rožu.	
Na	Kočuni	v	šmarješki	fari	so	še	okoli	leta	1960	imeli	
svojo	kolednico:

čemu	so	prišli,	jim	skozi	okno	podado	jajca	in	zabelo.	
V	zahvalo	zapojo	florjanovo	kolednico.
Šego	zasledimo	nato	na	Kozjaku,	koder	so	svoje	

dni	zvečer	pred	Florjanovim	pastirji	in	fantje	“flor-
jančili”.	Besedilo	njihove	kolednice	se	morda	ni	dosti	
razlikovalo	od	besedila,	ki	ga	imamo	od	Sv.	Ane	na	
Krembergu,	 in	 spominja	 na	 številne	 kolednice	 za	
druge	priložnosti	v	letu:

Cvrča
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Nobena	od	teh	kolednic	ne	kaže	zveze	z	besedili	
iz	jezuitskega	izročila	na	koroški	strani.	Kaj	verjetno	
so	se	prvotnemu	načinu	približala	koledniška	bese-
dila	 “učenikov”	 organistov.	 Leti	 so,	 kakor	 vemo,	
oskrbovali	fante	za	takšne	priložnosti	s	primernimi	
pesmimi.	Njihovim	besedilom	manjka	sicer	ljudske	
neposrednosti	in	poezije,	niso	pa	brez	šaljive	žilice,	ki	
je	pri	darovalcih	naletela	na	prijazen	odmev.	Takšna	
je	druga	kolednica	iz	Ledineka	v	Slovenskih	goricah;	
po	navadnem	pozdravu	hišnemu	očetu	poje	pesem	
o	mučeništvi	sv.	Florjana,	nato	pa	nadaljuje:

Tega svetnika marternika
damo vam za variha,
da bi ognja vas obvarva
tu in tam tiga večniga.

Iz	 zahodnega	 dela	 Slovenskih	 goric	 (Ledinek)	
se	nam	 je	ohranila	prisrčna	kolednica,	 ki	 je	 ljud-
ska	 domišljija	 vanjo	 vpletla	 legendarno	 predelani	
zgodovinski	 dogodek,	 požar	 v	mestu	 Padovi,	 kor	
spodbuden	primer:

Iz	 florjanovskih	 kolednic	 sklepamo,	 da	 so	 bili	
koledniki	navadno	štirje.	Na	Vurberku	pri	Ptuju	so	
bili	samo	trije:

Dobro večer vam Bog daj!
Čujte kristjani zdaj,
kaj bomo vam zapeli mi
od svetga Florjana možje tri.

Sveti Florjan je v nebo vzet
z rdečo bander je zakrit.
Nemilo do na nas gledi,
če kej nesreča se godi.

Mi pa letos prišli smo,
morebiti nas k leti več ne bo.
Mesca maja štrtega
obhajamo god Florjana svetega.

Zdaj pa prosimo za dar:
jajca ali par klobas,
denar bi pač najboljše blo.
Darujte, kar vam volja bo.

Sveti Florjan je tako usmiljen bil,
da je svoj žehtar vode razlil
in je egiptovsko mesto doli pogasil.

Zdaj se mi od vas obračamo,
Bogu in Mariji vas priporočamo.
Pri vas naj ostane sveti Florjan,
z nami pa pojde Jezus sam.

Dobro večer vam Bog daj
in po smrti sveti raj!

Mi smo štirje brateci,
svetega Florjana hlapčeki.

Mi smo prišli semkaj pet,
vam prinesli tavžent let.

Jutri bo veseli dan,
da svet Florjan pride k nam.

Ko je Florjan pobič bija,
se je zgodaj v jutro on zbudija.

Ša je v svetlo kamerco,
vzeja si žehtar in vederco.

Ša je na pole široko,
gor na eno goro visoko.

Pa si je ogleda vse strani,
če komu nesreča se godi.

Tam je zagledal Padovo,
ki je v silnem ognji blo.

Tam gorijo in kričijo
no svetga Florjana kličejo.

Svet Florjan je vsmileni
ter on sveti križ naredi.

Je tri žehtare vode polija
no ta ogenj hitro pogasija.

Zdaj pa molimo Boga,
da nam Florjana za varha da.

Bog pomagaj nam in svet Florjan,
ker od Boga k nam je on poslan.

Zdaj želimo posloviti
se od vas domačih vseh.
Hore, mačke vam spoditi.
če vam glih nej mar za smeh.

Tak ostali srečni bote
zdaj v imeni Jezusa,
Jožefa ino Marije
ino svetga Florjana!

Hitro stante, trudna mati,
gospodinja kurečja,
jajce hitite pobrati,
drugač bo gnezda horeva.Ite v kamro pa poglejte,

kaj vam maček tam stori:
s taco s kible zábel vlači
in barúse si masti.

Slišmo tam še ropotanje,
maček vleče že meso,
stormo močno copotanje,
da meso to naše bo!

Nej, ne smejte nam zamerti
teh navadnih pesmi glas.
Torbe naše nam odmerti
znate polne od klobas.

Zábel (zaseka)
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V	Slovenskih	goricah	so	dokaj	mlajša	šega	florja-
novskega	koledovanja	srečuje	s	staro	šego	kurjenja	
v	Florjanovi	noči.	Obe	šegi	se	ponekod	združita	še	z	
obredom	sprejemanja	novincev	v	fantovsko	družbo.	
Zdaj	se	samo	še	spomnimo	prav	svojevrstne	flor-
janovske	šege	iz	mariborske	okolice	(Dogoše).	Tod	
koledujejo	za	Florjanovo	kar	dvakrat.	Prvič	se	oglase	
zvečer	pred	svetnikovim	godom	s	kratko	koledno,	a	
za	to	še	ne	pobirajo	darov.	Samo	pred	vrata	položijo	
nekja	polen,	da	spomnijo	domače	na	“šmorn	in	so-
lato”.	Glavni	obhod	je	naslednjo	nedeljo	popoldne.	
Za	ta	obhod	se	koledniki	posebej	napravijo.	Vlogo	
Florjana	 poverijo	 največjemu,	 postavnemu	 fantu.	
Oblečen	je	v	dolgo	belo	platneno	obleko;	če	te	ni,	
zadoščajo	rjuhe.	Okrog	ramen	si	ogrne	belo	tančico,	
na	glavi	ima	pa	visoko	belo	papirnato	kapo.	Obraz	
si	posuje	z	belo	moko.	V	roki	drži	škofovsko	palico.	

Z	njim	hodi	deček	v	navadni	obleki	in	nosi	posodo	z	
vodo	s	seboj.	Z	njo	blagoslovi	Florjan	hišo,	da	jo	tako	
zavaruje	pred	ognjem.	Florjana	spremljajo	fantje,	
štirje	do	šest	po	številu,	ki	pojo	kolednico,	močno	
podobno	 zgoraj	 navedeni	 kolednici	 iz	 Slovenskih	
goric,	 iz	 Ledineka;	namesto	mesta	Padove	gori	 v	
njej	“mesto	Blagersko”.	Fantje	nosijo	bele	predpas
nike,	 čez	 ramena	 pa	 zavezane	 bele	 svilene	 rute.	
Vsi	imajo	v	rokah	bele	zastavice.	Za	njimi	se	zvrsti	
nekaj	pustnih	šem:	berač	 in	beračica,	ki	pobirata	
živila,	pa	pisar	 in	policaj,	ki	sprejemata	davek	za	
obvarovanje hiše pred ognjem ... Darove zapijejo 
zvečer	v	vaški	gostilni.	Pred	obhodom	postavijo	na	
vasi	majsko	drevo,	“Florjanovo	drevo”.	Tako	stopa	
v	tem	nenavadnem	obredju	pred	nas	čudna	zmes	
zimskih	ali	pustnih	–	obiskov	rajnikov	iz	nonstranstva	
–	pomladanskih	in	čisto	florjanovskih	šeg.

Dogoše

“Florjanovo         drevo”

Jezus Kristus je imel na volje le triintrideset let življenja na tem svetu.
       To mu ni bilo dovolj, da bi nam vsem pomagal.
Ni mogel ljubiti kakor mati;
         zato potrebuje matere.
Ni mogel skrbeti za družino;
         zato potrebuje očete.
Ni mogel pomagati bolnikom današnjih dni;
      zato potrebuje zdravnike in bolniške sestre.
Ni mogel lomiti kruha za vse;
         zato potrebuje duhovnike.
Gospod potrebuje tebe,
    da bi to, kar je začel, lahko na tem svetu gradil naprej.
Gospod nas potrebuje, da bi delal čudeže;
      čudeže, ki služijo ljubezni in dobroti, čudeže miru.
Gospod hoče s posredovanjem naših src in naših rok napraviti svet bolj človeški;
       hoče, da bi se nam po našem razumu in našem delu približalo nebeško kraljestvo;
                      saj mu gre za ta svet in za te ljudi.

Paul Claudel

POTREBEN SI
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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
Praznik	 tednov	 je	 bil	 véliki	 pomladni	 praznik.	

Jeseni	so	si	trije	prazniki	sledili	brez	premora	prvih	
dvaindvajset	dni	meseca	tišríja	(druga	polovica	sep-
tembra	in	prve	dni	oktobra).	Vrstni	red	se	je	verjetno	
občasno	menjal.	V	Jezusovem	času	je	bil	takole	usta-
ljen:	kot	smo	videli,	je	bil	prvi	dan	meseca	praznik	
Novega	leta,	ko	se	je	začelo	versko	leto.	Sledil	mu	je	
10.	tširíja	Spravni	praznik,	15.	pa	Šotorski	praznik.	
Novoletni	praznik	je	trajal	deset	dni;	najbolj	slovesni	
obredi	so	bili	prvi	dan.	Sveto	pismo	ga	imenuje	“dan	
trobentanja”	(4	Mz	29,1).	Razvila	se	je	slovesna	pro-
cesija,	ki	naj	bi	spominjala	na	procesije	prednikov,	
ko	so	spremljali	skrinjo	zaveze	in	prepevali	hvalnice	
v	čast	Najvišjemu.	Gospodu	so	darovali	»mladega	
junca,	ovna,	sedem	enoletnih	neoporečnih	jagnjet	
in	kot	njihovo	jedilno	daritev	z	oljem	umešeno	belo	
moko	…	in	kozla	kot	daritev	za	greh,	da	se	opravi	
sprava	za	vas«	(4	Mz	29,25).

Sprava	je	morala	vtisniti	svoj	pečat	v	dneve,	ki	
so	sledili	10.	tišríju.	Mnogi	pobožni	Judje	so	se	na	
ganljive	obrede	pripravljali	s	postom,	molitvijo,	bolj	
pogostim	umivanjem,	celo	z	duhovno	obnovo.	Ve-
liki	duhovnik	se	je	moral	umakniti	v	posebno	sobo	

v	templju,	da	se	je	posvetil	z	molitvijo.	Ta	praznik	
Sprave,	“dan	vélikega	odpuščanja”,	Jom	Kippúr,	je	bil	
tako	važen,	da	so	mu	rekli	preprosto	kar	“dan”,	pa	
je	vsakdo	vedel,	za	kaj	gre.	Pod	smrtno	kaznijo	se	
je	bilo	treba	vzdržati	vsakega	dela	in	se	postiti.	Apo-
stolska	dela	označujejo	ta	praznik	kar	kot	“postne	
dneve”	(Apd	27,9).	Predvsem	pa	je	bilo	treba	“po-
koriti	duše”,	kar	pomeni	zavedeti	se	svoje	revščine,	
neizmerne	teže	svojih	grehov.	Lepi	in	skrivnostni	so	
bili	obredi	tega	praznika,	ki	mu	je	množica	romarjev	
sledila	v	globoki	zbranosti.	Edinkrat	v	letu	je	veliki	
duhovnik	vstopil	v	Najsvetejše,	da	ga	je	poškropil	
najprej	z	junčevo	in	potem	kozlovo	krvjo.	Nato	je	
bil	čudni	obred	“izgona	kozla”.	Žreb	je	določil	kozla,	
ki	so	ga,	kot	priča	16.	poglavje	3.	Mojzesove	knjige,	
imenovali	“Azazel”,	kar	je	tudi	ime	enega	od	padlih	
angelov.	Veliki	duhovnik	mu	je	»položil	roke	na	glavo	
in	nad	njim	priznal	vse	krivde	in	hudodelsta	Izraelo-
vih	sinov,	vse	njihove	grehe,	in	jih	naložil	kozlu	na	
glavo«	(prim.	3	Mz	6,21).	Prisotni	pa	so	ponavljali	
za	njim	molitev,	ki	daje	–	ne	brez	vzroka	–	misliti	
na	naše	kesanje:	»Moj	Bog,	tvoje	ljudstvo	je	pred	
teboj	naredilo	mnogo	grehov	in	zločinov,	toda,	ka-
kor	je	pisano	v	Postavi	tvojega	služabnika	Mojzesa,	
usmiljeno	nakloni	na	ta	dan	sprave	odpuščanje	vseh	
napak.«	Nato	je	človek,	ki	je	bil	izbran	za	to	priliko,	
nagnal	kozla	z	udarci	biča	v	puščavo,	to	 je	nekaj	
kilometrov	ven	iz	Jeruzalema	do	nekega	prepada,	

Novoletne jedi

“Grešni kozel Azazel”
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kjer	ga	je	prepustil	njegovi	nesrečni	usodi.	Nikomur	
ni	bilo	dovoljeno,	da	bi	poskrbel	zanj	ali	mu	prinesel	
hrano.	Ko	se	je	po	vsem	tem	veliki	duhovnik	slovesno	
umil,	je	bilo	Božje	ljudstvo	očiščeno.

Tem	dnem	grenkega	okusa	so	sledili	čisto	drugač-
ni.	To	je	bil	Šotorski	praznik	ali	praznik	bajt	in	kolib,	
preprosto	“praznik”,	kot	so	ga	imenovali	podeželani,	
ki	so	se	spominjali,	da	je	bil	v	starih	časih	to	čas	
obiranja	oljk	in	grozdne	trgatve.	Imeli	so	navado,	
da	so	v	času	pospravljanja	oljk	in	grozdja	šli	živet	
pod	šotore	ali	listnate	kolibe	v	oljčne	gaje	ali	vino-
grade.	Tudi	jeruzalemska	okolica	je	bila	polna	kolib	
in	šotorov,	kamor	so	šli	za	osem	dni	živet	romarji	in	
pogosto	celo	meščani.	Pomen	te	navade	je	jasen:	
Jude	je	spominjal	na	čas,	ko	so	bili	“popotniki	na	
zemlji”	in	so	blodili	po	puščavi	v	pričakovanju	prihoda	
v	Obljubljeno	deželo.	Obredi	so	šotorske	prebivalce	
vsak	dan	združevali	v	templju.	Opravljali	so	daritve,	
razvijale	so	se	tempeljske	procesije,	ljudstvo	je	na	
ves	glas	prepevalo	čudoviti	118.	psalm,	to	zahval-
no	pesem	Jahveju,	ki	je	“iz	kamna,	ki	so	ga	zidarji	
zavrgli,	napravil	vogelni	kamen”.	Hozana!	Hozana!	
Veliki	duhovnik	je	šel	vsak	dan	v	spremstvu	ljudstva	
zajemat	z	zlatim	vrčem	vodo	iz	studenca	Siloe,	nato	
pa	se	 je	vrnil	 in	opravil	daritev	na	zapadni	starni	
oltarja.	Zvečer	je	na	“ženskem	dvoru”	templja	na-
stal	čudovit	nočni	praznik:	prižgali	so	štiri	ogromne	
svečnike,	levitimuzikanti	so	se	s	svojimi	lutnjami	
in	cimbalami	namestili	na	štirih	dohodih,	ki	so	vodi
li	na	“dvor	 Izraelcev”.	Na	znamenje	 trobent	se	 je	
raz	vil	ples	z	baklami,	medtem	ko	je	ljudstvo	prepe-
valo:	»Naši	očetje	so	na	tem	kraju	molili	sonce,	mi	
pa	obračamo	svoje	obraze	k	Edinemu«	(Poročilo o 
posvetitvi templja).	Morda	je	prav	ob	tem	nočnem	
prazniku	Jezus	pokazal	na	svečnike	in	zaklical:	»Jaz	
sem	luč	sveta.	Kdor	hodi	za	menoj,	ne	bo	hodil	v	
temi,	temveč	bo	imel	luč	življenja«	(Jn	8,12)…
Toda	od	vseh	praznikov,	ki	so	se	vrstili	v	izrael

skem	letu,	je	bila	Pasha	najsvetejša	in	najbolj	vpliv-
na.	Brez	dvoma	je	to	bil	zelo	star	praznik,	naslednik	
tistih	praznikov,	ko	so	predniki	darovali	Bogu	prvoro-
jence	svoje	živine	in	nekvašen	kruh	hkrati	s	prvimi	
klasi	nove	žetve.	Od	Mojzesa	dalje	pa	je	imel	drugo	
vsebino:	bil	je	praznik	osamosvojitve,	čudežne	osvo-
boditve,	praznik	izhoda	iz	Egipta.	Ljudje	so	pravili,	
da njegovo ime Pésah, Pesahím	pomeni	“mimohod”;	
morda	 je	 bila	 beseda	 po	 izvoru	 egipčanska	 in	 je	
odgovarjala	ideji	“spomina”.

V	Kristusovem	času	so	Pasho	praznovali	14.	ni-
sána,	kar	je	odgovarjalo	polni	luni	pomladanskega	
enakonočja.	V	nasprotju	s	praznovanjem	krščanske	
velike	noči	 je	bil	datum	nespremenljiv,	saj	so	bili	
judovski	meseci	lunarni	meseci	(4	Mz	28,16).	Obredi	
so	trajali	en	teden,	najvažnejši	so	bili	prvi	in	zadnji	
dan.	Načelno	so	bili	obredi	tisti,	ki	jih	najdemo	opi-
sane	v	2.	Mojzesovi	knjigi,	v	12.	poglavju,	ki	jih	je	
Mojzes	razodel	svojemu	ljudstvu,	da	bi	se	obvarovali	
angela	uničevalca	 in	da	bi	mogli	zbežati	 iz	dežele	
preganjanja.	Še	naprej	so	žrtvovali	“velikonočno	”	
jagnje,	s	hizopovim	vršičkom	mazali	z	 jagnjetovo	
krvjo	podboje	in	naddurje	svojih	hiš	in	jedli	jagnje-
tovo	meso	z	nekvašenim	kruhom.	Ni	pa	gotovo,	da	
so	se	vsi	strogo	držali	pravila,	ki	je	zahtevalo,	naj	
jedo	stoje	in	naglo,	s	spodrecanimi	haljami,	sandali	
na	nogah	in	palicami	v	rokah.
Obredi	niso	bili	nič	manj	strogo	predpisani.	14.	

nisána	popoldne	se	je	vse	dogajajo	v	templju.	Iz-
brali	so	in	kupili	jagnje	brez	napake	in	brez	madeža,	
kakor	je	zahtevala	Postava	in	ga	odnesli	klavcem,	
katerih	mesto	je	bilo	pri	prehodu	na	dvor	duhovnikov.	
Zvok	trobente	je	dal	znamenje	za	vsako	darovanje.	
Duhovnik	je	prestregel	kri	in	jo	izlil	pred	oltarjem,	
od	koder	je	odtekala	po	kanalizaciji	proti	Cedronu.	
Ta	neizmerna	klavnica	se	je	imenovala	“pripravljati	
pashalno	jagnje”	(Lk	22,13).	Drobovino	in	maščobo	
so	vrgli	v	ogenj	in	oster	smrad		zažganega	mesa	je	
vel	nad	mestom	ves	velikonočni	teden.	Nato	so	da-
rovalci	darovano	jagnje	odnesli	za	obredno	večerjo,	
ki	je	bila	v	glavni	sobi	hiše.

Spis Pesahim	nam	je	ohranil	zelo	natančne	po-
drobnosti	o	tej	večerji.	Nobene	jagnjetove	kosti	niso	
smeli	zlomiti,	jagnje	je	bilo	treba	peči	in	ne	kuhati.	
Ko	je	bilo	pripravljeno,	so	najprej	namočili	nekvašen	
kruh	v	rdečo	omako	imenovano	haróset,	pili	prvo	
čašo	vina	ob	izgovarjanju	blagoslova,	nato	so	molili	
114.	psalm,	ki	govori	o	izhodu	izvoljenega	ljudstva	
iz	Egipta.	Nato	so	popili	nekaj	kapljic	slane	vode	v	
spomin	solza,	ki	so	jih	pretakali	predniki.	Potem	so	
začeli	 jesti	 jagnje	 in	prigrizovati	 “grenka	zelišča”:	
črno	redkev,	lovor,	timijan,	origano	in	baziliko.	Sledili	
sta	druga	in	tretja	čaša	vina,	ki	sta	šli	od	ust	do	ust;	
tretja,	slovesna,	se	je	imenovala	“čaša	blagoslova”.	
Tedaj	so	vsi	navzoči	zapeli	Hallel,	zahvalno	pesem,	
sestavljeno	 iz	 besedil	 115.	 do	 118.	 psalma:	 »Ne	
nam,	Gospod,	ne	nam,	temveč	svojemu	imenu	daj	

Šotorski praznik

Velikonočna večerja
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slavo	zaradi	svoje	dobrote,	zaradi	svoje	zvestobe.«	
Ob	verzu:	»Blagoslovljen,	ki	prihaja	v	Gospodovem	
imenu!«	 je	 zaokrožila	 četrta	 čaša,	 ki	 naj	 bi	 bila	
zadnja.	Vse	 to	 je	bilo	obvezno,	 tako	obvezno,	da	
so	revni,	ki	niso	imeli	iz	česa	kupiti	jagnje,	vino	in	
zelišča,	vse	to	dobili	od	skupnosti.	Toda	bogati	so	
lahko	še	naprej	jedli	in	pili,	vendar	pod	pogojem,	da	
niso	šli	preko	pete	čaše.
To	 je	 bil	 veseli	 praznik	 Pashe.	 »Slasten	 je	 kot	

olive,«	pravi	Talmud,	»in	Hallel	mora	lomiti	strehe	
hiš.«	Nek	gnostični	apokrif,	po	imenu	Janezova dela, 

opisuje	celo	Jezusove	učence,	kako	so	naredili	krog	
okrog	njega	in	prepevali	ter	plesali,	držeč	se	za	roke.	
Toda	to	je	bil	tudi	vnet	verski	praznik,	praznik	premi-
šljevanja,	ko	se	je	vsak	vernik	lahko	čutil	skrivnostno	
povezanega	z	usodo	svojega	ljudstva	in	je	on	sam	
poklican	k	osvoboditvi,	k	tisti	osvoboditvi,	ki	edina	
šteje,	ki	izpuli	dušo	iz	sužnosti	greha.	Niti	od	daleč	
ni	bilo	slučajno,	da	je	Kristus,	ko	je	uporabil	kruh	in	
vino	starodavnega	obreda	med	pashalno	večerjo,	dal	
svojim	aro	najvišje	osvoboditve,	ko	je	rekel:	»To	je	
moje	telo,	to	je	moja	kri	…«

Po	 vseh	 kinih	 sveta	 so	 vrteli	 film	Schindlerjev 
seznam.	Prikazuje	drugo	svetovno	vojsko,	predvsem	
trpljenje	Judov.	Na	Poljskem	so	morali	vsi	Judje	v	
geto.	Natrpali	so	jih	skupaj	kot	ribe	v	konzerve,	po	
več	družin	 v	 isto	 barako.	Načelnik	 tega	 taborišča	
Amon	Göth	is	je	ob	obilnem	zajtrku	krajšal	čas	tako,	
da	je	streljal	na	ljudi.	Kar	tako	–	nemotivirano.	Zanj	
Jud	ni	bil	niti	žival,	kajti	do	živali	
je	imel	več	spoštovanja	kot	do	
tega naroda.
Hitler	je	sanjal	o	nemški	rasi,	

rasi,	ki	naj	bi	bila	čista.	In	zato	
je	 dal	moriti	 Jude.	 Zakaj?	 Ali	
Judje	niso	bili	 ljudje?	Prebivali	
so	med	drugim	tudi	v	Nemčiji,	
kakor	 vsi	 ostali	 državljani.	 S	
svojimi	poklici	so	se	preživljali,	
delali	so.	Da,	delali	so	in	to	ne	
slabo.	Bili	so	brihtni	in	večinoma	
šolani.	Nešteti	so	bili	zdravniki,	
pravniki,	vodje	velikih	podjetij,	
trgovin.	 Morda	 je	 Hitlerja	 tr-
pinčilo	ravno	to,	da	so	bili	tako	
uspešni,	da	so	dobro	obvladali	
svoje	 delo	 in	 dobro	 zaslužili.	
Šest	milijonov	Judov	je	moralo	
zaradi	ideje	enega	samega	člo-
veka	–	Hitlerja	–	v	smrt.
Njihova	domovina	je	Palesti-

na,	 iz	katere	so	bili	 izgnani.	V	
toku	svoje	zgodovine	so	doživeli	
mnogo	zla,	in	mislim,	da	je	bila	
druga	 svetovna	 vojska	 zanje	
najhujše.	Ni	Juda,	ki	ne	bi	tako	ali	drugače	trpel.	
Če	je	komu	uspelo,	da	je	sam	preživel	ta	pekel,	je	
izgubil	ali	svojo	družino	ali	sorodnike	ali	prijatelje,	
ali	pa	 je	ostal	brez	doma	 in	strehe	nad	glavo.	Le	
redkokdo	je	imel	srečo,	da	je	ostal	brez	večjih	izgub	

in	živ.	Toda	kam	in	kako?
Imeti	Nemčijo,	ki	jim	je	prizadela	toliko	trpljenja,	

ki	je	povzročila	toliko	prelivanja	krvi,	za	svojo	do-
movino,	ni	lahko.	Po	stoletjih	preganjanja	ponovno	
iskati	domovino,	kjer	bi	lahko	živeli	za	zmeraj.	Vračali	
so	se	nazaj	v	Izrael,	toda	tudi	ta	pot	ni	bila	lahka.

Knjiga Leona Urisa Exodus	 opisuje	 težko	 in	 s	
trnjem	postlano	življenjsko	pot	
Judov	po	vojski.	Mnogi	so	morali	
ponovno	 v	 taborišča	na	Ciper.	
Nastale	so	tajne	organizacije,	ki	
so	poskušale	reševati	ujetnike	in	
jih	privesti	v	Palestino.	Tam	so	
s	praznimi	rokami	poskušali	na-
praviti	iz	skope	in	nerodovintne	
zemlje	rodovitna	in	plodna	tla.	
Borili	so	se	za	svoje	pravice,	za	
svojo	domovino	Palestino,	toda	
nihče	jim	je	ni	hotel	dati.
Videla	sem	zgoraj	omenjeni	

film	in	brala	sem	knjigo	o	Judih.	
Vedno	 znova	me	 pretresa,	 ko	
pomislim,	da	mi,	tako	inteligent-
ni	ljudje,	ne	moremo	sprejeti	in	
spoštovati	ljudi	druge	narodno-
sti,	drugega	prepričanja,	druge	
vere	ali	druge	barve.	Zakaj	nam	
ne	 uspe	 živeti	 skupaj	 v	miru	
in	slogi	ter	se	bogatiti	drug	ob	
drugem?
Upam	in	želim	si,	da	bo	ostal	

film	Schindlerjev seznam v za-
vesti	vseh	tistih,	ki	so	ga	videli,	

in	da	bi	to	pripomoglo	k	temu,	da	se	ne	bi	nikdar	
več	ponovile	takšne	grozote.	Vsak	naj	bi	imel	živo	v	
spominu	besede,	vklesane	v	prstanu,	ki	ga	je	Oskar,	
junak	filma,	dobil	od	nekega	Juda:

»Kdor reši eno življenje, reši ves svet…«

Daniela Pečnik

JUDJE
IZVOLJEN NAROD, ZATIRAN IN PREGANJAN

Šest milijonov pobitih Judov! Kaj si misliš ob tem? Kaj pomeni zate to število? Slišiš, da so pobili med drugo 
svetovno vojsko šest milijonov Judov. Slišiš, pa se ne zavedaš prav, kaj pomeni šest milijonov ubitih ljudi, 

kaj se je tedaj dogajalo. Teh ljudi ni več, nobenega od njih nisi poznal.
Vse zveni tako oddaljeno, neverjetno in zato tudi ne žaluješ za njimi.

NIKOLI
VEČ!

Spomenik v taborišču Treblinka
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anzelm Grün

XI.
STRAH, DA NE BI ZADOŠČAL

V	 pogovoru	 često	 slišim,	 kako	 govorijo	 ljudje:	
Nisem	dovolj	dober.	Ne	ustrezam	zahtevam	življe-
nja.	Ne	izpolnjujem	zahtev	svojega	poklica.	In	pred	
Bogom	nisem	dovolj	čist	in	pobožen.
Za	tem	strahom	stojijo	visoka	pričakovanja.	Vzor	

je,	takorekoč,	druga	stran	teh	negativnih	ugotovitev:	
svojim vzornim podobam moram biti brezpogojno 
enak.	Moram	biti	enak	temu,	kar	je	Bog	v	Svetem	
pismu	 rekel	 o	 človeku.	 Toda	 če	 gledam	na	 sebe,	
vidim	svojo	nezadostnost,	svoje	zaostajanje.	Vselej	
bom	zaostajal	za	njimi.	In	vedno,	ko	se	presojam,	
se	v	meni	pojavi	 ta	strah.	Je	kakor	v	preizkusnih	
dogodkih.
Neki	sobrat	mi	je	pripovedoval,	da	ga	je	pogosto	

strah,	da	bi	bral	pred	redovno	družino.	Da	bi	podajal	
kaj	pred	kom	tujim,	ni	problem.	Pred	sobrati	ga	je	
vselej	strah,	kakor	bi	se	nahajal	na	neki	preizkušnji.	
Navsezadnje	ga	je	strah,	da	ne	bo	ustrezal	za		hte
vam	 in	sodbam	sobratov.	Tako	 je	pri	mnogih	 lju
deh.	Kakor	hitro	pridejo	v	neko	skupino,	se	počutijo	
opa			zo	vane	 in	 vrednotene.	 Čutijo	 se	 izpostavljene	
pričakovanjem,	ki	bi	jih	radi	izpolnili,	se	pa	hkrati	
bo	jijo,	da	jih	ne	bodo	mogli	zadovoljiti.	Prav	pogosto	
si	domišljajo,	da	imajo	ljudje	do	njih	točno	določena	
pričakovanja.	Za	mnoge	postane	malodane	vsako	

srečanje	z	drugimi	preizkušnja,	polna	stresa:	vsak	
nakup,	vsak	pogovor	z	delovnimi	kolegi,	s	predpo-
stavljenimi,	s	strankami.
Često	leži	temelj	take	vrste	strahu	v	otroštvu.	Če	

so	me	odrasli	kot	otroka	vselej	presojali,	če	se	je	vse,	
kar	sem	naredil	ali	rekel,	presojalo	z	vrednotenjem,	
potem	preizkusno	dogajanje	ponotranjim.	Vedno	in	
povsod	se	počutim	vrednotenega,	ocenjevanega	in	
presojanega.	Pa	tudi	samega	sebe	vselej	vrednotim,	
presojam	in	ocenjujem.	In	vselej	se	bojim,	da	ne	
bom	zadoščal	merilom	okolja	 in	svojega	 lastnega	
nadjaza.	Pri	spremljanju	ljudi	vedno	znova	naletim	
na	takšne	primere.
Neka	 žena	mi	 je	 pripovedovala,	 da	 je	 imela	 v	

svojem	otroštvu	vselej	občutek,	da	ne	dela	pravilno,	
da	ni	resnično	priden	otrok,	da	ne	misli	in	čuti	nor-
malno,	da	ne	odgovarja	pričakovanjem,	ki	jih	njeni	
starši	postavljajo	kot	otroku.	V	mnogih	pogovorih	
doživljam,	kako	globoko	v	ljudeh	se	skriva	ta	vzorec	
samovrednotenja, samopresojanja, samoobsojanja. 
Komaj	kaj	morejo	izraziti,	ne	da	bi	se	opravičevali,	da	
je	povedano	nesmiselno	ali	nenormalno.	Malodane	
pri	vsem,	kar	počnejo,	je	pri	tem	ta	notranji	sodnik,	
ki	jim	govori,	da	niso	dovolj	dobri,	da	ne	ustrezajo	
normalnim	zahtevam	nekega	zrelega	človeka.

O tem strahu govori Luka, ko nam pripoveduje o 
poklicanosti prvih učencev. Jezus vidi ob obali dva 
čolna ter vstopi v Simonov čoln. Simona povabi, naj 
se nekoliko odpelje in vrže mreže na lov. Čeprav 
so ribiči lovili vso noč, pa niso nič ujeli, je Simon 
pripravljen, da na Jezusovo besedo vrže mreže še 
enkrat. Ujeli so toliko rib, 
da je moral Simon prositi 
svoje tovariše, naj jim pri-
dejo s čolnom na pomoč. 
Oba čolna sta z ribami 
napolnjena do roba. »Ko 
je Simon Peter to videl, 
je padel Jezusu pred noge 
in rekel: ‘Pojdi od mene, 
Gospod, ker sem grešen 
človek!’« (Lk 5,8). Bal se je 
moža, ki mu je omogočil ta 
bogati ribji ulov. Čuti Jezu-
sovo skrivnost in obenem 
svojo lastno nezadostnost, 
svojo povprečnost, svoje 
slabosti. Počuti se kot grešnik, kot nekdo, ki živi mimo 
samega sebe, svojih lastnih zmožnosti in svojega 
poslanstva, kot nekdo, ki zato ni vreden, da bi bil 
temu svetemu možu blizu. Vendar mu Jezus odgo-
varja: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi« (Lk 5,10).

Peter se čudi spričo Jezusa manjvrednega in ne-

zadostnega. Njegov odziv je presenetljiv: poklekne 
in se poniža. Hkrati pa mu govori, naj gre proč. Po 
eni strani ga presune. Po drugi strani pa si ne upa 
vzeti njegove pojavnosti zares in ji slediti. Ta Jezus je 
za njega prevelik. Ob njem boleče spoznavam kako 
majhen in nepomemben je. Mogoče se je Peter tega, 

da je manjvreden, navzel 
že v otroštvu. Mogoče je 
bil vedno znova poniževan. 
Ali pa je bila to prepros-
to izkušnja Jezusa, ki ga 
sili na kolena in mu daje 
spoznati, da je grešnik. 
“Grešnik” tu ne pomeni, 
da se Peter spominja vseh 
svojih grehov ali tega, ko-
likokrat je prestopil Božje 
zapovedi. Prej se počuti 
popolnoma in povsem ne-
vrednega, da bi bil skupaj 
s tem Jezusom. Spričo Je
zusovega dostojanstva in 

čudežne moči se boji svoje lastne nevrednosti. 
Grešnik je ta, ki zgreši cilj svojega bivanja.

Peter ima vtis: v primerjavi z Jezusom ni on iz 
svojega življenja naredil nič. In ker se pred njim 
počuti majhnega in nepomembnega, ne bi rad imel 
z njim opravka, kljub svoji močni prevzetosti in 

—               —               —
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tihemu hrepenenju, da bi vendarle smel ostati pri 
tem človeku.

Jezus zdravi ta Petrov strah ne le z besedami »Ne 
boj se!«, ampak tudi tako, da mu posreduje naročilo 
in mu da obljubo: »Odslej boš lovil ljudi.« Jezus od 

Petra nekaj pričakuje. Ne zahteva najprej zrelost-
nega spričevala ali neke potrditve njegovih sposob-
nosti. Veruje v človeka, ki ve za svojo povprečnost, 
in ga vzame  v svojo službo. Jezusova vera je tista, 
ki premaga Petrov strah.

V	 svojem	 življenju	 izkušamo	 vedno	 znova:	 če	
kdo	veruje	v	nas,	je	to	v	pomoč	tudi	nam.	Prav	to	
nas	more	osvoboditi	 strahu,	da	ne	bomo	 izpolnili	
pričakovanj	drugih.	Če	se	kdo	boji,	da	ne	bo	mogel	
izpolniti	neke	zadane	naloge	ali	da	ne	bo	ustrezal	
skupini,	ker	nima	odgovarjajoče	 izobrazbe,	 takrat	
potrebuje	 nekega	 človeka,	 ki	 vanj	 verjame.	 Vera	
drugega	zmore	razpršiti	naš	strah.	Ker	veruje	v	nas	
drugi,	začnemo	tudi	mi	počasi	verovati	vase.	Upamo	
si	nastopiti	takšni,	kakršni	smo.	To,	kar	Jezus	izraža	
s svojimi besedami, je dejavna vera, da bo Peter 
“lovil”	 ljudi.	 Če	 nam	nekdo	 zaupa	 nalogo,	 takrat	
prenehamo	krožiti	okrog	samih	sebe,	se	vrednotiti	in	
presojati.	Preprosto	se	lotimo.	In	pri	tem	pozabimo	
nase.	Povsem	smo	pri	nalogi	in	rastemo	z	njo.	Strah	
je	izgubil	svojo	hromečo	moč,	z	njim	se	preprosto	
ne	ukvarjamo	več.
	Vendar	pa	to	nikakor	ni	enostransko	ali	samo-

dejno	dogajanje.	Vera	drugega	nam	ne	bo	poma-
gala,	 če	 tudi	mi	 ne	 bomo	verovali	 vase.	 Seveda,	
verjeti	 vase	 nikakor	 ni	 preprosto,	 če	 so	 nas	 kot	

otroka	neprestano	vrednotili,	ocenjevali	in	izločali.	
Zato	potrebujemo	pogum,	da	se	tega	znebimo.	Pri	
vsem,	kar	delam,	se	moram	prenehati	spraševati:	
je	to	dovolj	dobro?	Kako	to	presojajo	drugi?	Težnja,	
da	 bi	 se	 neprestano	 ocenjevali,	 se	 skriva	 v	meni	
tako	globoko,	da	je	potrebna	dolga	vaja,	da	se	tega	
osvobodim.	Če	se	zalotim,	da	se	zopet	obsojam,	ker	
nisem	česa	prav	storil	ali	rekel,	potem	si	rečem:	»Je,	
kakor	je.	In	tako	sme	tudi	biti.	In	če	ni	popolno,	je	
tudi	v	redu.«	Od	Petra	se	lahko	naučim,	da	me	Jezus	
kliče	takšnega,	kakršen	sem:	v	svoji	povprečnosti,	s	
svojimi	sposobnostmi	in	s	svojimi	slabostmi.	Jezus	
me	sprejema	takšnega,	kakršen	sem,	in	od	mene	
pričakuje,	da	bom	v	njegovi	službi	postal	blagoslov	
za	druge.	V	pomoč	pri	premagovanju	strahu	pred	
lastno	nezadostnostjo	nam	more	biti,	če	se	vedno	
znova	prigovarjamo:	»Bog	me	je	blagoslovil.	In	jaz	
sem	blagoslov	za	druge.«
Če	 verujem	v	 to,	 potem	bo	 strah,	 da	 ne	 bom	

dosegal	svojih	meril	in	me	bo	svet	sodil,	vedno	bolj	
bledel.

Na	to	vprašanje	bi	najlažje	odgovorili,	če	bi	nam	
o	tem	kaj	povedali	evangeliji	ali	kakšna	druga	novo-
zavezna	knjiga.	Evangeliji	ne	povedo	niti	tega,	kako	
je	Jezus	vstal	od	mrtvih,	ampak	posredujejo	samo	
razodeto	resnico	o	vstajenju.	Medtem	ko	o	angelu	na	
grobu	povedo	vsaj	nekaj,	o	Jezusovi	zunanji	podobi	
ne	povedo	ničesar.
Njegovo	 telo	 zagotovo	ni	 bilo	 táko,	 kot	 je	 bilo	

zemeljsko.	V	ničemer	ni	bilo	več	ne	kakovostno	ne	
količinsko	vezano	na	biokemično	substanco	prejš
njega	telesa.	Vstajenjsko	telo	je	povsem	drugačno	
od	zemeljskega.
Sicer	pa	telo	ni	edino,	kar	določa	človekovo	ose-

bo,	pa	tudi	kolikor	jo	določa,	se	nenehno	spreminja.	
Celice	v	njem	nenehno	odmirajo	in	nastajajo	nove,	
tako	da	18letni	človek	nima	niti	ene	od	tistih	izpred	
10	let,	vendar	je	kljub	temu	isti	človek.	Tako	ločimo	
telo	dojenčka,	otroka,	mladostnika,	odraslega	člove-
ka,	starčka.	Katero	od	teh	teles	je	najbolj	ustrezna	
oblika	istega	človeka?	Morda	telo,	v	katerem	umrje?	
Če	je	bilo	telo	prav	takrat	do	kraja	izmaličeno,	ali	
bo	potem	ostal	človek	tak	vso	večnost?	Vstajenjsko	
telo	ne	more	biti	podobno	nobeni	obliki	zemeljskega	
telesa.	To	je	na	novo	ustvarjeno	telo,	ki	je	istovetno	
z	zemeljskim	–	nihče	ne	more	imeti	telesa	nekoga	
drugega.
Ker	se	je	vstali	Jezus	prikazal	v	telesu,	kakršno	so	

imeli	vsi	najbolj	v	spominu	–	ohranil	je	celo	zname-

nje	žebljev	na	rokah	in	nogah	in	znamenje	sulice	na	
prsih,	da	ga	ne	bi	nihče	zamenjal	s	kom	drugim		–	si	
je	pač	privzel	to	telo,	da	je	z	njim	najbolj	prepričal	
tiste,	ki	se	 jim	je	prikazal.	Jezus	je	naredil	čudež	
in	si	samo	privzel	to	telo,	ni	pa	po	vstajenju	živel	v	
tem	telesu.
Vstajenjskega	telesa	si	sploh	ne	moremo	pred-

stavljati,	kakor	si	tudi	vstajenja	ne	moremo.	Apostol	
Pavel	se	zelo	različno	izraža,	ko	govori	o	vstajenj-
skem	 telesu.	 Imenuje	 ga	 “nebesno	 telo”	 (1	 Kor	
15,40),	“duhovno	telo”	(1	Kor	15,43),	“neminljivo”	
(1	Kor	15,53)	in	“neumrljivo	telo”	(1	Kor	15,54).	S	
temi	izrazi	pove,	da	ima	od	mrtvih	vstali	človek	tudi	
telo,	ne	pove	pa,	kakšno	je	to	telo.	Gotovo	je	dru-
gačno	od	zemeljskega,	kajti	kar	je	umrljivo,	si	mora	
obleči	neumrljivost	(1	Kor	15,43).	Bog	bo	preprosto	
človeku	ustvaril	novo	telo,	tako	da	bo	vstal	z	dušo	
in	telesom.	To	novo	telo	je	skrivnost,	kakor	je	tudi	
vstajenje	 skrivnost.	 Iz	 razodetja	 samo	 vemo,	 da	
tako	telo	res	je	–	v	Kristusu	je	že	udejanjeno	–	ne	
vemo	pa,	kakšno	je.	Vendar	je	to	dovolj.	Skrivnosti	
so	predmet	verovanja,	ne	gledanja.
Tudi	to,	da	evangeliji	ne	povedo,	kakšno	je	bilo	

Jezusovo	vstajenjsko	telo,	potrjuje	pristnost	evan-
gelijev.	Ljudje	bi	sicer	radi	videli	nebeške	stvarnosti,	
toda	dokler	smo	na	tej	strani	smrti,	nam	to	ni	dano;	
vanje	moramo	verovati,	tako	kakor	moramo	tudi	v	
Boga	le	verovati.

France Rozman

KAKŠEN JE BIL VSTALI JEZUS?

—               —               —
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

MARIJA KOT PODOBA
IN VZOR VERE
Za	 izhodišče	 bom	 vzel	 izjavo	 II.	 vatikanskega	

koncila,	ki	pravi	v	Dogmatični	konstituciji	o	Cerkvi:	
»Božja	Porodnica	 je,	kakor	 je	učil	že	sv.	Ambrož,	
podoba	Cerkve	 glede	 vere,	 ljubezni	 in	 popolnega	
zedinjenja	s	Kristusom«	(št.	63).
1.	Začnimo	s	prvim	vidikom:	Marija	 je	podoba	

vere.	V	kakšnem	smislu	je	Marija	podoba	vere	Cer-
kve?	Pomislimo,	kdo	je	bila	Devica	Marija:	hebrejsko	
dekle,	 ki	 je	 z	 vsem	 srcem	pričakovalo	 odrešenje	
svojega	 ljudstva.	 Toda	 v	 srcu	 te	mlade	 Izraelove	
hčerke	je	bila	skrivnost,	ki	 je	niti	ona	sama	še	ni	
poznala:	v	Božjem	načrtu	ljubezni	je	bila	določena,	
da	bo	postala	Odrešenikova	Mati.	Ob	oznanjenju	jo	
je	Božji	poslanec	imenoval	“z	milostjo	obdarovana”	
in	ji	razodene	ta	načrt.	Marija	odgovori	pritrdilno	in	
od	tega	trenutka	dalje	dobiva	njena	vera	novo	luč:	
njeno	središče	postane	Jezus,	Božji	Sin,	ki	je	od	nje	
prejel	meso	in	ki	se	v	njem	izpolnjujejo	obljube	vse	
zgodovine	odrešenja.	Marijina	vera	je	izpolnitev	vere	
Izraela,	v	njej	je	zgoščena	vsa	hoja,	vsa	pot	tega	
ljudstva,	ki	je	pričakovalo	odrešenje.	V	tem	smislu	
je	 podoba	 vere	 Cerkve,	 ki	 ima	 za	 svoje	 središče	
Kristusa,	učlovečenje	neskončne	Božje	ljubezni.
Kako	je	Marija	živela	to	vero?	Živela	jo	je	v	pre-

prostosti	 tisočerih	 vsakdanjih	 obveznosti	 in	 skrbi	
vsake	matere,	kot	je	to	skrb	za	jed,	za	obleko,	za	
hišo	…	 Prav	 to	 običajno	Marijino	 življenje	 je	 bilo	
področje,	na	katerem	se	je	razvil	edinstven	odnos	
in	globok	pogovor	med	njo	in	Bogom,	med	njo	in	
njenim	Sinom.	Marijin	“da”,	ki	je	bil	popoln	že	od	
začetka,	je	rasel	do	ure	križa.	Njena	materinskost	
se	je	razširila,	ko	je	objela	vsakogar	od	nas,	naše	
življenje,	da	bi	nas	vodila	k	svojemu	Sinu.	Marija	je	
vedno	živela	potopljena	v	skrivnost	Boga,	ki	je	postal	
človek,	kot	prva	in	popolna	učenka	in	je	v	svojem	
srcu	premišljevala	v	luči	Svetega	Duha	vsako	stvar,	
da	bi	razumela	in	uresničila	vso	Božjo	voljo.
Lahko	si	zastavimo	vprašanje:	ali	puščamo,	da	

nas	 razsvetli	 vera	Marije,	 ki	 je	 naša	Mati?	 Ali	 pa	
jo	 imamo	za	oddaljeno,	preveč	drugačno	od	nas?	
Gledamo	vanjo	kot	vzor	zaupanja	v	Boga,	ki	hoče	
vedno	in	samo	naše	dobro,	v	trenutkih	težav,	pre-
izkušenj,	teme?	Razmislimo	o	tem,	morda	nam	bo	
storilo	dobro	znova	najti	Marijo	kot	vzor	in	podobo	
Cerkve	v	tej	njeni	veri!
2.	Prihajamo	do	drugega	vidika:	Marija	kot	po-

doba	ljubezni.	Na	kakšen	način	je	Marija	za	Cerkev	
živ	zgled	 ljubezni?	Pomislimo,	kako	se	 je	dala	na	
razpolago	sorodnici	Elizabeti.	Ko	jo	je	obiskala,	ji	ni	
prinesla	samo	materialne	pomoči;	tudi	to,	seveda.	
Toda	 prinesla	 ji	 je	 Jezusa,	 ki	 je	 živel	 pod	 njenim	
srcem.	Prinesti	Jezusa	v	tisto	hišo	pomeni	prinesti	

veselje,	popolno	veselje.	Elizabeta	 in	Zaharija	sta	
bila	srečna	zaradi	nosečnosti,	ki	se	je	zdela	v	njuni	
starosti	nemogoča,	toda	mlada	Marija	je	bila	tista,	ki	
jima	je	prinesla	polnost	veselja,	ki	prihaja	od	Jezusa	
in	Svetega	Duha	in	se	izraža	v	zastonjski	ljubezni,	v	
pomoči,	v	razumevanju,	
Marija	hoče	prinesti	tudi	nam,	nam	vsem,	veliki	

dar,	ki	je	Kristus.	Z	njim	nam	prinaša	njegovo	lju-
bezen,	njegov	mir,	njegovo	veselje.	Tako	je	Cerkev	
kot	Marija:	Cerkev	ni	trgovina,	ni	neka	humanitarna	
ustanova,	Cerkev	ni	nevladna	organizacija;	Cerkev	je	
poslana,	da	vsem	prinese	Jezusa	in	njegovo	veselo	
oznanilo.	Ne	prinaša	same	sebe.	Naj	bo	majhna	ali	
velika,	močna	ali	slabotna,	Cerkev	prinaša	Jezusa	in	
mora	biti	kot	Marija,	ko	je	šla	obiskat	Elizabeto.	Kaj	
ji	je	prinesla	Marija?	Jezusa.	Cerkev	prinaša	Jezusa:	
to	je	osrednja	stvar	Cerkve!	Če	bi	se	kdaj	zgodilo,	
da	Cerkev	ne	bi	prinašala	Jezusa,	bi	to	bila	mrtva	
Cerkev!	Cerkev	mora	prinašati	Kristusovo	ljubezen.
Govorili	smo	o	Mariji,	o	Jezusu.	Kaj	pa	mi?	Mi,	ki	

smo	Cerkev?	Kakšno	ljubezen	mi	prinašamo	drugim?	
Je	to	Jezusova	ljubezen,	ki	deli	vse,	ki	odpušča,	ki	
spremlja;	ali	pa	je	to	razvodenela	 ljubezen,	kot	z	
vodo	pomešano	vino?	Je	to	močna	ljubezen,	ali	pa	
tista	slabotna,	ki	si	prizadeva	za	naklonjenost,	ki	išče	
povračilo,	ki	hoče	nekaj	dobiti?	Še	eno	vprašanje:	
ali	Jezusu	ugaja	taka	zainteresirana	ljubezen?	Prav	
gotovo	mu	ni	všeč.	Ljubezen	mora	namreč	biti	za-
stonjska,	kot	je	njegova.	Kakšni	so	odnosi	v	naših	
župnijah,	v	naših	skupnostih?	Smo	eden	drugemu	
bratje	in	sestre?	Ali	obsojamo,	drug	o	drugem	slabo	
govorimo,	skrbimo	vsak	za	svojo	“gredico”,	ali	se	
brigamo	tudi	za	druge?	To	so	vprašanja	ljubezni.
3.	In	na	kratko	še	zadnji	vidik:	Marija,	podoba	

zedinjenja	 s	Kristusom.	Življenje	Svete	Device	 je	
bilo	življenje	žene	njenega	ljudstva:	Marija	je	molila,	
delala,	hodila	v	shodnico	…	Toda	vsako	dejanje	je	
bilo	storjeno	vedno	v	popolni	edinosti	z	Jezusom.	Ta	
edinost	je	dosegla	višek	na	Kalvariji:	tam	se	je	Marija	
zedinila	s	Sinom	v	mučeništvu	srca	in	v	darovanju	
življenja	Očetu	 za	 odrešenje	 človeštva.	Marija	 je	
Jezusovo	trpljenje	naredila	tudi	za	svoje	in	z	njim	
sprejela	Očetovo	voljo	v	tisti	pokorščini,	ki	rodi	sad,	
ki	prinaša	resnično	zmago	nad	zlom	in	nad	smrtjo.
Čudovita	je	resnica,	ki	jo	uči	Marija:	biti	vedno	

združeni	z	Jezusom.	Lahko	se	vprašamo:	se	spom	ni		
mo	Jezusa	samo,	kadar	kaj	ne	gre	in	ga	potrebujemo,	
ali	 pa	 je	naš	odnos	 stalna	globoka	 ljubezen,	 tudi	
kadar	mu	je	treba	slediti	na	poti	križa?
Prosimo	Gospoda,	naj	nam	da	svojo	milost,	svojo	

moč,	da	bi	naše	življenje	in	življenje	vsake	cerkvene	
skupnosti	odsevalo	vzor	Marije,	Matere	Cerkve.
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Ta	pesem	je	velikonočna.	Kakor	druge	velikonočne	
pesmi	izraža	veselje	krščanskega	ljudstva	ob	misli,	da	je	
Kristus	vstal	iz	groba,	da	živi	in	da	ne	bo	umrl	nikdar	več.
Kristjan	 premišljuje	 o	 Jezusovem	 trpljenju	 ves	

postni	čas,	posebno	zadnji,	veliki	teden.	Velikonočno	
jutro	pa	ga	z	veselim	vzklikom	Aleluja dvigne v vese-
lo	razpoloženje,	da	ga	prevzame	radost	ob	začetku	
nove	 bogoslužne	 dobe.	 Razveseli	 se	 ob	 osrednji	
krščanski	resnici	Gospodovega	vstajenja.	Ko	je	naš	
Gospod	izpolnil	svoje	poslanstvo	sprave	človeštva	z	
Bogom,	ko	je	do	konca	izpil	kelih	trpljenja	in	izdihil	
na	lesu	križa	v	odrešenje	človeka,	je	strl	vezi	smrti.	
Vstal	je	z	Božjo	močjo	od	smrti,	zmagovit.	Odtlej	
živi	in	bo	živel	na	veke.	Ves	svetal	stoji	pred	nami	
vstali	Zveličar,	njegove	rane	se	bleščijo	kot	odličja	
in	priče	njegovega	zmagoslavja.
V	doživljanju	 veselega	 velikonočnega	 sporočila	

krščanski	človek	misli	na	žene,	ki	so	videle	Vstalega,	
na	učence,	ki	so	se	razveselili.	Ob	tem	pa	ne	more	
mimo	 tiste,	ki	mu	 je	bila	zvesta	do	konca,	mimo	
Matere,	ki	ga	 je	spremljala	na	križevem	potu	kot	
močna	žena	vse	pod	križ,	dokler	ji	ga	niso	mrtvega	
položili	v	naročje.	Sveto	pismo	 izrecno	ne	poroča	
o	tem,	da	se	je	Jezus	prikazal	svoji	Materi	brž	po	
vstajenju,	je	pa	med	teologi	splošno	prepričanje	o	
tem,	opirajoče	se	na	živo	krščansko	izročilo.	Izraz	
tega	 prepričanja	 je	 prav	marijanska	 velikonočna	
pesem.	Krščanski	človek	podoživlja	veselje	Jezusove	
Matere	in	v	tem	veselju	jo	kar	spodbuja	k	radosti,	
da	bo	videla,	kako	se	vsi	veselimo	z	njo,	in	da	bo	
njeno	veselje	še	večje	in	globlje.
V	pesmi	ji	vzklika,	naj	se raduje,	ker	je	tisti,	ki	ga 

je rodila, raztrgal vezi smrti,	ker	je prišla doba rešitve, 
ker	je premagana oblast pekla	in	ker	se povsod poje 
čast Bogu.
Podobno	vzklika	Mariji,	naj	se	veseli,	druga	veli-

konočna	pesem,	k	pravi:	»Danica	svetila	je	v	mirno	
še	noč,	ko	kamen	odkrila	je	angelska	moč.	In	Jezus,	
naš	Kralj,	iz	groba	je	vstal,	premagal	je	smrt	in	pekel	
je	strt.	Raduj	se,	Marija,	aleluja.«

Pri	 petih	 lavretanskih	 litanijah	 v	 velikonočnem	
času	 kot	 posebni	 klici	 k	Mariji	 odmevajo	 posebni	
pozivi	in	se	prepletajo	z	alelujo.	»Raduj,	Kraljica	se	
nebes,	ker	Sin	tvoj	z	groba	vstal	je	res!«	»Raduj,	
nebeška	se	Kraljica,	Gospod	je	vstal,	aleluja!«	»Ra-
duj	se,	angelska	Gospa,	Kraljica	zemlje	in	neba!«
To	veselje	z	Marijo	je	pravilno.	Krščanski	čut	nam	

v	srcu	govori,	da	kjer	je	Jezus,	tam	je	tudi	Marija,	
njegova	Mati.	Po	starodavni	navadi	pri	velikonočni	
procesiji	cerkovnik	nosi	Kristusa	z	bandercem,	kip	
Vstalega	s	praporom	zmage.	To	je	izraz	pristnega	
veselja,	ki	je	prevevalo	Kristusove	učence	in	njegovo	
Mater.	Pri	velikonočnem	slavju	bi	nekaj	manjkalo,	če	
bi	iz	njega	izključevali	Marijo,	Jezusovo	in	našo	Mater.
Pred	leti	je	papež	Pavel	VI.	izdal	spodbudno	pismo	

o	krščanskem	veselju.	Ko	govori	o	veselju	svetnikov,	
omenja	na	prvem	mestu	Marijo.	Spominja	nas	na	
Marijin	hvalospev	“Moja	duša	poveličuje	Gospoda”.	
Pravi,	da	je	ona	bolj	kot	vse	druge	stvari	doumela,	
kako	je	Bog	čudovit	v	svojih	delih.	Poudarja,	da	je	
bila	Marija	»brezmejno	odprta	tudi	za	vstajenjsko	
veselje«.	»Ob	Kristusu	povzema	vase	vse	veselje,	
doživlja	polno	veselje,	ki	je	obljubljeno	Cerkvi,	ona,	
Mati,	polna	svetega	veselja.	Zato	se	njeni	zemelj-
ski	sinovi	in	hčere	upravičeno	obračajo	k	njej,	ki	je	
Mati	upanja	in	milosti,	in	jo	imajo	za	vzrok	svojega	
veselja.«
Dve	šmarnici	utrgajmo	te	dni	in	ju	imejmo	doma.	

Dve	misli	naj	nas	krepita	v	krščanskem	življenju.
Prva	se	glasi:	Radujmo	se	z	Marijo!	Marija	se	je	

veselila	Jezusovega	vstajenja.	Veselila	se	je	sploh	
vsega	Božjega.	Veselimo	se	tega	tudi	mi.	Veselimo	
se	Božjih	darov:	zdravja,	uspehov,	 lepe	majniške	
narave,	Božjega	stvarstva.	Koliko	stvari	nam	govori	
o	Bogu!	Kadar	se	česa	veselimo,	se	spomnimo	svoje	
nebeške	Matere,	kako	je	bila	vesela	ona	in	kako	je	
zdaj	 vesela	 ter	 se	veselimo	z	njo.	Tako	bo	vzklik	
Raduj, nebeška se Gospa	naš	prisrčni	vzklik:	»Ve-
seli	se	z	menoj,	predraga	moja	mila	Mati.«	Kako	to	
lepša	življenje,	posebno	če	si	sam	in	ne	veš,	s	kom	
bi	delil	veselje.
Druga	misel	 je	 tista,	 ki	 poteka	 iz	 tretje	 kitice	

naše pesmi. Z Marijo razveseli se, praznuj vstajenja 
praznike. Le pomni, pomni to skrivnost, čez Golgoto 
gre pot v radost.	O,	ko	bi	se	tega	zavedali	vsi	tisti,	
ki	se	bojijo,	da	bi	zaradi	vere	morali	kaj	trpeti.	Radi	
bi	se	izognili	slehernemu	trpljenju.	Celo	otrok	si	ne	
upajo	učiti	moliti,	da	bi	njim	in	njihovim	ne	bilo	treba	
kaj	trpeti.	Iščejo	srečo,	kjer	je	ni.	Saj	nam	ta	pesem	
govori:	Čez	Golgoto	gre	pot	v	radost!
Prosimo	Marijo,	da	bi	nas	utrdila	in	okrepila,	da	

se	ne	bi	prav	nič	bali	trpeti,	če	gre	za	pravico	in	za	
priznanje	resnice.	Jezusa	je	vodila	pot	v	zmagoslavje	
čez	Golgoto,	Marijo	tudi	in	tudi	nas	vodi	pot	do	sreče	
le	tako.	Pot	k	večnemu	radovanju	Jezusovega,	Mari-
jinega	in	našega	zmagoslavja	ob	vstajenju.

ŠMARNICE
Zdravko Reven

RADUJ, NEBEŠKA SE GOSPA
Raduj, nebeška se Gospa, aleluja,
ker on, ki si rodila ga, aleluja,
raztrgal smrti je vezi, aleluja,
o prosi za nas milosti, aleluja.

Raduj, nebes Kraljica se, aleluja,
prišla rešitve doba je, aleluja,
pekla je zmagana oblast, aleluja,
Bogu povsod se poje čast, aleluja.

Z Marijo razveseli se, aleluja,
praznuj vstajenja praznike, aleluja.
Le pomni, pomni to skrivnost, aleluja,
čez Golgoto gre pot v radost, aleluja.



MAJ – AM – 2014146

Evangelist	Luka	poroča	o	vnebohodu	dvakrat:	v	
odlomku,	s	katerim	se	začenjajo	Apostolska	dela	in	
je	uporabljen	kot	prvo	berilo	na	praznik	vnebohoda	
(1,111),	in	v	sklepu	svojega	evangelija.	Dogodek	
vnebohoda	 tako	 pomeni	 nepretrganost	 obeh	 del	
in	povezuje	Kristusov	čas	s	časom	Cerkve.	Lukova	
posebnost	pa	je,	da	dejstvo	Jezusovega	“odhoda”	
predstavi	 vedno	 skupaj	 z	 obljubo	 daru	 Svetega	
Duha:	»Prejeli	boste	moč,	ko	bo	Sveti	Duh	prišel	
nad	vas,	in	boste	moje	priče«	(Apd	1,8)	in	»Jaz	po-
šiljam	na	vas	obljubo	svojega	Očeta«	(Lk	24,	49).	
Ni	 treba	 razčlenjevati	podobnosti	 in	 razlik	v	obeh	
pripovedih,	saj	takoj	pade	v	oči	podrobnost:	Sveti	
Duh	 je	 poimensko	 omenjen	 samo	 v	 Apostolskih	
delih.	Vzrok	je	jasen:	Vne-
bohod ni omenjen ponovno, 
da	bi	nekaj	zaključil,	ampak	
da	bi	odprl	 “drugo	knjigo”.	
Ta	 je	na	nek	način	uvod	v	
“drugo	 časovno	 razdobje”,	
ki	 se	 nadaljuje	 še	 danes.	
Druga	 zanimiva	 stvar	 je,	
da	je	v	zaključku	Lukovega	
evangelija	 Cerkev	 omenje-
na	posredno,	kot	izpolnitev	
Pisma	 (»...Kristus	 bo	 trpel	
in	tretji	dan	vstal	od	mrtvih,	
in	 v	 njegovem	 imenu	 se	
bo	oznanilo	vsem	narodom	
spreobrnjenje	v	odpuščanje	
grehov«),	ni	pa	še	predmet	
neke	 izrecne	 naloge,	 torej	
poslanstva.	 V	 Apostolskih	
delih	 pa	misijonska	misel	
prevlada	nad	vsem	drugim,	
celo	pred	izpolnitvijo	usode	
Jezusa	kot	Mesija.	Obnovitev	
Izraelovega	 kraljestva	 so	
imeli	 za	 dokončno	 potrdilo	
mesijanskih	pričakovanj	–	to	
je	še	danes	v	tokovih	hebra-
izma	–	in	je	bila	del	očitnih	pričakovanj	učencev,	kot	
besedilo	potrjuje.	Jezus	pa	to	vprašanje	obnovitve	
Izraelovega	kraljestva	popolnoma	odpiše	in	vplete	
Cerkev	v	glavno	nalogo	pričevanja,	ki	se	mora	izpol-
niti	od	Jeruzalema	»do	skrajnih	mej	sveta«	(Apd	1,8).
V	 odlomku	 iz	 začetnega	 dela	 Pisma	 Efežanom	

(1,1723)	je	misel	o	Kristusovem	povišanju	predlo-
žena	v	teološkem	in	mističnem	ključu.	Jezik	nameč	
postane	podoben	jeziku	bogoslužne	hvalnice	in	je	
Pavlova	molitev,	ki	ponovno	prehodi	in	povzame	ve-
likonočno	skrivnost	do	njene	izpolnitve.	Pa	tudi	tukaj	
si	Pavel	ne	more	kaj,	da	ne	bi	končal	z	omembe	cer-
kvenega	pomena	te	skrivnosti:	»Njega	pa	je	postavil	
čez	vse	kot	glavo	Cerkvi,	ki	je	njegovo	telo,	polnost	
njega,	ki	v	vsem	vse	izpolnjuje.«	Globini	in	lepoti	
te	trditve	je	težko	najti	kaj	podobnega	tudi	v	Novi	

zavezi.	Povišanje	Kristusa	in	njegove	človeškosti	na	
položaj	Božje	moči	in	slave,	ki	jima	ni	enake,	nad	vso	
nebeško	hierarhijo,	pa	ni	neko	izključno	povišanje,	
saj	to	povišanje	zadeva	tudi	Cerkev.	To	pa	vsakega	
vernika	sili,	da	upošteva	nepredstavljivo	“upanje”,	
h	kateremu	je	poklican.
Zanimivo,	da	Matejevo	besedilo	v	mašnem	evan-

geliju	(28,1620)	ne	govori	o	vnebohodu,	ampak	po	
vsej	verjetnosti	opisuje	zadnje	Jezusovo	prikazanje.	
Matej	namreč	ne	more	omeniti	dokončnega	“odhoda”	
Učitelja,	 ker	 hoče	 zaključiti	 “naraščajoče”,	 utrditi	
večno	Kristusovo	navzočnost	med	učenci	(»In	glejte:	
jaz	sem	z	vami	vse	dni	do	konca	sveta«).	Matejev	
poudarek	je	torej	na	poslanstvu	Cerkve,	po	kateri	je	

Kristus	 neprestano	 navzoč	
na	 svetu.	 V	 nekem	 smislu	
bi	lahko	rekli,	da	Kristus,	ki	
je	že	“vzet”	v	nebo,	govori	
učencem	 rekoč:	 »Dana	mi	
je	 vsa	 oblast	 v	 nebesih	 in	
na	zemlji«	(Mt	28,18)	in	jih	
spodbuja,	 naj	 oni	 poučijo	
ves	 svet.	 »Nekateri	 pa	 so	
dvomili«	–	“dvom”	učencev	
je	bil	brez	dvoma	tisti,	ki	je	
izrecno	 sporočen	 v	 Lukovi	
pripovedi	v	Apostolskih	de
lih,	kjer	sprašujejo	Jezusa,	
zakaj	ne	začne	z	dokončno	
izpolnitvijo	mesijanskega	kra
ljestva.	 Jezusov	 odgovor	
naredi	 učence	 za	 glavne	
od govorne za prihod tega 
kraljestva:	 priti	 mora	 po	
njihovem	 oznanjevanju	 in	
podeljevanju	krsta	v	imenu	
Svete Trojice.
Ob	razmišljanju	skrivno-

sti vnebohoda se je dobro 
spomniti	besede	nekega	ka
tehista,	ki	je	otroke	pripra-

vljal	na	birmo.	Bil	je	delavec,	ki	mu	je	bilo	delo	zelo	
pri	 srcu,	 pa	 je	 poznal	 tudi	 njegovo	 dostojanstvo.	
Morda	je	zaradi	tega	imel	rad	besedno	igro	“vzet	v	
nebesa”	in	“vzet	v	službo”,	kar	bi	pomenilo,	da	je	
bil	Jezus	vzet	v	nebesa	v	službo.	Jezusov	vnebohod	
ne	 pomeni	 začetek	 “počitnic”,	 ampak	 je	 začetek	
nove	navzočnosti,	ki	je	še	bolj	dejavna,	kot	je	bila	
prejšnja.	Ta	nova	oblika	navzočnosti	pa	zadene	na	
edinstven	in	izreden	način	tudi	Cerkev.	Jezus	deluje	
in	Cerkev	deluje	z	njim,	ker	je	poklicana	graditi	boljši	
svet	s	pričevanjem	za	evangelij,	dokler	se	Učitelj	
ne	vrne,	kakor	so	ga	učenci	videli	oditi.	Vmesni	čas	
Cerkve	ni	čas	preprostega	pričakovanja,	ampak	je	
čas,	 ko	 je	 treba	 opraviti	 lasten	 delež.	Gotovo	 pa	
ne	brez	moči	Duha,	ki	nam	jo	je	njegovo	trplljenje	
osvojilo	za	vedno.

Gianmario Pagano

GOSPODOV VNEBOHOD
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Velikonočni	praznik	je	nekaj	posebnega.	Duhovno	
pokrajino	krščanske	civilizacije	preprede	z	vznemir-
ljivimi	znamenji.	Staro	pogansko	veselje	ob	znova	
oživeli	naravi,	ki	je	premagala	zimsko	smrt,	preraste	
s	skrivnostjo	Križa.	Na	njem	se	v	mukah	izpolni	Od-
rešenikova	usoda.	 Pomladanska	 življenjska	 radost	
je	nenadoma	okvir	za	osrednji	krščanski	dogodek,	
Jezusov	misterij,	ki	se	iz	smrti	na	križu	razpne	v	sijaj	
vstajenja	in	večnega	življenja	izven	zakonov	časa	in	
prostora.
Velikonočno	dogajanje	je	pretkano	z	vrsto	drama-

tično	stopnjevanih	dogodkov	pa	tudi	številnih	drobnih	
pripetljajev.	V	njih	nastopijo	tedanji	ljudje	iz	provin-
cialnega	obrobja.	Misterij	Velike	noči	jih	prestavi	v	
osredje	duhovne	prenove	človeštva.
V	dogajanje	vdirata	čustveno	razgibana	človeška	

telesnost	in	človeška	duhovnost,	ki	raste	
v	vstajenjsko	molitev	ob	soočanjih	z	umi-
rajočim	in	vstalim	Kristusom.
Vznemirjene	priče	 iščejo	 resnico,	 se	

čudijo,	premišljujejo,	se	 trudijo	verjeti,	
žele,	da	bi	jim	srečanje	s	Križanim	pri-
neslo	mir	v	 razbolele	duše.	Ganljivo	 je	
srečanje	z	Marijo	Magdaleno,	simbolom	
hrepenečih	 po	Bogu.	 Jezus	 se	 prikaže	
učencema	na	poti	v	Emavs.	Sreča	se	s	
Tomažem,	ki	je	odvisen	od	oprijemljivih,	
fizičnih	izkušenj.
Srečanja	 se	 dogajajo	 v	 konkretnem	

času	in	prostoru,	v	Jeruzalemu,	a	tudi	v	
njegovi	bližnji	in	širši	okolici.	Različnost	
pokrajine	je	po	svoje	važna.
Velika	dramaturgija	velikonočnih	skriv

nosti	 za	 vedno	 zaznamuje	 zgodovino.	
Konkretno	zemeljsko	geografijo	preprede	
s	posebnimi	znaki,	cerkvami,	kapelicami,	
križi,	ki	iz	roda	v	rod	izpričujejo	blagovest	
Kristusovega	razodetja.
Nekatere	 pokrajine	 slovijo	 po	 posebno	 velikem	

številu	prisrčnih	božjih	znamenj,	po	umetniško	drago-
cenih	imenitnih	cerkvah,	a	tudi	preprostih	spomenikih	
ljudske	kulture.	Za	slovenski	narod	je	znano,	da	je	
skozi	stoletja	častil	Boga	z	jezikom	zavzetosti.	Kljub	
prodoru	industrije	in	tehnike	in	negativnemu	odno-
su	nekdanjega	sistema	do	verskih	vprašanj	so	se	v	
nekaterih	predelih	Slovenije	še	ohranili	biseri	stare	
cerkvene	arhitekture.
Malokdo	pa	ve,	da	je	s	Slovenci	poseljena	Podjuna	

na	avstrijskem	Koroškem	ena	tistih	srečnih	evropskih	
pokrajin,	kjer	se	je	do	danes	ohranilo	posebno	veliko	
znamenj	 pobožne	 ljudske	dediščine.	Seveda	ne	 le	
kulturnih	spomenikov	prvega	reda,	temveč	preprostih	
znamenj	človekovih	srečanj	z	Bogom.

Podoba	je,	da	je	ta	dežela,	polna	širokih	polj,	te-
mnozelenih	gozdov,	gričev	in	ravnin,	ki	jih	prepredajo	
blagodejne	vodne	žile,	postala	prijetna,	razpoznavna	
in	varna	komaj	tedaj,	ko	je	vernik	v	čast	in	slavo	Boga	
v	njej	sezidal	številne	cerkvice	in	na	njenih	ovinkih	
in	križiščih	postavil	posebna	znamenja,	ki	jim	pravijo	
“križi”.
Mimoidoče	opozarjajo	na	trpljenje	velikega	petka	

in	 blagovest	 velike	 noči.	 Istočasno	 so	 starodavni	
evropski	kažipoti	in	mejniki,	simboli	povezovanja	in	
ločevanja	med	ljudmi.
Koroški	križi	so	na	široko	zakoreninjeni	v	deželi	in	

v	podzavesti	prebivalstva.	Niso	le	materialni	dokaz	
globoke	vere,	temveč	duhovna	znamenja,	sveti	križi,	
priprošnja,	molitev	celotne	pokrajine	k	Bogu.
Skozi	stoletja	so	jih	verniki	postavljali	na	poseb-

ne,	 izrazite	 točke	v	pokrajini	 v	 spomin	
na	Jezusovo	trpljenje	in	vstajenje,	a	tudi	
kot	opozorilo	v	goščavi	življenja,	da	ne	
izgubiš	prave	poti	in	ne	zablodiš.
Nekateri	raziskovalci	so	prepričani,	da	

stoje	mnogokrat	na	mestih	starih	pogan-
skih	svetišč	ali	kultnih	krajev.	Najprej	so	
bili	morda	v	obliki	malih	kapelic	grajeni	
svetilnikitabernaklji	za	duše	umrlih,	pa	
tudi	preprosti	leseni	križi.	Kmalu	pa	so	se	
pojavile	prave	kapelice,	miniaturne	cer-
kvice	s	šilastimi	strehami,	ki	so	ponudile	
samotnemu	popotniku	sredi	polja	zavetje	
pred	neurjem.
Če	stojiš	na	visokem	hribu,	se	ti	odpre	

pogled	 na	 slikovito	 podjunsko	 pokraji-
no,	ki	je	posejana	z	množico	religioznih	
znamenj,	drobnih	kulturnozgodovinskih	
biserov.	Iz	njih	je	stkana	komunikacijska	
mreža	stare	civilizacije.
Ko	slavijo	božjo	skrivnost,	kot	se	 je	

uresničila	med	 ljudmi,	 imajo	 istočasno	
praktičen	 pomen.	 So	 potna	 znamenja,	 priprošnje	
zoper	hudo	uro	in	nevihto,	zoper	kugo	in	druge	bo-
lezni,	boječega	ščitijo	pred	hudimi	duhovi	in	strahovi,	
so	mejniki	posestev,	včasih	imajo	posebne	religiozne	
funkcije	kot	pasijonski	križi	in	križeve	poti.	Poleg	križa	
ali	Jezusa	na	križu	se	v	kapelicah	nahajajo	kipi	ali	
podobe	različnih	svetnic	in	svetnikov,	posebno	Marije,	
ponekod	so	upodobljeni	vstali	Jezus,	zadnja	večerja,	
Jezusovo	srce,	včasih	kraljuje	nad	dogajanjem	Bog	
oče	kot	skrivnostna	gibalna	sila	celotnega	stvarstva.
Ob	pogledu	na	križe	 in	znamenja	se	mimoidoči	

sooča	s	svojo	lastno	usodo.	Zasluti	nenavadno	moč	
Kristusovega	misterija.	Čuti,	 kako	 izroča	 Jezus	na	
križu,	kot	piše	v	Svetem	pismu,	svojo	dušo	v	roke	
Boga	Očeta,	da	vstane	od	smrti	v	večno	življenje.

Lev Detela

VERSKA ZNAMENJA
V POKRAJINI

SIMBOLI ČLOVEKOVEGA SREČANJA Z BOGOM
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Začetkom	šestnajstega	stoletja,	v	onih	žalostnih	
časih,	ko	so	Turki	pustošili		naše	slovenske	kraje,	
prebivala	je	ne	daleč	od	vélike	ceste,	ki	pelje	preko	
Gorjancev	proti	Ljubljani,	v	malej	koči	uboga	dru-
žina.	Živili	so	se	ob	delu	svojih	rok;	obdelovali	so	
rnalo	polja	ter	vinograd,	kar	jim	je	dajalo	le	pičlega	
užitka.	A	vender	so	bili	pri	vsem	tem	zadovoljni	in	
blagoslov	božji	jih	je	spremljal	povsod.
Po	trudapolnem	delu	poleti	nastopila	je	bogata	

jesen	s	svojimi	darovi;	prav	prijetno	je	bilo,	ker	je	
bilo	vsega	v	obilici	na	polji	 in	v	vinogradih.	Samo	
jedna	skrb	je	grenila	veselje	vsakemu,	in	ta	je	bila	
turška	sila.	Večkrat	so	bili	Turki	vže	oplenili	in	požga
li	mesta	 in	vasi,	pokončali	 polja	 in	vinograde,	 ter	
odvedli	s	seboj	ujete	kristjane.	Kaj	tacega	se	je	bilo	
bati	tudi	letos.	Pripovedovalo	se	je	bilo	vže	poprej,	
da	se	bode	jeseni	najbrže	treba	braniti	proti	Turku,	
ki	ga	je	običajno	prihajalo	“kot	listja	in	trave”.
Nekega	večera	vrača	se	gospodar	naše	koče	iz	

vinograda	proti	domu.	Vreme	je	lepo	jasno	in	obilo	
zvezdic	se	blesti	na	nebu.	Še	predno	zazvoni	“zdravo	

I.

Marijo”	zapazi	naš	gospodar	na	Gorjancih	velik	kres	
in	kmalu	na	Kočevskih	hribih	drugega	in	tretjega.	
Kaj	to	pomeni	vedel	je	dobro.	Bližala	so	se	namreč	
turška	krdela	čez	Belokranjsko	preko	Gorjancev;	da	
bi	ljudje	bili	pripravljeni	na	pretečo	jim	nevarnost,	
goreli	so	kresovi.	Naš	gospodar	pride	domov	ter	pove	
takoj	ženi,	da	jim	je	v	kratkem	pričakovati	turških	
gostov.	Vsi	se	ustrašijo	ter	ne	vedo,	kam	bi	se	dejali.	
Zna	se,	da	je	najbolj	skrbelo	gospodarja	samega.	S	
težkimi	žulji	si	je	postavil	kočo	in	mirno	živel	v	njej	
s	svojo	družinico,	a	zdaj	naj	pride	kruti	Turek	tudi	
do	njegove	koče,	da	mu	jo	zažge	in	pripravi	njega	
in	njegovo	družino	na	beraško	palico.	V	teh	skrbeh	
siromak	ni	vedel	drugje	iskati	pomoči	kakor	v	moli-
tvi.	Pokleknili	so	vsi	okolo	peči,	in	molili	rožni	venec.	
Prosili	so	nebes	Kraljico	naj	jih	varuje	hudega,	naj	
jih	čuva	v	tej	pretečej	nevarnosti.
Bleda	luna	se	prikaže	iznad	Gorjancev	kakor	bi	

hotela	pogledati,	kaj	se	godi	takraj	gorâ,	in	videti	
vela	lica	ubogih	Dolenjcev.	Kresovi	pa	so	jeli	polago-
ma	ugaševati	liki	svečice	na	jesenskih	grobovih.	—

Poglejmo	nekaj	let	nazaj.	Pod	Gorjanci	stalo	je	na	
samem	veliko	kmetsko	poslopje	imovitega	kmeta,	
Gradjana	po	imenu.	Daleč	na	okolo	slovela	je	nje-
gova	kmetija.	Ko	so	prihajali	Turki	na	Dolenjsko	v	
“gosti”,	ustavili	so	se	vselej	pri	njem	ter	mu	niso	nič	
žalega	storili,	ker	se	je	znal	proti	njim	dobro	vêsti.	
Ko	je	prišla	grozovita	turška	druhal,	odprl	jej	je	vse	
svoje	shrambe	in	kleti,	da	so	pili	in	jedli,	kolikor	so	
hoteli,	samo	da	njemu	niso	storili	nič	žalega.	Bil	je	
pa	Gradjan	pobožen	in	bogaboječ	kmet.	V	kotu	velike	
sobe	je	imel	v	lepem	oltarčku	podobo	Matere	Božje,	
katero	je	z	veliko	pobožnostjo	častil.	Turki	so	se	mu	
čudili	in	ga	zaradi	tega	tudi	zasramovali,	a	vender	
mu	niso	storili	žalega.
Nekoč,	ko	so	se	Turki,	od	kristjanov	premaga-

ni,	vračali	domov,	oglase	se	zopet	pri	Gradjanu.	V	
svojem	gnjevu	nad	kristjani,	norčujejo	se	tudi	nad	
podobo	Matere	Božje	ter	jo	vržejo	iz	kota;	jeden	jo	

celo	z	nogo	sune,	ali	v	tem	trenotku	britko	zaječi.	
Gradjan	pobere	podobo	 in	ne	 reče	ničesar.	Naglo	
ostavi	hišo,	da	bi	se	ne	razjezil	ter	še	bolj	ne	razdražil	
krutih	Turkov.	Ker	ga	dolgo	ni	bilo	nazaj,	začno	Turki	
razgrajati	 ter	 razbijati	pohištvo.	Gradjan	boječ	se	
pokazati	se	Turkom,	bežal	je	s	podobo	proti	onem	
kraji,	kder	sta	bila	skrita	inati	in	sin.	A	tisto	noč	se	je	
zasvetil	pod	Gorjanci	velik	ogenj	in	vsa	gospodarska	
poslopja	Gradjanova	so	bila	uničena	v	prah	in	pepel.	
Ljudje,	ki	so	iz	daleč	videli	ta	požar,	križali	so	se	ter	
jokajoč	se	ozirali	k	nebu	in	prosili	pomoči.	Gradjan	je	
kar	čez	noč	osiromašil;	poprej	tako	bogat,	bil	je	zdaj	
berač.	Žena	mu	je	kmalu	potem	umrla,	sin	je	šel	k	
ptujim	ljudem,	a	on	sam	je	komaj	životaril.	Ljudje	ga	
niso	nič	kaj	radi	imeli,	ker	so	mislili,	da	je	bil	prijatelj	
Turkom	in	se	ž	njimi	bratil.	Dve	leti	pozneje	je	tudi	
on	umrl,	zapustivši	sinu	vse	svoje	premoženje	—	ono	
jedino,	najdražjo	mu	podobo	Matere	Božje.

Naš	gospodar	v	začetku	naše	povesti	ni	nihče	drug	
nego	 sin	Gradjanov.	Nekaj	 let	 po	 očetovej	 smrti,	
naselil	se	je	v	tem	precej	skritem	kraji	ter	si	napravil	
leseno	kočo,	koder	je	mirno	živel	ter	pridno	delal.	
Ljudij	se	je	izogibal,	ker	mu	niso	bili	na	roke	zaradi	
njegovega	rajnkega	očeta.	Živel	je	tedaj	v	samotnej	
koči	s	svojo	družinico	ter	neumorno	delal.	Ono	sveto	
podobo,	dedino	očetovo,	obesil	je	na	vnanjo	steno	
svoje	koče,	in	kadar	koli	se	je	ozrl	vanjo,	dajala	mu	
ja	 ta	podoba	nek	čuden	pogum	in	zadovoljnost	v	
vseh	njegovih	opravilih.	V	britkih	urah	vzdihoval	je	
pred	podobo:	»Pomoč	kristjanov,	prosi	za	nas!«	—

Teden	dni	pozneje	ko	so	goreli	kresovi	po	hribih,	
prikazali	so	se	Turki	vže	na	več	krajih	takraj	Gorjan-
cev	ter	pokončavali	vse,	kar	se	je	dalo	pokončati.	
Ljudje	so	se	jim	večinoma	poskrili,	ker	takej	druhali	
se	 ni	 bilo	 dobro	 ustavljati.	 Dasi	 so	 bili	 tu	 in	 tam	
gradovi,	vender	jim	niso	bili	sami	kos.	Zbirali	so	se	
večjidel	v	glavnem	mestu,	katero	jedino	se	je	moglo	
Turkom	postaviti	v	bran.
Tudi	letos	je	šla	velika	turška	tolpa	proti	Ljubljani	

in	imela	bi	bila	iti	po	velikej	cesti	ne	daleč	od	Grad-
janove	koče.	Ubogi	ljudje	so	ostavili	svojo	kočo	ter	
se	skrili	v	gozdno	votlino,	kakeršnih	se	po	onih	krajih	

III.

POMOČ KRISTJANOV
POVEST IZ TURŠKIH ČASOV

zapisal Milan Šašelj starinski	jezik	sem	ohranil	tak,	kot	je
bila	v	njem	povest	zapisana;	op. ur.

II.
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Nevarnost	je	bila	pri	kraji;	Turek	se	je	premagan	
vrnil	preko	Gorjancev.
Gradjanovi	so	se	zopet	vrnili	v	kočo	stanovat.	Bil	

je	vže	skoraj	zadnji	čas,	da	so	prišli	zopet	v	gorko	
kočo,	ker	jelo	je	vže	mrzlo	postajati	in	jesenske	ptice	
so	se	vže	jele	oglašati	pri	koči.
Prenesli	so	zopet	ono	podobo	Matere	Božje	do	

koče,	 a	 zdaj	 je	 niso	 več	 obesili	 na	 vnanjo	 steno,	
ampak	obesili	so	jo	na	steno	poleg	peči,	koder	so	
se	vsak	večer	zbirali	v	glasnej	molitvi	k	nebeškej	
Kraljici.

Turki	so	bili	tepeni.	Kolikor	jih	je	še	živih	ostalo,	
vračali	so	se	zopet	proti	Metliki	in	od	tukaj	domov.	
Nazaj	grede	pokončavali	so	po	svojej	starej	navadi,	
kar	so	pustili	poprej,	in	zgorela	je	marsikatera	vas	
in	na	samem	stoječa	koča.	—	Gradjanova	družina	je	
še	vedno	prebivala	v	gozdu,	od	koder	je	le	gospodar	
včasih	prišel	pogledat,	jeli	so	se	vže	vrnili	Turki	ali	
ne.	Za	nekaj	dni	čuje	se	vest,	da	so	bili	tepeni	ter	se	
vračajo	domov.	Zopet	se	je	vrnil	v	velikih	skrbeh	za	

svoj	dom	v	duplino.	Zdaj	je	vzel	s	seboj	tudi	podobo	
Matere	Božje,	katero	je	bil	zadnjič	pozabil	iz	strahu,	
ko	je	zagledal	Turka	jezditi	proti	koči.	Ali	ravno	ta	
podoba	 je	 bila	 vzrok,	 da	mu	 Turka	 nista	 zažgala	
koče.	Nesel	 jo	 je	 zdaj	v	podzemeljsko	votlino.	 In	
ako	bi	bilo	takrat	moglo	oko	človeško	pogledati	v	to	
ubožno	skrivališče,	videlo	bi	bilo	tam	ubogo	družinico	
klečečo	pred	podobo	Matere	Božje	moliti:	“Pomoč	
kristjanov,	prosi	za	nas!”

Živeli	so	zopet	srečno	in	zadovoljno	na	svojem	
malem	posestvu,	spominaje	se,	kako	čudovito	jih	je	
rešila	Marija,	pomoč	kristjanov.	Ko	je	Gradjan	umiral,	
poklical	je	svoje	otroke	k	postelji	ter	jim	dajal	lepe	
nauke,	naj	nikoli	ne	pozabijo	častiti	svoje	rešiteljice	–	
Kraljice	nebes.	Podobo	pa	so	iz	velikega	spoštovanja	
prenesli	v	bližnjo	cerkvico,	koder	je	mnogo	let	ostala.	
In	kadar	koli	se	je	zopet	bližala	turška	sila,	zatekali	
so	se	ljudje	od	vseh	stranij	v	ono	cerkvico	k	Materi	
Božjej	in	iz	sto	in	sto	grl	se	je	glasila	v	nebo	zaupna	
molitev:	»Pomoč	kristjanov,	prosi	za	nas!«

več	najde.	Napočil	je	dan	in	začuje	se	ropot	konjskih	
kopit	sem	od	velike	ceste.	Kar	je	bilo	bližnjega	polja,	
poteptali	in	pokončali	so	vse,	in	baš	iz	onih	žalostnih	
časov	imamo	naroden	prigovor:	“Kamor	stopi	turško	
kopito,	tam	ne	vzraste	več	trava”.
Dva	 izmej	 Turkov	 pa	 kreneta	 na	 čilih	 konjih	 v	

stran	po	soteski,	ki	je	peljala	do	Gradjanove	koče.
Gradjan	 je	 bil	 po	 nekem	 opravku	 prišel	 blizu	

koče.	Ko	ugleda	Turka,	skrije	se	za	plot,	da	bi	ga	ne	
zapazila.	—
»Ali	tudi	to	gnezdo	izpremeniva	v	pepel?«	pravi	

prvi.
»Dajva	je!«	reče	drugi	in	vže	se	bližata	h	koči.
Toda	v	tem	trenotku	ugleda	prvi	jezdec	podobo	

na steni ter pravi:
»Pustiva	 siromaku	 ta	 dom;	 glej	 to	 podobo	 na	

steni!	 Še	 se	 spominam,	 da	 sem	 nekdaj	 dolgo	 v	

nogi	čutil	bolečine,	ko	sem	na	Gorjancih	jedno	tako	
podobo	sunil.«
Ko	sta	pa	naprej	jezdila,	bil	je	prvi	jezdec	globo-

ko	zamišljen	in	nič	rad	ni	govoril.	Spominal	se	je	in	
spominal	nazaj	na	ona	leta	prve	mladosti,	in	spomnil	
se	 je,	 da	 je	 tudi	 njega	 učila	mati	moliti	 pravega	
Boga.	Bil	je	janičar	izmed	krdela	kristjanskih	otrok,	
ki	so	je	Turki	odveli	s	seboj,	da	so	postali	najhujši	
sovražniki	kristjanov.	Ves	pot	je	premišljeval	in	le	
malo	govoril.	Ko	so	pa	prišli	blizu	Ljubljane	ter	v	
taboru	prenočevali,	 izginil	 je	 po	noči	 preganjalec	
kristjanov	–	mladi	janičar.
O	njem	Turki	 niso	nikdar	 več	 izvedeli,	 kam	 je	

otišel	 in	 kaj	 je	 storil.	 A	 najbrže	 je	 popustil	 vero	
Muhamedanov	ter	se	podal	zopet	v	naročje	prave	
katoliške	 vere,	 v	 katerej	 ga	 je	 nekdaj	 poučevala	
njegova	dobra	in	skrbna	mati.

IV.

l               l               l

Splošen:	Da	bi	bila	sredstva	obveščanja	orodje	v	službi	resnice	in	miru.
Misijonski:	Da	bi	Marija,	zvezda	evangelizacije,	vodila	poslanstvo	Cerkve	v	oznanjevanju	Kristusa	vsem	

narodom.

MOLITVENI NAMENI
ZA MAJ 2014
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Vzporednica s Kregarjem
Sedejevo	 slikarstvo	 upodablja	 svet	 vsakdanjih	

ljudi,	zazrtih	v	sanje	o	življenjski	ubranosti,	zaupa-
jočih	v	človeško	svetlobo	in	milino.	»Vsemu,	kar	je	
tako	naslikal,	je	nadel	pridih	ljubeznive	slovesnosti,	
prisrčne	zbranosti	in	nedeljske	prazničnosti,	zavetno-
sti	in	zasanjane	tišine,«	je	dejal	Komelj.	»Zaradi	teh	
posebnosti,	predvsem	pa	zaradi	družinske	motivike	
–	tihe,	malone	svetniško	zadržane	in	obzirno	spokoj-
ne	ubranosti	med	družinskimi	člani	v	stanovanjskih	
interierih	ali	na	sprehodih	v	parku,	pa	tudi	v	kavarnah	
in	podeželskih	gostilnah	–	,	je	upravičeno	obveljal	za	
osrednjega	slovenskega	slikarskega	intimista,	vse	do	
današnjih	dni.«	Sedejev	osebni	slog	je	po	besedah	
Milčka	Komelja	izrazito	individualen,	prvinsko	oseben,	
čeprav	je	prepojen	z	lepotno	tipizacijo	vsega	konkret
nega	in	torej	nekako	posplošen,	podobno	kot	umet
nost	visoke	renesanse.	»V	svoji	nežnosti,	če	bi	ga	že	
želeli	primerjati	z	značilnostmi	umetnikovih	vrstnikov,	
pa	se	je	Sedejevemu	zgledu	zaradi	poetične	narave	
in	načina	poduhovljenosti	na	svoji	realistični	figuralni	
stopnji	še	najbolj	približal	Stane	Kregar.«

Prizorišče notranje lepote
Maksim	Sedej	se	je	rodil	26.	maja	1909	v	Do-

bračevi	pri	Žireh.	Leta	1932	je	diplomiral	na	ume-
tniški	 akademiji	 v	 Zagrebu.	 Bil	 je	 član	 leta	 1937	
ustanovljenega	Kluba	neodvisnih	slovenskih	likovnih	
umetnikov.	Potem	ko	je	postal	 leta	1950	profesor	
na	ljubljanski	likovni	akademiji,	je	izstopal	tudi	kot	
akademijski	pedagog,	ki,	kot	je	dejal	Komelj,	ni	bil	
nikoli	nasilno	avtoritativen,	ampak	vselej	razume-
vajoč	in	do	vseh	spoštljiv.	Prav	tak	nadvse	obziren	
in	nenasilen	značaj	sije	tudi	iz	njegove	svetle	umet
nosti,	 »ki	 nerazločljivo	 združuje	 realni	 in	 idealni	
svet	v	prizorišče	lepote,	v	kateri	naj	bi	bili	 ljudje,	
zazrti	v	njeno	ubrano	zvenenje,	čim	bolj	notranje	
lepi,	srečni	 in	sproščeni«,	 in	v	skladu	z	njim	nosi	

jubilejna	spominska	razstava	v	galeriji	Isis	naslov	
“Plemenitost	intime”.
Umrl	je	v	Ljubljani	13.	maja	1974
Matere z otroki kot Marije
Prizore	iz	vsakdanjega	življenja	je	Maksim	Sedej	

dojemal	tudi	v	luči	življenjske	sakralnosti,	je	dejal	
Komelj,	 »medtem	ko	 je	 sakralne	motive	 presajal	
v	življenjsko	vsakdanjost,	prežeto	s	poezijo,	 tako	
da	 njegove	 lepe	matere	 z	 lepimi	 otroki	 označuje	
za	Marije	samo	posvečen	nimb,	svetniški	sij«.	Na	
Sedejevih	slikah	ugledamo	prizore,	porojene	iz	spo-
mina	na	beneške	renesančne	oltarne	slike.	Prežetost	
sakralnega	doživljanja	 in	 ljubezni	do	vsakdanjega	
življenja	je	po	besedah	Komelja	pri	Sedeju	docela	
organska	in	definira	njegov	ustvarjalni	svet	kot	iz-
jemno	slikarsko	in	človeško	dragocen	že	ves	čas	od	
začetkov	umetnikovega	razstavljanja.	Sedeja	so	že	
pred	vojno	razpoznali	za	enega	najpomembnejših	
sodobnih	slovenskih	ustvarjalcev,	nekateri	celo	za	
najvidnejšo	 osebnost	 –	 leta	 1940	 je	 bil	 kot	 edini	
Slovenec	uvrščen	tudi	na	beneški	Bienale	–,	njegov	
opus	 pa	 že	 odtlej	 pomeni	 nepremakljivo	 klasično	
poglavje	slovenskega	modernega	slikarstva.

Zgodba plemenitega človeka
»Skozi	Sedejevo	ustvarjalno	celoto,	segajočo	od	

začetka	tridesetih	let	preteklega	stoletja	do	njego-
ve	smrti	v	letu	1974,	se	razgrinja	osebna	in	hkrati	
splošna	 zgodba	 o	 plemenitem	 človeku,	 ki	 se	mu	
sanje	o	harmoniji,	v	kakršno	je	projiciral	vsakdanjo	
življenjsko	skromnost,	postopoma	razblinjajo	in	se	iz	
nekdanjih	podob	nežne	življenjske	bujnosti	dobese-
dno	razkrajajo,	vendar	še	vedno	zazrte	v	lepoto,	brez	
katere	Sedej	ni	mogel	živeti	ne	v	sreči	ne	v	obupu	in	
ki	jo	simbolizirajo,	tako	kot	tolikokrat	v	umetnosti,	
tudi	v	literaturi,	plemeniti	cirkuški	konji	in	elegantni	
ritmi	lepih	plesalk,	valujočih	na	lahkotnih	in	gibkih	
konjskih	hrbtih,«	je	zapisal	Komelj.

naša kultura
Ksenja Hočevar

plemenitost intime
MAKSIM SEDEJ

26. maj 1909 – 13. maj 1974
»Družinske podobe Maksima Sedeja so kot posvetne oltarne slike, ki oznanjajo po-

svečenost človeškega življenja in pravico do človeške sreče, ta posvečenost pa je stop
ljena z zemsko realnostjo, polno svežine, prazničnosti, sonca, zelenja, vode in neba.«
Tako	je	umetnostni	zgodovinar	Milček	Komelj	označil	ustvarjanje	enega	najpo-

membnejših	sodobnih	slovenskih	likovnikov	Maksima	Sedeja	ob	odprtju	retrospektivne	
razstave	ob	stoti	obletnici	umetnikovega	rojstva.	»Dogajanje	na	Sedejevih	slikah	je	
povzdignjeno	v	humanističen	človečanski	obred,	v	sozvenevanje	vsega	bivajočega,	v	
poveličanje	lepote	življenja,	ki	se	nam	tolikokrat	izmika	ali	postaja	celo	vse	bolj	raz-
človečena.	Umetnik	je	bil	nepoboljšljiv	idealist,	ki	je	zaupal	v	harmonijo	in	vsepovsod	
iskal	le	plemenitost,	četudi	se	je	zavedal	in	je	tudi	sam	izkusil,	kot	pripovedujeta	v	
svojih	občutenih	zapisih	o	njem	tudi	njegova	ustvarjalna	sinova,	slikar	Maksim	Sedej	
mlajši	in	umetnostni	zgodovinar	Ivan	Sedej,	da	so	ljudje	in	vzgibi,	ki	nam	krojijo	
zgodovinsko	usodo,	največkrat	vse	prej	kot	plemeniti.«
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Sakralen odnos do sveta
»Sedejeva	 najznačilnejša	 dela	 so	 polna	 nežne	

življenjske	 sreče	 in	 radožive	 bujnosti.	 Njegovim	
pražnje	oblečenim	ljudem,	zapetim	damam	s	pen-
tljami	in	klobuki	se	pridružujejo	razgaljene	kopalke,	
izsanjane	 iz	 slikarskih	 pastoral;	 za	 vsem	 tem	pa	
ob	hrepenenju	po	zlati	dobi	bolj	ali	manj	opazno	tli	
tudi	otožna	bolečina,	nekakšna	vdanost,	in	na	kon-
cu	preži	celo	smrt.	A	je	prezgodaj	umrli	umetnik	v	
življenju	–	a	tudi	po	njem	–	gotovo	ostal	ustvarjalni	
zmagovalec,	živ	v	svoji	vse	bolj	donkihotski	viziji,	
ki	presega	vse	omejujoče	in	se	dviga	k	idealu,	pred	
katerim	je	videti	Sedej	z	malone	sakralno	obarvanim	
odnosom	do	sveta	in	človeka	umetniški	idealist,	ki	
lahko	svet	harmonizira	le	v	svojih	odrešujoče	ubranih	
in	vselej	poetičnih	in	nadvse	nežnih	slikah.«	Komelj	
je	še	zapisal,	da	čas,	v	katerem	je	Sedej	ustvarjal,	
ni	bil	nikoli	 idealen,	arkadijski,	ampak	poln	pred-
vojnega	tesnobnega	ozračja	in	povojnih	omejitev	in	
zatiranja	zunanje	in	notranje	svobode.	»Zato	je	več	
kot	razumljiva	tudi	njegova	socialna	angažiranost,	
razvidna	 predvsem	 v	 njegovem	 grafičnem	 delu,	
seveda	v	lirični	in	vse	prej	kot	plakatno	deklarativni	
obliki,	pa	tudi	z	neidiličnim	časom	le	na	videz	proti-
slovna	podoba	harmonije	in	srečnega	intimizma,	ki	
je	videti	kot	zavesten	umik	od	sveta	trpke	realnosti	
v	pastoralne	sanje;	enako	razumljivo	pa	 je	videti	
tudi	povojno	 razočaranje,	morda	povezano	 tudi	 z	
osebno	ustvarjalno	stisko.«

Sedejeva Visoka pesem
Sedejeva	umetnost	je	v	»ustvarjalnih	sanjah,	ki	

bežijo	od	realnosti,	a	so	z	njo	tudi	vse	bolj	neraz-

družljivo	povezane,	polna	intimne	poezije,	slikarske	
krhkosti,	razvidne	tudi	iz	tančine	samih	barvnih	na-
nosov,	ter	prvinske	lirike,	povzdignjene	v	tiho	sloves
nost	in	daleč	od	sentimentalne	razčustvovanosti«.	
Zato	so	po	besedah	Milčka	Komelja	Sedejeve	slike	v	
svoji	negibnosti	in	zamaknjenosti	v	predstavo	o	živ
ljenju	kot	plemenitem	doživljanju	intimne	izbranosti	
prava	umetnikova	Visoka	pesem,	poezija	življenja,	
ki	 se	 zaveda	blaženosti	 človekovega	bivanja	med	
razkošjem	narave	in	kulture,	in	je	v	svojem	bistvu	
tudi	 eksistencialna,	 duhovna,	 in	 ne	 le	 preprosto	
idilična,	kaj	šele	plehko	hedonistična.«	V	take	pred-
stave	o	življenju,	je	sklenil	Komelj,	»zre	zamišljeni	
umetnik	s	čisto,	že	prav	otroško	zaupljivo,	a	 tudi	
skrajno	občutljivo	in	tudi	vse	bolj	ranjeno	dušo,	kot	
večen	nedolžen	otrok	in	kot	rojen	gospod,	ki	se	je	
zaziral	v	podobo	meščanske	urejenosti,	kakršno	na	
njegovih	slikah	izpričujejo	interieri,	pa	tudi	oblačila,	
pokrivala	in	pričeske,	le	kot	v	časovni	ideal	svoje-
ga	realističnega	izhodišča,	v	svojem	ustvarjalnem	
bistvu	pa	je	bil	vseskozi	nadčasoven.	Tudi	v	najbolj	
žanrsko	 sedanjost	 je	 gledal	 skozi	 zarjo	 vzvišeno	
počlovečene	umetnostne	preteklosti,	ki	jo	je	oživil	
in	zlil	s	svojim	hrepenečim	časom,	prepričan,	da	je	
le	v	lepoti	zajeta	večnost,	ki	presega	pomanjkljivosti	
in	nepravičnosti	sveta,	in	da	je	rešitev	le	v	njej,	pa	
četudi,	kot	je	spoznal	nazadnje,	le	kot	iluzija	minljive	
in	minule,	a	v	spomin	in	pričakovanje	zapisane	cir-
kuške	predstave.	Ob	tem	spoznanju	ga	je	navdajala	
žalost	kot	lepota	klovnove	žalostinke,	sinje	otožne	
ubranosti,	elegičnih	ritmov	in	naslikanih	glasbil,	ki	
zvenijo	z	njegovo	večno	zamaknjenostjo	tako	v	sreči	
kot	v	bolečini.«

Policija	 in	 agenti	 tajnih	 služb	 v	 Dašoguzu	 na	
severu	Turkmenistana	so	napadli	skupino	vernikov	
protestantske	skupnosti	“Cerkev	luč	vzhoda”.	Pri	tem	
so	posebni	oddelki	vdrli	v	dve	hiši	molitve	in	zaplenili	
verski	material,	med	njim	tudi	Sveta	pisma.
Eden	od	funkcionarjev	oddelka	za	verske	zadeve,	

ki	je	imam	v	neki	krajevni	mošeji,	je	pastorju	očital,	
da	je	njegova	vera	“zmotna”	in	je	zahteval	od	nje-
ga,	naj	se	spreobrne	v	islam,	rekoč:	»Krščanstvo	je	
zmota	in	sploh	ni	vera,	ampak	pravljica.«
Policija	je	enemu	od	vernikov	grozila	s	15.	dnevi	

zapora	in	nasilno	preselitvijo.	Skupini,	ki	je	vadila	
pesmi	za	nedeljsko	službo	božjo,	so	agenti	izjavili,	
da	»so	pesmi	v	čast	Bogu	tukaj	prepovedane.«
Norveška	 informativna	 agencija	 Forum 18,	 ki	

dokumentira	kršitve	verske	svobode	v	osrednji	Aziji,	
poroča,	da	narašča	število	in	višina	kazni	proti	ose-
bam	in	skupnostim,	ki	hočejo	uveljaviti	pravico	do	
verske	svobode.	Omejitve	pri	bogočastvu	zadevajo	
tudi	muslimane	–	so	velika	večina	v	deželi	–	tako,	da	

država	vedno	bolj	omejuje	število	vizumov	vernikom,	
ki	hočejo	romati	v	Meko.
Binkoštna	skupnost	“Cerkev	luč	vzhoda”	je	do-

segla	uradno	registracijo	v	državi	aprila	2005	in	je	
bila	ena	od	prvih	nemuslimanskih	ali	ruskih	pravo-
slavnih	skupnosti,	ki	je	mogla	opravljati	bogoslužje	
izven	glavnega	mesta	Ašhabad.	Kljub	temu	pa	so	
bili	zadnje	tedne	verniki	cilj	ponovnih	napadov	tajne	
policije.	Grozili	so	jim	z	zapori	in	zaplembo	verskega	
materiala.	V	enem	od	teh	napadov	se	napadalci	niso	
niti	predstavili,	pač	pa	so	trdili,	da	so	“prepovedane	
pesmi	 v	 čast	 Bogu”	 in	 so	 zaplenili	 pesmarice	 ter	
odpeljali	člane	skupnosti	na	“preverjanje”.
Medtem	je	zraslo	tudi	število	 ljudi,	ki	so	zaprti	

zaradi	 “zločinov”	 prepričanja	 in	 obrambe	 verske	
svobode.	Sredi	novembra	lani	je	bil	obsojen	Jehovina	
priča,	komaj	polnoletni	Suhrab	Rahmanberdiyev,	de-
veti	oporečnik	zaradi	vesti.	Končal	je	v	zaporu,	kjer	
so	ga	pretepali	in	zlorabljali,	ker	se	ni	hotel	izjaviti	
za	muslimana	in	se	spreobrniti	v	islam.

preganjanje kristjanov

TURKMENISTAN
prepovedane Biblije in krščanske pesmi
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Novembra	2013	se	je	okrog	štiri	tisoč	kristjanov	
iz	vsega	sveta	srečalo	v	Busanu	v	Južni	Koreji	na	10.	
kongresu	Svetovnega	Sveta	Cerkva.	Téma	kongresa	
je	bila:	“Bog	poti,	vodi	nas	k	pravičnosti	in	miru”.	Ude
leže	n	ci	so	skupaj	molili,	se	skupaj	pogovarjali	in	raz-
pravljali	celih	deset	dni	po	skupinah	in	na	srečanjih.

Kaj sem počel tam?
Kar	nekaj	časa	in	prigovarjanja	je	bilo	treba,	da	

sem	prepričal	nekatere	svoje	prijatelja	na	Faceboo-
ku,	da	nisem	“šel	na	drugo	stran”.	Resnica	je	čisto	
drugačna.	Na	to	srečanje	sem	šel	kot	musliman.	Bil	
sem	tam,	da	bi	poslušal	in	se	učil,	toda	najvažnejše	
je	bilo,	da	sem	mirno	pričeval	za	islam.
Naše	razlike	v	verovanju	niso	povzročile	prepirov.	

Ljudje	verujejo	v	zelo	različne	stvari,	toda	v	svetu,	
v	 katerem	 pustoši	 versko	 nasilje,	 je	 neizmerne	
važnosti,	da	lahko	verni	ljudje	živijo	skupaj	v	miru	
in	 skupaj	delajo	 za	 tistega,	ki	 je	 revnejši	 od	njih	
(predvsem	v	verskem	smislu,	op. prev.).	Spoštova-
nje	pravice	do	verske	svobode	tvojega	bližnjega	na	
noben	način	ne	ogroža	tvoje	lastne	vere.
Kot	vsi	muslimani,	tudi	vsi	kristjani	ne	verjamejo	

v	medverski	dialog.	Tudi	na	kongresu	v	Busanu	so	
nastopila	 nekatera	 nasprotovanja,	 ko	 so	 nekateri	
kristjani	protestirali,	 češ	da	se	 je	Wcc	oddaljil	 od	
tistega,	za	kar	verujejo,	da	je	Kristusov	nauk,	ker	
govorijo	z	ljudmi	drugih	ver	in	uporabljajo	moderni-
stično	razlago	Svetega	pisma.	Vendar	je	ta	skupina	
predstavljala	samo	majhno	motnjo.

In kaj sem se naučil v Južni Koreji?
Je	bilo	smiselno	prepotovati	pol	sveta,	da	bi	potem	

deset	dni	poslušal	kristjane,	ki	razpravljajo?	Čeprav	
deset	 dni	 pomeni	 dolgo	 razdobje	 –	 že	 po	 pêtem	
dnevu	sem	pogrešal	dom!	–	lahko	rečem,	da	je	bilo	
vredno.	Že	samo	povabilo	me	je	presenetilo,	kot	je	
name	naredila	vtis	tudi	organizacija	kongresa.	Cele	
mesece	pred	dogodkom	so	mi	organizatorji	pošiljali	
elektronsko	pošto,	da	so	mi	korak	za	korakom	razlo-
žili	različne	stvari.	Dali	so	mi	čutiti,	da	sem	dobro-
došel	in	so	pokazali,	da	znajo	ceniti	moj	doprinos.
Zelo	globok	vtis	mi	je	napravil	način,	ko	so	bili	ude

leženci	pozorni	na	témo	pravičnosti.	Veliko	skup	ne	

pozornosti	je	bilo	usmerjeno	na	izboljšanje	življenja	
tistih	ljudi	vsega	sveta,	ki	so	jih	udarile	revščina,	bo-
lezne	ali	krivice.	Pomislil	sem,	da	na	svojih	srečanjih	
med	muslimani	nismo	vedno	zaskrbljeni	zaradi	rev-
nih.	Enako	je	naredila	name	vtis	skrb,	ki	so	jo	izrazili	
za	Zemljo	in	način,	kako	postopamo	z	njo.	Vpraševal	
sem	se	zakaj	muslimani	nimamo	te	misli	v	središču	
svojega	prizadevanja,	čeprav	seveda	verujemo,	da	
je	Alah	ustvaril	svet	in	vse,	kar	je	na	njem.
Končno	 pa	 je	 naredilo	 name	 velik	 vtis	 spošto-

vanje,	ki	so	ga	delegati	pokazali	eden	do	drugega.	
To	pa	je	področje,	kjer	se	mi,	muslimani,	lahko	kaj	
naučimo.	Mnoge	tradicije	navzočih	na	kongresu	so	
tako	različne,	da	se	zdijo	kot	različne	religije.	Kljub	
temu	pa	so	bili	ljudje	naklonjeni	eden	drugemu	in	
pripravljeni	poslušati	zamisli	in	mnenja	drugih.	Zelo	
rad	bi,	da	bi	tudi	mi,	muslimani,	bili	sposobni	poslu-
šati	druge	muslimane	z	enakim	spoštovanjem,	ne	
da	bi	jih	obsojali	in	pošiljali	k	hudiču.

Ambasador za islam
Inšallah	[če	Bog	hoče]	so	se	tudi	krščanski	dele

gati	nekaj	naučili	od	mene.	Govoril	sem	o	molitvi	
in	svobodi	v	islamu.	Delegati	so	molili	skupaj	vsako	
jutro	in	so	čas	posvetili	študiju	Svetega	pisma.	Pri	
tem	seveda	nisem	sodeloval,	toda	ko	je	prišel	tre-
nutek	molitve,	sem	si	našel	miren	kotiček	in	sem	
molil.	Brez	kakšne	reklame,	vendar	sem	molil	kot	
musliman	pred	očmi	vseh.	Kdo	drugi	pričuje	za	islam	
na	drugačen	način	in	jaz	spoštujem	mnenja,	ki	so	
od	mojega	različna.	Ko	sem	šel	na	letališče,	da	se	
bom	vrnil	v	Egipt,	me	je	ustavila	neka	gospa:	»Hva-
la,«	mi	je	rekla,	»da	si	ostal,	kar	si.	Tvoj	doprinos	
mi	je	bil	všeč	bolj	kot	vsi	drugi.«	Nihče	od	nas	ne	
pozna	učinkov	naših	naporov,	da	bi	 dali	 spoznati	
islam	drugim.	Nekateri	od	njih	bodo	gotovo	sprejeli	
islam	in	postali	muslimani.	Toda	mnogo	več	nas	je,	
ki	nam	uspeva	videti	svojo	vero	v	drugačni	luči,	kot	
je	tista,	ki	jo	je	videti	na	televiziji	in	v	časopisih.	Za	
to	ima	zasluge	dobra	vzgoja	in	spoštovanje.	Mogo-
če	je	drugim	ljudem	reči,	da	njihova	vera	ni	prava,	
toda	nobene	potrebe	ni,	da	bi	vpili	ali	se	zatekali	k	
napadalnosti.	Tega	se	moramo	še	naučiti.	Naš	svet	
bi	bil	boljši,	če	bi	se	naučili	poslušati	drug	drugega.

islam
Idris Tawfiq

ISLAM – KRŠČANSTVO
islam se ne zna pogovarjati – učimo se od kristjanov
Prvega muslimanskega gosta Svetovnega sveta krščanskih Cerkva WCC), profesorja na univerzi Al Azhar 

v Kairu, je v živo zadelo medsebojno spoštovanje in pripravljenost poslušati, ki jo je videl pri krščanskih 
delegatih. »Kako rad bi videl, da bi se tudi mi, muslimani, sposobni obnašati tako.« Njegovo pričevanje je 
bilo pričevanje “ambasadorja islama” in obenem povabilo mulimanskemu svetu: »Odprimo se razmišljanju 
o uboštvu in skrbi za stvarstvo.«

Muslimanski svet »se mora še naučiti medsebojnega spoštovanja in poslušanja drug drugega, saj nasilje 
in napadalnost ne koristita niti prozelitizmu. Od kristjanov sem se naučil, da lahko sedijo skupaj verniki 
različnih ver ali tradicij, ne da bi eden drugega obsojali ali pošiljali k hudiču.« Tako je zapisal Idris Tawfiq, 
profesor na ugledni muslimanski univerzi Al Azhar v dolgem pričevanju o svojem sodelovanju na forumu 
WCC novembra 2013 v Južni Koreji. Tole je njegovo pričevanje.
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Japonska	jesen	je	krasna;	pravilneje	rečeno:	lah-
ko	je	krasna,	če	se	dež,	tajfuni	in	oblaki	ne	združijo	
v	nadregionalni	kartel.	Potem	dežuje,	kot	da	so	se	
nebesni	ventili	pokvarili;	tajfun	je	prepričan,	da	je	
največja	zabava	pod	nebom,	če	lahko	pleše	z	vodami	
nad	strehami;	oblaki	pa	čuvajo	svetlobo,	da	ostane	
lepo	v	ozadju.	Hvala	Bogu	se	to	ne	dogaja	vsak	je-
senski	dan	in	zato	je	upravičeno	mnenje	turističnih	
vodičev,	da	je	japonska	jesen	krasna,	celo	čudovita	
med	barvno	gorečimi	javorji.	Z	zelenimi	in	rumeni-
mi	barvami	naokrog,	z	zadnjimi	travami	v	vetru	in	
s	soncem,	ki	skrbi	za	ravnotežje	vtisov,	se	zemlja	
pred	mano	zdi	košček	sveta,	ki	se	mu	je	posrečilo	
izmuzniti	se	iz	raja.
Tako	 sem	 zatopljen	 vanj,	 da	me	 šele	 vdrugič	

ponovljen	 pozdrav	 zbudi.	 Pred	mano	 stoji	mlada	
gospa	s	triletnim	sinkom.	Vljudno	veselo	jo	pozdra-
vim,	seveda	tudi	malčka,	ki	me	gleda,	kot	da	sem	
prišel	z	ozvezdij.	Morda	ga	zanima	obliž	na	strani	
čela	–	v	neznanem	hodniku	sem	bil	v	temi	iskal	sti-
kalo	in	butnil	v	pokrov	oddušnika	(upam,	da	veste,	
kaj	je	oddušnik,	zračnik;	zdi	se	mi,	da	je	neke	vrste	
cev,	pritrjena	na	zid;	zakaj	jo	na	zidu	ščiti	pokrov	
pa	ne	vem	–	morda	da	si	dajemo	duška,	ko	v	temi	
butnemo	vanj…).
Med	to	dolgo	razlago	sva	našla	klop	blizu	potoka,	

ki	se	je	vil	iz	goščave	v	jesenskih	barvah.	Komaj	sva	
se	usedla,	že	je	bil	njen	sinko	v	potoku	in	začel	se	je	
pogrezati	vanj	in	tuliti.	Mama	je	bila	takoj	pri	njem	
in	ga	potegnila	iz	potoka.	Deček	je	nehal	tuliti,	toda	
glasno	je	jokal	in	šele	mamino	tolažilno	govorjenje	
in	stiskanje	v	objem	ga	je	polagoma	utišalo.	Robove	
hlačk	je	tako	zavihala,	da	je	vsaj	delno	odstranila	
občutek	vlažnosti	in	otrok	se	je	umiril.	Z	otrokom	v	
naročju	se	znova	usede	na	klop	in	me	vpraša:
»Gospod	profesor,«	–	tu	se	zdrzne	–	»oprostite,	

da	vas	kličem	kot	da	sva	še	zmeraj	na	univerzi…«
»Ni	problema,«	jo	pomirim.	Ona	pa:
»Takrat	na	univerzi	se	je	vame	zaljubil	eden	od	

slušateljev	v	vašem	filozofskem	tečaju.	Jaz	ga	nisem	
marala.	Kmalu	je	uvidel,	da	hodim	z	drugim	fantom,	
s	katerim	sem	se	potem	poročila.	Toda	prejšnji	fant	
me	ni	pozabil.	V	teh	treh	letih	mi	vztrajno	pošilja	
pozdrave	po	pošti	o	priliki	naših	narodnih	praznikov.«
»Ali	vaš	mož	to	ve?«
Odkima:	»Bojim	se	mu	to	omeniti	–	vroče	narave	

je;	kar	nekaj	ga	je	stalo,	da	je	pridobil	svoje	starše	
za	poroko	z	menoj,«	–	tu	se	nasmehne	in	nadalju-
je	–	»večkrat	me	kliče	‘moj	živi	zaklad’	in	zlahka	bi	
se	zatekel	tudi	k	umoru,	da	bi	svoj	‘zaklad’	ohranil	
nedotaknjen.«
Fantek	ji	je	v	naročju	zaspal.
»Kaj	naj	storim,	gospod	–«	pomagam	ji	z	besedo	

“profesor”.
»Ali	bi	se	ne	hoteli	posvetovati	s	kom	pri	 tajni	

policiji?«
Z	razprtimi	očmi	me	pogleda:	»Moj	mož	je	pri	

tajni	policiji	šef	oddelka,	ki	 ima	opravka	s	tujci	 iz	
muslimanskih	držav.«
»Hm,«	rečem	potoku	in	krokarju,	ki	se	je	usedel	

na	vejo	vrbe	nedaleč	stran.
Potok	mi	pomaga	k	umirjenemu	razmišljanju.	In	

krokar	na	veji,	ki	ga	razpadanje	vrbe	ne	razburja.
»Draga	gospa,«	ji	rečem,	»v	izredni	stiski	ste	in	

do	 izredne	pomoči	 imate	vso	pravico.	Na	univerzi	
ste	 imeli	splošna	obvezna	predavanja	o	zgodovini	
katoliške	Cerkve.	Gotovo	se	še	spominjate,	s	kakšno	
logiko	oznanja	Cerkev	Kristusa.«
Gospa	pokima.
»Ali	se	spominjate	kakšne	slike	evropskih	slikar-

jev	k	tej	zgodovinski	temi?«
Spet	pokima:	»Pa	še	kako!	Knjigo	takšnih	slik	sem	

dobila	za	poročno	darilo	od	sošolke	katoličanke.«
»Potem	se	gotovo	še	spominjate	slike	malega	Je-

zuščka	z	Materjo	Marijo	in	krušnim	očetom	Jožefom.«
»Seveda	se!	Prijateljico	sošolko	sem	celo	vpra-

šala,	zakaj	je	na	nekaterih	slikah	Marijin	mož	mlad,	
na	nekaterih	pa	star	z	dolgo	brado…«
»Glejte,	 temu	 svetemu	možu	 Jožefu	 vas	 bom	

odslej	vsak	dan	priporočal.	Takšni	problemi,	kot	so	
vaši,	 se	 takorekoč	 vsak	 dan	 znajdejo	 na	 njegovi	
nebeški	mizi.	In	kolikim	je	bil	že	pomagal,	posebno	
v	 drugi	 svetovni	 vojski.	 Sporočite	mi,	 ko	 bo	 vaš	
problem	rešen.«
»Kam,	gospod	profesor?«
»Kar	na	našo	univerzo	v	Tokiu.«
»Obljubim.«
In	ljubi	sveti	Jožef	je	zares	pomagal!	Morda	tudi	

zato,	ker	mi	je	gospa	ob	odhodu	izročila	belo	kuverto:
»To	je	za	vašo	sirotišnico.«
In	sveti	Jožef	je	velik,	velik	prijatelj	otrok,	ki	ga	

vsi	spominjajo	na	ljubkega	Jezuščka.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega (saj ga poznate) misijonskega cekarja

SAMO TRENUTEK, PROSIM

MEHIKA
otroci in mamila

V	zvezni	državi	Chiapas	so	našli	7	do	14	let	stare	
otroke,	ki	se	drogirajo	z	vdihavanjem	cementa	ali	
lepila,	 kar	 je	 poceni.	 Najbolj	 uporabljano	mamilo	

je	marihuana,	kot	 tudi	druge	droge,	ki	so	še	bolj	
ne	varne.	 Na	 predsednikov	 ukaz	 so	 v	 zaporih	 za	
mladoletne	organizirali	tečaje	s	pogovori	o	varova-
nju	pred	mamili.	V	okraju	Tapachula	so	začeli	tudi	s	
programom	vključevanja	v	družbo	tistih	otrok	ceste,	
ki	pridejo	iz	zaporov.	Agencija Fides.
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NIGERIJA
Boko Haram razsaja

Od	leta	2009	do	marca	letos	je	organizacija	musli-
manskih	skrajnežev	Boko	Haram	v	Nigeriji	zagrešila	
500	umorov	katoličanov	 in	razrušila	20	župnijskih	
cerkva.	Obračun	je	bil	objavljen	v	članku	v	Catholic	
News	Service	of	Nigeria.	Podpisal	ga	je	Oliver	Dashe	
Doeme,	 škof	 v	Maiduguri,	 glavnem	mestu	 zvezne	
države	Borno.	Prav	v	tem	mestu	se	je	začela	sekta	
skrajnežev	Boko	Haram,	ki	 sicer	pobija	 iz	verskih	
nagibov,	vendar	je	v	ozadju	korupcija.	»Korupcija	je	
glavni	problem	vse	države,«	pravi	škof,	»in	vstajniška	
sekta	Boko	Haram	je	plod	korupcije.	Zvezna	vlada	
jo	mora	pobijati	s	silo.	Žalostno	je	videti,	kako	nekaj	
ljudi	sedi	na	milijardah	nairov	(krajevna valuta, op. 
ur.).	Mlade	bi	bilo	mogoče	odtrgati	od	Boko	Haram,	
če	bi	jim	dali	priložnost.«	V	intervjuju	leta	2011	je	isti	
škof	razgalil	umazano	zvezo	nekaterih	krajevnih	po-
litikov	z	Boko	Haram:	»Povezava	nekaterih	politikov	
z	Boko	Haram	obstoja	že	od	začetka	te	organizacije.	
V	začetku	je	bila	to	skupina,	ki	so	jo	sestavili,	da	bi	
varovala	interese	nekaterih	politikov,	potem	pa	se	je	
prelevila	v	nasilno	sekto,	politične	povezave	so	pa	
ostale.«	Dejstvo	je,	da	Boko	Haram	izvaja	nasilje	tudi	
nad	krajevno	muslimansko	skupnostjo,	kar	potrjuje,	
da	ji	gre	za	politične	cilje,	ki	presegajo	versko	ozna-
ko,	ki	jo	dajejo	svojim	divjaškim	dejanjem.	Zadnja	
leta	se	je	od	Boko	Haram	odcepila	stranka	Ansaru,	
za	katero	se	zdi,	da	gre	za	mednarodnimi	cilji	in	je	
povezana	z	drugimi	džihadističnimi	organizacijami	v	
Afriki.	Agencija Fides.

KAMBODŽA
otroška revščina

Kljub	znatnemu	napredku	v	gospodarstvu	 je	v	
Kambodži	še	na	milijone	otrok	brez	osnovnih	pravic,	
kot	je	zdravstveno	varstvo,	šolanje	in	stanovanje,	pa	
tudi	brez	vsakršnega	varstva.	Uradni	podatki	kažejo,	
da	kar	40%	otroškega	prebivalstva	živi	v	revščini.	
Številke	bi	bile	lahko	še	veliko	višje,	saj	mnogo	otrok	
sploh	ni	registriranih	na	matičnih	uradih	in	ostajajo	
“nevidni”.	Večina	teh	živi	v	kmečkih	predelih,	toda	
revščina	narašča	tudi	v	mestih.	Družine	razpadajo	in	
otroci	ostajajo	zapuščeni	na	cestah,	kjer	živijo	v	oko-
liščinah	skrajnega	tveganja.	Kambodža	je	bila	dolgo	
časa	cilj	tako	imenovanega	“seksualnega	turizma”	in	
zloraba	mladoletnih	je	bila	zelo	razširjena	skupaj	z	
otroško	prostitucijo.	Kot	povedo	krajevni	viri	se	zdi,	
da	so	se	zadeve	spremenile	z	nastajanjem	struktur,	
ki	se	zoperstavljajo	spolnemu	prekupčevanju	in	izko-
riščanju	maldoletnih,	čeprav	ta	pojav	še	ni	dokončno	
izkoreninjen	in	se	delno	še	nadaljuje	na	bolj	prikrit	
način.	Za	napredek	v	teh	zadevah	so	bili	odločilni	
posegi	raznih	nevladnih	organizacij,	kot	npr.	Protect,	
ki	je	dal	na	razpolago	detektive	za	preganjanje	pedo
filov	in	katerih	prijave	so	uspele		mnoge	spraviti	v	
zapor.	Do	leta	2003	so	pedofili	uživali	popolno	ne-
kaznivost.	Druga	nevladna	organizacija,	ki	varuje	
najbolj	ranljive	otroke,	je	Friends.	Njena	dejavnost	

se	razteza	tudi	na	druge	dežele	azijskega	juga,	kot	
sta	Laos	in	Tajska.	V	20	letih	ji	je	uspelo	dati	streho	
tisočem	otrok	ceste	v	Phnom	Penhu.	Poleg	ponov-
nega	 vključevanja	mladoletnih	 žrtev	 prostitucije,	
usmerja	svoje	delovanje	tudi	na	zapuščene	otroke.	
Delavci	Friends	se	vsak	dan	ukvarjajo	z	okrog	1.800	
otroci	in	najstniki	v	štirih	središčih,	kjer	se	ti	lahko	
umijejo	in	odpočijejo.	Organizacija	Friends	ima	tudi	
središče,	kjer	so	prevzgojili	že	1.500	mladih,	ki	so	
jih	pobrali	na	cestah.	Agencija Fides.

ARABSKI EMIRATI
župnija v Dubaju

Verjetno	je	v	Dubaju	največja	župnija	na	svetu.	
Njej	pripada	okrog	400.000	katoličanov,	ki	bivajo	
na	ozemlju,	ki	je	dano	župniji	Sveta	Marija	v	najbolj	
naseljenem	mestu	Združenih	Arabskih	Emiratov.	V	
cerkvi	je	prostora	za	1.700	ljudi,	vendar	je	premajh-
na	za	množice	vernikov,	ki	se	udeležujejo	maš,	pa	ne	
le	ob	nedeljah,	ampak	tudi	med	tednom.	Sodelova-
nje	vseh	skušajo	zagotoviti	z	zvočniki	in	megaekrani	
na	trgu	pred	cerkvijo.	Ob	bogoslužnih	slovesnostih		
se	nabere	naenkrat	tudi	po	20.000	vernikov.	Večina	
župljanov	 v	Dubaju	 so	 priseljeni	 delavci	 iz	 Indije	
in	Filipinov,	saj	je	85%	prebivalcev	Emirata	Dubaj	
tujcev.	Vseh	župnij	na	ozemlju	Združenih	Emiratov	
je	sedem.	Škof	Paul	Hinder	je	razložil	papeški	orga-
nizaciji	“Pomoč	trpeči	Cerkvi”,	da	postane	Cerkev	za	
mnoge	priseljence	drugi	dom.	Prostori,	s	katerimi	
razpolagajo	te	maloštevilne	župnije,	postajajo	tako	
kraj	srečanja	v	duhovnem	in	človečanskem	smislu.	
Agencija Fides.

PAKISTAN
smrt od lakote

To	je	tragedija	v	pustinji	Tar	na	jugu	Pakistana,	
kjer	je	v	treh	mesecih	120	otrok	umrlo	od	 lakote	
zaradi	 suše,	 ki	 bije	 to	 področje	 na	meji	 z	 Indijo.	
Novica,	ki	so	jo	prinesli	krajevni	mediji,	je	pretresla	
javno	mnenje	in	sodnik	Tassaduq	Hussain	Jillani	z	
Vrhovnega	sodišča	v	Islamabadu	je	spodbudil	deže-
lo,	naj	“osramočena	skloni	glavo”	zaradi	okoliščin,	
ki	so	pripeljali	do	teh	smrti.	Vrhovno	sodišče	je	od	
provincialne	vlade	zahtevalo	takojšnje	poročilo	o	po-
ložaju	in	točno	število	žrtev.	L’Osservatore Romano.

INDONEZIJA
otroci umirajo

V	Indoneziji	vsako	leto	umre	okrog	150.000	otrok	
mlajših	od	5	let	zaradi	bolezni,	ki	bi	jih	bilo	mogoče	
ozdraviti,	preko	10.000	žena	pa	umre	zaradi	popo-
rodnih	 zapletov.	 Vzrok	 je	 predvsem	pomanjkanje	
zdravstvene	pomoči	za	najrevnejše	družine.	Mnogi	
otroci	 umrejo	 zaradi	 bolezni	 kot	 je	 driska,	 ki	 jih	
povzroča	pomanjkanje	higiene.	Posebno	hudo	je	v	
oddaljenih	delih	indonezijskega	otočja.	V	Indoneziji	
živi	okrog	240	milijonov	ljudi,	od	teh	se	12,5%	pre-
življa	z	manj	kot	dolarjem	na	dan.	Agencija Fides.
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Opozarjali smo, da je nepremičninski davek zanič ter zelo možno 
pravna in politična šlamastika, zdaj uradno vemo še, da je neustaven. 
Ustavni sodniki so razveljavili zakon, na katerem je ministrski zbor po-
stavil proračun, predvsem pa je nanj premierka vezala zaupnico. Četudi 
se vlade ne rušijo na ustavnem sodišču, je politična matematika, ki jo 
zaokroža včerajšnja odločitev varuhov ustavnosti, za premierko porazna. 
A Alenka Bratušek na svoj črni petek ni odstopila ali napovedala novega 

preverjanja večine. Še več: niti se ni opravičila tistim, ki so izgubljali 
živce na Gursu.

Z enako mero arogance, s katero je vlada pohodila konstruktivne 
predloge opozicije, preslišala opozorila stroke in različnih javnosti, je 
sporočila, da bomo velik poraz njene vlade plačali še dodatno. Zdaj sledi 
namreč sveženj bolj bolečih in manj pravičnih rešitev.

Lahko ugotovimo, da so sprejetje nepremičninskega davka odlagale 

Ta farsa je dobro pokazala trmoglavost sedanje vlade, ki je v vsej svoji nesposobnosti prepričana, da mora njena obveljati. Že pred presojo Ustavnega 
sodišča so deževala opozorila, da je nepremičninski zakon neustaven, pa kaj to njih briga, saj si vedno pojejo tisto “Kaj nam pa morejo?” Zdaj so dobili 
svoje, kot je to popisal Matija Stepišnik v Večeru pod naslovom “Račun za Alenko”.

Medtem ko je ustavno sodišče razglasilo odločitev, so parlamentarci 
nadaljevali razpredanje o spremembah (že padlega) zakona.

Od državljanov in države plačani poslanke in poslanci že dva dni 
razpravljajo o spremembah zakona o nepremičninah, čeprav je bilo 
vsem jasno, da bo danes ob pol dvanajsti ustavno sodišče razglasilo 
odločitev o tem zakonu. In zgodilo se je to, kar se je že pred odločitvijo 
bolj ali manj glasno šušljalo: zakon ni v skladu z ustavo, zato so ga 
ustavni sodniki razveljavili. 

Nekaj minut po pol dvanajsti, ko smo na portalu slovenskenovice.
si že objavili vročo novico iz prostorov sodišča, da je zakon padel, smo 
lahko na 3. programu nacionalne televizije še kar spremljali razpredanja 
poslancev in poslank različnih političnih barv na to temo. Po uradni 
objavi so govorci nadaljevali z vnaprej napisanimi govori, v času raz-
glasitve pa je imel besedo poslanec NSi Jože Horvat. Opozoril je, da je 

vlada dobila popravni izpit.
Takoj za njim je Branko Grims (SDS) dejal, da gre pri odločitvi ustav-

nega sodišča za popolno nezaupanje vladi Alenke Bratušek. Dodal je, 
da ozadja koaliciji pri tem ni treba iskati. Je pa spomnil, da je zakon o 
davku na nepremičnine pomemben del proračuna, nanj pa je premierka 
vezala zaupnico.

Nato ga je predsedujoči Janko Veber (SD) prekinil in opomnil, da 
teče beseda o amandmaju in da o (ne)zaupnici vlade ni govor. Grims 
je nato ‘gospodu Vebru’ predlagal, da bi bil čas, da se vzame čas in se 
potrdijo amandmaji opozicije.

Alenka Jeraj (SDS) je poslance pozvala, da se vprašajo, »kaj res 
delamo«. Kot je pristavila, se je vlada za nepremičninsko zakonodajo 
odločila le zato, da bi zapolnila proračun, ne pa zato, da bi uredila zadeve. 
»Vladni avion se je očitno zaletel v steno,« je dodala.

»Zakon o davku nepremičnin, Uradni list Republike Slovenije, številka 191/13 se razveljavi.«
Ta uradna izjava predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Miroslava Mozetiča, v petek, 28. marca 2014 ob 11:30 dopoldne, je pokopala 

ogabni poskus sedanje slovenske vlade, da bi dodatno obdavčila predvsem tiste, ki so si z velikim naporom in pritrgovanjem zgradili skromna domovanja 
ali drago kupili stanovanja, v katerih žive.

Poleg tega je to tudi klofuta sedanji vladi pod predsedstvom Alenke Bratušek, saj finančnega poloma Slovenije, v katero ga je spravila zapravljiva 
Pahorjeva vlada v letih 2008-2001 (morala je pred iztekom mandata odstopiti), ni znala reševati drugače, kot z nakladanjem vedno novih in novih 
davkov. Večina denarja je šla v sanacijo bank, s katero rešujejo naložbe komunističnih tajkunov, njihove dolgove pa morajo plačevati vsi davkoplačevalci.

Toda padec tega davka je samo vrh ledene gore nesposobnosti in pokvarjenosti sedanje slovenske vlade. Ne le, da Bratuškova nima nobenega 
načrta niti vizije, kako reševati gospodarsko krizo. Na oblast je prišla, ko so komunisti iz ozadja inscenirali proteste proti Janševi vladi, ker so se bali 
razkrinkanja svojih manipulacij, s katerimi so ropali slovensko gospodarstvo. Slovenski tisk zdaj že kar odkrito navaja imena: Kučan in njegov Forum 
21, bivši slovenski šef Udbe Janez Zemljarič in še kdo. Nastavili so vlado Bratuškove, ki ni drugega kot marionetna predsednica, saj je zgolj lutka, ki jo 
dirigirajo iz ozadja. Vse pa kaže, da se svoje sramotne vloge niti ne zaveda. Načrte Janševe vlade za reševanje iz krize, proti katerim je prej kričala na ves 
glas, je pred letom dni enostavno posvojila (ukradla), izvaja pa jih tako, da povzroča še večjo škodo, saj je njena prva naloga ščititi roparske komuniste, 
ki na tihem vladajo Sloveniji. Kljub temu, da so ljudje vedno bolj revni, da število nezaposlenih nezadržno raste, se na vse kraje baha s uspehi, ki jih 
ni nikjer videti, razen v njeni ošabni fantaziji. Krivdo za polomijo pa hoče naprtiti Janezu Janši, kar je tipična komunistična strategija – nikoli krivi. 
Krivec je vedno sovražnik: če ni zunanjega, si je treba izmisliti notranjega, pa naj bo to politična opozicija ali pa katoliška Cerkev. Le verjame ji nihče več.

Ministri se menjajo na tekočem traku – eni zaradi škandalov, drugi zaradi pritiskov iz ozadja. Čudno, da ni tudi tega kriv Janša!
Koliko je vredna sedanja vlada in parlament, pa pokaže poročilo, ki je bilo istega dne, kot je nepremičninski zakon padel, objavljeno v Slovenskih 

novicah pod naslovom “Farsa  – zakon je že padel, poslanci pa razpredali dalje”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

KLOFUTA IZKORIŠČEVALSKI VLADI
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Dvajsetega marca je prva obletnica vlade Bratuškove, 
pod katero se je Slovenija spremenila v smrdljivo greznico. 
Gre za najslabšo, najbolj neverodostojno, najbolj aferaško, 
najbolj umazano, nazadnjaško in hujskaško vlado v zgodovini 
Slovenije.

Prebivalce Slovenije nenehno davi z višjimi davki in prispevki, 
zaradi njene nesposobnosti brezposelnost dosega rekordne vrednosti. 
Slovenijo je zadolžila do groba in nam ukradla prihodnost, vendar je 
premierka v svoji samovšečnosti kljub temu prepričana, da vlada super. 
Ali vsaj bolje kot Janša. Čeprav je ukradla program Janševe vlade in 
priznala, da ga je pač ukradla, ker da ni imela časa in je morala z njim 
nadaljevati. Zakaj ga je potem vseskozi blokirala v letu 2012 in Slovenijo 
zaradi zamujenih ukrepov potisnila še bolj v brezno? S krajo Janševega 
programa je hkrati priznala, da je Jankovićev program, s katerim je PS 
zmagala na volitvah 2011, manj vreden od toaletnega papirja.

Ni naključje, da se ob obletnici vlade Bratuškove spet ukvarjamo z 
novo afero KPK. Brez KPK ne bi bilo Bratuškove, saj ni postala premi-
erka na volitvah, ampak je bila politično kadrirana in se je na stolček 
zavihtela ravno zaradi poročila KPK o Jankoviću in Janši. Premierka, ki 
jo dominant ni mediji hvalijo kot hrabro, je v resnici strahopetka brez 
legitimnosti, saj si ne upa kandidirati niti za predsednico PS, ker bi izgu-
bila. Zato nas ne preseneča, da se z vsemi štirimi bori proti predčasnim 
volitvam, na katerih bi preizkusila svojo legitimnost, in govori, da bi bil 
padec vlade škodljiv. Seveda zanjo, ne za Slovenijo.

Bratuškova in njeni iz PS so v enem letu na oblasti pokazali, da so 
prvoborci brutalnega političnega kadriranja, proti kateremu so tako 
rohneli pod Janševo vlado in se proti kadriranju zavezali tudi v obeh 
koalicijskih pogodbah. To vidimo iz jasnih vzporednic med imenova-
njem G. G. Mišiča na čelo Luke Koper in Borisa Štefaneca na čelo KPK. 
Zaradi medijskega pranja možganov provladnih dominantnih medijev 
je javnost pozabila na afero ob imenovanju Mišiča. Ta ostaja na čelu 
Luke Koper, kamor je bil kadriran neposredno iz kabineta Bratuškove. 
Kakor je Štefanec en dan pred imenovanjem na čelo KPK izstopil iz PS, 
je Mišič le nekaj dni pred imenovanjem na čelo Luke Koper izstopil iz 
kabineta Bratuškove. Takrat so se v PS na čelu z Bratuškovo pretvarjali, 
da nimajo nič s tem in vso odgovornost valili na nadzornike v Sodu. 
Danes zavajajo, da niso vedeli o Štefanečevem članstvu v PS in krivdo 

valijo na predsednika Pahorja, vendar Štefaneca hkrati vneto podpirajo.
V slogu političnega aparatčika zdaj Bratuškova zahteva, naj damo 

Štefanecu priložnost. Seveda, ker je kakor ona politični kader, ki ni bil 
zgolj član PS, temveč tudi komunistične partije. To je eno in isto in edina 
pomembna referenca za PS. Čeprav nima Štefanec zaradi afere nobene 
legitimnosti, se kot Bratuškova oklepa svoje funkcije. Primer Štefanec je 
tipičen zgled delovanja vlade Bratuškove in še zlasti največje koalicijske 
stranke PS. Ti po vzoru svojega ustanovitelja in predsednika Jankovića 
niso nikoli za nič krivi ali odgovorni, ampak nenehno s prstom kažejo 
na druge. Lažejo in zavajajo, da niso vedeli, da je bil Štefanec član PS. 
Resnična dejstva so povsem drugačna: fotografija na Požareportu s 
Štefanecem v družbi z vodilnimi politiki PS; fotografija Štefaneca v 
družbi Bratuškove ob njenem obisku Pomurja avgusta 2013, objavljena 
na strani PS (24. 8. 2013); priznanje podpredsednice PS in članice izbirne 
komisije Melite Župevc, da je druge člane izbirne komisije obvestila o 
članstvu Štefaneca v PS.

Da gre za prevaro, je jasno tudi iz dejstva, da Štefanec ni izstopil 
iz PS ob prijavi na funkcijo, temveč tik pred imenovanjem. Zdaj PS in 
Štefanec nakladajo, da je članstvo v stranki njegova osebna pravica. 
Seveda, osebna pravica le za peesovce, esdejevce in njihove zaveznike 
kot nekoč za partijo. Kakor Bratuškova, ki o sebi vedno govori zgolj v 
presežnikih, državljanom pa gre zaradi nje iz dneva v dan slabše, tudi 
Štefanec zase pravi, da ima visoko stopnjo integritete. Štefanec kakopak 
ne bo odstopil s funkcije, ker je baje tako moralen. Še malo, pa ga bodo 
provladni dominantni mediji razglasili za najboljšega predsednika KPK 
v zgodovini. Sploh kakšna Tarča Špele Šipek, ki vedno zgreši tarčo.

Premierka je v enem letu pokazala najnižjo možno stopnjo poli-
tične etike, ko je zavržena dejanja, zaradi katerih volivci vedno znova 
izgubljajo zaupanje v politike in politiko, branila in jih celo postavljala 
za zgled. Strankarskega kolega Stepišnika je ob aferi in kasnejšem 
odstopu z ministrske funkcije branila, da ni storil ničesar nezakonitega, 
in ga postavila za zgled visokih standardov v politiki. Šefa PS Jankovića 
je ob ovadbi v primeru Stožice branila, češ da ni kriv, dokler ni obsojen. 
Tudi ovadenega Jakiča je Bratuškova dajala za zgled, kdaj naj odstopi 
minister, čeprav bi Jakiču morala že zdavnaj leteti glava. Celo nepo-
membnega strankarskega kolega Zanoškarja ni odslovila zaradi poročila 
KPK. Očitno je zanjo absolutna prioriteta le zaščita strankarskih kolegov, 

Marca je minilo leto dne vlade Alenke Bratušek. Medtem ko se je na vse pretege bahala s svojimi “uspehi” (žal jih vidi samo ona, pa tudi nepremič-
ninski zakon takrat še ni padel), je pa dejansko stanje Slovenije opisala dr. Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom “Leto dni v greznici Alenke Bratušek”.

že nekatere prejšnje vlade, ker to ne bi bilo popularno, pri Bratuškovi 
pa je zaradi zavoženih javnih financ postal de facto nujnost. In lahko 
nam je jasno, da bo padec davka, ki ga od nas tako zahteva Bruselj, 
spet podražil zadolževanje in da bi politična kriza Slovenijo vrnila na 
potresno območje z grožnjo bankrota. Kdo bo zato zdaj najbolj na udaru 
“popravnih ukrepov”? Javni sektor, upokojenci? Vsi, ker bodo dvignili 
DDV ali sprejeli krizni davek? Odgovorov še ni, jasno pa je, da je treba 
račun pod šifro “bolj boleče in manj pravično”, kot nam ga napoveduje 
Bratuškova zaradi lastnih zablod, zavrniti. Ker to, kar ta država počne z 
državljani, je zdavnaj prestopilo vse meje dostojnosti.

Zagotavljanje politične stabilnosti, s katero svarijo in nas iz vladnih 
komandnih sob sprašujejo, kaj je alternativa, ki države ne potisne v 
prepad, ne more biti alibi za vladno nekompetentnost, nesposobnost 
pri protikriznih potezah in odsotnost resnega vodenja. Če k temu do-
damo neobstoj konkretnih ukrepov za razvojni preobrat in dejstvo, da 
realne alternative v tej sestavi DZ ni, si mora ta oblast urgentno zastaviti 
vprašanje: ali ni čas za sestop do (novih) predčasnih volitev namesto 
uničujočega prostega teka, v katerem je nedelujoča država? Ker oblast, 
ki si privošči fiaske, kot je nepremičninski davek, in si še domišlja, da je 
nenadomestljiva, je lahko večja katastrofa od črnih scenarijev.
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Ministri so že prej odstopali (v Pahorjevi vladi več kot eden), toda v vladi Bratuškove odstopajo kar po tekočem traku, kar omenja tudi Lubej zgoraj. 
Rekord je pa – vsaj do zdaj – dosegla ministrica za zdravstvo dr. Alenka Trop Skaza, ki je ministrovala celih 28 dni. Kot vzrok odstopa je navedla pritiske 
lobijev iz ozadja, ni pa imela poguma, da bi navedla imena. Pa saj ni treba, ko so javno znana. Vendar ji je uspelo v teh kratkih dnevih podpisati kup 
pogodb, vrednih skoraj 6,5 milijona evrov. Kar lep uspeh ob tako kratki ministrski kilometrini! Res pa je, da bi človek kar verjel, da razlog za odstop niso 
bili samo pritiski iz ozadnja, ampak celo grožnje njej in družini. Če pomislimo, da se je partija, ki iz ozadja še vedno uveljavlja svoje zahteve, desetletja 
vzdrževala na oblasti s pomočjo udbaškega nasilja, se te grožnje ne le zdijo verjetne, ampak tudi o njihovem viru ni treba kaj dosti ugibati – kamorkoli 

Res žalosten teden za prvo Alenko v državi! Vse je steklo kot po 
maslu, potem pa šok za šokom. Najprej je šla dr. Alenka, ki se je lepo 
ujela v vladnem tropu, nato pa še hladen tuš ustavnih sodnikov!

Osemindvajset nepozabnih dni je bila ministrica za zdravje. Alenka 
Trop Skaza je bila preveč ekstravagantna, pa ne samo po oblačenju, da 
bi lahko v tej slovenski sivini povprečja na ministrski funkciji preživela 
dlje. Še v družini so ji obrnili hrbet.

Neusmiljeni Smiljan
Pred imenovanjem je povedala, da je moža Smiljana nagovorila, 

da začne razmišljati o odprodaji deleža v podjetju, ki se je napajalo s 
posli v zdravstvu. Ni se je usmilil. Kot najbolj hrabra ministrica do zdaj 
je hotela ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa so ji načrte s 
pritlehnimi napadi skazile zavarovalnice.

Pa kako pridna je bila pri podpisovanju pogodb! V pičlih 28 dneh jih 
je podpisala kar osem v skupni vrednosti 6,3 milijona evrov.

Nevoščljivi Karl in zlobni Igor
Namesto hvaležnosti, ker se je žrtvovala za državo, je bila dr. Alenka 

deležna hudih napadov medijev, pritiskov lobistov vseh vrst, da ne 
omenjamo nevoščljivosti koalicijskih partnerjev, predvsem DeSUS Karla 
Erjavca, za katero smo izvedeli iz dobro obveščenih krogov.

Karl se kar ni mogel načuditi, kako dobro kandidatko je našla 
premierka po tem, ko ji je zlobni predsednik SD Igor Lukšič spodnesel 
kandidaturo nekdanjega predsednika računskega sodišča Igorja Šol-
tesa (vnuk Edvarda Kardelja!! op. ur.).

Imena nadlegovalcev pa res niso pomembna
Le kdo bi lahko predvidel takšno količino slabe energije, metanja 

polen pod noge, tabloidnega pristopa medijev, pritiskov z vseh vetrov 
in napadov kapitalskih elit? Nihče! Prav je, da se je umaknila in iskreno 
priznala: “Mislila sem, da zdržim več.” In še potem, ko je odstopila, ji 
mediji niso dali miru in so jo vsi gnjavili, da naj razkrije imena nadle-
govalcev vseh vrst. Kot da je to pomembno!

Solzica, morda dve
Tudi prva Alenka v državi je lahko po odstopu le skomignila z rameni. 

Po naših informacijah je, preden je stopila pred kamere, potočila solzico, 
morda tudi dve, nato pa je novinarjem upravičeno zabrusila, da so tudi 
oni krivi za to, da je dr. Alenka morala oditi. A premierka se ne bo predala, 

tudi za ceno še kakšnega odstopa bo razčistila z anomalijami v zdravstvu.
Le nekaj dni po odstopu Trop Skazove je sledil še šok z vrha pravo-

sodne veje oblasti. Kako so lahko ustavni sodniki spregledali, da je bil 
nepremičninski zakon popolnoma v redu in da je težava pravzaprav v 
zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki ga je sprejela vlada 
Janeza Janše?

V desno ukrivljeni ustavni sodniki
Še davčne stopnje za različne nepremičnine so poenotili, a so 

ustavni sodniki, očitno naklonjeni opoziciji in ukrivljeni v desno, zakon 
razveljavili. Kdo bi pričakoval očitni populizem od institucije, ki naj bi bila 
nevtralna in ne bi smela popuščati pod pritiski politike in pričakovanji 
ljudi, ki bi seveda plačevali čim nižje davke?

Prvi Alenki bi bilo najlažje, da bi se posula s pepelom in priznala 
domnevno krivdo, ljudje pa bi ji sčasoma oprostili, saj višjega davka 
tako ali tako ne bo. A hrabra premierka je iskreno povedala – krivi so 
drugi, mi samo popravljamo, kar se popraviti da, potem pa nas kaznuje 
še ustavno sodišče.

Sajenje rožic in sončna pripeka
Zdi se, da je predsednica vlade vse bolj osamljena. Še predsedniki 

poslanskih skupin koalicijskih strank ji ne pomagajo kaj dosti. Medtem 
ko je ona na vladnem obisku na Gorenjskem pošteno povedala, da bodo 
nadomestne rešitve zaradi izpada prihodkov od nepremičninskega 
davka bistveno bolj boleče in za državljane manj pravične, so štirje 
koalicijski mušketirji sadili rožice in hiteli pojasnjevati, da ni panike.

»Zunaj še vedno sije sonce in Slovenija zaradi odločbe ustavnega 
sodišča ni propadla,« je recimo dejal socialdemokrat Matjaž Han. 
Pozitivec Jani Möderndorfer je zamahnil z roko – ah, dajte no, saj 
gre samo za dva odstotka prihodkov državnega proračuna.

Ptički v jesenskem gnezdu
Desusovec Franc Jurša je lagodno pristavil, da ne sme biti bolečih 

posegov v socialne transferje in pokojnine, državljanski liberalec Rihard 
Braniselj pa, da je tisti, ki navija za višje davke, nedostojen.

No, oddahnili smo si, ko so vsi v en glas začivkali, da pomlad koalicije 
ne bo odnesla in da bodo v skupnem gnezdu do prihodnje jeseni. Saj ne, da 
bi bili oboževalci teh štirih ptičkov. Bolj nas pomirja dejstvo, da nad gnez-
dom bedi prva Alenka, absolutno najboljša premierka, kar smo jih imeli.

Stvari so prišle že tako daleč, da se celo resni portali na internetu iz sedanje slovenske vlade odkrito norčujejo. Tako je Gašper Lubej v kolumni 
Satirikon na portalu siol.net objavil članek z naslovom “Jočemo z Alenko: odhajajo najboljši, ona ostaja sama”.

ki jih ob aferah in zavrženih dejanjih vedno hvali in brani.
Pod Bratuškovo je Slovenija dočakala najslabše leto po osamosvo-

jitvi. Namesto v prihodnost se zaradi Bratuškove in PS država nenehno 
vrača v preteklost z rekordnim zadolževanjem, kot tudi moralno zaradi 

oživljanja najbolj zavrženih partijskih praks, ki smo jih leta 1991 vrgli 
na smetišče zgodovine. Slovenija ni več dežela prihodnosti, ampak smr-
dljiva greznica preteklosti. Zato lahko le upamo, da se do dokončnega 
propada vlade Bratuškove ne bomo vsi zadušili.
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Če ste jezni, vas razumem. Tudi jaz sem. Z vsakim dnem bolj. V meni 
narašča srd, ki me hoče obvladati, si me podrediti. Zvita je, ta moja jeza. 
Zjutraj se potuhne, tudi čez dan se skriva in čaka do večera, ko nenadoma 
skoči iz televizijskega ekrana in začne svoj diabolični ples okoli mene.

Proti tej jezi, ki si želi podrediti človekovo razsodnost, se ne moreš 
boriti, temveč se ji lahko samo prepustiš, izkoristiš njeno silo za lastno 
aktivnost. Že pred leti sem na tem mestu pisal o fenomenu žensk v 
Teheranu, ki gredo na terase svojih stanovanj, ko se večeri, in se tam 
derejo v nebo... Veter odnaša njihove presunljive krike v daljavo; bole-
čino, frustracije, jezo, žalost preprosto izkričijo. Pustijo, da izbruhnejo 
iz njihovih teles in potem jim je bolje.

I.
Če imate vsega dovolj in bi radi pobegnili iz podalpske umobolnice, 

vas prav tako razumem. Tudi jaz bi. O tem sem že razmišljal. Večkrat. Toda 
na koncu in vedno znova sem prihajal do enega in istega zaključka: zakaj 

bi morali kapitulirati in se umikati mi, ki nismo nikomur nič naredili; 
ki nismo okradli davkoplačevalcev, se lagali, zavajali javnost, spravljali 
podjetja v stečaj ali poneverjali uradnih dokumentov?!

Zakaj bi bežal nekdo, ki je žrtev negativne selekcije v bolnem okolju 
in ki v življenju še ni delal v javnem sektorju? Zakaj bi priznal poraz tisti, 
ki mu nikoli ni bilo nič podarjeno in za katerega je patetična slovenska 
politika zgolj ekonomsko-propagandna transmisija ene in iste tovari-
šije? Lahko kdo najde en sam prepričljiv argument v škodo takšnega 
posameznika, ki ga je izvrglo kolesje negativne selekcije, ker je v njem 
prepoznalo moteč element?

Takšen posameznik je dragocen. Vreden je več kot ducat privilegira-
nih javnih uslužbencev, za katere je plača ustavna kategorija, delovno 
razmerje pa neodtujljiva in dosmrtna človekova pravica. Če kdo samo 
podvomi v to, ga ekstremistični levičarski establishment takoj razglasi 
za neoliberalno svinjo.

Poglavje zase je odstop predsednika in podpredsednika Komisije za preprečevanje korupcije in imenovanje naslednikov. Iz delovanja te Komisije 
je jasno, da je samo orodje za onemogočenje nasprotnikov komunistov, ki hočejo za vsako ceno ostati na oblasti v ozadju. Da pa so na mesto novega 
predsednika podtaknili predsedniku republike imenovanje doslej čisto neznanega odvetnika iz Murske Sobote, Borisa Štefaneca, ki ni predložil nobenih 
dokazil o strokovni usposobljenosti, ne zna nobenega tujega jezika in je vizijo svojega bodočega delovanja popisal v štirih kratkih točkah na enem 
samem listu papirja. Dovolj je, da je bil nekoč član Partije in da je pripadal stranki Pozitivne Slovenije (uradno Jankovićeve, v resnici pa Kučanove izpo-
stave). Vendar o tem kdaj drugič, ko se bodo pojavile prve “cvetke” njegovega delovanje. Kot značilno naj bo omenjeno le, da sta oba novo imenovana 
podpredsednika odstopila še pred nastopom službe.

Končno sodbo o sedanjem stanju pa prepuščam Dejanu Steinbuchu, ki jo je objavil v Financah pod naslovom “Sveta jeza”.

Ministrica za zdravje je točno po mesecu dni od imenovanja odsto-
pila. Menda zaradi spoznanja, da zdravstvene politike že dolgo ne vodi 
več vlada, ampak lobiji in korupcijske mreže, ki pa jih ni želela imenovati.

Verjetno je ministrica odšla tudi zaradi izgubljenih milijonskih 
poslov svojega moža z državo. Premierka je ministričin odstop sprejela, 
ne da bi ji izstavila račun za stroške, ki jih je gospa v zlatu in krznu v 
enem mesecu s svojimi potezami povzročila.

Gospa premierka se tudi ni spotaknila ob ministričine navedbe 
o korupciji, ki izčrpava slovensko zdravstvo. Boj proti korupciji pač ni 
vladna prioriteta, kar med drugim dokazuje izbor novega senata proti-
korupcijske komisije, še bolj pa toleranca do tajnih bančnih dosjejev, ki 
jih banke skrivajo pred javnostjo, saj bi razkritje med drugim pokazalo, 
da so v spisih imena množice pomembnih državljanov, ki jim najetih 
posojil ne bo treba nikoli odplačati. Vlada dosledno ščiti interese poli-
tične in drugih elit že od samih začetkov tranzicije, ki jim je v 90. letih 
omogočila finančni vzpon in jih v ta namen oprostila davkov.

Zdaj se je odločila še za nov korak: pripravljen je program legalizacije 
črnih gradenj, pred tem pa jim je znižala davek na nezasedene vile, 
stanovanja in vikende. Na dan so prišli tudi podatki o dodelitvi “socialnih” 
stanovanj privilegiranim izbrancem, ki že tako ali tako posedujejo po 
nekaj hiš in stanovanj, a njihova požrtnost nima meja.

In medtem ko se elite, skupaj s političnim razredom, redijo in šopirijo 
ter se bohotijo ministrstva z množicami neučinkovitih uslužbencev in 

preštevilnimi dobro plačanimi uradi in direktorati, sestavljenimi iz ljudi 
s strankarskimi izkaznicami, nekaj sto tisoč državljanov ne ve, kako 
bodo preživeli do naslednje pokojnine, plačice ali socialne podpore, ob 
vsem tem pa se jim napovedujejo nove podražitve osnovnih stvari, tudi 
vode z groteskno dajatvijo za odtok deževnice z njihovih streh. Zgodba 
o uspehu se je izrodila v zgodbo o polovici državljanov, ki so obogateli 
na račun tistih, ki so ostali brez vsega, tudi brez služb. Politična elita 
je izgubila stik z realnostjo, ukvarja se samo še sama s seboj, z nikoli 
končanimi kadrovskimi eksperimenti, sprejemanjem množice nepre-
mišljenih zakonov in s svojimi osebnimi koristmi.

Na spletu kroži posnetek iz Tuzle, na katerem učiteljica Šeherezada 
Delić oblastni garnituri z izjemnim pogumom v obraz pove, da so gnoj, 
ki so za svoj blagor uničili in prodali vse ter izdali zaupanje ljudstva, za 
kar jih mora biti sram. Naše šeherezade so do oblastnikov prizanesljive, 
celo več, spet jih bodo volile, v iracionalnem upanju, da bodo vendarle 
izpolnili obljube, ki jih trosijo iz mandata v mandat.

Slovenski zunanji dolg bo vsak čas znašal 28 milijard evrov. Bistve-
no več, kot je v osemdesetih letih znašal dolg rajnke Jugoslavije, kar 
je bil med drugim eden izmed vzrokov za njen razpad. Tega denarja 
Jugoslavija ni nikoli vrnila, tudi mi ga ne bomo, ker ga niti teoretično 
ne moremo vrniti.

Pomlad je, država pa je pred razpadom. Ljudje bodo za velikonočne 
praznike jedli potico. Za kruh mnogi nimajo več.

pljuneš, povsod se pojavijo ista imena “stricev iz ozadja”.
Nekaj komentarja o tem ministričnem odstopu je napisal Lado Ambrožič v svoji kolumni na MMC in mu dal nasl “Agonija”.
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K temu nimam drugih pripomb kot le željo, da bi pokrovko s slovenskega ekonom-lonca odneslo čimprej, z njo pa tudi ves gnoj prejšnjega komu-
nističnega režima. Res se zdi, da se večini Slovencev še vedno godi preveč dobro  vsaj tako je soditi po tem, kako mirno in tiho sprejemajo vse nove 
zakone, s katerimi jim ta roparska vlada zmanjšuje dohodke in pokojnine, kako mnogi niti za kruh nimajo več, in kako ostanki komunistov brez sramu 
ropajo še naprej ne le z blagoslovom, ampak celo s podporo vlade. Ali bo treba res čakati, da bodo ti roparji Slovenijo ogulili do kosti? Kaj bodo dobile 
v roke generacije prihodnosti? Slovenski narod je bil dolgo v nevarnosti, da ga požro Nemci in nato Balkan – ali ga bodo zdaj požrli domači roparji?

Zato je dragoceni posameznik jezen, ko gleda, kako so njegovo 
generacijo oropali možnosti normalne kariere in dostojnega življenja. 
Senca negotovosti in strahu pred prihodnostjo se splazi v njegovo življe-
nje, v odnose s prijatelji, v partnersko razmerje. Dileme so hude: kako si 
predstavljati družinsko življenje, kako v obubožani državi poskrbeti za 
blagostanje bodočih otrok? Strah pred kolapsom družinske ekonomije 
lahko postopno zastrupi nekdaj idilične medčloveške, partnerske od-
nose. Koliko ljudi danes trpi zaradi socialne stiske, koliko brezizhodnih 
situacij se je že končalo v samomorih, koliko se jih še bo?!

Gledam frfotajoče ministrice enodnevnice, anemične ministre po 
sili razmer in se sprašujem, v katerem svetu živijo. Morda v tistem kot 
zidarski faraon, ki se bo zaradi domnevne psihične in fizične dotrajanosti 
uspel izogniti zaporu, čeprav ga videvajo, kako prihaja na sproščujočo 
masažo pri fizioterapevtki. »All the world’s a stage, and all the men 
and women merely players – ves svet je gledališki oder, možje in žene 
so samo igralci«, je zapisal William Shakespeare, ta stari poznavalec 
človeške preračunljivosti in nizkotnosti.

II.
Obvladovati jezo, jo pretvoriti v kreativno energijo. To naj bo naš moto. 

Kajti drugače bomo zabredli v strahotne dileme in posledično tudi v težave. 
V Sloveniji je namreč zaenkrat premalo jeznih ljudi, ki bi predstavljali 
kritično maso, potrebno za revolt. Živelj je na splošno preveč introvertiran, 
sprijaznjen z usodo in benevolenten, da bi bil zmožen jezo v sebi usmeriti 
v nek konstruktivni cilj. Alkohol in družinsko nasilje sta najbolj konkretni in 
brutalni posledici družbenega nezadovoljstva, ki ga prislovično kastrirani 
slovenski dedec ni sposoben usmeriti izven svojega intimnega družinskega 
kroga. In zato – namesto da bi šel na ulice, vzel kol v roke in zahteval konec 
razbojniške kleptokracije, ki je oplenila Slovenijo! – svojo nemoč zdravi z 
alkoholom, jezo pa usmerja na žensko in otroke.

Jeza je strašen strup. Kdor je ne obvlada in izbruha iz sebe, postane 
zagrenjen in poln sovraštva. Najprej zasovraži sebe, svojo šibkost, potem 
ljudi okoli sebe in na koncu ves svet. V deželi, kjer je strupa v izobilju, 
mora biti človek previden, da ga ne preplavijo negativna čustva, ko dan 
za dnem doživlja poniževanje, ki mu ga namenja oblast.

Ste že kje videli, da bi kot iz škatlice urejena, bogata ministrica po 
mesecu dni ministrovanja, potem ko je podpisala za nekaj milijonov 
evrov pogodb, nonšalantno odstopila in na poslovilnem srečanju z medi-
ji potožila, da so bili pritiski enostavno prehudi, da ni mogla več zdržati? 
Ste že slišali, da bi predstojnik komisije, ki naj bi preganjala korupcijo, 
predvsem pa enega konkretnega premiera in župana, kmalu po svojem 
škandaloznem imenovanju mirno priznal, da ne govori nobenega tujega 
jezika in da s tem ni prav nič narobe, saj obstajajo prevajalci?

Se tudi vam zdi, da nas ima nekdo za norca? Kaj pa če nas oblastna 
nomenklatura zgolj odkrito prezira? Konec koncev nas dnevno polivajo 
z gnojnico, nam kradejo denar iz denarnic in se ob tem smehljajo, kajti 

komu pa ne bi šlo na smeh ob takšnih bebčkih, ki že leta in leta zgolj 
nemočno performans NSK, pač pa zaključek, veliki finale naše tranzicije. 
Kapitalizem je zgolj izgovor za ohranitev status quo.

In da, mediji so tisti, ki izvajajo pritiske, včasih celo linč, s čemer 
onemogočajo pošteno in prizadevno delo posameznic in posamezni-
kov, ki so nesebično prevzeli nase breme javne funkcije. Kot denimo 
minister Ciril Metod Dragonja. Brat je le brat, heroji našega časa pa se 
bodo žrtvovali tudi za celoten narod, da bi naredili nekaj za skupno 
stvar. Od medijev, ki jih politika iz psov čuvajev demokracije poskuša 
degradirati v pse – in se do njih tudi tako obnaša – se pričakuje 
hvaljenje in lezenje v rit. Medij, ki ne uboga, ostane brez oglasov. In 
če ni oglasov, lastniki pokleknejo.

III.
Komaj še obvladujem svojo jezo, ko poslušam sprenevedanje mi-

nistric enodnevnic, ki poskušajo javnosti prikriti prave razloge svojega 
umika. V želodcu se mi nekaj dogaja, ko gledam poštirkane ničvredneže, 
ki jih odlikujeta bodisi nesposobnost bodisi pokvarjenost. Njihove 
odločitve vodijo koristoljubje, reševanje družinskih sorodnikov ali pa 
čisto navadno častihlepje, želja po pomembnosti in pet minut slave.

Ministrica, ki je odjokala s položaja v rekordnem času, je s prstom 
obtožujoče pokazala tja, kjer ždijo metafizični “strici iz ozadja”. Nič kaj 
izvirna poteza prikriva lastno nemoč, predvsem pa – strah. Da, za vse 
so krivi hudobni starci, z Zemljaričem na čelu, ki imajo v rokah ključne 
vzvode v slovenskem zdravstvu. Tudi če to ne drži povsem, je zgodba 
dovolj prepričljiva, da je ponarodela. Tale gospod mora neznansko 
uživati, ko je pri svojih petinosemdesetih vplivnejši in močnejši kot je 
bil kdajkoli prej. Moč je najmočnejši afrodiziak, bi rekel Henry Kissinger.

Ko riba smrdi pri glavi, zaudarjajo tudi drugi deli telesa. V zgodovini 
Slovenije še ni bilo tako nadutih, nesposobnih in nekultiviranih vodstve-
nih kadrov v javni upravi in državnih podjetjih, kakršne imamo danes! 
Slabi vzgledi pač vlečejo. Toda to je zgolj posledica razmer, v katerih 
živimo v Belorusiji, Rusiji, Azerbajdžanu, Kazahstanu ali Turkmenistanu. 
Naš “Slovenistan” je prispodoba Evrope, razlike s Srednjo Azijo so bolj 
kot ne konceptualne; pri nas, denimo nimamo nevladnih organizacij, 
katerih članom bi lomili roke v zapornih, jih preventivno pretepali in jih 
zakonsko definirali kot tuje agente. Pri nas tudi ni takšne nerazumne 
opozicije, ki bi zahtevala represivne ukrepe, pa tudi novinarjev ne ubijajo 
s streli v tilnik kot v Rusiji. Obstaja daleč bolj prefinjena metoda za od-
stranitev neprijetnih žurnalistov; zapreš jim vsa vrata in s tem tudi usta.

Jeze in hrepenenje po svobodi sta trdoživa. Oblastna nomenklatura 
lahko še tako manipulira z javnim mnenjem, zatira neodvisne medije 
in ponižuje ljudstvo, ne more pa ubiti hotenja po boljši in pravičnejši 
družbi, do katere pelje neizbežen revolt. Samo vprašanje časa je, kdaj 
bo jeza premagala strah in bo pritisk odnesel pokrovko s slovenskega 
ekonom-lonca.



MAJ – AM – 2014160

Nekje	sem	bral,	da	ni	nič	težjega,	kakor	prenesti	
dolgo	vrsto	prijetnih	dni.	Mislim,	da	to	ni	res.	Gotovo	
je	še	teže	prenesti	dolgo	vrsto	neprijetnih	dni.	Res	
je,	da	se	človek	naveliča	pojedin,	ki	se	vrste	dan	za	
dnevom,	da	nima	niti	časa	lačen	biti.	Še	hitreje	se	
pa	naveliča	dan	na	dan	lakoto	trpeti.	Toda,	najbrž	
je	hotel	tisti,	ki	je	zapisal	besede	o	prijetnih	dne-
vih,	poudariti	to,	kar	trdi	latinski	pregovor:	variatio	
delectat.
Na	nekem	izletu	sem	si	ogledal	z	deklicami	tovar-

no	“Peko”.	Tam	smo	videli	delavca,	ki	ni	imel	drugega	
dela,	kakor	da	je	rezal	podplate.	Vse	njegovo	delo	je	
tičalo	v	tem,	da	je	vtaknil	kos	usnja	v	stroj,	iz	kate-
rega	so	potem	odleteli	urezani	podplati.	In	to	dela	
mož	dan	na	dan,	mesec	za	mesecem,	leto	za	letom.	
Pri	takem	delu	mora	človek	tako	rekoč	sam	postati	
stroj.	Vse	delo	opravlja	mehanično,	ne	da	bi	zraven	
mislil,	brez	zanimanja,	brez	veselja.	Enoličnost	ubija.
Pedagog	se	pa	res	ne	more	pritoževati	čez	eno-

ličnost	svojega	dela.	Za	to	skrbi	predvsem	mladina,	
potem	pa	tudi	razni	reformatorji	in	deformatorji,	ki	
se	vtikajo	v	njegovo	delo.	Ako	bi	bila	vsaka	spre-
memba	vir	veselja,	potem	bi	bila	učiteljska	služba	
kar	prepojena	z	veseljem.
Jaz	sem	imel	na	šentjakobski	šoli	toliko	spremem-

be	v	svojem	delu,	da	mi	je	bilo	včasih	že	nerodno.	
Poučeval	sem	v	vseh	razredih,	ki	jih	je	bilo	18.	In	
to	so	bili	res	razredi,	ki	jih	je	bilo	lepo	pogledati.	V	
vsakem	je	sedelo	nad	60	deklic,	v	nekaterih	celo	nad	
70.	Učni	uspehi	pa	navzlic	tolikemu	številu	niso	bili	
nič	slabši,	če	ne	celo	boljši	kakor	dandanes	v	razre-
dih,	v	katerih	se	učenke	z	učiteljico	vred	dolgočasijo,	
ker	jih	je	še	za	nagajanje	premalo.
Meni	so	delali,	vsaj	v	prvih	tednih,	največ	pregla-

vic	otroci	v	prvem	razredu.	Uhajali	mi	sicer	niso	več	
kakor	svoje	dni	prvo	šolsko	uro	v	Postojni.	Trajalo	
pa	je	le	precej	časa,	preden	smo	se	med	seboj	spo-
znali.	Nekatere	deklice	so	postale	hitro	zaupljive	ter	
mi	rade	odgovarjale.	Bilo	jih	je	pa	vsako	leto	nekaj	
vmes,	ki	so	več	tednov	trdovratno	molčale.	Sedele	
so	v	klopeh	kakor	kipi	ter	se	najbolje	počutile,	če	
sem	jih	pustil	v	miru.
»Ali	se	že	znaš	pokrižati?«	sem	vprašal	neko	uro	

Danico,	ki	je	imela	med	odmorom	glavno	besedo	v	
svoji	bližnji	okolici.
»Ne.«
»Zakaj	te	pa	niso	doma	naučili?«
»Ne	znajo.«
»Kaj	pri	vas	nič	ne	molite?«
»Prav	nič.	Ne	zna	nobeden	moliti.«
Pri	vsakem	odgovoru	je	takoj	sedla	ter	s	tem	jasno	

izrazila	željo,	da	bi	bil	najin	razgovor	hitro	končan.
Takoj	naslednjo	uro	sem	v	tretjem	razredu	prijel	

njeno sestro.

»Polda,	zakaj	pa	ne	naučiš	Danice	križa?«
»Saj	sem	jo	učila,	pa	se	ga	noče	naučiti.	Vedno	

pravi,	da	se	nima	za	kateheta	nič	učiti.«
»Danica	je	rekla,	da	pri	vas	doma	sploh	nihče	ne	

zna	moliti.«
Tu	se	Polda	spusti	v	jok,	zlasti	še,	ker	se	je	ves	raz

red	zgrozil	nad	“brezbožno”	družino,	ki	ne	zna	moliti.
»Danica	laže.	Vsak	večer	molimo	skupaj.	Danica	

se	pa	niti	ne	oglasi.	Mama	jo	je	že	nabila,	pa	nič	ne	
pomaga.«
Otrok	je	očividno	uganjal	“pasivno	resistenco”,	ki	

je	bila	pa	čez	nekaj	tednov	zlomljena,	in	Danica	se	
je	med	letom	temeljito	poboljšala.
Sicer	se	pa	ne	zgodi	tako	redko,	da	se	začetniki	

upirajo	učenju.
Malo	Vlasto	je	učiteljica	zatožila	mami,	da	kaže	

premalo	zanimanja	za	računstvo.	Doma	so	jo	zato	
poklicali	na	odgovor.	Vlasta	je	pa	odločno	izjavila:
»Jaz	se	že	ne	bom	učila	tistih	neumnih	kljuk.	Pa	

še	vsaka	je	drugačna!«
Čez	nekaj	tednov	se	je	tudi	Vlasta	sprijaznila	s	

“kljukami”.
Jako	dobro	mi	je	ostala	v	spominu	Cenka,	prav	

zato,	ker	se	tak	tip	učenke	nikdar	več	ni	ponovil.	
Imela	je	sestro	v	4.	razredu,	ki	je	morala	prvi	teden	
poleg	nje	sedeti,	da	je	ostala	v	šoli.	Pri	meni	se	celo	
četrtletje	niti	toliko	ni	oglasila,	da	bi	vedel,	kakšen	
glas	ima.
Nekega	dne	zapazim,	kako	je	zavidljivo	gledala	

druge	deklice,	ki	so	dobile	podobice.
»Če	obljubiš,	da	se	boš	naučila	očenaš,	jo	tudi	

tebi	dam,«	ji	pravim	prijazno.
Cenka	je	že	stegnila	roko,	pa	 jo	 je	hitro	zopet	

umaknila.	Bila	je	tako	trdovratna	da	tudi	za	podo-
bico	ni	hotela	prelomiti	molčečnosti.	Po	Miklavžu	je	
začela	pa	naenkrat	odgovarjati.	Kakor	sem	pozneje	
zvedel,	 jo	 je	parkelj	že	 imel	v	košu	ter	 jo	 je	šele	
potem	izpustil,	ko	je	sveto	obljubila,	da	ne	bo	v	šoli	
nič	več	trmasta.
Da,	Miklavž	in	parkelj	sta	v	vzgoji	malih	važna	

činitelja,	tudi	pri	abecedarjih,	ki	še	vanju	verujejo.	
Sicer	smo	pri	nauku	o	angelih	Miklavževo	spremstvo	
razkrinkali,	njegove	posvečene	osebe	se	pa	nismo	
dotaknili.
Pričel	sem	s	tem,	da	sem	vprašal	otroke,	če	so	

videli	že	kakšnega	angela.	Seveda	so	jih	videli,	naj-
več	v	Unionu	in	v	Narodnem	domu.	Ko	sem	vprašal,	
če	so	bili	to	pravi	angeli,	se	je	vselej	katera	oglasila,	
da niso.
»To	so	le	preoblečene	punčke.«
Zanimivo	je	bilo,	kakšne	obraze	so	pri	tem	dru-

ge	 deklice	 naredile.	 Nekatere	 so	 se	 pomenljivo	
nasmehnile,	češ	saj	vemo,	kako	je.	Druge	so	bile	
žalostne,	ker	niso	videle	pravih	angelov.	Bile	so	pa	
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tudi	vmes	take,	ki	so	se	za	njihovo	pristnost	ogor-
čeno	potegnile.
»Ni	res,«	je	trdila	mala	Tilka,	vsa	rdeča	v	obraz,	

»jaz	pa	vem,	da	so	to	zaresni	angeli.	Saj	mi	je	mama	
rekla.«
Jaz	sem	seveda	pritrdil	tistim,	ki	so	izjavile,	da	so	

“Miklavževi	angeli”	preoblečene	punčke.
Pri	neki	 taki	priliki	 se	 je	v	zadnji	klopi	oglasila	

Pepca,	ki	je	v	razboritosti,	čeprav	ne	v	znanju,	nad-
kriljevala	druge:
»Saj	sv.	Miklavž	tudi	ni	pravi.«
Tega	vprašanja	pa	nisem	pustil	razmotrivati,	ker	

nismo	še	prišli	do	–	svetnikov.	Zadovoljili	smo	se	s	
spoznanjem,	da	so	vsi	angeli,	dobri	in	hudobni,	du-
hovi.	Večinoma	so	pa	otroci	do	nastopa	sv.	Miklavža	
na	to	že	pozabili.
Ko	pridem	nekega	popoldneva	v	šolo,	so	me	otroci	

sprejeli	s	presenetljivo	novico,	da	je	“Mari	parkelj	
pisal”.	Nesrečnica	je	sedela	vsa	strta	v	klopi	ter	se	
grdo	držala.
»Ali	ti	je	res	parkelj	pisal?«
»Res.«
»No,	pa	pokaži!
»Pismo	je	vse	osmojeno,«	si	mi	uslužno	razložile	

druge	deklice.	»Prišlo	je	gotovo	naravnost	iz	pekla.«
In	res	je	bilo	precej	osmojeno,	pismo	in	ovitek.	

Glasilo	se	je	pa	takole:
»Draga	Mara!	Zvedel	sem,	da	si	jako	poredna,	da	

se	nočeš	učiti	in	da	ne	ubogaš.	Če	se	ne	poboljšaš,	
pridem	s	sv.	Miklavžem	ter	te	odpeljem	s	seboj	v	
pekel.	Te	najlepše	pozdravlja	tvoj	Parkelj.«
»Sedaj	se	pa	tako	boji,«	je	rekla	njena	prijateljica	

Ida,	»in	pravi,	da	se	bo	pod	posteljo	skrila,	kadar	bo	
prišel	sv.	Miklavž.«
»Pa	se	ne	bom,«	je	oživela	sedaj	Mara.	»Papa	je	

rekel,	da	ne	bo	dovolil,	da	bi	me	parkelj	vzel,	če	bom	
pridna.	In	sedaj	sem	bila	že	tri	dni	pridna.«
Otroci	so	gladko	pozabili,	kaj	smo	govorili	o	du-

hovnosti	nebeških	 in	peklenskih	duhov,	prav	tako	
tudi	 na	 preoblečene	 punčke,	 ali	 pa	 so	 le	 vero	 v	
parkeljne	ohranili.
Včasih,	zlasti	v	prvih	letih	svojega	službovanja,	

sem	šele	pri	ponavljanju	spoznal,	da	nisem	kakega	
pojma	zadosti	jasno	razložil.	Tako	se	mi	je	na	primer	
zgodilo	pri	zgodbi	o	Lazarjevem	obujenju.
Preden	sem	začel	o	tem	govoriti,	sem	deklicam	

najprej	pojasnil	pojma	“brat”	in	“sestra”.	Take	male	
abecedarice	nimajo	namreč	doma	bratcev	in	sestric,	
marveč	samo	Janezke,	Tončke,	Milke	in	Ančke.	Ko	
sem	jim	na	dolgo	in	široko	razložil,	v	kakšnem	so-
rodstvenem	razmerju	so	bili	Lazar,	Marija	in	Marta,	
sem	se	hotel	prepričati,	če	so	me	otroci	razumeli.	
Za	poizkus	sem	si	izbral	Katrico,	ki	je	imela	brata	
Andrejčka.
»No,	Katrica,	kako	je	tebi	Andrejček	v	sorodstvu?«
Katrice	me	pogleda	s	svojimi	veliki	očmi	ter	se	

strumno	odreže:
»Andrejček	je	moj	sin.«
Otroci	so	ostali	popolnoma	resni.	Šele	potem,	ko	

so	videli,	da	sem	se	nekoliko	nasmejal,	so	se	za-
smejali,	pa	le	iz	uslužnosti.	Glede	sorodstva	so	bili	
najbrž	istih	misli	kakor	Katrica.

Seveda,	ko	je	“Andrejčkova	mati”	videla,	da	sem	
se	smejal,	je	takoj	zapazila,	da	je	nekaj	neumnega	
zinila,	in	po	licih	so	ji	začele	polzeti	debele	solze.	Pa	
so	se	kmalu	posušile.
»Kajne,	Katrica,	‘moj	brat’	si	hotela	reči,«	sem	jo	

skušal	potolažiti.	Pa	je	samo	pokimala.	Ali	ni	zato	z	
besedo	pritrdila,	ker	ji	je	šlo	na	jok,	ali	pa	še	ni	bila	
popolnoma	prepričana,	da	Andrejček	ni	njen	sin.
Neko	uro	sem	učil	otroke	“Angel	Gospodov”.
»Druga	kitica	se	glasi:	 ‘Glej	dekla	sem	Gospo-

dova,	zgodi	se	mi	po	tvoji	besedi.’	To	pa	že	znate	
kajne?	No,	Zajček,	kdo	je	to	rekel?«
In	mala	 Zajec	 Nada	 je	 prestrašeno	 vstala	 ter	

boječe	zajecljala:
»Prosim,	jas	…	jaz	ne.«
»To	rad	verjamem,	da	nisi	ti	tega	rekla,«	se	na-

smejim	in	otroci	so	se	seveda	tudi	smejali.
Nada	je	začudeno	gledala	okrog	sebe,	kaj	je	na	

tem	smešnega,	da	je	branila	svojo	nedolžnost,	ko	
res	ni	nič	rekla.	Najbrž	ni	poslušala,	pa	je	mislila,	da	
sem	vprašal,	kdo	je	govoril	nepoklican.
Poučevanje	na	šentjakobski	šoli	ni	bilo	kljub	veli-

kemu	številu	učenk	posebno	težavno,	zlasti	še,	ker	
so	bili	razredi	večinoma	dobro	disciplinirani.	Imel	pa	
je	vsak	razred	nekako	svojo	“barvo”,	v	kateri	se	je	
razločeval	od	drugih.	To	barvitost	je	določala	v	prvi	
vrsti	mladina,	potem	pa	tudi,	in	ne	v	majhni	meri,	
razredna	učiteljica,	zlasti	še,	če	je	učila	vse	predmete	
sama.	Ker	je	bila	nekako	“mati”	svojega	razreda,	je	
bil	njen	vpliv	velik.	Kjer	je	razredna	učiteljica	svoje	
učenke	ljubila	ter	zanje	prav	po	materinsko	skrbela,	
je	rada	videla,	da	so	imele	tudi	v	verouku	dobre	rede.	
Tak	razred	je	bil	vedno	dobro	pripravljen.	Zato	smo	
se	vsi	veselili	verouka,	deklice	in	jaz,	da	nam	je	bilo	
kar	žal,	če	je	kaka	ura	odpadla.
Zapazil	sem	pa	tudi,	da	ni	bila	vsaka	učiteljica	za	

vsak	razred	enako	dobra.	Tako	je	bila	pred	nekaj	leti	
umrla	učiteljica	Mattanović	kakor	nalašč	za	prve	tri	
razrede.	Začetnice	potrebujejo	namreč	 tudi	v	šoli	
vsaj	 nekaj	materinske	 nege	 in	 nežnosti.	 S	 to	 pa	
Mattanović	ni	štedila.	Zato	so	bili	otroci	iz	njenega	
razreda	vedno	zelo	ljubeznivi	in	zaupljivi.
Nasprotno	si	pa	kake	Zemme	ali	Borovsky	niti	

predstavljati	nisem	mogel	kot	učiteljice	prvega	ali	
drugega	razreda.	Zdi	se	mi,	da	bi	se	bili	prav	težko	
vživeli	v	mišljenje	abecedaric.
Jaz	sem	se	moral	seveda	vživeti	v	vse	razrede.	

Mislim	pa,	da	bi	mi	bilo	danes	prav	nerodno,	če	bi	
moral	 v	prvi	 razred	osnovne	šole	ali	 na	–	moško	
gimnazijo.
Nekega	večera	sva	šla	z	Janezom	Evangelistom	

Krekom	po	Poljanah.	Imel	je	kakor	navadno	nagelj	
v	roki	ter	mi	razlagal,	da	sem	jaz	za	fante	izgubljen.
»Veš	Jože«	(pri	njem	je	bil	vsak	Jože),	»ti	si	‘en	

ferderban’	človek.	Kdor	je	vedno	med	puncami,	ni	
niti	toliko	sposoben,	da	bi	dva	poba	organiziral.	Zato	
ne	boš	nikdar	mogel	med	fanti	ali	možmi	delovati.	
Za	kakšno	dekliško	Marijino	družbo	te	bodo	more-
biti	lahko	porabili,	za	naša	društva	si	pa	izgubljen.	
Med	ženske	si	se	vtaknil	in	med	ženskami	boš	ostal.	
Sploh,	kakor	sem	že	dejal,	‘ferderban	človek’.«
Na	te	besede	sem	se	spomnil,	ko	sem	v	dvain-



tridesetem	letu	20.	stoletja	stopil	prvikrat	v	šesto	
na	“Zavodu	sv.	Stanislava”,	kjer	sem	nadomestoval	
obolelega	 kateheta	 Pavlina.	 Priznati	moram,	 da	
nisem	tega	storil	s	posebnim	veseljem.	Kar	nekam	
neprijetno	mi	je	bilo,	ko	sem	se	ozrl	s	katedra	na	fan-
te,	od	katerih	so	bili	nekateri	že	popolnoma	dorasli.
Res,	disciplina	je	bila	vzorna,	da	sem	se	kar	čudil.	

Mislil	sem,	da	so	bili	zato	tako	mirni,	ker	sem	jim	bil	
v	šoli	še	“homo	novus	–	nov	človek”,	pa	je	bilo	vse	
naslednje	ure	prav	tako.

Po	hodnikih	popoln	mir	kakor	v	kartuziji,	nikjer	
glasu,	čeprav	so	bila	vrata	v	razredih,	kjer	še	ni	bilo	
profesorjev,	na	stežaj	odprta.	Povsod	so	fantje	sto-
je	in	molče	pričakovali	profesorja.	Med	poukom	so	
mirno	sedeli	in	poslušali,	da	je	bilo	veselje	razlagati.	
In	vendar	se	jih	nisem	mogel	privaditi.	Ko	smo	se	
konec	leta	poslovili,	so	mi	bili	prav	tako	tuji	kakor	
prvi	dan,	ko	sem	stopil	prednje.
Morebiti	je	pa	Evangelist	le	imel	prav,	ko	mi	je	

rekel,	da	sem	“en	ferderban	človek”.

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: $70:	F.	Kosir;	$40:	R.	Drensek,	V.	Pfeifer;	
$30:	M.	Kosir,	R.	Knez;	$20:	A.	Stanisa,	V.		Vogrincic;	CA$11:	
R.	Stele.
ZA CERKEV: 	$30:	R.	Drensek,	R.	Knez;	CA$13:	R.	Stele.
ZA SAMOSTAN: $50: NN.

ZA LUČKE: CA$24:	R.	Stele;	$10:	R.	Drensek,	F.	Kosir.
DAR LISTU AM: $50:	 V.	 Vogrincic;	 $40:	 V.	 Pfeifer;	 $30:	 C.	
Burjes,	R.	Knez;	$20:	R.	Drensek,	M.	Dular,	M.	Kosir;	€20:	M.	
Volpi;	CA$20:	R.	Stele;	CA$18:	T.	Lebar;	CA$13:	M.	Komljanec.

BOG POVRNI NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI V MARCU 2014
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...	da	je	zadnja	stvar,	ki	si	jo	želijo	vlade,	kritična	
javnost,	ki	je	sposobna	pametno	razmišljati.	Krčevito	
si	vas	želijo	zadržati	v	milnem	mehurčku	nevednosti.	
In	prekleto	dobro	jim	gre.	Izobraževalni	sistemi	so	
naravnani	tako,	da	mladega	človeka	odvračajo	od	

osvajanja	pravih	miselnih	konceptov,	prepoznava-
nja	bistva	in	dojemanja	celote.	Namesto	tega	nas	
polnijo	z	brezvrednimi	informacijami,	ki	jih	človek	
ne	more	smiselno	povezati.	To	vodi	v	negotovost	in	
občutek	nemoči.

saj ni res ...  pa je!

NAŠI RAJNI:
      ALBERT ŠEGA,	Pell	Lake,	WI																							RUDY KNEZ,	Cleveland,	OH

ZALKA LIKOZAR,	Highland	Hts.,	OH


