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LOGARSKA DOLINA je ena najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi in se zajeda v Kamniško-Savinjske Alpe s
severa. Zaključujeta jo strmi severni pobočji Ojstrice in Planjave. Ta krajinski park je izjemno bogat z različnimi naravnimi
oblikami. Geološka podlaga, ledeniško delovanje ter drugi zunanji dejavniki so skozi čas ustvarili čudovite podobe.
Med njimi je najlepša sama Logarska dolina z izjemnimi razgledi na ostenja gora ter ledeniško preoblikovano dno z
menjavo travnikov in gozda. Logarska dolina je poznana po številnih slapovih, med katerimi spada slap Rinka (90 m)
med najvišje prosto padajoče slapove v Sloveniji. Tu je še slap Palenk (78 m), Rastovški slap, ki drvi v 10 do 20 m visokih
skokih ter Brložniški slapovi, ki se spuščajo v dolino v 40 m visokem skoku. Na strmih pobočjih je narava ustvarila polno
zijalk. Poleg običajnega gozdnega drevja najdemo nekaj izjemnih, zaradi pomembnosti zaščitenih dreves. Logarjeva
lipa pri kmetiji Logar meri v višino 24 m, obseg debla pa je 485 cm. Macesen na Klemenči jami ob poti na Krofičko in
Strelovec je visok 28 m, obseg debla pa je 450 cm. Njegovo starost ocenjujejo na 200 do 300 let. Plesnikov brest, ki
raste sredi travnika v osrednjem delu doline je visok 25 m, obseg debla pa je 370 cm. Logarska dolina ter pobočja se
ponašajo s pestrostjo gorskih cvetic, med njimi so lepi čeveljc, kranjska lilija, avrikelj, zoisova zvončica, svišči, planika,
kamniška murka. Tu gnezdi planinski orel in sokol selec. V skalah so gamsi in kozorogi, na planinah pa tudi ovce jezersko-solčavske pasme. Logarska dolina s sosednjim Matkovim kotom je lep zgled sožitja narave in človeka na kmetijah
kjer žive Podbrežnik, Logar, Plesnik, Gradišnik, Kočnar, Matk in Perk.
JUNIJ začenjamo letos z nedeljo, ki je v Sloveniji 7. velikonočna, v Ameriki pa je nanjo prenešen vnebohod (1.).
Sledi ji binkoštna nedelja (8.) in nedelja Svete Trojice (15.). Sv. Rešnje telo in kri praznujejo v Sloveniji 19. junija, v
Ameriki pa 22. junija. Nekaj junijskih godov: mučenec Justin (1.), ki je pisec prvega spisa v obrambo Cerkve; ugandski
mučenci Karel Lwanga in tovariši in papež Janez XXIII. (vsi 3.); redovni ustanovitelj Frančišek Caracciolo (4.); škof in apostol
Nemčije Bonifacij (5.); diakon in verski pesnik Efrem Sirski ter mučenca Primož in Felicijan (vsi 9.); apostolski sodelavec
Barnaba (11.); frančiškan in cerkveni učitelj Anton Padovanski (13.); jezuitski bogoslovec in zavetnik mladine Alojzij
Gonzaga (21.); mučenca za vero v času angleškega protestantizma Janez Fisher in Tomaž More (22.); apostol jetnikov in
njihov zavetnik Jožef Cafasso (23.); rojstvo Janeza Krstnika – kres, “ko se dan obes‘” (24.); koroška kneginja Ema Krška ter
škof in cerkveni učitelj Ciril Aleksandrijski (oba 27.); škof in mučenec Irenej, ki zaradi svojega spisa “Proti krivim veram”
šteje med cerkvene očete (28.) ter prvaka apostolov Peter in Pavel (29.), ko slovenski škofje posvečujejo novomašnike.
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Iz Lemonta ni nobenih posebnih novic, zato jih je
pa toliko več iz Slovenije. Letos se ni prav nič bati,
1 N GOSPODOV VNEBOHOD (v Ameriki);
			 7. VELIKONOČNA NEDELJA (v Sloveniji); da bi bili poletni meseci “čas kislih kumaric”.
Višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko obsodbo
Justin, muč.; Pamfilij, muč.;
Janeza
Janše. Nič nepričakovanega. Koliko je obsod2 P Peter in Marcelin in Erazem, muč.;
ba
vredna,
je pa drugo vprašanje. Priznani pravniki,
3 T Karel Lwanga in tov. ugandski muč.; Janez
kot
na
primer
bivši ustavni sodnik dr. Šturm, pa proXXIII., pap.; Peter Martyr Sanz, šk., muč.;
fesor
prava
na
Harvardu dr. Jaklič, so jo raztrgali na
4 S Frančišek Caracciolo, red. ust.; Kvirin iz
koščke,
posebno
zadnji, ki je v Delu povzel: »Primer
Siscije, šk., muč.; Vincencija Gerosa, red.;
proti
Janši
je
pravno
uničen, na njem je neizbrisljiv
5 Č Bonifacij, šk., muč.; Igor, veliki knez in red.;
madež
arbitrarnosti.
Karkoli
pride iz takega procesa,
6 P PRVI PETEK; Bertrand Oglejski, šk.;
ni
pravo.«
Zanimivi
sta
tudi
izjavi
dveh pravnikov, ki
7 S PRVA SOBOTA: Robert Newminsterski, op.;
sta jasno levo usmerjena. Nekdanji ustavni sodnik
8 N BINKOŠTNA NEDELJA; Medard, šk.;
mag. Matevž Krivic je zapisal: »Tudi zato, ker sem
Viljem, šk.; Severin, šk.,
oster kritik Janeza Janše, sem se odločil objaviti svo9 P Efrem Sirski, diakon, c. uč.; Primož in Felicije iskreno in strokovno kritiko te obsodbe. Sodišče
jan, muč.; Liborij, šk., Kolumban, op.;
javnosti ni predstavilo nobenih dokazov! V tem pri10 T Bogumil, šk.; Itamar, šk.; Zaharija, muč.;
meru bi sodišče lahko ali moralo upoštevati dejstvo,
11 S Barnaba, sodelavec apostolov; Feliks, muč.;
da presoja vodjo opozicije.« Bivši vrhovni sodnik
12 Č Janez Fakundski, red.; Adelhajda, dev.;
Vasilij Polič, ki hodi na partizanske proslave z rdečo
13 P Anton Padovanski, red., c. uč.; Trifil, šk.;
zvezdo na kapi, pa je sodbo dobesedno popljuval.
14 S Elizej, prerok; Valerij in Rufin, muč.;
Kar smo poprej vedeli, je sedaj jasno, da ima to le
15 N SVETA TROJICA; Vid, muč.; Benilda, muč.; en namen: onemogočiti Janšo na volitvah. In naj
16 P Gvido Kortonski, red.; Frančišek Regis, duh.; se Kučan dela še tako nedolžnega, je vsem jasno,
17 T Gregor Barbarigo, šk.; Adolf, šk.; Rajner, šk.; da je bila sodba že davno napisana v Murglah (tam
18 S Marko in Marcelijan, muč.; Amand, šk.;
namreč Kučan živi). Sodba je sporočilo Kučana & Co.
19 Č SV. REŠNJE TELO IN KRI (v Sloveniji);
vsem državljanom Slovenije: »Če smo brez dokazov
Nazarij, šk.; Julijana Falconieri, red.;
dosegli obsodbo Janše, lahko obsodimo brez dokazov
20 P Mihelina Malatesta, spok.; Adalbert, šk.;
tudi vsakega od vas.« Potrdilo sodbe na drugi stopnji
21 S Alojzij (Vekoslav) Gonzaga, red.;
pomeni konec pravne države. Stvar pa ni končana,
saj bo šla najprej še na Vrhovno sodišče in če bo treba
22 N SV. REŠNJE TELO IN KRI (v Ameriki);
še na Ustavno sodišče. In če še to ne bo dovolj, je
Janez Fisher in Tomaž More, muč.;
tukaj Evropsko sodišče v Strassbourgu. Višja ko bo
23 P Jožef Cafasso, duh.; Agripina, dev., muč.;
inštanca, ki bo sodbo razveljavila, hujša bo obtožba
24 T ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA; kres;
in sramota nižjih sodišč, ki ne sodijo po pravu, ampak
25 S Eleonora, kraljica; Viljem iz Vercellija, op.;
po komunističnih političnih direktivah.
26 Č Vigilij (Stojan), šk.; Janez in Pavel, muč.;
Vse kaže, da je tudi Janković Kučanu pokazal figo,
27 P PRESV. SRCE JEZUSOVO; Ciril Aleksandrijski,
ko je proti njegovi volji kandidiral in bil izvoljen za
šk., c. uč.; Hema (Ema) Krška, kneginja;
predsednika Pozitivne Slovenije in s tem povzročil pa28 S Brezm. Srce Marijino; Irenej, šk., muč.;
dec
vlade. Višek pa je Kučanova trditev, da “prošnje
29 N PETER IN PAVEL, ap.; Marcel, muč.;
procesije”
na magistrat jeseni 2011, ko so šli prosit
30 P Prvi rimski mučenci; Emilijana, muč.
Jankovića, naj ustanovi novo stranko in se poteguje
za mesto predsednika vlade, ni organiziral on, ampak
Junija je toliko dežja,
da je zanjo “prosil Janković”. Če bo šlo tako naprej,
da primoči zadnji korenini.
bo nekdo drug kriv tudi takrat, kadar se bo Kučan
podelal v hlače. Račune za vse te politične svinjarije
Preveč dežja v rožnem cvetu pa plačuje narod. Quousque tandem – do kdaj še?
ni nič kaj po volji kmetu.
Rojstni dan praznujeta v juniju p. Bernardin
Sušnik
(19. junija 1935) in p. Blaž Chemazar (23.
Ako na Medarda (8.) je vreme lepo,
junija 1928).
najlenejši kosec pospravlja suho seno.
Umrla sta v juniju: p. Benedikt Hoge (17. junija
Do kresa (24.) suknjo oblači, 1983) in p. Alfonz Ferenc (23. junija 1954). Gospod
po kresu jo pa seboj vlači. naj jima da večni mir!
p. Bernardin

Napuh človeku glavo napihne, da ima sam sebe za več, kakor je;
omami ga, da sam sebe preveč časti in druge premalo.
Toda kdor visoko leta, nizko obsedi.

bl. Anton Martin Slomšek
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Baldvin Canterburyijski (+ 1190)

KO NAS NASITI JEZUS,
MINE VSAKA LAKOTA IN ŽEJA
O oltarnem zakramentu 2,3

Ko je Gospod rekel: Delajte za jed, ki ostane za večno življenje, so učenci razumeli, da jih s tem spodbuja
k opravljanju božjih del. Zato sprašujejo, kaj to pomeni, delati božja dela. Jezus je odgovoril in dejal: Božje
delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal. Oni sprašujejo o delih, kot da jih je več: on odgovarja
o božjem delu kot o enem, da bi tako pokazal, kako vsa dobra dela izhajajo iz enega samega. Podobno
pravi psalmist: Dela naših rok utrdi nad nami, utrdi delo naših rok. Zares, samo vera, dejavna v ljubezni
je božje delo in začetek dobrih del v nas. Brez vere
namreč ne moremo biti Bogu všeč. Spraševali so, kaj
P. Vladimir Kos
so dobra dela, saj še niso imeli vere, brez katere se
dobrih del ne da opravljati – in povabil jih je k veri,
ki je božje delo, da bi verjeli vanj, ki ga je poslal Bog.
Oni so razumeli, da govori o sebi, in rekli so mu:
Kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in
ti verjeli? Kaj bo napravil? Glejte, Judje zahtevajo
O, ljubi Sveti Duh, srcá Gostitelj,
znamenja; ni jim dosti znamenje petih hlebov. To,
ne enkrat le, vsak dan in vsako noč!
da je Kristus dal kruh iz ječmena, je premalo za
Od tistih čudovitih Binkošti
vero v to, da lahko s svojo močjo daje tudi jed, ki
med nami biti, v nas živeti hočeš.
ostane za večno življenje. Mojzes, po katerem so bili
deležni mane iz nebes, jim ni obljubil ničesar takeIz src Očeta, Sina Duh izhajaš,
ga. Po Mojzesu storjeno znamenje zato primerjajo
Ljubezen, ki je večje ni nikjer.
z znamenjem petih hlebov, kot bi večje primerjali z
En Bog v Osebah Treh od vekomaj,
manjšim, kot bi njegove besede o sebi ne zaslužile
ljubeči Gost človeku v pravi veri.
njihove vere. Zaradi tega pravijo: Naši očetje so jedli
mano v puščavi, kakor je pisano: »Kruh iz nebes jim
Ljubezen je edino pojasnilo.
je dal jesti.«
V ljubezni se Ti zahvaljujemo.
Na njihove bePoglej v oljenke medlih srčnih sil –
sede, da so očetnaj v Tvoji znova zagoré vsemóči!
je dobili kruh iz
nebes, odgovori
Kristus tako, da jim razkrije: pravi kruh iz nebes ni prišel po Mojzesu,
ampak jim ga zdaj daje Oče. Pravi jim: Resnično, resnično povem vam:
ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak vam moj Oče daje resnični
kruh iz nebes. Pravi kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu
življenje. Moj Oče vam daje pravi kruh. Božji kruh je namreč tisti, ki
prihaja iz nebes in daje svetu življenje.
Oni pa so to razumeli telesno in mu rekli: Gospod, vselej nam daj
tega kruha! Kot Samaritanka, ki ji je bilo rečeno: Kdor bo pil od vode,
ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen – ona pa je takoj hotela dobiti
drugo telo in se znebiti potreb tega! Gospod, je rekla, daj mi te vode, da
ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Tako tudi učenci: Gospod,
daj nam tega kruha, namreč tistega, ki daje moči in se ne izgubi. Zaradi
tega so ga hoteli po čudežu s petimi hlebi postaviti za kralja.
Jezus jih pokliče k sebi in jim nazorneje razkrije, koga je mislil s kruhom, ko pravi: Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen,
in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. Besede »kdor pride k meni«
povejo isto kot »in kdor vame veruje,« in ko pravi »ne bo lačen,« je
treba tako razumeti tudi »ne bo nikoli žejen.« Oboje namreč označuje
večno sitost, kjer ni nobenega pomanjkanja.
Modrost pa pravi takole: Tisti, ki me uživajo, bodo še lačni, in tisti,
ki me pijejo, bodo še žejni. Kristus, ki je božja modrost, se zdaj ne
použiva v nasičenosti želje, temveč v želji po nasičenosti. Bolj ko okušamo njegovo sladkost, bolj se v nas vžiga želja. Zato bodo tisti, ki ga
uživajo, še lačni, dokler ne pride nasičenost. Ko pa se bo želja v dobrih
dopolnila, ne bodo več lačni in ne bodo več žejni.

POGLEJ V OLJENKE,
LJUBI SVETI DUH!
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NEDELJSKE MISLI
1. junij
Gospodov vnebohod
SEDI NA OČETOVI DESNICI
Ef 1,17-23

V našem pojmovanju vnebohoda je to predvsem
praznik Kristusovega “odhoda s tega sveta”. V tem
razumevanju se znabiti skriva (nezavedna) želja,
da bi držali Kristusa kar najbolj daleč od sebe, nekako takole: »Lepo, da si nas odrešil, hvaležni smo
ti, zdaj nam pa daj mir!« Marsikdo vidi, posebno
zaradi svoje slabe vesti, v Kristusu nevarnost, nebo
je pa daleč in tako je Kristus manj nevaren. Pa je
ravno nasprotno res: po vnebohodu nam je Kristus
bližji, saj njegova navzočnost ni več omejena na
določeno deželo in določen čas, ampak je vedno in
povsod, torej je “še bolj nevaren”. Zato je še kako
koristna Pavlova želja Efežanom: »Bog naj vam da
duha modrosti in razodetje, da ga boste spoznali.«
Da je Kristus glava Cerkve, zgleda na prvi pogled
nekakšna prazna teološka formula. V resnici pa to
pomeni, da je tukaj, med nami, da dela in skrbi za
nas. Zato je vnebohod izziv z današnjega kristjana:
ni dovolj ponašati se s krščanskim imenom in slavo
vstalega, ampak je treba vedeti, da slava sloni na
službi bližnjemu.

8. junij
binkoštna nedelja
V ENEM DUHU SMO BILI KRŠČENI
1 Kor 12,3b-7.12-13
Korinčani so se pri spoznavanju Boga srečavali z
mnogimi čudnimi poskusi, kot se srečujemo danes
mi, saj razne sekte in organizacije s svojimi “odrešeniki” rastejo kot gobe po dežju, vse pa trdijo,
da so prejele posebna božja razodetja in darove
(karizme). Pavel postavlja tri načela, kako spoznati
prave karizme. Prvo: prava karizma si vedno prizadeva utrjevati vero v Gospoda Kristusa.  Drugo:
prave karizme vedno sodelujejo pri edinem Božjem
načrtu. Tiste, ki se med seboj prepirajo, ne veljajo
nič. Tretje: prave karizme so vedno sposobne služiti
skupnemu dobremu, torej edinosti skrivnostnega
Telesa. Tisti torej, ki se kot “karizmatiki” zapirajo v
ozki krog svojih somišljenikov, v resnici niso nobeni
karizmatiki, ampak kvečjemu prazni zamaknjenci
oziroma duhovni pijanci. Šele karizme skupaj z
naukom rednega cerkvenega učiteljstva so tiste, ki
delujejo po navdihu Svetega Duha. Kdor rednemu
nauku nasprotuje, ni vreden naše pozornosti.

15. junij
Sveta Trojica
MILOST, LJUBEZEN IN OBČESTVO
2 Kor 13,11-13
»Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen
Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi« –
to je zaključek nedeljskega berila in tudi zaključek
zadnjega Pisma Korinčanom. To je v Svetem pismu
verjetno najstarejši pozdrav, ki omenja tudi drugo
2014 JUNIJ

in tretjo Božjo osebo. Ko pisec zaključuje pismo s
tem, da naslovnikom želi milost, ljubezen in občestvo, jim da s tem razumeti, da uresničevati te
darove pomeni živeti življenje Boga samega in se
udeleževati njegove najgloblje skrivnosti. Cerkev je
Očetova družina, saj zbira otroke njegove ljubezni
za dediščino večnega življenja. Cerkev je Kristusovo
telo in njegovi udje živijo od milosti, ki jo more deliti
samo Srednik, ki je Kristus. Cerkev je skupnost v
Duhu, torej kraj popolnega srečanja Boga in človeka, vez, s katero človek uresničuje svojo nalogo
sodelovati z Bogom. To pa je naloga, ki jo je prejel
že ob svojem stvarjenju v začetku sveta, ko mu je
bila dana v upravo vsa Zemlja s svojim bogastvom
in ko mu je bilo zaupano ustvarjanje potomstva z
naravnim rojstvom.

22. junij
sv. Rešnje telo in kri
KER JE KRUH EDEN, SMO VSI ENO TELO
1 Kor 10,16-17
Pavel hoče Korinčanom poudariti učinke evharistije v Cerkvi. Evharistična udeležba pri Kristusovem telesu in njegovi krvi skupnost ljudi združuje
z Bogom. Edinost vsakogar s Kristusom uresničuje
edinost udov med seboj. Ta edinost ne prenese zasebništva. Je organska, je “telo”, Cerkev. Evharistija
je zakrament, ki ustanavlja in vzdržuje Cerkev preko
posvetilnih besed, izrečenih nad kruhom in vinom.
Posvečeni kruh hranimo v tabernaklju zato, da bi bilo
jasno, da je tudi najmanjša krščanska skupnost v
povezavi z drugimi, da je torej Cerkev. Zato je tudi
odpad posamezne Cerkve sicer mogoče zabeležiti
številčno, ne pa po globini milosti. Ni bistveno važ
no, koliko nas je, ampak predvsem, kakšni smo.
Biti član Cerkve še ne pomeni vedno biti dober član.
Poznamo nič koliko “dobrih” članov, ki delajo samo
škodo. Članstvo v Cerkvi pomeni tudi delo v Cerkvi.

29. junij
sv. Peter in Pavel
PRIPRAVLJENA MI JE KRONA PRAVICE
2 Tim 4,6-8.17-18
Odlomek je vzet iz Pavlovega poslavljanja od
učenca Timoteja. Kot obračun svojega življenja
pokaže svoje zadoščenje, da je dobro izpolnil svoje
poslanstvo in naznanja svoj skorajšnji “odhod”, vrže
dokaj pesmističen pogled na stanje tistega časa,
vendar za to slabo stanje ne nosi nobene krivde,
zato pa obenem izrazi brezpogojno zaupanje v
Božjo pomoč. Prepričan je, da doživlja svoj zadnji
sodni proces v popolni osamitvi, kar je ena najhujših
bolečin njegovega ujetništva. Vendar ostaja zvest
svojemu poslanstvu tudi sredi preizkušnje, saj mu
je ta dala možnost, da je govoril svojim poganskim
sodnikom in tako tudi njim oznanjal evangelij. Zato
te zadnje preizkušnje nima za neuspeh svojega poslanstva. Nasprotno: kako bi preizkušnja mogla biti
neuspeh, če mu pa nudi priliko za oznanjevanje? To
je značilna poteza apostolskega časa: oznanjevalci
izkoristijo vsako priložnost za izpolnjevanje svojega
poslanstva, četudi temu sledi mučeniška smrt.
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VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža Federico Lombardi je časnikarjem potrdil, da je
papež Benedikt XVI. v letih 2011 in 2012 zaradi
spolnih zlorab laiziral 384 katoliških duhovnikov. To
pomeni, da ne smejo več opravljati svojih duhovniških nalog, prav tako nimajo pravic, ki izvirajo
iz njihovega kleriškega stanu. To se je dogodilo v
zadnjih dveh letih papeževanja Benedikta XVI., ki
je zahteval odločno ukrepanje zoper prestopnike
v duhovniških vrstah v zvezi s škandalom spolnih
zlorab znotraj katoliške Cerkve. Laizacije so se deloma nanašale na že dlje časa trajajoče postopke.
LUOYANG — Znanstveniki inštituta Longmen v bli
žini kitajskega mesta Luoyang v provinci Henan so
odkrili mogoče najstarejše krščanske najdbe na Kitajskem iz obdobja 316 do 907 po Kristusu. Naleteli
so na niše v skalah z vgraviranim križem, v katerih
naj bi hranili pepel in posmrtne ostanke kristjanov
nestorijanske Cerkve. Najdbe bi bile lahko starejše od tistih iz leta 781, ki govorijo o delu krščanskih misijonarjev in so doslej veljale za najstarejše
arheološke priče o krščanstvu na Kitajskem.
RIM — Redovniki kamilijanci, ki že 40 let skrbijo
za gobavce, so pred svetovnim dnevom boja zoper
gobavost 26. januarjem spomnili, da ta boj še zdaleč ni dobljen. Kljub dobrim možnostim za zdravlje
nje vsako leto zboli na novo skoraj 200.000 ljudi.
Čeprav so na voljo učinkovita sredstva, za njihov
nakup primanjkuje denarja. Ta priteka večinoma
od darov. Zdravljenje enega bolnika stane okrog
150 evrov. Kamilijanci v Avstriji so zato vnovič povabili prebivalce te dežele in druge k darežljivosti.
BETLEHEM — Betlehemska županja Vera Baboun
je pri srečanju s skupino škofov iz več držav zaradi
težkih gospodarskih in političnih razmer v mestu
in celotnem od Izraelcev zasedenem ozemlju na
zahodnem bregu Jordana, kristjane po vsem svetu povabila k solidarnosti. Poudarila je, da sami ne
bodo zmogli premagati nobene nadaljnje politične
krize. Betlehemčane tare visok odstotek brezposelnosti pa tudi izraelska zapora. Mesto je v glavnem
odvisno od turizma. Zanje je pomembno, da se kristjani na romanjih ne ustavijo le za nekaj ur v mestu in obiščejo baziliko Jezusovega rojstva, marveč
da iščejo stik z domačimi kristjani.
BERLIN — Zavod za raziskavo javnega mnenja
YouGov je po naročilu “ZEIT-Online” ugotovil, da
večina Nemcev zagovarja evtanazijo. Evangeličanska cerkev se s tem ne strinja, poudarja pa, da je
potrebno umirajočim pomagati, da bodo premagali
strah pred smrtjo.
LINZ — Kardinal v rimski kuriji Peter Turkson, ki
izvira iz Gane, je 3. februarja na povabilo ustanove
Energy Globe Foundation obiskal avstrijsko zvezno
deželo Zgornjo Avstrijo. Kardinal je namreč velik
zagovornik pridobivanja električne energije iz solarnih virov, s čimer se ukvarja omenjeno podjetje.
Te energije pa primanjkuje več kot 1,6 milijardi ljudi, od tega 600 milijonom Afričanov.
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MÜNCHEN — Časnikar Christian Klenk je za revijo Communicatio Socialis zapisal, da je navdušenje
javnih občil za papeža Frančiška povezano z visokimi pričakovanji po reformah, kar pa se lahko hitro
spremeni, če do reform ne bo prišlo.
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 obdolžencev za umor evangeličanskega misijonarja Tilmana
Geskeja in dveh kristjanov aprila 2007. Državni tožilec je že začel postopek, da bi jih vnovič zaprli.
VATIKAN — Papež Frančišek je v nagovoru predstavnikom krajevnih katoliških televizijskih hiš in
radijskih postaj v Italiji posvaril pred senzacionalistično obarvanim poročanjem ter upadom čuta za
vrednote. Velike televizijske hiše in radijske postaje
obravnavajo teme glede na učinek, pozabljajo pa
na “spoštovanje prizadetih oseb in vrednot”. Temu
se morajo katoliške televizijske hiše in radijske postaje postaviti po robu z etično odgovornim poročanjem. V njihovih oddajah mora biti jasno prepoznavno, da se s človeško usodo ne sme igrati.
VATIKAN — Predstavniki Vatikanske knjižnice in
japonskega tehnološkega podjetja NTT Data so
podpisali pogodbo o digitalizaciji vatikanskih rokopisov. Knjižničar nadškof Jean-Louis Brugues je
povedal, da bodo v prihodnjih štirih letih posneli,
shranili in omogočili spletni dostop 3.000 rokopisom z okrog 1,5 milijona stranmi.
LONDON — Angleški in valižanski škofje so sklenili, da ne bodo javno objavili odgovorov katoličanov
na vprašalnik Svetega sedeža o poroki, zakonu in
družini, kot so to naredile škofovske konference na
nemškem govornem območju. Povedali so le nekaj
golih statističnih podatkov.
VATIKAN — Predsednik Papeškega sveta za zdrav
je nadškof Zygmunt Zimowski je ob “dnevu zbiranja zdravil” povedal, da ima zdravstvo v okrog 90
državah v povprečju na voljo manj kot polovico potrebnih zdravil. Tudi v t. i. bogatih državah.
KIJEV — Vseukrajinski svet Cerkva in verskih
skupnosti je od vlade zahteval, naj bo strožja glede
pravice do posedovanja orožja. Obrambo domovine
“z orožjem v roki v skladu z verskimi in družbenimi
prepričanji” je ocenil kot “plemenito poklicanost”.
Državljane je vnovič povabil k razumnosti ob “nevarnosti iz tujine za ozemeljsko celovitost Ukrajine”. Strogo se morajo držati ukrajinskih zakonov in
izogibati “čezmerni čustvenosti”.
BUDIMPEŠTA — Madžarski primas kardinal Peter Erdö je na simpoziju v benediktinski opatiji Tihany pozval k preučitvi deportacij Judov leta 1944
po nemški zasedbi Madžarske. V nekaj mesecih so
namreč odpeljali v nacistična koncentracijska taborišča več kot pol milijona Judov, “krivci” pa niso bili
le Nemci, ampak tudi številni Madžari.
BEJRUT — Libanonska agencija NNA je poročala,
da je maronitski škof Semaan Atallah iz Baalbek-Deir el Ahmarja komaj ušel ugrabitvi. Njegovemu
vozniku se je posrečilo, da sta prispela do vojaške
kontrole, zasledovalci pa so nato pobegnili.
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COLOMBO — Voditelj katoliškega Centra za družbo in religijo redovnik Ashok Stephen je povedal,
da so šrilanške oblasti očitno začele vnovič ukrepati zoper borce za človekove pravice. V Kilinochiju
na tamilskem severu države so jih prijeli okrog 40,
med njimi tudi duhovnika in odvetnika.
VARŠAVA — Poljski parlament je izglasoval, da
bodo nakupovalna središča in supermarketi še naprej odprti tudi ob nedeljah. Eden od razlogov za to
naj bi bila tudi izguba 70.000 delovnih mest. Tako
ljudska pobuda o spoštovanju Gospodovega dne,
ki jo je podpisalo več kot 100.000 ljudi, ni uspela.
NAIROBI — Kenijski list The Star poroča, da so bili
pri napadu na cerkev “Joy in Jesus” v Likoniju ubiti
najmanj štirje ljudje (med njimi tudi pastor Philip Masela), deset pa hudo ranjenih. Napadalci, po
vsej verjetnosti člani islamistične milice Al-Šabaab,
so vdrli v cerkev med bogoslužjem in začeli streljati
na zbrane vernike. Po napadu so pobegnili, čeprav
je bila v bližini policijska patrulja.
BONN — Škof Stephan Ackermann, pri Nemški
škofovski konferenci zadolžen za pomoč žrtvam
spolnih zlorab in raziskavo le-teh, je povedal, da
bodo v Nemčiji vnovič preučili tovrstne prestopke;
tokrat pod vidikom, kako je prihajalo do njih (strategije storilcev), kako so jih doživele žrtve in kako
so živele po njih ter kakšna škoda je bila prizadeta
ustanovam, v katerih se je to dogajalo.
BERGAMO — Na sedežu škofije Bergamo, rojstne
škofije papeža sv. Janeza XXIII. (1881–1963), ki
ga je papež Frančišek poleg papeža Janeza Pavla
II. 27. aprila razglasil za svetnika, so predstavili
dnevnike papeža Janeza Dobrega v knjižni obliki.
Izšli so v desetih zvezkih, obsegajo pa čas od leta
1895 do 1963, tj. večino njegovega življenja in
dela ter ves pontifikat. Objavljeni so v italijanskem
jeziku. S to objavo so izdajatelji predvsem odprli
vrata raziskovalcem drugega vatikanskega koncila,
ki ga je sklical prav papež Janez XXIII.
LIMBURG — Papež Frančišek je 26. marca sprejel
odstop limburškega škofa Franza-Petra Tebartz van
Elsta in za apostolskega administratorja limburške
škofije imenoval paderbornskega pomožnega škofa
ter voditelja preiskovalne komisije mons. Manfreda
Grotheja. Za ta ukrep je bilo odločilno predvsem
izgubljeno zaupanje vernikov.
VATIKAN — Papež Frančišek je v nagovoru pri ju
tranji maši 1. aprila katoličane opozoril, da so se
dolžni “vmešavati” v cerkvene zadeve, in sicer
tako, da jih ne skrbi le lastno zveličanje, ampak
tudi zveličanje drugih ljudi. Številni verniki hodijo
ob nedeljah k maši, vendar niso dejavni v župniji,
bojijo se kaj tvegati. Vzrok za to sta lenoba ali zagrenjenost. Preprečujeta jim, da bi oznanjali vero,
in povzročata zastoje v Cerkvi.
CANBERRA — Škof Gerard Joseph Hanna (Wagga
Wagga) je protestiral, ker so avstralske oblasti ukinile denarno pomoč beguncem pri iskanju pravnih
nasvetov za pridobitev pravice do zatočišča. Povedal je, da avstralska vlada ne spoštuje temeljnih
človekovih pravic iskalcev zatočišča, čeprav se njihovo število zaradi vojske v Siriji povečuje.
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ATLANTA — Nadškof Wilton Gregory se je pri katoličanih te ameriške nadškofije pisno opravičil zaradi visokih stroškov zidave novega nadškofijskega
sedeža. Stavbo bodo prodali, če bosta to zagovarjala nadškofijski svet in finančni odbor.
DUNAJ — Avstrijski koledniki (85.000 otrok in mladih) je med letošnjo trikraljevsko akcijo zbralo rekordno vsoto darov za misijone: 16.121.638,23 evra.
SAN SALVADOR — Nadškof Jose Luis Escobar
Alas je v obmejnem sporu med Salvadorjem in
Hondurasom pozval k diplomatski rešitvi napetosti.
Poudaril je, da je “čas osvojitev minil” in da ni vred
no začeti vojske zaradi komaj kvadratni kilometer
velikega otoka Conejo v zalivu Fonseca.
RIM — Tajnik komisije Svetega sedeža za Latinsko
Ameriko Guzman Carriquiry je na kongresu izjavil,
da je papeška služba Bergoglia pomladila”. Papež
Frančišek te službe ne jemlje kot breme, marveč
kot dolžnost. Po enem letu Petrove službe se ni
spremenil, prav tako ne njegov “občutek za duhovno” in “umetnost vladanja in pastorale”.
BRUSELJ — V sredo, 2. aprila, je bila v Evropskem
parlamentu prva razstava Svetega pisma. Dogodek je organiziral politik socialne konservativne
protestantske stranke, nizozemski poslanec Peter
Van Dalen s sodelavci. Ob številnih moderno oblikovanih panojih o pomenu Svetega pisma skozi več
tisočletij in nekaterih eksponatih Svetega pisma v
različnih jezikih, je izstopala zbirka slovenskih prevodov, kjer so si udeleženci odprtja razstave lahko
ogledali faksimile Dalmatinove Biblije iz leta 1584,
Trubarjev izvod Nove zaveze v glagolici iz leta
1562/63, Biblio slavico, študijsko izdajo prvih slovenskih prevodov Svetega pisma Primoža Trubarja
in Jurija Dalmatina ter umetniško izdajo Biblije, ki
jo je v tisoč izvodih, z neprecenljivimi umetniškimi
reprodukcijami, izdala Mladinska knjiga.
NOGALES — Bostonski nadškof kardinal Sean O’Malley je v nagovoru pri maši pri Nogalesu v ameriški
zvezni državi Arizona (“ameriški Lampedusi”) opozoril na stisko nezakonitih priseljencev v ZDA in na
več kot 6.000 mrtvih od leta 1998 pri poskusih,
da bi skrivaj prišli v ZDA. Ponovil je besede papeža Frančiška ob obisku Lampeduse, ko je potožil
nad “globalizacijo ravnodušnosti”. Položil je venec
v spomin na umrle ob 3.000 kilometrov dolgem
“zidu” med ZDA in Mehiko in s škofom Geraldom
Kicanasom iz Tucsona skozi mrežo obhajal obiskovalce maše na mehiški strani mejne zapore.
KUALA LUMPUR — Predsednik malezijske vlade
Mohammad Najib Razak je 24. marca na tiskovni
konferenci razglasil, da je letalo malezijske letalske
družbe Malaysia Airlines znamke boeing 777 z 239
potniki strmoglavilo v Indijski ocean, omenjena letalska družba pa, da ni več upanja, da je kdo preživel nesrečo. »Naše molitve so namenjene vsem
sorodnikom 226 potnikov in našim 13 prijateljem in
kolegom v tem strašno bolečem trenutku,« so poudarili v izjavi. Naslednji večer, 25. marca, je Svet
krščanskih cerkva v Maleziji v prestolnici Kuala
Lumpur pripravil ekumensko bogoslužje za umrle,
ki se jih je v molitvi spomnil tudi papež Frančišek.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
novi sodelavci. dve novi smrtni žrtvi
Drugo letno poročilo Marijinega društva ima na
koncu poziv, da bi se naj vsaj še šest duhovnikov
odločilo za afriški misijon. Natančno razklada na
treh straneh, kako bi naj ti duhovniki potovali, kak
šno obleko imeli in kaj vse vzeli s seboj. Misijon
potrebuje: pile, igle, žico, tračnice, jeklena peresa
za vozove in osi, pločevino, svedre, železno ladijsko
krmilo, nikel, cink, žeblje, razne vrste barv in olj,
čopiče, klej, zlatilo, opremo za štiri kuhinje, plošče
za štedilnike, kotle, žlice, nože vilice, steklenice,
trobente, svetilke, ure, posteljnino, šolske tablice,
zvezke, peresa in ravnila, merila, trikotnike, tuš,
nožke, razne šolske kjige, slovarje, bogoslovne knjige, pesmarice, lepenko, ovojni in pisalni papir. In še
mnogo drugega. Seznam teh predmetov je bil tudi
prošnja, naj bi jim ljudje vse to darovali ali kupili.
Iz ljubljanske škofije sta se za afriški misijon
ponudila dva duhovnika: Luka Jeran in Jožef Lap,
in pa sedem obrtnikov.
Luka Jeran, sloveči nabožni pisatelj in urednik
Zgodnje Danice, se je rodil 16. oktobra 1818 v Javorjah v Poljanski dolini. Pozno, s 16. letom, je šel v
hrvaški Karlovac na srednjo šolo, potem jo je obiskoval
v Ljubljani. Med ljubljanskimi študenti in bogoslovci
je bil duša narodnega prebujanja. Preučeval je zlasti
hrvaško in češko slovstvo. Zložil je mnogo pesmi.
Dosti dobre so, zlasti kar jih je domorodnih. Še lepše
so pa njegove nabožne pesmi; v njih izraža svojo
veliko ljubezen do Boga in Matere Božje, do Cerkve
in do večnostnih vrednot. V bogoslovju je bil eno leto
pred Knobleharjem. Hodil je tudi v arabski tečaj. Za
mašnika je bil posvečen leta 1845, potem je bil kaplan
v Poljanah, Horjulu in pri Sv. Petru v Ljubljani. Dne 30.
junija 1853 je odložil souredništvo pri Zgodnji Danici
in v njej objavil: »Z današnjo, poslednjo ševilko tega
polletja, jenja tudi moja poldrugoletna delavnost za
Zgodnjo Danico. Rad bi šel pomagat misijonarjem v
srednji Afriki, oznanjevat ondotnim nesrečnim narodom svetli dan zveličanja, napovedat pravo Zgodnjo
danico, ako me božja milost tja pripelje zdravega in
živega. Ure naglo teko, grob se odpira pred nami;
dobro bi bilo človeku ako bi mogel zveličati lastno
dušo in pred večerom svojega življenja pripomoči k
zveličanju tudi njim, ki jim goreča sveča sv. krsta še ni
posvetila v temno obličje in jih apostolski glas svetega
evangelija še ni predramil. Ker pa tega dela nisem ne
vreden ne zmožen, se ponižno priporočam prijateljem
Zgodnje Danice in vsem, zlasti gospodom sošolcem
in prijateljem, v pobožen spomin pri molitvah in daritvi sv. maše, da bi Gospod milostno pridejal, kar mi
manjka.« Obljublja, da bo tudi iz Afrike pisal v list.
V Zgodnji Danici se je njegov sošolec Anton Jak
šič, kaplan v Šentlovrencu na Temenici, 28. junija
poslovil od njega. V številki od dne 18. avgusta je
natisnjena “Poslednja pridiga Luke Jerana pri Svetem
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Petru”. V njej govori o spoštovanju do duhovnikov
in na koncu omenja, da bo šel v Afriko. Naslednja
številka je 25. avgusta prinesla njegovo pesmico v
štirih kiticah: “Izročilo Mariji Misijonarjem”. V tej številki se Jeran na koncu zahvaljuje vsem dobrotnikom
afriškega misijona za prispevke. Ko se je namreč
razvedelo, da bo šel v Afriko, so nabrali za misijon
še nekaj več kot 2.000 goldinarjev.
Drugi je bil Jožef Lap, rojen 4. marca 1819 v
Preddvoru. Ko je v Ljubljani s Knobleharjem izdelal
srednjo šolo, sta vstopila v bogoslovje in bila dve
leti sošolca, dokler ni Knoblehar odšel v Rim. Dne
28. julija 1843 je bil Lap posvečen v mašnika. Kot
kaplan je služboval v Metliki, Tržiču in Dobu. Zdravja
ni bil prav trdnega. Zgodnja Danica je prinesla 1.
septembra 1853 šest poslovilnih kitic, ki jih je napisal
25. avgusta v Ljubljani. Zahvaljuje se za darove in
se priporoča v molitev.
Nakelski župnik Blaznik omenja v dnevniku, da
je bil od 22. do 26. avgusta v Ljubljani na duhovnih
vajah. Tiste dni ga je iskal v Naklem Lap, da bi se
poslovil, odhajajoč proti Afriki.
Tudi že večkrat omenjeni Knobleharjev rojak in
goreči podpornik afriškega misijona Jožef Partelj se
je priglasil. V Danici je bil prejšnje leto, 8. aprila
1852, objavil misijonsko pesem v petnajstih kiticah:
“Sužnji Kamov rod in ladja rešenja”. Zgodnja Danica
jo je objavila 30. junija 1853, ko je kot dušni pastir
v Tomišlju pri Igu dobil z Jeranom dovoljenje iti v
Afriko. Ne vemo pa, zakaj ni šel.
Priglasili so se tudi tile slovenski obrtniki:
1. Franc Bališ iz Moravč, mizar.
2. Janez Klančnik z Dovjega, zelo preprost, nešolan,
a nadarjen mož, po poklicu sodar; znal je pa tudi
tesariti, mizariti, žgati apnenice in podobno. Ohranilo
se je nekaj njegovih pisem; pisavo je imel zelo slabo;
3. Jakob Kobilica s Homca, kmetiški fant, ki je znal
tudi kolarska, krojaška, čevljarska in krznarska dela;
4. Jožef Kramar, čevljar iz Ljubljane;
5. Martin Mikuž iz Rakitne, kolar in krovec zvonikov;
6. Lovrenc Pavlin, mizar;
7. Jakob Šašelj, puškarski pomočnik in slikar, vrezovalec (graver), pásar, vešč tudi ključavničarstva.
Ko se je priglasil, je imel šele 21 let. Rodil se je leta
1832 v Železni Kapli na Koroškem. Njegov oče, puš
karski mojster, se je pa z družino preselil v Kranj.
Tu je Jakob hodil v šolo in se je zelo dobro učil. Leta
1842 se je družina preselila v Ljubljano; oče je v
šentpeterskem predmestju nadaljeval puškarsko
obrt. Jakob je nekaj časa tudi v Ljubljani hodil v šolo,
potem se je pa izučil puškarstva in je kot pomočnik
po tedanji navadi hodil po nemških deželah Avstrije. Imel je zelo lepo pisavo. Knoblehar ga je zaradi
nje še tem rajši sprejel, da bo pisal pisma ostalim
obrtnikom, kar jih ni znalo brati in pisati.
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Niko Kuret

TELOVO

Že v lanski junijski številki so bile opisane nekatere posebnosti telovskih procesij na Štajerskem,
Koroškem in Gorenjskem. Letošnji opis zajema še nekaj zanimivosti slovenske domovine.
Novi časi so prinesli tudi na našem podeželju velike spremembe, zato je le malokje ohranjen stari sijaj telovskih procesij. Naši opisi podajajo v glavnem podobo, ki je veljala do druge
svetovne vojske.
Dolenjske telovske procesije so bile na kmetih
vojaku puška oglasila prepozno. Ko so poveljnika nebolj ali manj podobne procesijam po drugih slovenkoč vprašali, kaj se bo možu zgodilo, jim je odvrnil:
skih pokrajinah. Nekaj posebnega je bil pogled na
»Kosila ne bo dobil.« Kadar je bilo dosti vina in ker
“bele” procesije v Beli Krajini – vsi udeležnci so bili
je bilo obdelovanje vinogradov še lahko in ceneno,
napravljeni v pražnje bele domače noše.
je dal tedanji stotnik meščanske garde, neki Marin,
Zanimivost zase pa je opis procesije v Novem
ki je imel vinograde v Trški gori, zapeljati sod vina
mestu v drugi polovici 19. stoletja. Tedaj so se udevojakom v vojašnico. Tako so dobili vojaki h kosilu
leževali procesije s svojimi banderi tudi še obrtniški
tudi merico cvička, ker so po svoje pripomogli k
cehi (“cunfti”). Kakor je navada drugod, so nosili
slovesnosti praznika. Špalir pri nebu so vedno držali
na čelu procesije veliki križ, za njim pa so stopali
vojaki četovodje. Za to so izbrali vsako leto samo
možje. Vmes so bili člani cehov s svojimi banderi.
zastavne može. Pozneje so nebo nosili fantje, naPrvo je bilo farno bandero s podobama sv. Miklavža
zadnje pa je prešla ta čast na dijake.
in Device Marije. Za farnim je bilo kovaško bandero:
V mestu je skoraj ni bilo hiše, ki si ne bi bila postana njem lep, bel konj, zraven kovač s predpasnivila nekaj mlajev. Les je bil skoraj zastonj. Pozneje se
kom; kladivo je držal v roki in koval je belca, na
je to spremenilo, zato so staro šego močno opuščali.
drugi strani je bil sv. Florjan. Za tem banderom so
Pri procesiji je seveda sodelovala tudi stara mešli vsi kovaški mojstri, pomočniki in vajenci. Dalje je
ščanska garda s svojo godbo. Le-ta je imela okoli
prišlo tesarsko bandero, na njem sv. Jožef pri delu.
30 godbenikov. Garda je nastopala v svoji uniformi s
Za tem banderom so
širokimi belimi jermeni
Bandera so v rabi še danes
stopali vsi tesarski in
navzkriž. Godci so imeli
mizarski mojstri kakor
na čaki rdeče žimnate
tudi pomočniki in vajenčope. Kakor je bila tedaj
ci. Sledil je zidarski ceh
navada pri vojakih, je
s svojim banderom, na
imela tudi garda svoje
njem podoba sv. Roka,
tesarje. Nastopala sta
zraven stolp in zidar pri
dva v uniformi, vsak s po
delu; naslikano je bilo,
dvema sekirama, majhkako je omahnil in padel
no in veliko, ki sta jima
v globino, toda ujel se
viseli na belem jermenu
je na rob nekega železa
in tičali v belem usnjeter si ohranil življenje.
nem toku. Imela sta ši
Za tem banderom so
roke usnjate manšete
korakali zidarski mojstri in pomočniki. Potem je prišlo
na rokavih in širok bel usnjen predpasnik. Pokazala
čevljarsko bandero, na njem sv. Jakob in škorenj
sta se trikrat letno: o veliki noči, o Telovem in na
zraven. Za njim so stopali čevljarji. Sledili so peki in
cesarjev rojstni dan (18. avgusta). »Jako lepo je bilo
vsi tisti, ki opravljajo svojo obrt z ognjem. Imeli so
videti, ko sta pri procesiji v predpasnikih z gardo
bandero s sv. Florjanom, ki gasi hišo. Potem so šli
marširala.«
usnjarji z banderom, ki je kazalo podobo sv. Jerneja,
Ljudstva z dežele je bilo mnogo, »mogoče, da so
ko ga mučijo in z njega režejo kožo. V prvem delu
jih vojaki privabili.«
procesije je bilo torej kar sedem bander. Obrtništvo
Navada je bila, da se je za kapiteljsko cerkvijo pri
je predstavljalo v tistem času (okoli leta 1870) jedro
vrtovih streljalo z možnarji. »Kanonir tega streljanja
meščanstva; poznejša desetletja so prinesla njegov
je bil neki stari Jernejc, obenem mestni prižigalec
počasni propad, “cunfti” so zamrli, skupno nastopasvetilnic. Ko je na ta praznik ob zornem svitu ob
nje pri procesijah so opustili in bandera so razpadla.
tretji uri zjutraj začelo pritrkavati, ni Jernejc ure niNebo so nosili odlični posestniki in trgovci, poleg
koli zaspal, začel je pri cerkvi streljati, streljal je ves
neba pa je svetilo šest najstarejših čevljarskih mojdopoldan do konca sprevoda. Kasneje se je zaradi
strov. Na trgu je stal ves čas med procesijo bataljon
nesreč drugod to tudi pri nas odpravilo, ali slovesno
vojakov – lovcev v paradi. Poveljeval jim je stotnik
je pa bilo in lepo.«
na konju. Če je bila huda vročina, je moral včasih
V Novem mestu je živelo dosti upokojenih čast
kak vojak iz vrste, ker so stali na trgu od jutra do
nikov. Tudi ti so se v svojih različnih paradnih unikonca procesije. Pri vsakem evangeliju so oddali
formah zmerom udeleževali procesije, kar je pripočastno salvo. Pripetilo se je tudi, da se je kakemu
moglo k njeni pisani zunanji podobi.
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Notranjski gospodarji so si pred hišami postavljali na Telovo lepe, visoke mlaje, gospodinje pa so
zatikale v njive, zlasti v zelnike, že pred procesijo
brezove veje. Na Vrhniki so nosili bandera naborniki
tistega leta, za kar jih je župnik povabil na kosilo.
Idrijska telovska procesija je svojčas slovela daleč
naokoli. Svoj sijaj je dolgovala hvaležnosti Idrijčanov, ki so leta 1508 našli bogato žilo živega srebra.
V Istri so bila ob poti, koder je šla procesija,
vsa okna polna cvetličnih šopkov. Ti šopki so ostali
v oknih do kresnega dne. Takrat so jih pospravili in
shranili.
Na Krasu so v novejšem času postavljali za
telovsko procesijo velikanske slavoloke, na katerih
so – podobno svoječasnim jezuitskim v Ljubljani –
otroci ali mladina predstavljali angele.
Zanimiv opis nekdanje telovske procesije med
Beneškimi Slovenci se nam je ohranil iz leta 1853.
»Dan presv. Rešnjega Telesa je pri nas eden nar
imenitnejših v celim letu in naši pradedje so skrbeli,
ga z narvečjo slavo praznovati, ki jim je bilo mogoče
v njih okoljstvah. Vse njih narodske oblačila so se
vidile tisti dan v procesii ...« Možaki pa so predvsem
poskrbeli, da je imel vsak svojo puško. Kdor ni imel
svoje, si jo je sposodil. Sramota zanj, ki se ni mogel
postaviti z njo. Že prejšnji večer »je bilo vse živo
po deželi. Pri vsaki cerkvi po breščinah in po dolini
se je slišalo veselo tonkati ino so se slišale puške,
mušketi, cilarji pokati, da je bilo kaj. Poleg poti, kamor se je imela voziti (!) procesija, po desni ino levi
strani so bile v zemljo zasajene košatne mlaje ino na
njih visele dušeče cvetlice ino venčki raznih poljskih
rožic. Drugi dan spet o ranim zoru so veselo zvonovi
zapeli ino puške pokale. Od vsih krajev so se jeli
naši Slaveni v dolino k farmanski cerkvi valiti. Ob 9.
zjutraj se je začel sveti obred. Pervi so odperli procesijo s 18. srebernimi križi, katerih vsak je cenjen na
400 do 500 beneških zlatov (en beneški zlat je črez
en goldinar). Dalje je sledilo kacih 100 otročičev z
zvončki, kateri so vedno klenkali zunej S. evangelijov
ino blagoslovov. Posled so šli v štric dva in dva kacih
300 do 400 strelcov s puškami na ramenih; vsi strelci
ene vasi oli soseske so bili skupej, ino kadar so leti
končali, so začeli strelci druge vasi ali soseske, ino
tako dalje. Za njimi so sledili duhovniki z presvetim
Rešnim Telesom, nad katerim so nosili nebo četiri
gospodje iz nar imenitniših deželskih rodovin. Za
njim so bili vradniki, in za letmi moški spet dva in
dva, in na zadnje ženski spol. – Kader so duhovniki
odpeli ‘Pange lingua’ so helili (= svete pesmi prepevali) ‘Sacris Solemniis’ ino pevci so jo vdarili po
slavenskim narečji Praznika svetiga, in kader so leti
odpeli svojo versto, so jo godci po njih vrezal, da

—
Povsod je razširjena vera, da so veje, mimo katerih je šla telovska procesija, blagoslovljene in da
vsebujejo obrambno moč proti ujmam in nezgodam.
Ko je procesija končana začno tudi v Prekmurju
lomiti vejice, da bi jih odnesli domov. Vsakdo hoče
imeti svoj delež. Okoli Lendave jih zataknejo za streho zoper hudo uro, v Nedeljici jih denejo v “grenar”
168

je bilo kaj. Ko so leti jenjali, so jeli duhovniki peti
drugo versto, pevci so jim odpovedali ali odgovarjali
kakor poprej, potem pa godci, ino tako dalje so se
verstili dokler niso prišli do odločeniga mesta kjer
je bila navada blagosloviti ljudstvo in polje. Pridši
na namenjeno mesto so se vsi vstavili; ondi je bil
oltarček že pripravljen, na njego presveto Rešno
Telo tačas postaviti, ko je diakon pel sv. evangelij.
Na tleh okrog in okrog so bile cvetlice potrosene ino
v lepim redu so ležali kušnjeli (= iz ital: cuscino =
blazina), da so duhovniki pokleknili pred sv. Rešnim
Telesom. Ko se je jel peti sv. evangelij, so strelci
nabivali svoje puške, godci in in klinčki so potihnili, v
zvoniku zvonovi umolknili; ljudstvo je stalo vse tiho,
sam duhovnik je pel na glas sv. evangelij. Ko je bil ta
dovršen, je vse ljudstvo pokleknilo. Gospod župnik je
odmolil določene molitve, ino pri pervi besedi svetiga
blagoslova sproži narbližni strelec svojo puško, in to
je bilo znamenje sveto Rešno Telo počastiti. Tačas so
jeli pervi strelci, ki so bili v procesiji, pokati in tako
so se verstili do poslednjih. Ta hip so jeli zvončki spet
klenkati, v zvoniku veselo tonkati, godci jo radostno
rezati, ino na gribu (= griva = hrib) martaleti (iz ital.
mortaletto = možnar) bučati. Tajšan (= takšen) šum,
tajšan ropot, tako hučanje je bilo tačas, da je vsa
dolina vrela ino dalje dalje po potovih ino po jamah
se je odmevalo, kakor grom v zraku, kader kuje hudi
budiče (?). To se je vse gajalo pri vsakim blagoslovu, dokler se niso nazaj vernili v vas. Pridši v vas,
gredé v procesji vsi križniki, otročiči ino strelci, so
vdobili poredama vsak dva hlebca kruha po krajceri
ino po dokončani procesiji tudi nekaj vina. Posled
se je začela peta sv. maša z orglami, zadnjič se je
sklenil sveti obred z blagoslovom; ino tudi tačas so
spet vsi strelci zunej cerkve pokali, klinčki vedno
klenkali, na gribu martaleti gromeli. Ljudstvo je v
cerkvi glasno pelo Častimo te ino orgle so vdružile
njih glasove. – Moj Bog! to je pač presunilo serce
vsakimu pričujočimu kristjanu ino marsikaterimu so
se vderle solze po licih. – Od vsih krajev so nas hodili
Lahi tisti dan obiskovat ino vsi začudeni nad našo
narodno procesijo, so se s plašnimi očmi po nas ozerali, ko take procesije ni nikoli bilo videti na Laškim.
Po dokončanim svetim obredu so se naši Slaveni
mirno po gostivnicah nekaj okrepčali ino proti večeru
so se vernili na svoje domovišča; ino ni pomniti, da bi
se bili, celo oboroženi, kadaj med seboj poškodovali;
tako mirno in pošteno so se razšli.
Zdaj pa, kako je? – Godci so šli rakom žvižgat, jih
ni več v procesiji; starih oblačil tudi ni več viditi, ker
so nas laške oblačila pokvarile; to je žalostno viditi!
Od pušk tudi ni več ne duha ne sluha ...«

—

—
(kaščo), da bi bil blagoslov božji pri zrnju. Kadar se
bliža nevihta, jih vržejo na ogenj (Krog).
Tudi v Porabju verujejo, da imajo brezove veje,
zataknjene ob poti, koder se pomika procesija, prav
takšno moč kakor cvetnonedeljske “mačice”. Zato
jih zatikajo doma na ista mesta, da varujejo pred
“gromom” (strelo) in požarom.
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Tako ravnajo tudi na Štajerskem, postavim, v Slovenskih goricah. V celjski okolici (Dobrna) odlomljene brezove vejice devajo za podboje hlevskih vrat, da
bi bila živina varna pred nalezljivimi boleznimi. Okoli
Brestanice (Senovo, Gorica) jih zatikajo v zemljo na
vrtu, kjer imajo zelenjavo, pa tudi ob vrateh njiv in v
njive same; pokropijo jih tudi z blagoslovljeno vodo.
V Framu poberejo z brezja najprej
vse cvetlice in jih denejo v kozarčku na hišni oltarček. Ko nekoliko
ovenejo, jih posušijo in spravijo.
Nekaj drobcev posušenega cvetja
nato med letom večkrat potrosijo
po grobovih rajnih domačih. Vejice na brezah poščipljejo zlasti
tisti farani, ki so iz oddaljenih vasi,
koder mimo hiš ne gre procesija.
Te brezove vejice hranijo na “dilah” (podstrešju) za tramom poleg
“zelenega presenca” in cvetnonedeljske oljke. Oboje zažigajo,
ko se bliža huda ura. Osmukana
brezova debla jemljejo tudi domov in delajo iz njih zlasti držaje
za grablje, lopate in drugo orodje.
Skoraj povsod na Koroškem
jemljejo s seboj na domove brezove in lipove vejice, vejice mlajev
in cvetlične šopke, ki so jih imeli s seboj pri procesiji.
Od “pranganja” prinesene brezove vejice zatikajo
v Podjuni v kuhinji za križ. Ob hudi uri jih snemajo
in devajo na ogenj; rabijo jim tudi za “kaditje”, če
obole pri hiši ljudje ali živina. V Rožu jih dajo pod
streho zoper hudo uro.
Ob hudi uri so kadili z “maji”, se pravi, z vejicami lesa, ki je na Telovo krasil procesiji pot, tudi na
Gorenjskem (Motnik). Tudi na Jezerskem so lomili
zelenje od brezovih vej ali drevesc ob poti, ki je po

—

njej šla procesija. Pripisovali so mu posebno moč,
če so z njim kadili ob nevihti. Včasih so shranili v ta
namen tudi cvetlične venčke z bander. V Poljanski
dolini (Četena ravan) so od “ta malih mlajev”, se
pravi, od brezovih vej, ki so bile zataknjene ob poti,
koder je šla procesija, lomili vejice in jih zatikali na
njive zoper hudo uro.
Isto šego srečujemo na Dolenjskem. Od Polja do Litije so
Brezove veje
zatikali gospodarji brezove in
lipove veje za streho, “da bi ne
bilo nesreče ob hudi uri”. V Velikih
Laščah in v Hinjah so lomile gospodinje šibe z brez pri cerkvi, pa
tudi v cerkvi, in jih nesle domov.
Zasajale so jih potem po njivah,
na vsakem oglu po eno, “zato
ker je žegen”, v Hinjah pa zato,
da bi miši ne škodile žitu. V stiški
okolici so verjeli, da smreke, ki
jih postavljajo ljudje o Telovem,
pomagajo zoper gosenice.
V Beli Krajini so položili nekaj
zelenja od vej s poti, koder je šla
procesija, doma v žitnico, da ni
mogel molj v žito.
Rože z oken, koder je šla mimo
telovska procesija so spravili v
Istri (Korte) in jih shranili. Sežigali so jih včasih
ob hudi uri in tudi, kadar je kdo obolel, so kadili z
njimi bolnika.
Zoper škodo in nesrečo na polju zatikajo tudi na
Goriškem (Otalež, Cerkno) v njive vejice brezovih
vej, ki so stale ob poti telovske procesije. V Gornji
Soški dolini (Soča v Trenti) so postavili ob poti topolove veje. Ko je bila procesija končanam je vsak
odlomil vejico in jo doma zapičil pod streho, da bi
strela ne treščila vanjo.

—

—

bogkovih in Marijinih laskov, “šmarnega križa” in
Poleg zelenja in vej ima svoj obredni pomen tudi
“strašnic”, v škofjeloški okolici so jim dodali žitni
telovski šopek.
kokalj in plavice. Vse skupaj so povezali s šmarNaberejo si ga predvsem dekleta. Na Gorenjničnim listjem. Domača dekleta so
skem v Poljanski dolini (Četena
dala ta “pušeljc” k oltarju, kjer je bil
ravan) so nesli na Telovo v cerkev k Gorenjski šopek
blagoslov; druge so ga pa nosile s
blagoslovu tele rože: Marijine laščseboj – v Mengšu so trgale spotoma
ke, zaspančke, mračnice, strašnice,
cvetne liste in jih potresale pred
hrastovo perje, šmarnično perje,
vsakim oltarjem.
kresnice, Jezusovo gajžlo, šmarni
Na Homcu so si ženske k procekriž in deteljico. Tudi v Mengšu
siji zatikale šopek cvetlic za pas, da
in okoli Škofje Loke so si nabrala
bi jih hrbet ne bolel.
dekleta svoj pušeljc iz poljskih in
Na Dolenjskem in drugod so za
travniških “rož”. Le-te so v Žetini ob
cvetje skrbeli otroci. Okoli Zagradca
bližajoči se hudi uri metali v ogenj
so “rožice”, ki so jih otroci potresali
skupno s šibami iz butare. V Četeni
pred oltarji, pobirali, doma posušili
ravni so z njimi okadili otroke. Na
Matijevo pa so pred sončnim vzhoin ob bolezni iz njih kuhali čaj. “V
dom s temi rožami, ki so jim dodali
šopke povite cvetlice” so nosile ženše špajko, okadili krave, da jim niso mogle škodovati
ske pri telovski procesiji v Krškem, da so jih potem
coprnice in jim odnašati mleko ... Mengeški “pušeljc”
poleti zažigale ob hudem vremenu. V Beli Krajini
je bil iz potonik, vrtnic in šmarnic,v Gorjah so ga
so si dekleta nabrala “telovski pušeljc” iz travniških
naredili iz marjetic (“telesnic”), travniške detelje,
rož. Z njim so kadili kravi vime ob teletenju.
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Na Koroškem, v Rožu, dekleta svoje dni pri pranganju niso nosila šopkov, ampak le vence iz divjega
šipka (“pumpave”); to da je “najbolj svet venec”.
Od zakramentala do “bajila”, od pobožne vere do
vraže je le kratek korak.
Sèm bi šteli vero v moč rženih bilk, ki si jih ob
začetku telovske procesije izpuliš iz njive in navežeš
okoli pasu, da te potem vse leto ne bo bolel križ ...
V okolici Višnje gore so gospodinje doma zato skrb-

—
Na Telovo srečujemo ponekod spomin na binkošt
ne šege. Semičarji v Beli Krajini na Telovo niso gonili
krav na pašo pred soncem, ker so se – kakor na
Križevo in na Duhovo – bali coprnic.
V Kanomlji na Goriškem pa slavijo šele na Telovo
pastirski praznik. Tudi tu je deležen sramote tisti, ki
prižene zadnji na pašo; pravijo mu “kurja rit”.
Telovske procesije se ponavljajo marsikje na
Slovenskem.
Na Štajerskem so jih vodili vsako nedeljo do
nedelje izpred velikim šmarnom, do sv. Jerneja ali
do angelske nedelje. Procesija gre okoli cerkve, v
slabem vremenu po cerkvi. Pri procesiji pojo “inicije”
(začetke štirih evangelijev) pri štirih postajah – oltarjih in podele vse štirikrat blagoslov z Najsvetejšim,
prav tako kakor pri telovski procesiji. Kaže, da so
te procesije že bolj obrambnega značaja in nekak
šno nadaljevanje križevih procesij. Zadnjo nedeljo

no pazile, kdaj se je začela procesija, da so si brž
napulile nekaj rženih bilk. Tudi v Utiku pri Ljubljani
je bila razširjena ta vera.
V Poljanski dolini (Četena ravan) so na Telovo
nakopali “dešja”, dišeče rastline, in ga nametali po
hiši, da bi golazen (“lizarčna”) ne prišla k hiši.
Prvi petek po Telovem imenujejo na Štajerskem
(Središče) “posmojeni petek”. Ta dan nihče ni hotel
okopavati koruze, ker bi se sicer osmodila.

—

—
preden procesije prenehajo, imajo “inicije” tudi na
polju, po istem redu, isti poti in z isto slovesnostjo
kakor na sam telovski praznik. Na tako imenovano
“lepo nedeljo (žegnanje) imajo telovske (teoforične)
procesije tudi pri podružnicah.
Isti red velja tudi na Koroškem. Tam ne prangajo
samo na Telovo, ampak tudi na “lepo nedeljo” (tako
pravijo prvi nedelji po Telovem) ali v nedeljo po prazniku Srca Jezusovega in v nedeljo po sv. Marjeti.
Tudi “iniciji” so v navadi.
V Lokvi na Krasu je bila še v 17. stoletju procesija
navsezgodaj, nato pa so jo vodili še vsako nedeljo
do kvatrne nedelje v septembru. V nedeljo po Telovem so šli s križi v Dolino, kjer je bila spet procesija.
Procesijo so imeli tudi na dan osmine Telovega.
Telovo je blesteči sklep pomladanskih praznikov
Gospodovih. Odslej naprej prihajajo svetniški praz
niki spet malo bolj od veljave.

Sv. Janez Pavel II.

EVHARISTIJA ODPIRA
BOŽJO PRIHODNOST

Zdaj, ko smo romarji in popotniki na stezah zgodovine, nam evharistija – občestvo s Kristusom – v
katerem živimo, vnaprej omogoča najvišje srečanje tistega dne, »ko bomo podobni
Njemu, ker Ga bomo videli, kakršen
je.« Elija, ki se na poti po puščavi
brez moči zgrudi pod brinov grm,
pa ga skrivnostni kruh poživi, da
doseže goro srečanja z Bogom,
je tradicionalni simbol popotovanja vernih, ki v evharističnem
kruhu najdejo moč za hojo proti svetlemu cilju svetega mesta.
Če si izposodimo izraz, ki
označuje hebrejsko sobotno
bogoslužje, je evharistija »pokušnja večnosti v času«. Kakor
je Kristus živel v telesu, pa je
ostal v slavi Sinu Božjega, tako
je evharistija božja in vse presegajoča navzočnost, občestvo z
večnim, znamenje »medsebojnega
prepletanja zemeljskega in nebeškega mesta«. Evharistija, spomin Kristusove velike noči, je
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po svoji naravi nositeljica večnega in neskončnega
v človeški zgodovini. Ta vidik, ki evharistijo odpira
Božji prihodnosti, čeprav jo pušča zasidrano v
sedanji resničnosti, je osvetljen z Jezusovimi besedami, ki jih je spregovoril
nad kelihom vina pri zadnji večerji.
Ker je evharistija občestvo s
Kristusom, je torej deležnost pri
Božjem življenju, ki je večno in
zmaguje nad smrtjo. Zato Jezus
izjavlja: »Volja tistega, ki me je
poslal, je, da ne izgubim nič od
tistega, kar mi je dal, ampak
vse obudim poslednji dan.«
»V tej luči,« kot je posreče
no rekel ruski teolog Sergej
Bulgakov, »je liturgija nebesa
na zemlji.« Zato sem v apostol
skem pismu Dies Domini ponovil beseda Pavla VI. in spodbujal
kristjane, naj ne zanemarjajo tega
srečanja, te gostije, ki nam jo Kristus
pripravlja v svoji ljubezni. Naj bo ude
ležba pri njej kar se da vredna in polna veselja!
JUNIJ 2014

sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
i. poglavje

BOŽJI ČASI

S O B O T N A L E TA , J U B I L E J N A L E TA
Ni bilo zadosti, da je bil z božjim pečatom zaznamovan vsak dan, vsak teden in vsak mesec v
letu. Tudi tek časov je moral biti zaznamovan s
svetimi prekinitvami. Ker naj bi zadostile judovskemu občutku za znanost o številkah, so bile v zvezi
s številom sedem, ki je veljalo za sveto. Ena od
teh svetih prekinitev je bila vsakih sedem let, na
koncu “tedna let”, druga
pa vsakih sedem tednov
let: sedem krat sedem in
sedemdesetkrat sedem
je dišalo po neskončnosti.
To je zelo važno dejstvo,
ki pa poudarja tudi prikupno potezo zapovedi
judovske Postave: ta dva
sistema praznikov sta bi
la oba zaznamovana z
izredno velikodušnim in
dobrodelnim namenom.
Vsakih sedem let so
torej praznovali Sobotno
leto, leto, ki je bilo drugačno od drugih let. To pa ne
toliko zaradi verskih obredov, ki so jih opravljali, ampak zaradi socialnih, humanitarnih in celo gospodarskih ukrepov. Postava je v resnici zapovedovala vrniti
svobodo sužnjev izraelskega rodu, posebno tistim,
ki so se morali prodati, da bi plačali svoje dolgove.
V teh letih odpuščanja je Postava tudi zapovedovala: »Na široko odpri roke svojemu bratu,« kar so
nekateri rabini razlagali kot obveznost povrniti vse,
drugi pa so menili, da gre samo za obresti. Še bolj
presenetljivo pa je, da mora tudi zemlja biti deležna
v teh dvanajstih mesecih popolnega počitka: ne sme
se je obdelovati, niti sejati in žeti. Vzamejo lahko
samo, kar je potrebno za življenje.
Lastniki so pustili tudi sadove na
trtah in oljkah, z njimi pa so se
imeli pravico hraniti reveži in divje
živali. To je odgovarjalo dvojnemu
namenu: dobrodelnosti in kmečki
modrosti. Sicer je pa Sveto pismo
obljubljalo, da bo šesto leto, ki
je pred sobotnim, rodovitno in
nikomur ne bo nič manjkalo ...
To obveznost, ki se modernemu
človeku zdi tako nenavadna, so
2014 JUNIJ

spoštovali: od Nehemija dalje je izvoljeno ljudstvo
celo fromalno obljubilo, da jo bo izpolnjevalo (Neh
10,32). To so držali tudi v težkih okoliščinah: ko so
Sirci oblegali Jeruzalem, je kralj Antíoh V. sklenil
mir s posadko v Bet Curu: »v deželi je bilo namreč
sobotno leto« (1 Mkb 6,49). Judje so bili ponosni na
to izjemno navado, v resnici edino v zgodovini. To
pravi Jožef Flavij, ki trdi,
da se je moral celo cesar
tistega leta odpovedati
davkom, kar je pa zelo
dvomljivo. Rimljani so se
iz te navade norčevali:
dokaz je Tacit, ki pravi, da
je to zastarana lenoba te
rase! Druga reč je pa bila
preprečiti, da ta običaj ni
povzročal sporov. Obilna
talmudska pravna določila o tem dovolj jasno
dokazujejo, da to ni bilo
preprosto. Je pa vendarle
lepo, da se je uveljavilo načelo človeškega odpuščanja na zemlji.
Jubilejno leto, tisto, ki je sledilo sedmim letnim
tednom, je bilo še bolj temeljito v svojih navodilih.
Vsakih petdeset let so morali biti osvobojeni vsi
sužnji brez izjeme, vsa posest, ki so jo morali revni
prodati bogatim, da so plačali svoje dolgove, jim je
morala biti vrnjena za ceno, ki jo je Postava predpisovala zelo strogo. Namen je bil lep: izpolnjevanje tega pravila bi postavilo Izrael pred vsa druga
ljudstva tistega časa glede problema suženjstva in
grabljenja zemlje, ki so ga v Rimu latifundije tako
kruto izvajale. Toda gospodarske in socialne težave, ki bi jih izzvalo izvajanje tega
predpisa, bi bile hude; tako hude,
da te zapovedi 3. Mojzesove knjige
niso izpolnjevali, kot daje razumeti
Talmud. Ko je prišlo devetinštirideseto leto, so se zadovoljili, da je
»deseti dan sedmega meseca po
vsej deželi odmeval gromki glas
trobent.« Tako vsaj niso pozabili
Jahvejevega opomina: »Ne škodujte med brati eden drugemu, sicer
se bojte svojega Boga!«
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

XII.
STRAH PRED PRIHODNOSTJO
To je strah pred nenadzorovanim in nepredvidljivim
neznanim, ki se danes dogaja in je naravnano na to,
da bo vedno slabše in težje. Danes je mnogo ljudi, ki
se ob pogledu v prihodnost zaskrbljeno sprašujejo,
kaj dobrega bo prinesla. Od nje ne pričakujejo veliko
dobrega, prej pričakujejo hudo. Saj bi se lahko zgodilo,
da bi država ne mogla več izplačevati pokojnin, da bo
organizirani kriminal vedno večji, da bi lahko globalizacija vodila k obubožanju in k vedno večji zmedi. Ta
strah pred prihodnostjo je značilen za ljudi v Evropi.
Mnogi, ki gredo v južnoameriške ali azijske dežele v
razvoju, so presenečeni, kajti tam ljudje takšne strahove komajda poznajo. Njihov položaj je sicer, gledano
na zunaj, brezupen, toda oni gredo kljub temu polni
upanja v prihodnost. Večkrat so pri nas strahovi pred
prihodnostjo zaznamovani z upodobljenimi prikazi groze in katastrof. Veliko ljudi si prav natanko predstavlja,
kakšne katastrofe poplav, atomskih vojsk, terorističnih
dejanj in zločinov se bodo zgodile v naslednjih letih.
Prepričani so, da se bo njihova domišljija uresničila. Ne
bojijo pa se le sami, temveč vlivajo s tem strah pred
prihodnostjo tudi drugim.

Danes je zelo razširjen strah pred prihodnostjo.
To je strah, da ne bomo mogli več zaslužiti potrebnih
sredstev za preživljanje, da bo prihodnost prinesla
s seboj mnoge stiske, da bomo izgubili svoje delo,
zboleli, in da ne bomo mogli več biti kos svojemu
življenju. Te skrbi prizadevajo mnoge ravno v gospodarsko trhlih časih. Neka žena mi je pripovedovala,
da se pogostoma boji, da se bo njenemu možu kaj
zgodilo in bo ostala s štirimi otroki sama. Shajati ne
bi mogla ne finančno ne z lastnimi močmi. Da se
takšni strahovi pojavljajo, je razumljivo. Resnično bi
se moglo zgoditi, da bi zakonski partner doživel neko
nesrečo ali pa bi mu bolezen onemogočila še naprej
služiti za družino. V pogovoru srečujem vedno znova
ljudi, ki imajo podobne strahove: da bi lahko zboleli,
zgubili svojega življenjskega partnerja in tako ne bi
bili več kos svojemu življenju. V to, kar so si zgradili,
nimajo več nobenega zaupanja. V poročilih s sveta
slišijo malodane dnevno o katastrofah, ki vedno znova
v kratkem času odplavljajo to, kar je bilo trdo prigarano, da ne preostane nič več, in čutijo, kako tanek
je led, na katerem se gibljejo.
—

—

—

O tem strahu govori Jezus v svojem apokaliptičnem govoru: »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale« (Lk 21,25-26). V originalnem
grškem besedilu je uporabljena besedica “apopsyhoo” (prenehati dihati, izdihniti življenje). Strah nam
jemlje dih, dobesedno vodi k temu, da
prenehamo dihati ali da naše življenje popolnoma izgine. Luka meni, da nam pogled
na grozeče dogodke na nebu in na morske
cunamije zaustavlja dih. Ta strah je pričujoč
danes prav tako kakor takrat. Za mnoge so
zemeljski potresi, poplave in slabo vreme
znanilci konca sveta. Vse – tako se bojijo
– so bo končalo v veliki katastrofi, ki bo
izbrisala sleherno življenje.
Kako se odziva na takšno paniko zaradi
konca časov Jezus? V ta strah govori tolažečo besedo: »Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša
odkupitev se približuje« (Lk 21,28). Ljudje
naj se katastrof ne bojijo, kajti te so začetek
odrešenja. Kako je treba to razumeti?
Najprej misli Jezus s svojo obljubo povsem časovno: ko bo v svetu vedno huje,
je to znamenje prihoda Sina človekovega.
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah«
In ko bo Sin človekov prišel v veličastvu,
bodo ljudje odrešeni in osvobojeni. Njegov
prihod nas osvobaja vseh stisk in s tem tudi strahu.
To Jezusovo besedo pa moremo razumeti tudi še drugače: svojega pogleda naj ne usmerjamo v katastrofe in v svoj strah, temveč se moramo vzravnati in gledati navzgor. Naše odrešenje prihaja od Boga,
iz nebes. Iz nebes gledamo na svet okoli sebe drugače. Vidimo namreč preko ozkega obzorja. In tako
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spoznamo dobro moč, ki nas drži v svojih rokah, odrešujočega in ozdravljajočega Boga, Jezusa Kristusa,
ki je sredi največje stiske križa naš Odrešenik.
Tretja razlaga se nanaša na začetek odrešenja v vseh stiskah. Tam, kjer se propada najbolj bojimo, tam
se že začenja odrešenje. Hölderlin je oblekel to v znamenite besede: »Kjer je nevarnost, je tudi rešitev.«
Pogled vere vidi sredi noči že začetek
dneva, v krizi že začetek spremembe
in v strašljivem dogajanju že moč
zaupanja, ki se skriva tudi v nas.
Luka je spremembo strahu v največji stiski opisal v svoji pripovedi o
Jezusovi spremenitvi na gori. Zvečer
se je Jezus s svojimi učenci povzpel
na goro. Kakor je bil navajen, je po»Ta je
noči molil. Učenci so pri tem zaspali.
moj Sin...«
Naenkrat pa se zbudijo in vidijo Jezusovo veličastvo ter Mojzesa in Elija, ki stojita ob njem. Med molitvijo
se je Jezusovo obličje spremenilo in
njegova obleka je belo sijala. Vendar pa kljub tej osrečujoči izkušnji v luč potopljenega Gospoda, zapadejo
učenci takoj, ko jih zasenči oblak, zopet v strah (Lk 9,34). Toda iz tega oblaka se zasliši Božji glas: »Ta je
moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte« (Lk 5,35).
—

—

Sporočilo te zgodbe pa je: v noči se zgodi spremenitev. Tam, kjer je najtemneje, sveti Božja luč
najsvetleje. Kljub temu, da to vemo, pa zapademo
vedno znova v strah, če nas zasenči oblak, oblak
bolezni, oblak ogroženosti zaradi izgube dela ali
zaradi težkih okoliščin. Potem nam kakor učencem
ne preostane nič drugega, kakor poslušati Božji
glas. Ta naznanja, da je Jezus med nami sredi noči,
četudi se zdi, da nam popolna tema jemlje pogled.
Če sredi strahu poslušamo njega, če sredi noči verujemo v njegov prihod, potem se bo tudi za nas
—

Mnogim Jezusov opomin, da bi gledali navzgor
in upali v bližajoče se odrešenje, ne bo zadoščal,
da bi se njihov strah pred prihodnostjo razpršil. Kaj
pomaga človeku, katerega vera je slaba ali katerega
Jezusove besede ne dosežejo? Ni posebej smiselno,
da bi si skušali lajšati strah pred prihodnostjo. To
ne bo uspelo. Vselej pa si lahko rečemo tole: Do
sedaj sem bil življenju kos, pa ga bom obvladal
tudi vnaprej – pa naj pride, kar hoče. Lahko pa si
tudi natančno predstavljam, česa se bojim: lakote,
uboštva, vojske, katastrof.
Potem si lahko rečem: nimam jamstva za to, da
bom imel vselej dovolj denarja, da ne bo izbruhnila
vojska ali da bo zemlja obvarovana katastrof. Zaupam pa v to, da sem v Božjih rokah. Ne vem, kako
se bom odzval, če bo vse huje. Toda Bog bo pri
meni tudi takrat. Z Božjo pomočjo pa bom življenje
prestal uspešno.

—

tema spremenila v luč in stiska v odrešitev. Sredi
strahu in stiske naj bi gledali, potem bomo – tako
veruje Luka – spoznali Jezusa, ki prihaja prav v
tem trenutku. On je ta, ki prihaja k nam vedno in
nam obljublja rešitev. Ko pride, se odrešitev zgodi.
Potem se razvežejo verige našega strahu in naše
srce se širi. Tako odrešitev ni v odpravi vsega našega strahu, temveč v osvoboditvi iz ozkosti našega
srca sredi strahu. Kajti ta strah pred prihodnostjo je
del človekovega bistva. Ta nas dela tudi budne, da
skrbimo za boljšo prihodnost.
—

—

Druga pot, da bi shajali s strahom pred prihodnostjo je v tem, da živim povsem tukaj in sedaj. Preneham si predstavljati prihodnost z vsem tistim, kar
bi se  lahko zgodilo. Poskušam biti tukaj, čutiti sebe
in biti hvaležen za to, kar je sedaj, prav sedaj. Sedaj
sem v Božjih rokah. Na to pot nas vabi Jezus. To dela,
ko pravi, naj se vzravnamo in dvignemo svoje glave.
Prenehajmo torej potrto in sklonjenih glav zreti v to,
kar nas vleče navzdol. Ko se vzravnamo, se žalostno
razpoloženje, ki nas pritiska k tlom, umakne. In ko
zremo v Boga, se ožina našega obzorja razširi. Naše
razpoloženje lahko spremeni že samo pokončna drža
in zrenje v Boga. Ne vemo, kaj bo prišlo. Toda sedaj,
v tem trenutku, smo tukaj, imamo sposobnost, da
stojimo, smo vzravnani in polni zaupanja v Boga, ki
nas podpira. V tej pokončni drži lahko podoživljamo
vrstico iz psalma: »Vrzi svoje breme na Gospoda,
on bo skrbel zate« (Ps 55,23a).

MOLITVENI NAMENI

za junij 2014

Splošen: Da bi brezposelni dobili in ohranili delo, ki ga potrebujejo za dostojno življenje.
Misijonski: Da bi Evropa spet našla svoje krščanske korenine po pričevanju vere kristjanov.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

SVETI DUH RAZODEVA
BOŽJO LJUBEZEN
Velikonočni čas, ki ga veseli živimo pod vodstvom
bogoslužja Cerkve je v najboljšem pomenu besede
čas Svetega Duha, ki nam ga križani in vstali Jezus
ni daroval »na mero« (Jn 3,34). Ta čas milosti se
zaključuje z binkoštnim praznikom, v katerem Cerkev ponovno doživlja izlitje Svetega Duha na Marijo
in apostole, ki so bili zbrani v molitvi.
Kdo pa je Sveti Duh? V Veri izpovedujemo: »Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja.« Prva
resnica, ki jo potrdimo v izpovedi vere je, da je Sveti
Duh Kýrios, Gospod. To pomeni, da je pravi Bog, kot
sta Oče in Sin, z naše strani pa tisti, ki ga molimo
in poveličujemo enako kot Očeta in Sina. Sveti Duh
je tretja Oseba presvete Trojice, je véliki dar Vstalega Kristusa, ki odpira naš razum in naše srce veri
v Jezusa kot Sina, ki ga je Oče
poslal, da nas vodi k prijateljstvu,
k skupnosti z Bogom.
Rad bi se pomudil predvsem
na dejstvu, da je Sveti Duh neizčrpen vir Božjega življenja v nas.
Človek vseh časov in vseh krajev
si želi polno in lepo, pravično in
dobro življenje, življenje, ki mu
ne bo grozila smrt, ampak bo
moglo dozorevati in rasti do svoje
polnosti. Človek je kot popotnik,
ki ga ob hoji po puščavah življenja žeja po živi, tekoči in sveži
vodi, ki lahko do kraja poteši
njegovo globoko hrepenenje po
luči, ljubezni, lepoti in miru. Vsi
čutimo to hrepenenje! In Jezus
nam daje to živo vodo: ta voda je
Sveti Duh, ki prihaja od Očeta in
ga Jezus izliva v naša srca. »Jaz
sem prišel, da bi imeli življenje
in ga imeli v obilju,« pravi Jezus
(Jn 10,10).
Jezus obljublja Samarijanki, da bo dal “živo vodo”
v obilju in za vedno vsem, ki ga priznavajo za Sina, ki
ga je Oče poslal v naše odrešenje (prim. Jn 4,5-26;
3,17). Jezus nam je prišel darovat to “živo vodo”,
ki je Sveti Duh, da bi Bog vodil naše življenje, da bi
ga razvnemal in hranil. Ko pravimo, da je kristjan
duhoven človek, mislimo prav to: kristjan je oseba,
ki misli in dela v skladu z Bogom, v skladu s Svetim
Duhom. Pa se vprašujem: ali res mislimo v skladu
z Bogom? Delamo v skladu z Bogom? Ali pa se pustimo voditi tolikim drugim stvarem, ki niso ravno
Bog? Vsakdo od nas mora odgovoriti na to v globini
svojega srca.
Zdaj se lahko vprašamo: zakaj nas ta voda lah174

ko do kraja odžeja? Vemo, da je voda bistvena za
življenje. Brez vode se umre, voda odžeja, umiva,
naredi zemljo rodovitno. V Pismu Rimljanom najdemo izraz, da je »Božja ljubezen izlita v naša srca po
Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,5). “Živa
voda”, Sveti Duh, Dar Vstalega, ki se naseli v nas,
nas očisti, nas razsvetli, nas obnovi, nas prenovi,
ker nas naredi deležne življenja Boga samega, ki
je Ljubezen. Zaradi tega apostol Pavel zatrjuje, da
kristjanovo življenje oživlja Duh in njegovi darovi,
ki so »ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost,
dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje«
(Gal 5,22-23). Sveti Duh nas uvaja v Božje življenje
kot “sinove v edinorojenem Sinu”. V drugem odlomku
Pisma Rimljanom, ki smo ga večkrat omenili, Pavel
naredi sklep z naslednjimi besedami: »Kajti vsi, ki se dajo voditi
Božjemu Duhu, so Božji sinovi …
Saj ste prejeli duha posinovljenja,
v katerem kličemo: ‘Aba, Oče!’
Sam Duh pričuje našemu duhu,
da smo Božji otroci. In če smo
otroci, smo tudi dediči: dediči pri
Bogu, sodediči pa s Kristusom, če
le trpimo z njim, da bomo z njim
tudi poveličani« (Rim 8,14-17).
To je dragoceni dar, ki ga Sveti
Duh prinaša v naša srca: Božje
življenje, življenje pravih sinov,
odnos domačnosti, svobode in
zaupanja v Božjo ljubezen in
usmiljenje, ki ima za posledico
tudi nov pogled na druge, bližnje
in daljne, ki jih vidimo vedno kot
brate in sestre v Kristusu, vredne
spoštovanja in ljubezni. Sveti Duh
nas uči gledati z Kristusovimi
očmi, živeti življenje, kakor ga je
živel Kristus, razumeti življenje,
kakor ga je razumel Kristus. Zato živa voda, ki je
Sveti Duh, odžeja naše življenje, saj nam pravi, da
nas Bog ljubi kot otroke, da moremo ljubiti Boga kot
otroci in da z njegovo milostjo lahko živimo kot Božji
otroci, kot Jezus. Pa poslušamo Svetega Duha? Kaj
nam pravi? Pravi: Bog te ljubi. To nam pravi. Bog te
ljubi, Bog ti hoče dobro. Ali mi zares ljubimo Boga in
drugega kot Jezus? Pustimo se voditi Svetemu Duhu,
pustimo, da on govori srcu in nam pove, da je Bog
ljubezem, da nas Bog pričakuje, da je Bog Oče, da
nas ljubi kot pravi Oče, da nas zares ljubi. Vse to
pravi samo Sveti Duh srcu. Občutímo Svetega Duha,
poslušajmo Svetega Duha in hodimo naprej po tej
poti ljubezni, usmiljenja in odpuščanja.
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Feliks Bister

SVETI DUH V KLETKI

binkošti so letos 8.junija

Na binkoštno nedeljo sem se s prijateljem in njegovo ženo, ki si oba prizadevata za krščansko življenje, srečal pri božji službi, ker smo se nato skupaj
peljali na izlet. V cerkvi se je zbrala “čredica mala”,
ki je z omejenim navdušenjem prepevala. Petje pač
ni dano vsakomur. Včasih imam celo vtis, da nekatere liturgične oblike bolj preprečujejo duhovno rast
kakor podpirajo. Odpirajo sicer usta – in morda še
oči in ušesa – nikakor pa
ne duše za novo veselo
spoznanje o troedinem
Bogu, o Kristusu, ki se je
učlovečil, trpel, umrl na
križu, od mrtvih vstal, v
nebesa šel in – Svetega
Duha poslal.
Pri Svetem Duhu, Tolažniku, se oznanjevanje
zatakne: o tretji Božji
osebi, ki je enega bistva
z Očetom, Stvarnikom,
in s Sinom, Odrešenikom, naenkrat govorimo
kot o nekem eksotičnem golobu, ki frfota
nad nami predvsem ob
binkoštnih praznikih.
Poleg tega je vsako leto
“zaposlen” z birmanci.
Duhovniki so Svetega
Duha menda v posebni
meri “prejeli” ob mašniškem posvečenju, kar je
nekatere zaneslo v rajske višine brez razumevanja in usmiljenja za
(ne)verno ljudstvo, ki ga
vidijo deloma že v peklu. Táko strašenje ne more biti
cilj in vsebina veselega oznanila. Očitno jih ne moti,
ker se imajo za (edino) pravične. Zdi se, da je stalna
skušnjava teologije in Cerkve vzeti Boga v zakup in
njegove namene s človekom zbirokratizirati. V to smer
gre tudi kritika Romana Siebenrocka, znanstvenega
sodelavca inštituta za fundamentalno teologijo na
univerzi v Innsbrucku, ki upravičeno pričakuje od

Cerkve, da jemlje sklepe drugega vatikanskega koncila resno, tako tudi “nenehno reformo”, pravzaprav
“reformacijo” na glavi in udih, kajti slavni jezuitski
teolog Karl Rahner je že pred omenjenim cerkvenim
zborom povezoval sodobna dogajanja z edinim ciljem
teološke znanosti, oznanjevanja in Cerkve: »omogočiti, širiti in poglabljati vero, upanje in ljubezen«. In
dalje Rahner dobesedno: »Vsi drugi načrti ter dejanja
Cerkve bi postali absurd
ni in perverzni, če bi se
želeli izogniti tej nalogi in
iskati le samega sebe.«
Brez tveganja ni ne notranjega, ne zunanjega
verskega napredka!
Naš binkoštni pridigar
je sicer našel lepe besede o Svetem Duhu in
njegovi zveličavni vlogi
pri odrešenju človeštva
v nekem učenem traktatu ali homiletičnem
pripomočku, ni pa tvegal
lastnega pričevanja o
Svetem Duhu, ki bi bilo
seveda tudi samo toliko
prepričljivo, kolikor bi
bilo iskreno in resnično (doživeto). Njegov
Sveti Duh je ostal papirnato suh. Občutil sem
hladnost predbinkoštne
Cerkve, a hkrati razumel
obup in strah apostolov,
ki so z drugimi učenci
in ženami bedeli »pri
zaklenjenih vratih« (Jn
20,19). Sveti Duh je s šumom, »podobnim bližajočemu se silnemu viharju« – brez izjeme – »napolnil
vso hišo, kjer so sedeli« (Apd 2,1-4).
Zakaj torej silimo Svetega Duha v kletko cerkvenih
zidov in organizacij ter ga egoistično monopoliziramo?
Pustimo ga svobodno delovati med nami in ga ne
ovirajmo! Poiskal si bo tudi dandanes svoje apostole
in učence (obeh spolov).

Bizantinski spev

PRIDI IN PREBIVAJ V NAS

Nebeški kralj, Tolažnik, Duh resnice, ki si povsod navzoč in vse napolnjuješ,
zaklad milosti, darovalec življenja, pridi in prebivaj v nas,
očisti nas vsakega madeža in reši naše duše,
ti, ki si dobrota.
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Rudi Koncilija

SVETA TROJICA — EN BOG

praznik je letos 15. junija

Kdo je Bog? Kaj je Bog? V Stari zavezi (2 Mz 34,4
b–6.8–9) je »usmiljen in milostljiv … počasen v jezi
in poln dobrote in zvestobe«. Pri Pavlu je »Bog ljubezni« (2 Kor 13,11–13). V evangeliju (Jn 3,16–18)
pa hoče z ljubeznijo svet v celoti rešiti pogubljenja.
Bog je Skrivnost. S človeškimi besedami ga ne
moremo izraziti, le nakazujemo ga. Tudi Sveto pismo
uporablja nebogljene človeške besede. O Bogu ne
moremo ugotoviti nič slabega. Bog je dober. Je eden,
živ, večen, resničen, vsemogočen. Je Stvarnik nebes
in zemlje. Vse ima v njem svoj obstoj. Razlikuje
se od vsega, kar je ustvaril. Je neizrekljivo več
kot človek. Vendar ni oddaljen od bitij, ki jih je
ustvaril. Je pri človeku in v njem navzoč. »V
njem živimo, se gibljemo in smo« (Apd 17,28).
Božjo dobroto izraža vsa narava, vesolje,
vse, kar obstaja.
Človek izraža božjo dobroto, modrost, lepoto, veličastvo.
Boga izpričuje človekova zavest, ko razlikuje med dobrim in zlom. Znotraj sebe dojema
božje naročilo: Delaj dobro, varuj se hudega.
Spoznava, da je delati dobro smiselno, delati
zlo pa nesmiselno. Ko človek kot grešnik kljub
temu dela zlo, čuti, da je to protislovno in da
v svoji nemoči potrebuje Odrešenika.
Bog se nam je razodel po izbranih božjih
poslancih, zlasti prerokih in končno po svojem
Sinu Jezusu Kristusu. Ta nam na najpopolnejši način odkriva Boga in kaj vse stori Bog iz
ljubezni do nas. Razodel nam je božji načrt s
človekom; da Bog človeka kliče k večnemu
življenju, v večno občestvo ljubezni.
»Bog je ljubezen in kdor ostane v ljubezni,
ostane v Bogu in Bog ostane v njem« (1 Jn
4,16).
Kaj pomeni Sveta Trojica? To največjo skrivnost nam odkrije Jezus. Bog ni samotar. V Bogu
živi neizrekljivo občestvo ljubezni, občestvo
treh božjih oseb: Očeta in Sina in Svetega
Duha. Bog je eden, vendar so v Njem tri osebe.
Sveta Trojica torej pomeni skrivnost troedinega Boga. Ta neizmerna skrivnost presega
naš razum. Zato Boga ne moremo popolnoma
doumeti in izraziti. Bog je »večji od našega srca«,
večji od našega duha (1 Jn 3,20).
Svojo vero v Sveto Trojico izražamo, ko se pokrižamo z znamenjem križa in izpovemo: »V imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 28,19–20).
Nadalje izražamo vero v Sveto Trojico, ko molimo
»Slava Očetu in Sinu in Svetem Duhu …« Še tretji
način pa je molitev veroizpovedi.
Ko izpovedujemo vero v Sveto Trojico, obnavljamo to, kar smo izrekli ali pa so izrekli drugi v našem
imenu pri svetem krstu. Po Jezusovem naročilu pred
vnebohodom smo krščeni v imenu Očeta in Sina in
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Svetega Duha. S tem smo bili uvedeni v krščansko
življenje, ki ima svoj cilj v brezmejnem življenju
treh Božjih oseb v blaženem gledanju. Kristus nas
priteguje v to božje območje.
Ko so v prvih krščanskih stoletjih teologi dolgo in
izčrpno vodili pogovor o Kristusu, so najprej obravnavali božjo troedinost. Vprašali so se: Kako morejo
Oče, Jezus Kristus in Sveti Duh biti hkrati en Bog?
Izbistrili so resnico, da je vse, kar je povedano o
Bogu samem, hkrati povedano o Jezusu Kristusu.
Sveta Trojica
(Andrej Rubljov
1360-1430)

Troosebnost je notranja resničnost v Bogu. Zato
je tudi odnos Boga do ljudi trooseben. Po tem odnosu smo ustvarjeni, smo osvobojeni od greha, smo
obdarjeni z milostjo, smo tempelj Svetega Duha in
smo deležni božje narave.
Kako pri tem sodelujeta Bog z darom milosti in
človek kot svobodno bitje? Človek ne more sam,
brez božje pomoči začeti z nadnaravnim življenjem.
Najprej Bog človeka dobrotno dvigne na popolnoma
novo raven, da lahko začne delovati na tej višji ravni.
Človek, ki to dvignjenje hvaležno sprejme, zaživi
najvišje dostojanstvo – Božje otroštvo.
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Ksenja Hočevar

EVHARISTIČNI ČUDEŽI
Lanciano, Italija, leta 750
Napis na marmorju iz 17. stoletja opisuje evharistični čudež, ki se je zgodil v cerkvi San Francesco v
Lancianu leta 750. »Samostanski duhovnik je podvomil o pravi navzočnosti našega Gospoda v posvečeni
hostiji. Obhajal je mašo, in ko je izrekel posvetitev,
je videl, da se je hostija spremenila v meso in vino
v kri. Vse to se je zgodilo pred očmi
zbranih vernikov. Meso se je ohranilo
do danes, kri pa se je razdelila v pet
neenakih delov, ki skupaj tehtajo
enako kot vsak posebej.«
Leta 1970 je nadškof Lanciana in
provincialni minister frančiškanskih
redovnikov v pokrajini Abruzzo s privoljenjem Rima zaprosil dr. Odoarda
Linolija, direktorja bolnišnice v Arezzu in profesorja anatomije, histologije, kemije in klinične mikroskopije,
naj izvede temeljit znanstveni pregled relikvij čudeža, ki se je zgodil
pred dvanajstimi stoletji. Profesor je
poročilo o različnih preizkusih, ki jih
je opravil, predstavil 4. marca 1971.
Ugotovil je naslednje:
1. “Čudežno meso” je pravo meso,
sestavljeno iz prečno progastega tkiva srčne mišice.
2. “Čudežna kri” je prava kri. To je jasno in brez
dvoma potrjeno s kromatografsko analizo.
3. Imunološka študija je brez dvoma pokazala,
da sta meso in kri človeška, imuno-hematološka
preiskava pa je popolnoma objektivno in brez dvoma
potrdila, da oboje pripada isti krvni skupini AB – to
je tudi krvna skupina moža, ki je bil zavit v torinski

prt, in je najbolj značilna za prebivalstvo Bližnjega
vzhoda.
4. Beljakovine v krvi so normalno razporejene, v
enakem odstotku kot na sliki beljakovin v serumu
normalno sveže krvi.
5. Histološke preiskave niso razkrile nobene sledi
vdora soli ali varovalnih snovi, ki so
jih v antiki uporabljali za balzamiranje.
Profesor Linoli je tudi zavrnil mož
nost prevare v preteklih stoletjih.
Njegovo poročilo je med znanstveniki
pritegnilo veliko zanimanja. Leta
1973 je svetovalni odbor Svetovne
zdravstvene organizacije imenoval
znanstveno komisijo, ki naj bi preverila Linolijeve ugotovitve. Njihovo
delo je trajalo petnajst mesecev in
obsegalo 500 preiskav. Potrdili so,
da vzorcev iz Lanciana nikakor ni
mogoče primerjati z balzamiranim
tkivom. Glede na značilnosti vzorca
mesa je komisija ugotovila, da gre
za živo tkivo, saj se je hitro odzivalo na vse klinične reakcije, ki so
značilne za živa bitja. Njihov odgovor je popolnoma
potrdil ugotovitve profesorja Linolija. V povzetku
znanstvenega poročila zdravniške komisije Svetovne
zdravstvene organizacije in Organizacije združenih
narodov, ki je izšel decembra 1976 v New Yorku in
Ženevi, lahko preberemo izjavo, da je znanost, ki
se zaveda svojih omejitev, v tem primeru nemočna,
saj ne more podati nobenega pojasnila.

Meerssen, Nizozemska, leta 1222–1456
Nizozemsko mesto Meerssen leži na jugu države
blizu Maastrichta ob belgijski meji. V tem starem
mestu so s pomočjo Gerberge Saške, žene francoskega kralja Ludvika IV., že sredi 10. stoletja povečali
staro kapelo, ki je nato postala pomembna cerkev.
Leta 1222 se je v tej cerkvi
zgodil pomemben evharistični čudež, ki so ga priznale
cerkvene oblasti. Ko je med
obhajanjem nedeljske maše
duhovnik posvetil veliko hostijo, je iz nje začela kapljati živa
kri in obarvala mašni korporal.
Leta 1465 je Burgundski
vojvoda Filip Dobri napadel
Meerssen in zažgal cerkev,
ki jo je ta velik požar malone
popolnoma uničil. Nekemu kmetu, ki je nedaleč od
tam delal na polju, je uspelo rešiti relikvijo okrva2014 JUNIJ

vljene hostije, ki je bila popolnoma nepoškodovana. Legenda pripoveduje, da je našel njivo, ki jo je
pred požarom oral, po povratku našel popolnoma
preorano, kar naj bi v času njegove odsotnosti
storili angeli. Legenda seveda nič ne odvzame zgodovinskemu dogodku, ki se
ga meščani spominjajo kot
“čudeža požara”. Cerkev so
kljub škodi, ki jo je povzročil
ogenj, takoj obnovili, vendar
je pozneje pretrpela veliko
škode v času protestantske
reformacije. Leta 1938 jo je papež Pij XI. povzdignil v manjšo
baziliko. Še danes spada med
najpomembnejša romarska
središča na Nizozemskem, ču
dežno relikvijo pa vsako leto med osmino svetega
Rešnjega telesa nesejo v procesiji.
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Santarem, Portugalska, leta 1247
Evharistični čudež iz Santaréma skupaj s tistim
iz Lanciana velja za najpomembnejšega od vseh
evharističnih čudežev. Na relikvijah so opravili številne študije in uradne analize. Posvečena hostija
se je spremenila v krvaveče meso in kri je tekla
iz presvetega zakramenta.
Obe relikviji sta se do danes
ohranili v cerkvi sv. Štefana
v Santarému.
Kot je zapisano v dokumentu, ki ga je naročil kralj
Alfonso IV. leta 1346, je 16.
februarja 1266 v Santarému
mlada ljubosumna žena prosila za nasvet čarovnico. Ta ji
je naročila, naj gre v cerkev,
ukrade posvečeno hostijo in
jo uporabi za ljubezenski napoj. Žena je ukradla hostijo
in skrila sveto Rešnje telo v
platneno krpo, na kateri so se takoj pojavili madeži
krvi. Prestrašena je stekla domov in razgrnila robec,
da bi videla, kaj se je zgodilo. Na svoje veliko presenečenje je videla iz hostije liti kri. Zmedena je hostijo
skrila v predal v svoji sobi. Tisto noč so iz predala
začeli prodirati močni žarki, ki so sobo osvetlili, kot
da je dan. Nenavadni pojav je opazil mož in o njem
vprašal ženo, ki mu je morala povedati vse.
Naslednjega dne sta mož in žena povedala duhov-

niku, kaj se je zgodilo. Ta je prišel k njima domov
po hostijo, da bi presveti zakrament odnesel nazaj
v cerkev sv. Štefana v slovesni procesiji, ki so se ji
priključili mnogi duhovniki in navadni ljudje. Hostija
je krvavela tri dni zapored, nato pa so jo shranili
v lep relikviarij iz čebeljega voska. Leta 1340 se je
zgodil še en čudež. Ko je
duhovnik odprl tabernakelj,
je videl, da je čebelji vosek
zdrobljen na drobne kose,
na njegovem mestu pa je
stala kristalna vaza s krvjo,
v kateri so bili koščki voska.
Sveto hostijo zdaj hranijo
na evharističnem prestolu
iz 18. stoletja nad glavnim
oltarjem. Cerkev sv. Štefana
je zdaj znana kot hram svetega čudeža. Skozi stoletja
je ob različnih priložnostih iz hostije spet pricurljala
kri in nekateri so v sveti evharistiji videli podobe
našega Gospoda. Takšnemu razodetju je bil priča
tudi sv. Frančišek Ksaverij, misijonar Indije, ki je
cerkev obiskal pred odhodom v misijon. Odkar se
je zgodil čudež, dragoceno hostijo drugo nedeljo v
aprilu vsako leto v procesiji nesejo od hiše, kjer sta
živela mož in žena, v cerkev sv. Štefana. Hišo so
leta 1684 spremenili v kapelo.

Bolsena, Italija, leta 1263
Evharistični čudež iz Bolsene, ki
ga je upodobil Rafael na znani freski
v vatikanski palači, se je zgodil leta
1263. Takrat se je češki duhovnik
Peter iz Prage med romanjem v
Rim ustavil v Bolseni. Bil je pobožen, vendar ni mogel sprejeti, da
je Kristus res navzoč v posvečeni
hostiji. Med obhajanjem svete maše
nad grobnico sv. Kristine (v cerkvi,
posvečeni tej mučenki) je izgovoril
posvetilne besede in takoj je iz posvečene hostije začela curljati kri po
njegovih rokah in na oltar. Sprva je
poskušal kri prikriti, toda nazadnje
je prekinil mašo in prosil, naj ga
odpeljejo v sosednje mesto Orvieto,
kjer je bival papež Urban IV. Papež

je poslal odposlance, naj čudež
raziščejo. Ko so ugotovili dejstva,
je tamkajšnjemu škofu ukazal, naj
mu prinese hostijo in korporal s
krvavimi madeži. Relikvije je shranil
v stolnico. Korporal s krvavimi madeži je še danes spoštljivo shranjen
in postavljen na ogled na oltarju v
stolnici v Orvietu.
Papež Urban IV. je ob tem čudežu prosil sv. Tomaža Akvinskega,
naj sestavi mašni obrazec in molit
veno bogoslužje, da bi slavili presveto Gospodovo telo. Leto dni po
čudežu, avgusta 1264, je Urban IV.
predstavil delo Tomaža Akvinskega
in s papeško bulo razglasil praznik
svetega Rešnjega telesa.

Glotowo, Poljska, leta 1290
Leta 1290 je duhovnik v vasi Glotowo zaradi litovskega napada na polju zakopal pozlačen srebrn
ciborij. V njem je še bila posvečena hostija, ki jo
je nevede spregledal. Litovska vojska je razdejala
vas in cerkev. Nihče od preživelih ni vedel za skrito
hostijo. Šele nekaj let pozneje jo je med pomladnim
oranjem polja po naključju našel kmet. Nanjo sta ga
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s svojim nenavadnim obnašanjem opozorila njegova
vola, ko sta se sklonila k tlom in častila hostijo, iz
katere je sijala zelo močna svetloba.
Čudež je opisan v najstarejših dokumentih. Vola
sta vlekla plug, za katerim je hodil kmet. Sonce je
zahajalo za obzorjem in metalo dolge sence. Mož
si je zastrl oči in spodbujal živali, ki sta se počasi
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vzpenjali po klancu navzgor. Nenadoma se je plug
zataknil, vola sta močneje potegnila in na stran sta
obrnila veliko grudo prsti.
Živali sta obstali kot oka
meneli. Kmet ju je najprej
oštel, potem pa je tudi sam
presenečeno obstal, saj se je
okrog njega nenadoma vse
spremenilo. Na polju je bilo
tako svetlo, kot da je bilo
poldne, in iz tal je prodirala
zelo močna svetloba, ki je
sijala na klečeča vola. Kmet
je začel kopati in odkril je, da
svetloba prihaja iz majhnega
ciborija pod prstjo. V njem je
bila popolnoma bela hostija.
Novica o nenavadnem dogodku se je hitro razširila
med ljudmi, ki so prihiteli na tisti kraj. Tamkajšnje

cerkvene oblasti so v slovesni procesiji odnesle hostijo v cerkev v kraju Dobre Miasto, toda po nekem
starem zapisu naj bi hostija
nepojasnjeno izginila in se
spet pojavila tam, kjer so jo
našli. Dogodek so razumeli
kot Božji znak, zato so na
tistem kraju zgradili cerkvico, posvečeno svetemu
Rešnjemu telesu. Ker je vas
Glotowo s stoletji postajala
vse bolj priljubljena, so v 18.
stoletju staro srednjeveško
cerkev povečali. Posvetil jo
je škof Krzysztof Potocki 24.
julija 1726. Cerkev v Glotowu
še vedno vsako leto privabi
številne romarje, ki tu častijo popolnoma ohranjeno
hostijo iz leta 1290.

Wilsnack, Nemčija, leta 1383
Po hudem požaru, ki je leta 1383 razdejal vas
Wilsnack, so med ruševinami župnijske cerkve našli tri
popolnoma nepoškodovane
hostije, ki so nenehno krvavele. Tja so začeli množično
prihajati romarji, zato so na
tistem kraju zgradili cerkev
v spomin na čudež. Njegovo
češčenje je z dvema bulama leta 1447 potrdil papež
Evgen IV.
Avgusta 1383 je grof
Heinrich von Bulow razdejal, oplenil in zažgal vas
Wilsnack. Med ruševinami
župnijske cerkve so našli tri
popolnoma nepoškodovane hostije, ki so nenehno
krvavele. Po odkritju krvavečih hostij so se začeli

vrstiti številni čudeži. Grof Dietrich von Wenckstern,
ki je močno dvomil o krvavečih hostijah, je na primer
izgubil vid in spet spregledal
šele potem, ko se je pokesal
zaradi svojih dvomov o pristnosti čudeža.
Novica se je hitro razširila
in že leta 1384 je havelberški škof potrdil čudež “krvavečih” hostij iz Wilsnacka. Še
pred začetkom 16. stoletja
je Wilsnack postal eden naj
pomembnejših romarskih
krajev v Evropi. Monštranca
z relikvijami treh hostij je
bila uničena v požaru leta
1522, ohranila pa so se številna pisna pričevanja o
čudežu in številne likovne upodobitve.

Ludbreg, Hrvaška, leta 1411
Leta 1411 je duhovnik obhajal mašo v kapeli na
gradu grofa Batthyanyja v Ludbregu. Med posvetitvijo vina je duhovnik podvomil
o resnici transsubstanciacije,
zato se je vino v kelihu spremenilo v kri. Ker ni vedel, kaj
naj stori, je dal relikvijo vzidati
za glavni oltar. Delavec, ki je to
opravil zanj, mu je moral priseči, da bo molčal. Duhovnik
je skrbno varoval skrivnost in
jo razkril šele na smrtni postelji. Novica o tem razkritju
se je hitro razširila in ljudje so
začeli romati v Ludbreg. Sveti
sedež je pozneje ukazal čudežno relikvijo prenesti v Rim, kjer je ostala več let.
Toda prebivalci Ludbrega in okoliških krajev so kljub
2014 JUNIJ

temu še vedno romali v grajsko kapelo. Na začetku
16. stoletja, za časa papeža Julija II., je bila v Ludbregu sklicana komisija, da bi
raziskala dejstva, povezana z
evharističnim čudežem. Mnogi
so pričali, da so v navzočnosti
relikvije čudežno ozdraveli. Papež Leon X. je 14. aprila 1513
izdal bulo, s katero je dovolil
češčenje svete relikvije, ki jo
je sam večkrat nesel v procesiji
po ulicah Rima. Relikvijo so
pozneje vrnili na Hrvaško.
Dragocena relikvija čudežne
krvi še danes vabi na tisoče
vernikov, ki v spomin na evharistični čudež iz leta 1411 vsako leto v začetku
septembra ves teden obhajajo “sveto nediljo”.
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Guadalupe, Španija, leta 1420
V cerkvi v Guadalupe lahko še vedno
občudujemo dragocene relikvije korporala in okrvavljene pale (majhnega
kvadratnega togega lanenega platna
za pokrivanje keliha in patene), ki ju je
med čudežno mašo uporabil Don Pedro
Cabañuelas v pokrajini Toledo. Kot vsak
dan je Don Pedro začel obhajati sveto
mašo. V trenutku posvetitve je zagledal
gost oblak, ki se je spustil nad oltar. Nič
več ni videl. Začel je moledovati Gospoda,
naj prežene njegove dvome. Počasi se je
oblak začel manjšati in razkril je nasle-

dnji prizor: hostija je bila dvignjena nad
kelih, iz nje pa so začele padati obilne
kaplje krvi, ki so takoj napolnile kelih in
se celo razlile na korporal in palo. Takrat
je duhovnik zaslišal glas: »Končaj sveto
mašo in za zdaj nikomur ne razkrij, kar
si videl.« Čudež so pozneje objavili Don
Pedrovi bratje.
Relikvije čudeža so bile za češčenje
postavljene na ogled med evharističnim
kongresom v Toledu leta 1926 in so še
danes predmet globoke predanosti španskega naroda.

Dijon, Francija, leta 1430
Evharistični čudež iz Dijona se je zgodil potem,
ko je neka žena leta 1430 pri nekem starinarju
v Münchnu kupila monštranco. Ta je bila po vsej
verjetnosti ukradena, saj je bila v njej še vedno
posvečena hostija, namenja
za češčenje. Žena ni poznala
resnice o Kristusovi navzočnosti v evharistiji in je v
prepričanju da gre nek star
ostanek poskušala hostijo
odstraniti z nožem. Takrat je
pa iz hostije začela nepričakovano curljati kri. Žena je
hitro podstavila krožnik. Kri
se je na njem takoj začela
sušiti in je pustila podobo
Kristusa z nekaterimi orodji,
ki jih tradicija pripisuje mučenju, s katerim so se rimski vojaki zabavali v času
Kristusovega sojenja pred Pilatom do njegove smrti.
Med te štejejo bič, trnova krona in žeblji, s katerim
so ga pribili na križ.

Žena je vznemirjena odšla h kanoniku Anelonu,
ki je hostijo obdržal. Za dogodek je kmalu izvedel
celo papež Evgenij IV. Čudežno hostijo je želel
podariti vojvodi Filipu Burgundskemu, ki je hostijo
nato podaril mestu Dijon.
Čudežna hostija se je ohranila več kot 350 let, vse do leta
1794. Tega leta je bila leta
zagotovo še vedno v baziliki
sv. Mihaela Nadangela, to
da 9. februarja tistega leta
so dijonske revolucionarne
mestne oblasti cerkev zaseg
le in jo spremenile v tempelj
nove razsvetljenske ločine
boginje razuma, kot so to
v času revolucije običajno
počenjali.
Čudežno hostijo so zažgali. Čudež opisuje veliko
dokumentov in upodablja veliko likovnih del. Glavni
prizor čudeža je na primer upodobljen na slikanih
oknih dijonske katedrale.

Les Ulmes, Francija, leta 1668
V soboto, 2. junija 1668, med osmino svetega
Rešnjega telesa, so v cerkvici v kraju Les Ulmes na
zapadu Francija izpostavili najsvetejši zakrament za javno češčenje.
Duhovnik Nicolas Nezan je s kadilom počastil monštranco. Med
petjem himne Pange lingua, pri
kitici, ki se začne z Verbum caro
Panem verum, se je v monštranci
namesto hostije prikazalo obličje
moža. Imel je dolge svetlo rjave,
na hrbet padajoče lase, sijoč obraz
in sklenjene roke, oblečen pa je
bil v belo tuniko. To prikazanje
je trajalo več kot četrt ure nad
tabernakljem, kjer je bil izpostav
ljen najsvetejši zakrament, in na oltarju, kamor ga je
duhovnik prestavil, da bi ga vsi navzoči bolje videli.
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Župnik je 13. junija obvestil o tem svojega škofa,
ki je takoj ukazal preiskavo dogodka. V pastirskem
pismu je 25. junija dogodek “zvesto opisan”. Ves o dogodku so se
hitro širili, najbolj znan pa je opis
dominikanca Goneta izz leta 1669
Med francosko revolucijo je hostijo pobožno zaužil vikar iz Puyja
Notre Dame, da bi Najsvetejše
obvaroval pred onečaščenjem.
Leta 1901 so v župniji gostili
mednarodni evharistični kongres
v Angersu, leta 1933 pa je bil
čudežu iz leta 1668 posvečen cel
študijski sklop narodnega evharističnega kongresa.
Še danes je v cerkvi mogoče videti nišo, v kateri
je bila 130 let shranjena čudežna hostija.
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Siena, Italija, leta 1730
V baziliki San Francesco v Sieni so 280 let hranili
223 nedotaknjenih posvečenih hostij. Dogodek v
Sieni ni razložljiv s fizičnimi in biološkimi zakoni. Znanstvenik Enrico Medi je dejal: »Ta neposredna
božja intervencija je čudež […], ki
traja že več stoletij in ki dokazuje
stalno Kristusovo navzočnost v
evharističnem zakramentu.«
Med najpomembnejšimi dokumenti, ki opisujejo čudež, je
pričevanje moža z imenom Macchi iz leta 1730. Zapisal je, da so
14. avgusta 1730 tatovi vstopili v
cerkev San Francesco v Sieni in
ukradli ciborij s 351 posvečenimi hostijami. Tri dni
pozneje, 17. avgusta, so 351 posvečenih hostij našli

nedotaknjenih v prašni skrinjici za prostovoljne prispevke v cerkvi Santa Maria v Provengnanu. Vsi ljudje so slavili odkritje posvečenih
hostij in so jih v slovesni procesiji
takoj odnesli nazaj v cerkev San
Francesco. Čas je mineval, hostije
pa so ostajale nespremenjene.
Ugledni učenjaki so jih večkrat
pregledali na najrazličnejše načine in vedno so prišli do enakega
spoznanja: »Svete hostije so še
vedno sveže, nedotaknjene, neoskrunjene, kemično čiste in ne
kažejo nobenih sledi sprememb.«
Papež Janez Pavel II. je med obiskom v Sieni 14. septembra 1980 o hostijah dejal:
»To je prava navzočnost!«

Christoph kard. Schönborn

KRISTUSOVA NAVZOČNOST
V neki zgodnjekrščanski katehezi beremo: »Ne
imej kruha in vina za nekaj navadnega. Kajti kruh
in vino sta – po Gospodovi izpovedi – telo in kri.
Četudi ti zaznavanje dopoveduje prvo, naj ti vera da
gotovost. Ne presojaj te reči po okusu! Bodi zaradi
vere trdno prepričan, da si bil vreden Kristusovega
telesa in krvi!« (Ciril Jeruzalemski).
In Ambrož novokrščencem: »Pred spremenitvijo
ni bilo Kristusovo telo, toda po
spremenitvi, tako ti zagotavljam,
je poslej Kristusovo telo.«
Kristusova navzočnost v evharistiji je edinstvena med vsemi
načini Njegove navzočnosti. Sveti
župnik iz Arsa se je pri svojih pridigah in katehezah vedno znova
obrnil k tabernaklju in zaklical: »On
je tukaj!« Ta preprosta beseda vere
pove bolje kot vsi poskusi teologije, kaj je posebnost te Gospodove
navzočnosti. Tridentinski koncil
pravi, da je On navzoč »resnično,
stvarno, bistveno«. Kristus je navzoč s telesom in krvjo, božanstvom
in človeštvom, z vso svojo predanostjo, svojo smrtjo in vstajenjem,
stvarno On sam in ne del Njega,
ne zgolj simbol Njegove navzočnosti, temveč On sam, seveda ne v svoji zemeljski
podobi, temveč »pod podobama kruha in vina,« na
»zakramentalni način,« to se pravi skrit čutom in
kljub temu delujoč in resničen. Tega načina njegove
navzočnosti »ni mogoče zaznati s čuti, ampak samo
z vero« (Tomaž Akvinski).
Samo v veri je mogoče zaznati tudi tisto doga2014 JUNIJ

janje, pa katerem Kristus uresničuje svojo evharistično navzočnost: po spremenjenju kruha in vina
v svoje telo in svojo kri. Kakor je ta zakramentalna
navzočnost Jezusa Kristusa edinstvena, tako je tudi
to spremenjenje. Vsaka spremenitev, ki je dostopna
našemu opazovanju, spremeni obstoječe: kovina
postane vroča, voda zamrzne, umetnik oblikuje
material, ljudje se spreminjajo in ostanejo vendar
oni sami. Tukaj je drugače: kruh in
vino ne spremenita svoje podobe,
svojega okusa, svojih lastnosti.
Spremeni se njuno “bistvo”: »To
je moje telo, to je mora kri.« Pod
istima podobama je Kristus sam
postal navzoč. Očetje primerjajo
ta dogodek s stvarjenjem “iz nič”:
Samo Božja moč more storiti kaj
takega. Kristusova beseda, ki jo
izgovori duhovnik, izvrši, česar
ne zmore nobena človeška moč:
»Sveti Duh poseže vmes in izvrši
to, kar presega vsako besedo in
vsako misel« (Janez Damaščan).
Pokleki po spremenjenju, pred
obhajilom, pred tabernakljem so
samo tedaj upravičeni, če veljajo
Njemu, ki »je tukaj«, sredi med
nami v naponižnejši podobi darovanega kruha.
Ni človek tisti, ki stori, da darovane reči postanejo
Kristusovo telo in njegova kri, marveč Kristus sam,
ki je bil križan za nas. Duhovnik, Kristusova podoba,
izreka te besede, toda njihova učinkovitost in milost
sta božji. To je moje telo, pravi. Ta beseda preoblikuje darovane reči (Katekizem katoliške Cerkve 1375).
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Andreja Eržen

JUBILEJ NA BREZJAH
200-LETNICA MILOSTNE PODOBE

Letošnje leto je na Brezjah zaznamovano s praznovanjem jubileja, dvestoletnice milostne
podobe Marije Pomagaj, ki jo je leta 1814 naslikal kranjski slikar Leopold Layer.
Osrednja slovesnost je bila v soboto, 24. maja, ob 10. uri,
ko so se praznovanju pridružili romarji iz vseh slovenskih škofij.
Začetki češčenja Marije Pomagaj se povezujejo z začetkom in javnim izražanjem slovenske
narodne identitete. Ob Marijinem oltarju na Brezjah najdemo odmeve vseh glavnih dogodkov
narodove zgodovine. V votivnih slikah in zapisih, ki obkrožajo Marijino podobo,
je dokumentirana usoda slovenskega naroda in prošnje ter zahvale številnih romarjev.
Pred njeno podobo je nadškof dr. Alojzij Šuštar slovenski narod posvetil Mariji,
pri njej se je ustavil in kot romar molil tudi papež Janez Pavel II.

Rešitev iz ječe
Zgodovina nastanka Marijine milostne podobe je
izjemno zanimiva. Poleti leta 1810 sta se v ječi znašla
dva brata, Leopold in Valentin Layer iz Kranja. Oba
sta bila slikarja, a sta od uvedbe Ilirskih provinc dobivala vedno manj naročil. Ker bratoma Layer njuna

dokončane ponarejene bankovce, je brata obsodila
na pet let hišnega pripora. Na milejšo kazen naj bi
bila brata obsojena zaradi tega, ker sta ponarejala
avstrijski denar in ne francoskega.
Valentin je kmalu zatem v ječi umrl, Leopold je
tako ostal sam, a v zaporu ni ostal več dolgo, saj je
bil že oktobra iz njega izpuščen, ostala mu je kazen
hišnega pripora, ki je po odhodu Francozov leta 1813
postala nična.
V svoji stiski, ki jo je Leopold Layer preživljal v
zaporu ob smrti brata, se je zaobljubil Mariji z Brezij,
da ji bo poslikal kapelo, če ga obvaruje in reši. Po
zaobljubi slikarja je tako nastal eden najbolj prepoznavnih slovenskih motivov, upodobitev ljubečega
materinstva blažene Device Marije, ki smo ji Slovenci
nadeli ime Marija Pomagaj.

Praznovanje jubileja

osnovna dejavnost ni zadostovala niti za hrano, sta
se odločila, da bosta talent uporabila za ponarejanje avstrijskih bankovcev. Da tako početje ni moglo
ostati neopaženo, je jasno. Ko je francoska policija
pri preiskavi Layerjeve hiše našla dokončane in ne-

Kot uvod v praznovanje jubilejnega leta 2014 so
varuhi milostne podobe Marije Pomagaj, frančiškani z
Brezij, ob koncu lanskega leta znova izdali Legendo o
Mariji Pomagaj avtorja Joža Lovrenčiča. V knjižici je
uvodno besedo in zgodovino napisal rektor bazilike
p. dr. Robert Bahčič, urednik ter avtor spremne besede pa je Ignac Navernik. V knjižici poleg legende
najdemo tudi prispevke o avtorju, o avtorju milostne
podobe ter kronološkem pregledu dogodkov, ki so
povezani s svetim krajem, Brezjami.

NAZARET

OZNANJENJE NAJ BO DRŽAVNI PRAZNIK
Novi muslimanski župan Nazareta: »Moja največja želja je, da bi bil praznik Oznanjenja uradno
razglašen za državni praznik vsega Nazareta.« Ob
tej izjavi 17. marca letos, ko je začel svoj županski
mandat se je neposredno skliceval na libanonski
“precedens”, ko je bil praznik Oznanjenja razglašen
za državni praznik Libanona. Pobožnost do Marije,
ki jo izkazujejo tudi muslimani, naj postane skupna
točka različnih verskih skupin. »Ker Koran velikokrat
govori o Devici Mariji in ker je ta praznik postal državnik praznik v Libanonu, ni razloga, zakaj ga ne
182

bi razglasili tudi v Nazaretu, kjer se je to Oznanjenje zgodilo,« je rekel župan. Vsi navzoči delegati,
kristjani, muslimani in galilejski Druzi so predlog
pozdravili z aplavzom.
Novi župan Sallam je bil izvoljen letos in je nasledil Rameza Jarayseha, ki je bil na položaju polnih
dvajset let. Izidu prvega volilnega kroga oktobra
2013 so nekatere stranke oporekale, zato je Vrhovno sodišče odločilo, da je treba volitve ponoviti. V
drugem krogu je bil Sallam izvoljen brez vsakega
dvoma in pridržka.
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naša kultura

Ivo Žajdela

IVAN TRINKO – ZAMEJSKI
povezovalec dveh kultur
25. januar 1863 – 26. junij 1954

Spomin na Ivana Trinka,
najpomembnejšo slovensko
osebnost Benečije, je zelo živ

Najzahodnejši del slovenskega ozemlja, Beneška
Slovenija, je imela v različnih dobah svoje znamenite
ljudi, ki so se odlikovali na raznih področjih. Najznamenitejši med njimi je bil monsinjor Ivan Trinko,
duhovnik, vzgojitelj, pesnik, pisatelj, prevajalec,
jezikoslovec, raziskovalec, kritik, filozof, glasbenik
in slikar. Omenjenim dejavnostim je Trinko skušal
dati dva osnovna predznaka: verskega in narodnega.
Kot duhovnik se je nedvomno prepustil čustvom v
odnosu do svojega ljudstva.
Rodil se je leta 25. januarja 1863 na Tarčmunu,
v gorski vasici na jugozahodnem pobočju Matajurja, kot avstrijski državljan, a v tretjem letu so mu
zgodovinski dogodki državljanstvo spremenili v
italijansko. Oče ga je dal v osnovno šolo v Čedadu,
leta 1875 pa je odšel v videmsko nadškofijsko semenišče. Novo mašo je imel leta 1886. V semenišču
je ostal do upokojitve leta 1942. Predstojniki so ga
namreč prosili, naj študira dalje. Postal je prefekt v
semenišču in tri leta študiral filozofijo, ruščino, poljščino in češčino. Leta
1889 je postal profesor filozofije in
italijanščine na nižji gimnaziji, leta
1894 pa je prevzel stolico filozofije
na liceju, ki jo je obdržal do upokojitve. V prostem času je učil beneške
dijake knjižne slovenščine. Leta 1942
ga je v Vidmu (zamejci pišejo Viden)
podrl vojak na kolesu. Po odpustu iz
bolnišnice se je odpovedal službi in
se v svojem 79. letu starosti vrnil
na Tarčmun, v hišo nečakov, ki jo
je pomagal zgraditi malo pod vasjo.
Imel je sobo in kapelo, bral je in študiral, sprejemal
prijatelje in tam ostal do smrti leta 26. junija 1954.

Imel je mnogo darov

Pisal je pesmi – od tod tudi vzdevek Zamejski
–, ki jih je objavljal v različnih slovenskih revijah
(Ljubljanski zvon), leta 1897 pa jih je izdal v knjižni obliki v Gorici. Te so neposredno nagovarjale
rojake. V besedilu Naši paglavci, ki je izšlo v Gorici
leta 1929, je bolje od številnih študij približal primorskim bralcem razmere, v katerih je živelo naše
ljudstvo v benečanskih hribovskih vaseh. Podobno je
v zemljepisnih zapiskih prikazal življenje v Reziji in
Nadiških dolinah. Pisal je znanstvene eseje z različnih
področij, pa tudi spomenice in politične dokumente,
s katerimi se je zavzemal za pravice svojih rojakov.
Ob upravnih volitvah leta 1902 je bil Trinko izvo2014 JUNIJ

ljen za člana videmskega pokrajinskega sveta kot
prvi duhovnik na takem mestu. Potem je bil izvoljen
še večkrat, tako da je bil kar 22 let svetovalec v pokrajinskem svetu, po prvi svetovni vojni pa posrednik
med slovenskimi goriškimi krščanskimi socialci in
Sturzovo ljudsko stranko, s čimer je skušal doseči
večji vpliv Slovencev v Rimu. Družbeno angažirano
delo je ves čas razumel kot služenje skupnosti in
narodu, iz katerega je izhajal, in za blagor, za katerega je dosledno deloval.
Bil je eden prvih posrednikov slovenske kulture in
naše literature v italijanski prostor, saj je suvereno
obvladal italijanščino, v katero je prevajal tako iz
slovenščine kot tudi iz drugih slovanskih jezikov.
Izostren čut za lepoto narave je uporabil pri risanju perorisb. V poznih letih je bil občutljiv fotograf.
Uglasbil je številne pesmi; Iz globočine kličem je
posvečena nadškofu Frančišku Borgiji Sedeju.

Nesporna avtoriteta
Ivan Trinko je bil predvsem učitelj in vzor številnim generacijam benečanskih semeniščnikov in
bogoslovcev ter nato duhovnikov
kakor tudi drugih ljudi, ki so v njem
prepoznali pozornega sogovornika
in svetovalca. Veljal je za nesporno
moralno avtoriteto, za povsem svobodno osebnost, ki je znala kritično in
modro, mimo vseh -izmov, presoditi
položaj in razmere ter spregovoriti
ljudem jasno in odločno.
Ker je delal za Slovence v težkih
razmerah, še posebej od leta 1915
naprej, ko je Italija agresivno nastopila proti njim, je nekoč zapisal:
»Krog in krog me gosta, / pusta
tma obdava; / sam sem, vse okoli /
nema le puščava.« Toda bolj kot po teh je znan po
naslednjih verzih: »Brat daj roko bratu, / sosed pa
sosedu; / delajte vzajemno, / a po starem redu.«
Ivan Trinko je bil za Slovence v Benečiji pravi božji
dar, ker jim je znal vliti samozavest in ponos pripad
nosti, tako da zase zahtevajo enako spoštovanje,
kot so ga vredni vsi ljudje. Bil je človek, ki je trdno
verjel v domačo slovensko besedo, a je bil hkrati
tudi človek dialoga in posrednik med slovanskim in
romanskim svetom.

Knjigi o Trinku

Potem ko je v Trstu izšla zajetna in lepo oblikova
na knjiga z naslovom Zamejski viharnik – v kateri
so objavljene Trinkove izbrane pesmi, daljši besedili Naši paglavci in o Beneški Sloveniji in Reziji
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ter pisma, ki jih je Trinku pisal Simon Gregorčič, v
zadnjem delu pa štiri besedila o Trinku izpod peres
Srečka Kosovela, Alojzija Resa in Andreja Budala ter
še spremni esej urednika knjige Miroslava Košute,
ki je napisal tudi obširne opombe –, se ji je pred
kratkim pridružil obširen dvojezični slovensko-italijanski zbornik Mons. Ivan Trinko (1863–1954), s
podnaslovom Spodbujevalec spoznavanja in dialoga
med kulturami.
Ob petdeseti obletnici Trinkove smrti, je Kulturno
društvo Ivan Trinko iz Čedada, ki je tudi založnik
zbornika, v Vidmu in Špetru priredilo posvet Mons.
Ivan Trinko (1863–1954), Spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami, »da bi zbrali misli
strokovnjakov, ki so proučevali Trinkovo delo in zapuščino, v prepričanju, da ostaja še kaj neodkritega
v različnih vidikih njegovega dela in življenja in da je
treba Trinkov izziv v novih in sodobnih oblikah ponuditi vsem Slovencem, ne samo v videmski pokrajini«.
Kot so že takrat povedali, splet pobud, ki so jih
posvetili Ivanu Trinku, ni hotel biti komemoracija,
namen je bil dati še zlasti mladim generacijam mož
nost, da Trinka spoznajo in se v njem prepoznajo,
saj je bil človek dialoga, navezan na svoje korenine
in obenem odprt do drugih kultur.
Zbornik prinaša referate in drugo gradivo posveta
in poskuša predstaviti bralcu celostno podobo beneškega narodnega buditelja. Lepo oblikovano knjigo
so uredili Roberto Dapit, ki je prispeval spremno
besedo, ter Michele Obit in Lucia Trusnach.

Raznovrstno o Trinku
Giorgio Banchig predstavi Trinka in socialnopolitično angažiranost katoličanov v Furlaniji v začetku
20. stoletja, Fedora Ferluga Petronio predstavi Trinka
kot prevajalca slovenske književnosti v italijanščino,
Lojzka Bratuž Trinkove stike z Goriško, Marija Kacin
pomembnost njegove slovnice in njegovo osebnost
v zapisih Antona Kacina, Živa Gruden Trinkovo pot
do slovenščine, Branko Marušič pa Trinka in slovensko zgodovinopisje. Marino Qualizza piše o realizmu in idealiteti v Trinkovi filozofiji, Jože Pirjevec o
Trinkovem pisanju o politični, literarni in umetnosti
zgodovini Jugoslavije, Igor Jelen o Trinku kot geografu, Franc Križnar o Trinkovi glasbi v zadnjih 50
letih. Ivanka Uršič prikaže srečanja Ivana Trinka in
Ludvika Zorzuta, Liliana Spinozza Monai Trinkove
stike z Janom Baudouinom de Courtenayjem, Markus Giger in Miriam Giger korespondenco s Češko
v zapuščini Ivana Trinka, Giorgio Cadorini Trinkova
prevoda iz češčine in njegove češke spise, Luche
Nazzi Trinka in furlanski regionalizem, Drago Samec
Trinkovo knjižnico v Biblioteki Slovenske akademije
znanosti in umetnosti v Ljubljani, Milko Matičetov
pa piše o 25 pirhih s Tarčmuna, ki jih že čez sto let
hrani ljubljanski muzej. Zborniku je priložen video
dokumentarec Alvara Petriciga in Michele Predan s
preprostim naslovom Ivan, ki postavlja v ospredje
Trinkovo vsakdanje življenje.
Besede in podobe nam torej danes kažejo pot,
ki jo je ta veliki človek začrtal in po kateri v našem
zahodnem zamejstvu želijo nadaljevati njegovo delo.

preganjanje kristjanov

KONČNA BORBA MED DOBRIM IN ZLOM
O tem je govoril papež Frančišek pri svoji jutranji
maši 28. novembra 2013. Čeprav ni na nikogar po
kazal s prstom, bi ne našli boljšega opisa za stanje
marsikje na svetu, tudi v Sloveniji, kjer je kristjan
drugorazreden državljan, ki ga lahko žali in napada
vsakdo, kljub vsej hinavščini tistih, ki so “na prestolu”.
Preganjanje kristjanov pove, da je “blizu Jezusova
zmaga” nad zlom, nad “oblastmi sveta”, za katere
mora biti vera “zasebna zadeva” in je prepovedano
javno častiti Boga.
V tej borbi je skrita nevarna past, “vesoljna skuš
njava”: nasesti laskanju tistega, ki bi rad zmagal nad
Bogom. Toda prav tisti, ki veruje, ima jasno oporno
točko, Jezusove preizkušnje, ki jih je pretrpel v puščavi in času svojega javnega delovanja, ki so bile
začinjene z “žalitvami” in “obrekovanji” do skrajne
žalitve, Križa. Pa je prav tam vladar tega sveta izgubil
svojo bitko spričo vstajenja Kneza miru.
V končnem razdejanju sveta, ki ga opisuje evangelij, je veliko višji igralni vložek, kot so naravne
nesreče. Ob katastrofah Jezus pove, da bo prišlo do
oskrunitve templja, do skrunitve vere in ljudstva:
prišlo bo do gnusobe opustošenja. To bo zmagoslavje
vladarja tega sveta: poraz Boga. Zdi se, kakor da se
bo polastil tega sveta, da bo gospodar sveta.
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To je srce in bistvo “končne preizkušnje”: oskrunitev vere. Preroka Daniela so vrgli v levjo jamo, ker
je molil Boga namesto kralja. “Gnusoba opustošenja”
ima torej zelo točno ime: “prepoved moliti Boga”.
Ne sme se govoriti o veri, to je zasebna stvar.Verska znamenja morajo proč. Treba je ubogati oblast
sveta. Dovoljeno je počenjati vse mogoče lepe stvari,
toda ne moliti Boga. Prepoved češčenja. Ko pride do
polnosti, ko pride “kairós” tega poganskega odnosa,
ko se dopolni ta čas – glejte, takrat pride On: »In
tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z
močjo in veliko slavo« (Lk 21,27). Kristjani, ki trpe
v časih preganjanja, v času prepovedi češčenja, so
prerokba tistega, kar se bo zgodilo vsem.
Vendar pa se, »dokler se ne izpolnijo časi narodov,« vzravnajte in vzdignite glave, kajti blizu je
zmaga Jezusa Kristusa. Nimamo se česa bati, saj
zahteva le zvestobo in potrpljenje. Zvestobo kot
Daniel in potrpljenje, saj so tudi naši lasje prešteti.
Tako je Gospod obljubil. Ob tem splošnem odpadu,
ki se imenuje “prepoved češčenja”, se je dobro vprašati: Molim Boga? Častim Jezusa Kristusa, Gospoda?
Ali pa se malo spogledujem tudi z vladarjem tega
sveta? Moliti do konca z zaupanjem in zvestobo: za
to je treba prositi.
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islam

Mateja A. Hrastar

BITI ATEIST
V MUSLIMANSKI DEŽELI

Ateizem postaja vse bolj razširjeno prepričanje
tudi v državah, kjer je vera tradicionalna vrednota.
Pred dobrim mesecem je Velika Britanija prvič
v zgodovini nekomu podelila status azilanta, ker je
ateist. Afganistanec je želel v javnosti ostati anonimen, saj se boji za svoje življenje. Leta 2007 je
pribežal iz Afganistana, ko je vzgojen v tradicionalni
muslimanski družini začutil, da ne verjame v boga.
Zdaj, po sedmih letih boja na sodišču, mu je Velika
Britanija ugodila in mu podelila status azilanta zaradi
verskega prepričanja. Če bi se vrnil v Afganistan, bi
mu grozila celo smrtna kazen.

Smrtne kazni za ateiste
Biti ateist v muslimansk državi je namreč skoraj
smrtni greh, če ne to, pa so v mnogih državah diskriminirani. V Iranu, Pakistanu, Somaliji, Združenih
arabskih emiratih, Katarju, Jemnu, Savdski Arabiji
in v še nekaj drugih državah je biti ateist dejanje,
ki se ga plača s smrtjo.
Lani so savdske oblasti za blogerja Raifa Badavija zahtevale, da gre pred visoko sodišče zaradi
zavračanje vere, ker se je izrekel za ateista. Za to
je v Savdski Arabiji zagrožena smrtna kazen. Pred
tem so ga že kaznovali s sedmimi leti zapora in 600
udarci z bičem.
Tudi nove pomladne oblasti v Egiptu in Tuniziji, ki
je denimo veljala za relativno tolerantno muslimansko državo, so po prihodu na oblast aretirale nekaj
vidnih ateistov. V Egiptu so šele letos z novo ustavo
ateizem črtali iz seznama kaznivih dejanj.
Tudi v Iranu ateistom onemogočajo določene
pravice, denimo vpis na univerzo ali pristop k odvetniškemu izpitu. Zato se morajo ateisti deklarirati kot
pripadniki katerekoli vere, da bi jim bile omogočene
te pravice. Podobno je v Indoneziji, kjer jim ne izdajo
rojstnih in poročnih listov ter osebnih izkaznic.

Vera kot nacionalna identiteta
Ateizem in islam sta veliko bolj zapletena kot
druge religije. Že samo obravnavanje ateizma kot
zanikanja religije daje vedeti, da neverujoči v muslimanskih državah a priori ne morejo obstajati. Še
nekaj desetletij nazaj so bile zalivske družbe veliko
bolj sekularne, a so z naftnim denarjem podprte
vlade sčasoma religijo institucionalizirale kot steber
družbe, neločljivo povezan z nacionalno identiteto.
Državljani so lahko v najboljšem primeru t. i. se-

kularni muslimani, se pravi, da prakticirajo nekatere
obrede, vezane na religijo, a niso verujoči muslimani.
Sekularizem namreč ni kazniv, neverovanje v boga
je. Predvsem mladi pa se vse bolj oddaljujejo od
takega pojmovanja države in religije.

Izgnani iz domovine
Ateistom v arabskih državah se ni nikoli dobro
godilo. Za prvega javnega ateista v Savdski Arabiji
velja Abdulah Al Kasemi, profesor in pisec, ki je v
šestdesetih letih pisal o ateizmu. Zato je bil izgnan
iz države, živel je v Bejrutu, kjer je preživel dva
poskusa atentata. Slovi po izreku, da je “uporaba
naših možganov za razmišljanje o Bogu najhujša
oblika uporabe možganov”.
V sodobnem času je bil izgnan tudi kuvajtski profesor in liberalni aktivist Ahmed Al Bagdadi, ki je v članku
leta 2004 nasprotoval uvedbi dodatnega verskega
pouka v kuvajtske šole. Za svojega sina je zahteval,
naj se raje uči o znanosti in naravi. Kmalu po objavi
članka je moral skupaj z družino emigrirati na Zahod.

Presenetljivih 5% ateistov
Toda kljub temu število ateistov v muslimanskih
državah narašča. Leta 2012 je Gallupov inštitut v
raziskavi o svetovni religiji objavil podatek, da je v
Savdski Arabiji pet odstotkov vprašanih odgovorilo,
da so ateisti. Nad številko so bili presenečeni tako
raziskovalci kot savdski ateisti, ki se na forumih najraje
imenujejo humanisti.
Na različnih portalih nastajajo forumi, kjer si izkušnje izmenjujejo ateisti muslimanskih dežel. A vse
najbolj skrbi to, da bi ostali anonimni. “Moja identiteta
je največja skrivnost in z nikomer je ne delim,” je
novinarjem Al-Monitorja dejal 47-letni savdksi ateist,
ki se s podobno mislečimi srečuje na Twitterju: “Vse
več ateistov pa srečujem tudi v vsakdanjem življenju.”
Po pričevanju ateistov se srečujejo v skoraj vseh
savdskih mestih. Med njimi so starejši, ki so desetletja
dolgo skrivali svoje prepričanje, pa tudi vse več mlajših. “Dejstvo, da Savdska Arabija ni sekularna država,
me navdaja s pesimizmom. To, da pa promovira eno
najbolj ekstremnih oblik islama, se mi zdi grozljivo,”
je lani v intervjuju za portal Your Middle East dejal
31-letni Jabir, eden redkih savdijskih ateistov, ki si je
upal javno spregovoriti. A do zdaj so bili še vsi, ki so
javno izrazili neverovanje v boga, tako ali drugače
sankcionirani.

Edina stvar, ki mi pripada, je to, kar verujem.
Vere ne more oznanjati, kdor je nima.
Najslabša vera je tista, ko človek veruje samo to, kar mu ugaja.
Kdor se klanja proti vzhodu in zahodu, nima nobene vere.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega začuda trpežnega misijonskega cekarja

ZASTAVA S SONCEM
IN LISAMI KRVI
Glas na telefonu: starejša gospa, po jeziku sodeč
Američanka, iz hotela Century Hyatt; vprašanje: ali
sem Father Kos (izgovor zveni, kot da bi bilo moje
ime pisano Causse); če sem pravi Father Kos – ali bi
bil pripravljen srečati se z gospo Kingsley – recimo
– ob treh popoldne. Ker sem torej resnični Father
Kos, sem pripravljen priti na obisk.
Ali poznate hotel vrste Century Hyatt? Jaz sem ga
do tistega popoldneva poznal po njegovih elegantnih
avtobusih, ki so od časa do časa prečkali središče
Tokia. A ko vstopim pet minut pred tretjo v hotel,
mi lestenci in majhne, zvezdam podobne luči zašepetajo: bogastvo ... Najbrž je v rokah in bančnih
knjižicah mnogih, ki so vsi odvisni od nepretrganega
dotoka gostov. Vseeno – kar lepo je biti zastonj med
temi lučmi in stebri ter zavesami.
Po prisrčnem “Come in!” stojim pred mladenko,
ki se predstavi kot vnukinja gospe Kingsley, ki stoji
smehljaje se za njo, dobrohotnih oči in skoraj belih
las. Na elegantni okrogli mizici nas čaka prijetno
dišeč čaj. Dekle pomaga stari gospe do sedeža. Preden vzamem žličko za malce sladkorja, ju vprašam:
»Morata mi oprostiti, da vama priznam, da sta
mi popolni neznanki.«
Dekle takoj odgovori:
»V Kaliforniji, kjer živiva, živijo blizu nas najini
dobri prijatelji, Slovenci, ki so si po drugi svetovni
vojski izbrali našo Ameriko za svoj novi dom. Sorodnik gospe Kingsley se je boril pod generalom
MacArthurjem na Filipinih, nekje na otoku Mindanao,
če se ne motim.«
Gospa Kingsley prikima.
»Na koncu vojske je mladi sorodnik poleg mnogih
ran prinesel nazaj neke vrste vojni plen, japonsko
zastavo, okrvavljeno in z japonsko pisanim imenom
nosilca zastave. Mlad Japonec, obložen z eksplozivi,
je nameraval razstreliti ne preveč skrbno zastraženo
skladišče municije ameriškega mornariškega oporišča. Mladi Kingsley je bil tisto noč na straži; zaradi
slabega želodca sploh ni pil in je tako ostal trezen
tisto noč na straži. Japonec ga je napadel in potiskal
proti vhodu v skladišče, da bi ga – skupaj s samim
seboj – vrgel v zrak. Naš sorodnik ga je premagal in
ubil in tako rešil postojanko. V žepu mrtvega Japonca
je našel okrvavljeno japonsko zastavo z japonskim
napisom na spodnjem desnem robu zastave. Moja
babica tukaj, gospa Kingsley, že nekaj časa vsako
noč sanja, da jo nekdo kliče, in potem vidi v sanjah
to krvavo zastavo in ne more več zatisniti oči. Že
nekaj časa me prosi: ‘Dora, skušajva najti sorodnike
ubitega Japona in jim vrniti zastavo.’ In tu so nama
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pomagali naši sosedje Slovenci in nama dali, gospod
pater, vaš cenjeni naslov.«
Trenutno sem pri drugi skodelici čaja, čeprav
skrbno poslušam.
»Rad bi vama pomagal, a kje bomo odkrili njegove sorodnike, če jih je sploh imel?«
»Naše veleposlaništvo je naprosilo japonski Urad
za padle v drugi svetovni vojski; radi so nama pomagali in tukaj je naslov njegovih sorodnikov.«
»Ali ste kdaj slišali od svojega sorodnika doma,
kakšne smrti je umrl mladi Japonec?«
Ženi se spogledata in Dora reče:
»Samo enkrat nama je najin sorodnik zaupal nekaj besed o njem. Zadavil ga je – ves je bil obložen
z eksplozivom, ki bi ga lahko vsak napačen udarec
sprožil v verigo eksplozij.«
Dora prinese iz sosedne sobe zastavo, zavito v
svilen papir, in listek z imenom in naslovom: Družina
Jamášta, 19. ulica ob morju v prefekturi Číba.
Pred odhodom iz hotela sem telefoniral. Potem
sem rekel:
»Dragi gospe, govoril bom japonsko. Dovolita mi,
da smrt mladega Japonca opišem kar se da herojsko. Madež na imenu mladega Japonca bi pomenil
madež na vseh njegovih sorodnikih: lahko prepreči
celo ženitev.«
Lahko bi se peljali z vlakom, a gospe sta izbrali
raje taksi. Modro nebo, zeleni travniki, v dalji kakšna
vzpetina, nevredna imena “gora”, nemirni valovi zdaj
blizu, zdaj daleč – dovolj menjajočih se slik, ki so
nam prijetno lajšale več kot enourno pot.
Pričakovali so nas v lepo opremljeni sobi, celo s
tremi naslonjači. Vse nas sem predstavil in na mizico
položil zastavo. Ob pogledu nanjo je šel skozi sobo
neke vrste vzdih. Zdelo se mi je, da je bolj slovesno,
če za nagovor vstanem:
»Tukaj imate pred seboj zastavo, ki jo je vaš sorodnik,
resnični junak japonskega naroda, nosil pri sebi do
zadnjega. Bil je v krutih bojih na Filipinih in vsi člani
njegove posadke so se junaško borili do konca proti
neizmerno močnejšemu sovražniku. In vsi so dali
svoje življenje za boljšo in srečnejšo Japonsko.«
Cela soba zaploska, jaz pa se globoko priklonim,
vzamem zastavo in jo dam – po pogledu naokrog –
kakih devetdeset let stari osiveli ženi, najbrž mami
ubitega Japonca. V njenih očeh ni solz, a zdi se mi,
da žarijo ...
Morali smo ostati pri zgodnji večerji. Potrudili so
se za dober “steak”, slaščice pa so ostale japonske.
Toliko vprašanj je bilo treba prevesti glede dežele
in bivališča naših Amerikank, da so morali prinesti
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atlas, ki pa je bil natisnjen – pred drugo svetovno
vojsko ...
Taksi me pelje spet nazaj v Tokio. Mrači se in luči
ob cesti in v hišah ter prodajalnah vzbujajo veselo
razpoloženje. Mlada Dora me vpraša:
»Opravičujeva se – morda ste se morali opreti na
domišljijo, da ste jih lahko razveselili ...«
Odkimam.
»Predvojna in medvojna vzgoja na Japonskem
je vbijala v japonske možgane nujnost žrtvovanja
samega sebe za obstoj Japonske. Še danes ljudje
ne krivijo militaristov, ki so pravzaprav vrgli deželo
v boj do zadnjega – da bi zavladali bogatim delom
sveta. Kristjanov v medvojni Japonski ni bilo niti
pol milijona.«
Dora mi vpade v besedo:
»Ali niso Japonci šintoisti in budisti?«
»Oboje vsebuje nekaj primitivnega razodetja,

MEHIKA
otroška revščina
V Mehiki živi 6 od 10 otrok v revščini, 3 milijone
otrok ne hodi v šole, 96.000 jih živi na cesti, 3 milijoni
delajo. Poleg tega jih je še 16.000, ki blodijo iz kraja
v kraj in jih nihče ne spremlja. Komisija za varstvo
otroških pravic se je lotila pregledovanja splošnega
zakona za varstvo otrok in mladoletnih, da bi zavarovala njihove pravice. Gre za prizadevanje, o
katerem so krajevne oblasti razpravljale z raznimi
organizacijami civilne družbe in ustanov, ki jih obvezuje varstvo otrok. Vsi se strinjajo, da so potrebni
strožji zakoni, ki bodo omogočili nedoraslim živeti v
boljših pogojih. V tej latinskoameriški deželi so razna
dejstva in problemi, ki jih je treba upoštevati, kot
so na primer pobegi otrok, prezgodnje nosečnosti,
nasilje, smrti otrok in mater in pomanjkanje vode v
skoraj tretjini šol. Agencija Fides.

PAKISTAN
ugrabljena dekleta
Vsako leto je ugrabljenih okrog tisoč krščanskih
ali hindujskih deklet, ki jih prisilijo v islamske poroke: to je problem, s katerim se sooča pakistanska
družba. Zadnje poročilo nevladne koalicije Gibanja
za solidarnost in mir v kateri je tudi Komisija za pravičnost in mir pri pakistanski škofovski konferenci,
potrjuje podatke zadnjih let: okrog 700 primerov
zadeva krščanska, okrog 300 primerov pa hindujska dekleta. Krščanski primeri so večinoma navzoči
v pokrajini Punjab, hindujski pa v pokrajini Sindh.
Prijave oropanih družin pogosto obtičijo pred zidom
policije ali groženj ugrabiteljevih družin. V maloštevilnih primerih, ki pridejo na sodišče, prestrašena in
zlorabljena dekleta potrdijo, da so se spreobrnila in
poročila svobodno, in sodni primer je končan. Ugrabitelj se lahko nad dekletom spolno izživlja, jo sili v
prostitucijo in v domače zlorabe, pa tudi v prodajo
človeških bitij. Poročilo opisuje zgodovinsko in družbeno okolje in posreduje poziv krščanske skupnosti v
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ostalo je delo človekovega duha. Zato nima tiste
moči, ki jo človeku daje od Božjega Sina ustvarjeno
krščanstvo.«
Pred hotelom me povabita na koncert, za katerega imata kar tri najboljše vstopnice.
»Oprostita, ne morem sprejeti – jutri zjutraj moram na Zahodno Japonsko s prvim zgodnjim brzcem.
Koncerti se pa včasih raztegnejo v noč.«
Dora mi vtisne v roke vizitko:
»Če kdaj pridete v Ameriko, ste pri naju vedno
dobrodošli!«
Damo si roke, priklonim se in počasi odidem po
razsvetljenem pločniku. Imam triprožne naramnice
in ena na hrbrtu je odpovedala. Upam, da me ostali
dve ne zapustita; plašč mi pokriva precej k nogam
zdrknjene hlače. Še nekaj blokov naprej. Neka stara
hiša meče veliko senco na pločnik. Da, tudi sence
lahko igrajo odločilno vlogo.

Pakistanu, ki se pritožuje, da ni pravnih, političnih in
proceduralnih jamstev za varstvo človekovih pravic
verskih manjšin. Direktor Mirovnega centra v Lahore,
p. James Channan sporoča: »Te stvari so ugotovljene. Zelo zaskrbljujoče je za kristjane in hindujce, ki
se počutijo negotove in ranljive. Imeli smo opravka
s številnimi primeri prisilnih porok: dekleta pripadajo
revnejšim slojem in to bogati muslimanski zemljiški
posestniki izkoristijo za take zlorabe. V Pakistanu so
kristjani in hindujci žrtve družbene, verske in politične diskriminacije, ki je vedno hujša. Agencija Fides.

SIRIJA
nemogoče biti otrok
Po vsem svetu so dežele, kjer je otroštvo neprestano ogroženo in je iz različnih razlogov nemogoče
biti otrok. Med njimi so Sirija, Afganistan in Kongo
dežele, kjer morajo vsi nedoletni pozabiti, da so
otroci. Po informacijah, ki jih je zbrala agencija Fides,
je v krizi, ki traja že dve leti, prizadetih že več kot
5 milijonov otrok. Od beguncev jih 60% ne hodi v
šolo. Med najnujnejšimi je problem, kako zagotoviti
cepljenje proti otroški paralizi za 2 milijona otrok,
mlajših od 5 let. Agencija Fides.

NEPAL
radio o Jezusu
Vrsta radijskih programov o Jezusovem življenju
daje upanje stotinam nepalskih hindujskih mladih in
otrok, sirot ali žrtev revščine in domačega nasilja.
S programi so začele nekatere radijske postaje v
katerih vodijo programe katoličani in protestanti.
Najbolj znan je Balbatika, program za otroke, ki so
ga uresničili nekateri nepalski katoličani. V nekaj
mesecih je program dosegel znaten uspeh in mnogi
poslušalci, predvsem otroci, so napisali uredništvu
svoje zgodbe, v katerih pripovedujejo, kaj so te
radijske oddaje spremenile v njihovem življenju.
Agencija AsiaNews.
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“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

»PREKLETI ARHIVI!«
in novoodkriti “biser”

Včasih je treba pogledati na tuje, da vidiš, kako je doma. Časnik “Finance” je 3. aprila prinesel slovenski prevod opisa Slovenije v “New York Timesu”.
Na prvi pogled se zde trditve popolnoma tuje, ko jih pa človek le natančno prebere, se nenadoma zave, da je sam pravzaprav imel o Sloveniji isto sliko,
le zavedal se je ni. Takole je napisal “New York Times”:
Obstaja država v Evropi pod Alpami, ki meji na Balkan in je omejena
sama s seboj. Tam živijo najlepše ženske, vendar nataliteta upada. Tam
nezaposleni največ delajo. Tam živijo ljudje na najbolj plodni zemlji,
ki pa je neobdelana, ker se obdelovanje plodne zemlje kmetom ne
izplača. Tam večinoma prazni vlaki še vedno vozijo najpočasneje v
Evropi, brez upoštevanja voznega reda, po avtocestah pa se vozijo noro
hitro – ob plačevanju cestnine, ki je med najdražjimi v Evropi. V tej
državi vsi igrajo košarko, smučarji dosegajo svetovne športne dosežke.
Rekreacija jim je prioriteta, delo pa rekreacija. Vsi hitijo v službo, a vsi

zamujajo. Osemurni delavnik traja deset ali več ur. In nihče se ne upira
fevdalnemu izkoriščanju. Zdravstvo je tam brezplačno, zdravljenje pa
morajo vsi plačevati. Tam so svobodni novinarji, ki svobodno pišejo in
poročajo po ukazih svojih šefov, katerim objave narekujejo skorumpirani
politiki in zakulisni veljaki, odvisno od njihovih potreb. Tam je svetovna
kriza dobila državljanstvo. Tam so javna naročila skrivnost, državne
skrivnosti pa javne. Tam še niso znani končni zmagovalci 2. svetovne
vojne. Tam pišejo zgodovino nepismeni, najbogatejši so pa tisti, ki nikoli
niso delali. Tam je Slovenija.

Ni kaj, manjkajo samo imena. Pa niti potrebna niso, saj jih tako vsi poznamo in zadnje čase jih nekateri že tudi javno izrečejo in s prstom pokažejo nanje.
Se pa včasih godijo čudeži tudi v tako zafurani deželi, kot je Slovenija. Tak čudež se je zgodil na tiho nedeljo, 6. aprila v Grahovem pri Cerknici. Tam
so slovenski komunisti 24. novembra 1943 delno postreljali, delno žive sežgali člane domobranske posadke, med njimi pesnika Franceta Balantiča.
Istočasno so požgali tudi župnijsko cerkev, ki je stala nasproti Krajčeve hiše, kjer je bila nastanjena domobranska enota (kot zanimivost: še danes je
na internetu blog, v katerem pisec, neki Don Marko M. trdi, da je bila cerkev porušena zaradi nacističnih bombardiranj, seveda pa ne pove, kaj naj bi
nacisti – Nemci – v Grahovem bombardirali). Danes že rajni Nikolaj Krajc, lastnik zemljišča, na katerem je nekoč stala njegova hiša, je zemljišče podaril
Novi Slovenski zavezi pod pogojem, da na njem postavi spomenik zverinsko pomorjenim domobrancem. Spomenik je zasnoval arhitekt Izidor Habjanič,
plošče arhitek Franc Popek, kip-plamenica pa je delo akademika Draga Tršarja. Spomenik je bil odkrit in blagoslovljen 6. aprila letos kljub viku in kriku,
ki so ga ob tem zagnale razne borčevske in podobne organizacije. Blagoslovil ga je dekan cerkniške dekanije, župnik v Begunjah Maks Ipavec, spominski
govor pa je imel bivši predsednik Zaveze Anton Drobnič. Odkritja se je udeležilo kakih 1.600 ljudi – daleč nad pričakovanjem (seveda so “rdeči” mediji
število prilagodili svojim potrebam: nekaj sto; no, nič hudega, saj jim tako nihče več ne verjame). Še najbolj umirjeno je o tem poročal ”Dnevnik”:
Medtem so ob domobranskem spomeniku že postavili oder, kjer
je čez kako uro potekala maša z blagoslovom spomenika. V Grahovem
so bili prisotni tudi policisti, nekateri pa so priložnost izkoristili sebi v
prid in so ob Spominskem parku prodajali različne zgodovinske knjige.
Slovesnost ob odkritju spomenika domobrancem, padlim 24. novembra leta 1943, je vodil župnik Maks Ipavec, ki sicer deluje v Begunjah
pri Cerknici. Med svojo pridigo je ponovil besede predsednika Nove
Slovenske zaveze Petra Sušnika, da gre za spomenik 32 domobrancem, ki
so novembra 1943 umrli v požgani postojanki, ki “nikogar ne poveličuje,
pa tudi nikogar ne obsoja”.
Slovesnosti so se udeležili tudi številni politiki, med drugim pred-

sednik SDS Janez Janša, predsednica NSi Ljudmila Novak, predsednik
Zbora za republiko Lovro Šturm, evropski poslanec Lojze Peterle, vodja
poslanske skupine SDS Jože Tanko, predsednik sveta SDS France Cukjati
in župan občine Cerknica Marko Rupar. Kot slavnostni govornik je nastopil Anton Drobnič, nekdanji predsednik društva Nova Slovenska zaveza.
Predsednik SDS Janez Janša je po končani slovesnosti prek twitterja
sporočil, zakaj je šel v Grahkovo: »Danes smo šli v Grahovo, ker: 1. branimo
temeljno civilizacijsko in ustavno pravico do dostojanstva, groba in spomina; 2. se ne damo ustrahovati zagovornikom zločina, njihovi propagandi
in lažem; 3. smo molili tako za žrtve kot za njihove rablje, kajti samo to je
lahko temelj iskrene in trajne sprave v slovenskemu narodu.«

Tudi če se komu zdi, da je postavitev tega spomenika in njegovo odkritje znamenje neke spremembe na “tranzicijskem” (beri: komunističnem)
področju, se je le treba spomniti, da ena lastovka ne naredi pomladi. Mimogrede: že prvi teden je bila hrbtna stran spomenika pomazana z žaljivim
napisom in kljukastim križem. Noben problem ni ugotoviti, kdo je v ozadju: kljukasti križ in nacizem spadata skupaj, in tako so tisti, ki so besedišče onih,
ki so spomenik obtoževali za oživljanje nacizma, pustili na njem svoje prstne odtise. Zdi se mi, da je čisto logično in pametno stališče Nove Slovenske
zaveze: »Kar naj mažejo ali celo poškodujejo – s tem pljujejo v lastno skledo, saj se ve, kdo so. Škodo pa tako plača zavarovalnica.«
Bolj pomembno se mi zdi, da je predsednik repubike Pahor povabil k sebi na razgovor predsednika Zveze borcev Tita Turnška in predsednika Zaveze
Petra Sušnika. Ponudil se je, da bi on organiziral in gostil srečevanje obeh strani, da bi se tako odkrila zgodovinska resnica. S tem je Nova Slovenska zaveza
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prvič priznana kot sogovornik v spornih zgodovinskih vprašanjih. Bo pa to seveda počasen proces in se najbrž ne bo zaključil, dokler ne bo generacija
starih komunistov pod rušo in z njimi vsi tisti, ki imajo oprane možgane. Vsekakor pa si je reakcije le-teh briljantno privoščil v svojih posmehljivih opisih
Vinko Vasle v “Reporterju”, kjer ima kolumno “stric iz ozadja”, v kateri se norčuje iz tistih pravih tranzicijskih “stricev”, ki guncajo svoje marionetne vlade.
Članku je Vasle dal naslov “Živi spomeniki in mrtvi domobranci”.
Prekleti arhivi – udbovski in drugi! Vse se najde, vse se diskreditira, še posebno ko gre za naše. Po vzoru turškega premierja
Erdogana bi jaz zatemnil kompleten internet, ne samo tviterja.
Na primer naši najbolj požrtvovalni borci za javno zdravstvo so
zdaj tako zelo diskreditirani, da desnica že govori o korupciji
in deratizaciji. Razumeti pa je treba, da je dvojna vloga naših
potrebna – ena je za javnost, druga za denar, kar ni nič narobe.
Ob sedanjih po mojem izmišljenih aferah v zdravstvu je tako
prišlo na dan, da se je sam generalni direktor UKC Ljubljana Simon
Vrhunec lani znašel med protestniki, ki so se s transparenti tolkli za
javno zdravstvo in proti zdravstvenim dvoživkam. To je tistim, ki gredo
dopoldne v službo v javni sektor, spijejo kavico, prelistajo časopise,
potem pa gredo k zasebnikom, da kaj za povrh zaslužijo. Potem imajo
zlate palice in jahte. Vrhunec se je boril proti temu, res pa je, da je bil
v domači hiši prisiljen popuščati. Ni lepo, greh pa tudi ne. V sedanjih
zagatah zaradi novega ministra za zdravje ni boljšega kandidata, kot je
on – borec proti korupciji v zdravstvu! Samo z eno potezo je dobavitelju
operacijskih miz pobral skoraj ves denar za vzdrževanje in privarčeval
več kot pol milijona evrov. Prej je dal, zdaj je vzel, ker je spoznal, da je
ujetnik serviserke Tanje Zabret Frantar in Medicoengineeringa. Udaril
je po operacijski mizi in rekel, da je zdaj tega konec, ker so ga pri tej
pogodbi ujeli mediji. Vsa čast, Vrhunec!
Tudi Danijel Bešič Loredan ne bi bil slab minister za zdravje.
Spomnim se vnetega mladeniča, ki je skupaj z Erikom Brecljem –
nesrečnikom, ki še ponoči sanja korupcijo – organiziral Iniciativo za
vzpostavitev neodvisnega in transparentnega javnega zdravstva.
Življenje da – skupaj z Brecljem – javnega zdravstva pa ne. Ker pa dober
minister za zdravje ne more biti nekdo, ki v praksi ne pozna stranpoti, je
Bešič Loredan v svoji prvi kandidaturi zadnjič na TV navedel, da je tudi
on počenjal to, proti čemur se s prijateljem Brecljem bori: zjutraj javno,
potem zasebno, revež še čakalnih vrst v tem skorumpiranem zdravstvu
ni mogel držati in je koga sprejel kar mimo njih.
To je treba pozdraviti. Bešič Loredan najbolje ve, kaj se sprijenega v
zdravstvu dogaja, ker je to občutil na svoji koži, ali kot je dejal – ker je del
tega koruptnega sistema. To je tako, kot če bi minister za šolstvo postal
nekdo, ki je nepismen, ker najbolje ve, kako pomembno je izobraževanje.
Ali pa če bi na mesto Gregorja Viranta dali kriminalca, ki najbolje ve, kaj
se v podzemlju dogaja. Ali če bi šivilja postala predsednica vlade, ker ve,
kako se sešije proračun. Aja, to že imamo. Bešiču Loredanu postavljam

spomenik z napisom: Boril se je za javno zdravstvo, a ga je premagal
zasebni denar. Naj v javnem zdravstvu izgoreva v miru!
Ko sem že pri spomenikih, moram nujno pohvaliti zvezo borcev in
njihovega več kot odličnega predsednika Tita Turnška. Kdo bi si mislil,
da bo človek nekega dne tako rekoč prvoborec dražgoških bitk in osvoboditelj izpod fašizma, nacizma in domobranstva. Ko je bil še tam nekje
okrog Marjana Podobnika in SLS, ni dajal vtisa, da je partizan, a dobro
je bilo, da so ga dali k bratu od brata, da ga je malo nadzoroval. Potem
je šel na Kitajsko za veleposlanika, to je številne strahovito osupnilo,
mene pa ne, ker je človek vsega zmožen. Če ga tam ne bi diskreditirala
ne vem katera soproga že po vrsti – mislim, da ima zdaj sedmo – bi
lahko postal celo zunanji minister. Slabši od Karla Erjavca ne bi bil, ni
pa nujno, da bi bil boljši. Naši so dobri tudi, če so slabi.
Turnšek je skupaj s še enim prvoborcem iz letnika 1963, z Mitjo
Klavoro, organiziral pravo partizansko vstajo proti temu, da bi v Grahovem domobranci postavili spomenik, ker smo tam potolkli oziroma
zažgali sovraga. Domobranci še danes nočejo priznati, da so bili na
napačni strani. Treba bi jih bilo še enkrat. Ops, smo jih že. Zdaj pa njihovi preživeli potomci postavljajo spomenike z res žaljivim napisom,
da smo tiste v Grahovem potolkli komunisti. To je sicer res, ampak mi
smo samo ukazali, delali so drugi. Saj tudi Titek ni množični morilec, kot
se mu imputira, ker ni nikogar ubil. In dokler smo mi na oblasti, ne bo
domobranskih spomenikov in proslav in je prav, da je poleg kulturnega
ministra Uroša Grilca zaradi spomenika zelo zaskrbljen tudi predsednik
države, naš Borut Pahor. Njega ne skrbi naša vlada, ne skrbijo ga davki,
neustavni zakoni, njega ne skrbi kriza – vse to se bo že nekega dne
razrešilo, spomeniki pa ostanejo. Pahor je izrazil zaskrbljenost in je
pripravljen – kot vedno – prevzeti vso odgovornost. Pahor je naš živ
spomenik brez napisa. Hvala, da je.
Ko tole pišem, v demokratičnem parlamentu mučijo našega Gregorja Viranta, in to že drugič. Človek, ki je zaradi nekaj prijateljskih letalskih
vozovnic tako in tako v depresiji (se pa dobro drži), je moral zdaj poslušati
še izmišljije o klientelizmu, korupciji in vsem tistem, proti čemur se v
resnici kot notranji minister bori. A kot pravijo, naj prvi vrže kamen …
Slišim, da bo zaradi korupcije z letalskimi vozovnicami Virant dobil še
tretjo interpelacijo v skladu z reklom – v tretje gre rado, če ne, malo
porinemo. Ah, kje pa, Virant je maček z devetimi življenji in ozadjem.
P. S.: Ministra Jerneja Pikala so novinarji ujeli s prsti v marmeladi.
Po mojem je do vratu v njej.

In kdo je ta novoodkriti “biser”, iz katerega se norčujejo, da ga bosta Bratuškova in Janković poklicala reševat polomljeni voz Jankovićeve (v resnici
Kučanove) Pozitivne Slovenije? Gašpar Gašpar Mišić je prišel iz svojega propadlega nepremičninskega imperija, postal desna roka v kabinetu Alenke
Bratušek in presedlal še v Luko Koper, od koder so ga 11. aprila 2014 nadzorniki nagnali. Povod je bilo kavbojsko vodenje uprave.
Gašpar Mišić se vrača k svojim domnevno ne najbolj čistim nepremičninskim poslom. Ob tem je treba poudariti, da Gašpar Mišić od svojega vstopa
v politiko ni končal niti enega mandata.
Pa da ne bi kdo pomislil, da natolcujem: tole sem prepisal iz Siol.net, izdaja 12. aprila 2014. In še en podatek: vmes ga je ujela policija, ko se je
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pijan podil z avtom po okolici Kopra. Očitno ima Pozitivna Slovenija čisto natančno določen tip predsednika (predsednice): od Jankovića, ki je mislil, da
bo državo guncal kot svojo štacuno, preko Bratuškove, ki še za štacuno ni sposobna, da o državi niti ne govorimo, pa zdaj do kavboja. Sicer pa tudi to
norčevanje na spletu o Mišičevem predsedovanju Pozitivni Sloveniji jasno kaže, koliko v očeh javnosti šteje to Kučanovo zmenè od stranke.
Za sklep pa nekaj “cvetk”, ki jih je nabral in objavil dr. Bernard Nežmah v Mladini pod naslovom “Za več prihodnosti”.
Vlada je z izdajo novih obveznic prišla do skoraj 30 milijard dolga.
Vest, ki bi morala sprožiti serijo premislekov in refleksij o prihodnosti
Slovenije. Kaj to pomeni za prihodnost? Legendarni francoski agronom
Rene Dumont je proučeval zadolženost afriških držav, ki jih je posledično
vrgla v revščino. Njegovo izhodišče je bilo vprašanje: za kaj so se zadolževale? Uvoz avtomobilov, hrane, industrijskih predmetov, frenetična
gradnja mestnih metropol, rezultat pa propad podeželja.
Vlade so si kupovale priljubljenost z začasnim dvigom standarda,
danes pa so prisiljene, da celotna področja najbolj rodovitne zemlje
dajejo v najem ali pa prodajajo kitajskim in drugim korporacijam, ki v
Afriki na plantažah celotno letino ob varstvu oboroženih enot požanjejo
in odpeljejo. Novi kolonializem producira bedo in revščino množic.
Slovenija resda ni Afrika, a medijsko ostaja brez globokih premislekov o prihodnosti. Edini credo je avtomatično upanje, da več ko se
bomo zadolževali, večja možnost je, da v deželi zavlada prosperiteta.
Toda ta odsotnost razuma prihaja tudi iz vrha vlade. Dan pred
usodno sejo Ustavnega sodišča je premierka Alenka Bratušek izjavila,
da nepremičninski davek niso mogli bolj preudarno spisati, ker da niso
imeli časa, ker da se je Janševa vlada na vse kriplje držala oblasti. Ergo,
krivi so njeni politični tekmeci, ki so uspeli formirati prejšnjo vlado.
Na dan D, ko je padel njen davek, pa je obrnila ploščo: kriva je prva
Janševa vlada, ki je leta 2006 sprejela zakon o vrednotenju nepremičnin.
– Popolni nesmisel, pač istega reda, kot če bi Titov režim za zloglasna
taborišča, ki jih je sam postavil, krivil kartografe in pomorce, ki so pred
stoletji na zemljevid vrisali otoček, ki so mu dali ime Goli otok!????
A bolj kot retorika zvračanja na druge je usodna aroganca vlade. Od
najvišje oblasti pač pričakujemo, da gleda vnaprej, da načrtuje normalno
delovanje države celo v izrednih razmerah, skratka, da zna predvidevati.
Da bi torej predvidela možnost padca nepremičninskega davka in imela
v predalu že pripravljeno novo rešitev. Vlada, ki ne preigrava alternativ,
je primer nedelovanja vlade.
Nevralgično vprašanje je zdaj izbor datuma referenduma o arhivih. V
dilemi: ali bi ga izvedli na dan evropskih volitev, se je vladajoča koalicija
odločila za – ne. Njen argument je kajpak pragmatičen: večja verjetnost,
da referendum ne uspe, je posebni datum. Toda za to je cena 2 milijona
evrov. V času vsesplošne luknje v proračunu je to samovoljna poteza, ki
preprosto pomeni, da je oblastnikom pomembnejša prestižna zmaga
arhivskega zakona kot sprejeti nekaj večje tveganje, da na referendumu
njen zakon pogori. Prvi zakon njenega delovanja je torej premagati opozicijske tekmece. Daleč od modrosti, ki si privošči kdaj tudi kakšen poraz.
Popolni fiasco je sicer KPK. Njen podvrhovnik Rok Praprotnik se je v

zadnjem obdobju dela na protikorupcijski komisiji izločil iz obravnavanja
rabot v NLB, kar naj bi bil dokaz o njegovi visoki profesionalni drži. Ker
je računal na novo službo v veliki banki, je torej opustil delo vestnega
preiskovalca!?? Preprosto, kariero v KPK je uporabil za svojo poslovno
promocijo v bančni korporaciji.
Tudi njegov predsednik Goran Klemenčič je v poslovilnem intervjuju
“Večeru” izstrelil nekaj novih puščic zoper poslance SDS in PS. Kar je salto
mortale od njegovega nastopa, v katerem je napovedal, da ne bodo
delovali z izdajanjem moralnih sodb, ampak z zavezujočimi sklepi. Sedaj
pa se pritožuje, da so člani SDS religiozni fanatiki, ki branijo svojega
prvaka, medtem ko “pozitivci” branijo svojega liderja zaradi lobističnih
interesov. Mož, ki naj bi gradil na faktih, jemlje svojim nasprotnikom
sposobnost racionalne argumentacije. Kdor mi absolutno ne verjame,
je religiozni fanatik in lobistični izprijenec!
Popolnoma zgrešen okvir delovanja proti korupciji. Namesto
postopkov, ki pripeljejo v eventuelno pravno razkritje rabot, izhaja
iz sebe kot poslednjega razsodnika. Pri čemer je najbolj šokantno, da
mož napoveduje izdajo knjige, v kateri bo razkril skrite podrobnosti
okoli KPK. Nezamisljivo – tako kot če predsednik Ustavnega sodišča
ne bi svojega dela udejanil v odločbah, ampak bi po koncu mandata
popisal zakulisja sojenja. Skratka, Klemenčič za seboj ne pusti sklepov,
ki bi ostali trdno in konsistentno zapisani v zgodovini, ampak knjižno
uspešnico o neuspehu svojega mandata. Za katerega so seveda krivi
drugi, ki jih med svojim mandatom ni uspel prevzgojiti.
Kakšna pa je usoda profesionalnih novinarskih piscev?“Delo”je odslovilo kolumnista Marka Crnkoviča, beremo, da se je v“Sobotni prilogi”izpel.
Načelno je odpiranje prostora drugim simpatična poteza. A v tem primeru
nismo zasledili podatkov o lestvici izpetih piscev, kaj šele o kriteriju, kaj je
to izpetost. Torej povsem samovoljna poteza vrhovne urednice.
Pred leti so isti akterji hoteli spremeniti novinarski in vsebinski del
revije “Mag”. In dobili smo enega redkih ustvarjalnih primerov, ko se je
uprla celotna ekipa novinarjev in urednikov, ki pa ni sprejela statusa žrtve, ampak je tvorno preskočila v novo revijo “Reporter”. Tokrat podobno
Crnkovič odhaja za kolumnista na “Požareport”. Kar je s stališča širine
idej blagodejno, obenem pa nakazuje novi trend žurnalizma, ki prehaja
okvir zacementiranega okvirja dnevnih medijev. Propulzivna spletna
stran poskuša napraviti korak naprej. Ob nedoumljivi logiki osrednjih
medijev ponuja prostor avtorskemu kolumnistu. Kjer je na bralcih, da
presodijo, kakšno vrednost ima novinarsko pisanje.
Morda pač prihaja čas, ko ne bo več samoumevno, da so etablirani
mediji večni, karkoli že počnejo.

Konj, ki se imenuje tranzicija, ne more in ne more crkniti. Pri vegetiranju ga vzdržujejo z raznimi političnimi injekcijami stari komunisti, pa tudi
njim že zmanjkuje “špage”. Agonija je počasna in dolgotrajna in se bo še vlekla. Komunistični greh Slovenije je prevelik, da bi ga lahko kar na kratko
odpisali. Take vrste krivda se očisti samo v trpljenju, samo iz njega izide tisto novo, ki je sposobno in vredno življenja. Do tega bo prišlo, vendar ne še
kmalu – večini Slovencev se še vedno predobro godi, da bi spoznali narodne in svoje zablode.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
“QUEM DII ODERE …”
S poučevanjem mladine se ukvarjam že nekaj več
kakor tretjino stoletja. Zato mislim, da sem si kot
pedagog vsaj nekoliko izkušenj nabral. Te izkušnje
me pa uče, da je imel precej prav tisti Rimljan, ki je
trdil, da bogovi sovražijo onega, ki so ga naredili za
vzgojitelja: “Quem dii odere, paedagogum fecere!”
In vendar bi ne bilo tako, če bi mladina hotela.
Še danes se rad spominjam prvega liceja iz šolskega leta 1909/10. Živel sem z njim v največjem
prijateljstvu. Vselej sem bil vesel, ko sem stopil v
razred in me je pozdravilo petdeset nedolžnih obrazov v veselem pričakovanju. Vse bi bile rade vprašane in vse so znale, tako da mi je včasih zmanjkalo
podobic za druge razrede. Kadar sem jim povedal
za “intermezzo” kaj veselega, je zazvenel po sobi
srebrnočist smeh, kakor bi se bili angelci zasmejali.
Komaj sem pa dal znamenje, že je bilo zopet vse
tiho. Ob tistih urah sem imel za posebno milost, da
me je Bog poklical v katehetski stan. Odškodovale
so me za druge, ki so bile včasih jako hude.
»Dekleta,« sem dejal pri neki priliki v šestem liceju, »rajši bi šel drva sekat, kakor pa v vaš razred učit.
Če bi celo uro delal s sekiro, bi lahko pokazal na kup
sesekanih drv; iz vašega razreda pa grem z grenko
zavestjo, da sem se celo uro trudil, pa nič dosegel.«
Da, če bi mladina le hotela, bi imel učitelj v šoli
nebesa (besedo “učitelj” rabim večkrat v najširšem
pomenu, torej za pedagoge od ljudskošolskega učitelja do profesorja). Res je, da vsi ne morejo znati
za “odlično”; toda ako bi vsak storil svojo dolžnost,
in seveda tudi učitelj, bi ne bilo v razredu “hudih
ur”, in dan spričeval bi bil “dies quem fecit Dominus”
(dan, ki ga je naredil Gospod), ne pa “dies irae et
calamitatis” (dan jeze in nesreče). Pa je že tako, da
je skoraj v vsakem razredu nekaj takih, ki imajo za
sveto študentovsko dolžnost, lenobo pasti, nemir
delati in profesorja jeziti.
Tudi mladina bi lahko včasih pogledala “za kulise”.
Kolikokrat se zgodi, da je profesor bolehen ali da pride v šolo ves potrt zaradi kake neprilike ali nesreče,
ki ga je zadela, pa študent tega ne vidi ali tudi noče
vieti in upoštevati. Prav takrat mu še nalašč nagaja.
Nekega dne sem prišel ves prehlajen v šolo. Dve
uri je še nekako šlo, tretjo sem že težko govoril,
četrto mi je pa glas skoraj popolnoma odpovedal.
Zato sem prosil dekleta, naj bodo mirne, ker ne
morem glasno razlagati. Pa še nikdar niso bile tako
nemirne kakor takrat, ko so vedele, da jih ne morem
“nahruliti”. Bile so pa to večinoma same “boljše”
deklice, ki so menda samo zato hodile v šolo, da so
imeli doma mir pred njimi.
V tem oziru so imeli celo “ledinarji” več srca.
V začetku šolskega leta 1902/3 sem moral v Leo
nišče pod nož. Imel sem namreč pretrgano nekaj,
kar je bolje, da je celo. Znanci so me obrekovali, da
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sem se zato pretrgal, ker sem v počitnicah stopil z
Jalovca na Razor. Ko sem se čez štirinajst dni poslovil
od postelje in primarija Šlajmerja, mi je svetoval,
naj vzamem pet tednov dopusta. Jaz ga pa nisem
ubogal, temveč sem šel takoj v ponedeljek v šolo in
odrešil svoje tri suplente, ki so prevzeli mojih trideset
tedenskih ur. Nisem hotel, da bi mi kdo očital, da sem
cele počitnice letal po gorah, potem pa legel na leno
kožo, ko je bilo treba v šolo. Otroci so me začudeno
gledali, ko sem počasi lezel in sedel za kateder, za
katerim so me redkokdaj videli sedeti. Po uri sem
pa dejal v petem razredu fantom:
»Jaz ne morem z vami v vežo. Zato pojdite kar
sami, pa lepo mirno, kakor bi vas jaz peljal.«
In ubogali so. Tudi med poukom so bili tako
mirni, da sem se kar čudil. To je trajalo več tednov.
Učiteljice in učitelji so namreč naročili otrokom, da
morajo biti mirni, da bom moral zopet v Leonišče,
če se bom razjezil in nad kom zakričal.
»Potem bo pa gospod katehet umrl,« je rekla
neka učiteljica na šentjakobski šoli deklicam, »ve
ga boste pa imele na vesti.«
Seveda, “na vest” me pa niso hotele dobiti, zato so
bile rajši tako mirne, da sem se njihovi obzirnosti čudil.
Ker je navadno v vsakem razredu nekaj lenuhov
in nagajivcev, je skoraj vsak učitelj vedno v bolj ali
manj skritem boju s svojimi učenci. Orožje je pa
na obeh straneh precej različno. Mladina se bojuje
z lenobo, zanikrnostjo, nemirom, lažjo, goljufijo,
profesor pa s “cveki”, razrednico in disciplinarnimi
kaznimi od navadnega opomina do “pregnanstva”.
Za vsakega učitelja je nerodno, če mora s silo
vzdrževati red v šoli, zlasti pa še za kateheta, ki ni
le veroučitelj, marveč tudi, in predvsem, dušni pastir
svojih učencev, ki jim mora biti bolj oče in prijatelj
kakor pa predstojnik. Žal, da poverjena mu mladina
večkrat smatra njegovo dobroto za slabost in se pri
verouku temu primerno obnaša. Tu je pač težko zadeti pravo mero. Jaz sem v tem oziru večkrat zavidal
svoje tovariše profesorje, ki so lahko z “močno roko”
vladali v razredu. Ako sem bil kako uro bolj profesor
kakor katehet in sem ostro nastopil, mi je vselej po
šoli vest očitala, da nisem prav ravnal, zlasti še potem, ko mi je dal ravnatelj Macher kratek, pa dober
nauk, ki sem si ga bil dobro zapomnil.
Bilo je ob koncu leta in stopil sem zadnjikrat v
šesti licej, v katerem sem užil malo veselja, tem več
pa jeze in žalosti. Temu sem dal duška pri slovesu.
Končal sem nekako takole:
»K sklepu vam iz srca želim, da bi vam nihče v
življenju ne prizadel toliko bridkih ur, kakor ste jih
ve meni.«
Ko sem potem domov grede Macherju povedal,
kako sem se poslovil, mi je dejal:
»Kot Mlakar si prav govoril, kot katehet pa ne.«
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Razumel sem ga dobro. Kot katehet bi bil moral
pozabiti na vse bridke ure, ki so Mlakarju ostale še v
živem spominu. Moral bi se od razreda lepo spravljivo
in prijazno posloviti, da bi dekleta imela lep spomin
na zadnjo uro verouka.
Jaz nikdar nisem rad zatiral lenobe s “cveki” in
ne nagajivosti z razrednico, čeprav sem bil včasih
prisiljen prijeti za to orožje. Pritožba pri razredniku je
navadno pomagala, pa sem se tudi tega pripomočka
malokdaj poslužil. Zdelo se mi je nekako poniževalno, da bi iskal pri drugih pomoči ter tako priznal
svojo slabost, da ne morem sam vzdrževati reda.
V razrednico sem navadno zapisal – kar se je pa
redkokdaj zgodilo – nagajivko s svinčnikom, da sem
jo lahko izbrisal, če se je poboljšala. Pri neki priliki
je to delo opravila neka učenka, kar pa je imelo za
zbrisano “grešnico” hude posledice.
So otroci, ki se ti zde na prvi pogled simpatični;
čim bolj jih pa spoznaš, tem bolj te odbijajo. Take
vrste je bila tudi licejka Tea. Ko je prišla k meni v
šolo, sem mislil, da bo prav dobra in pridna deklica.
Sčasoma so se pa v nji razvile prav neprijetne lastnosti; da, znala je biti naravnost zoprna. V razredu
je bila vedno središče nemira. Ko sem jo neko uro
opominjal, ker me je s klepetanjem motila pri razlagi,
se obregne nejevoljno:
»Pa že zopet jaz!«
Ko mi je na zopetni opomin odgovorila prav tako
predrzno, sem potegnil iz miznice razrednico in jo
zapisal, seveda s svinčnikom. Neka Teina prijateljica
je to opazila in jo naslednji dan, ko se ji je posrečilo
dobiti razrednico v roke, zbrisala. To je bilo zelo predrzno, pa tudi neumno. Vsa zadeva je prišla namreč
na dan in pred konferenco, dasi brez moje krivde.
Ker je imela Tea že toliko disciplinarnih grehov, da
je bila z zadnjim mera polna, je bila izključena.
Pri deklicah bi bilo prav lahko vzdrževati mir in
red, če bi imele svoje jezičke nekoliko bolj v oblasti.
Pri razlagi so še nekam mirne, če jih snov zanima
ali če se jim podaja vsaj v zanimivi obliki. Tudi med
vpraševanjem molče, ako vprašane gladko znajo.
Kakor hitro se pa začne kateri ustavljati, se prične
prišepetavanje. Jaz sem že večkrat rekel, da nisem
gluh, da bolje slišim kakor tista, ki je vprašana, pa ne
pomaga veliko. Najbolj me pa še danes tista draži, ki
v knjigo gleda in prišepetava. To se mi prav tako zdi,
kakor bi berač kradel, da bi vbogajme dajal. Neka
deklica mi je celo rekla, da je prišepetavanje “duhovno delo usmiljenja: poučevati nevedne”. Čudno, da
ni trdila, da se s prišepetavanjem dobe odpustki …
Če se je katera med poukom smejala, ji nisem
posebno zameril, ker vem iz lastne izkušnje, da
človeka najbolj takrat smeh sili, kadar se ne sme
smejati. V Postojni sem moral namreč nekoč celo
izpred oltarja v zakristijo, tako me je smeh lomil.
Na veliko soboto sva z dekanom na stopnicah
velikega oltarja pela litanije, organist je pa na koru
odgovarjal.
»Sancte Petre, ora pro nobis – Sveti Peter, prosi
za nas,« in na koru se je oglasilo prav tako: »Sancte
Petre, ora pro nobis.« Vse je šlo lepo v redu in slovesno, dokler nisva prišla do župnijskega patrona,
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ki je sv. Štefan.
»Sancte Stephane, ora pro nobis! – Sveti Štefan,
prosi za nas!
In organist je odpel:
»Sancte Stephane, orate pro nobis – Sveti Štefan, prosite za nas!«
»No, tega pa vika, ker je patron,« je zagodrnjal
dekan in bilo mi je dosti. Smeh me je tako silil, da
nisem več mogel peti. Vstal sem in šel v zakristijo.
Komaj sem pa prišel tja, me je takoj minilo.
Zato navadno niti smeha med molitvijo nisem
kaznoval, marveč sem ono, ki se je smejala, samo
resno opomnil, naj drugič lepše moli.
Nekega dne me ustavi na hodniku gospodična
Agneza:
»Gospod katehet! Deklice is šestega a razreda so
se včeraj med molitvijo smejale. Prosim vas, da jih
strogo posvarite.«
Meni se je vsa zadeva čudna zdela, ker so bile
prav te deklice naravnost vzorno disciplinirane. Ko
sem prišel popoldne v razred, sem takoj spozal, da
imajo slabo vest in da pričakujejo “pridigo”. Hotele
so me menda potolažiti in so še pobožneje molile
kakor navadno.
Ko so sedle, sem pa začel. Poslušale so me mirno
in nekam skesano. Ko sem slednjič rekel, da me
posebno boli, ker mi je šesti a, ki je bil sicer tako
priden razred, naredil tako sramoto, pa niso več
zdržale. Nekatere so se malo spogledale, nato je pa
ena izmed njih, zdi se mi, da je bila Palmira, dvignila
roko in rekla:
»Prosim, gospod katehet, Ne– (hotela je reči
“Neža”, pa je hitro popravila) gospodična je stala
na katedru med molitvijo, pa je bila tako visoko …«
Dalje je nisem pustil govoriti.
»Je že dobro! Sedi! Za sedaj naj bo. Upam pa, da
mi ne boste nikdar več kaj takega storile.«
Nato sem začel takoj spraševati. Če bi bila Palmira
še naprej pripovedovala, zakaj so se smejale, bi se
bil tudi jaz začel smejati, saj sem itak komaj ostal
resen. Tiste dni so namreč namazali tla v šolskih
sobah z nekim oljem. Da bi ga s krili ne brisale, so
si jih učiteljice nekoliko pripele, kar je bil seveda za
deklice nenavaden pogled. “Neža” se je posebno
visoko izpodrecala, da so se videle v nizke čevlje in
čisto navadne debele rdeče nogavice obute noge.
Zato nisem mogel zameriti deklicam, da jih je smeh
silil, ko je stala “Neža” kakor sveča zravnana med
molitvijo na katedru. Mene bi bil najbrž tudi, če bi
bil na njihovem mestu.
Gospodična Agneza je bila velike in močne postave, kateri se vitkost ni mogla očitati. Hodila pa
je, kakor bi se vozila. Ker se ji noge izpod takrat
modernega dolgega krila niso videle, se mi je zdelo,
kakor bi jih pri hoji nič ne premikala. Kadar sem jo
videl, kako se je “peljala” po Starem trgu v šolo,
sem imel vtis, kakor bi imela na nogah kolesa, po
katerih jo neka nevidna moč naprej poriva.
Tudi kake nedolžne šale nisem učenkam nikdar
zameril. Posebno so bile vesele, če so me naredile
“za aprila”. Zato sem moral prvega tega meseca
vedno paziti, da nisem “noter padel”. Ko sem šel
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po stopnicah ali po hodniku, je kar deževalo name:
»Gospod katehet, zadaj ste pa umazani!«
»Se bom že v konferenčni sobi okrtačil!«
»Na rokavu vam visi velika nit!«
»Če visi, jo pa dol vzemi!«
Včasih sem jim pa le naredil veselje, da sem
se odkril, ko so mi prigovarjale, da imam klobuk
umazan.
Med uro seveda niso kaj takega poskušale, ker
smo bili takrat vedno “službeni”. Samo v tistem raz
redu, ki je bila v njem Tea, so me nekoč speljale, pa
se jim ni popolnoma posrečilo.
Sredi ure med razlago vstane naenkrat Milka, ki
je bila izmed najboljših učenk, in gre ven. Ko pride
nazaj, mi pravi:
»Prosim, gospod profesor, neka dama bi rada z
vami govorila.«
Na liceju sicer ni bila navada, da bi nas bile dame
klicale med uro iz razreda, pa sem vendar šel ven,
nekoliko nejevoljen, ker me je zmotila med poukom.
Ko pa pridem na hodnik, ni bilo nikogar. V hipu se
spomnim, da je prvi april. Zato počakam nekoliko
zunaj, nato pa grem zopet v razred in nadaljujem
z razlago, kakor bi se ne bilo nič zgodilo. Deklice
so bile potem celo uro nenavadno mirne. Tisti peti
licej je namreč spadal med najbolj nemirne razrede.
Milki je bilo pa hudo, ker je mislila, da sem zameril.
Skrila je obraz v roke in si me do konca ure ni upala
pogledati. Ko smo odmolili, pa pride h katedru.
»Gospod profesor, ali ste zelo hudi?«
»Prav nič nisem hud. Toda če bi vprašal, zakaj
si me ven poslala, ko ni bilo nikogar, bi se bile vse
tako smejale, da bi ne bilo celo uro miru.«
Na liceju in pozneje na gimnaziji je bilo več
deklic, ki sem jih učil od prvega razreda ljudske
šole do mature, tako da niso imele nikdar drugega
kateheta kakor mene. Zato ni bilo čudno, da smo
si tekom toliko let postali nekam domači, v osmi
že celo nekoliko preveč. Ker so bile res pridne ne
le v šoli, marveč tudi v cerkvi, sem jim večkrat kaj
spregledal. Tako so mi včasih takoj, ko sem prišel v
razred, “izjavile”, da nič ne znajo.
»Prosimo, gospod profesor, nikar ne sprašujte.
Morale smo se za druge predmete toliko učiti, da za
verouk ni nič časa ostalo. Se bomo pa prihodnjič naučile. Rajši nam razlagajte ali pa kaj lepega povejte.«
Ker so držale, kar so obljubile, sem jim navadno
ustregel. Pri neki taki priliki se pa le nisem mogel
zdržati, da bi ne bil pokazal, da mi to ni všeč.
»Zdi se mi, dekleta, da ne delam prav, ko vas
tako lepo ubogam Hvala Bogu, da vas imam zadnje
leto. Če bi bila še deveta gimnazija, bi vas ne hotel
več učiti.«
»Oh, seveda ne! Pa še radi! Boste videli, da boste
še jokali po nas!«
In res mi je bilo hudo pri srcu, ko sem se od njih
poslavljal in si je moja “stara garda”, ki sem jo učil
od šestega do devetnajstega leta, solze brisala …
V istem letu jih je peljal razrednik na izlet v Vrata.
Raztegnile so ga še na nedeljo. Jaz tega nisem rad
videl zaradi nedeljske službe božje. Pa so mi obljubile, da bodo šle vse na Dovje k sveti maši. Takoj

v ponedeljek mi je Kavkica, tista, ki pozneje kot
magister farmacije ni mogla na potovanje Jadranske
straže zaradi pomanjkanja večerne toalete, na poti
v šolo zvesto poročala.
»Ko smo zvečer prišel k ‘Šmercu’, so nas nekam
grdo gledali. Drugo jutro po maši so bili pa silno
prijazni in so nam zelo postregli.«
»No, to je lepo. Šmercla je krščanska žena in je
v soboto zvečer mislila, da ste najbrž kake mestne
‘frklje’, ki hodijo v nedeljo na izlete namesto k maši.
Kako ste se pa na Dovjem obnašale?«
»Oh, tam smo pa jaz in še nekatere druge ušle
med pridigo iz cerkve, tako smo se smejale,« je
priznala odkritosrčno. »Veste, gospod Aljaž je tako
‘špasno’ pridigoval. Govoril je o sv. Ignaciju Lojolskem, pa je rekel: Sv. Ignacij je bil nekaj takega,
kar se pravi po naše ‘afcer’.«
Seveda, potem ni bilo čudno, da je Kavkica zbežala v lopo.
»Kaj pa, ali ste ostale potem ves čas v lopi?«
»O ne! Ko smo se nasmejale, smo šle nazaj v
cerkev.«
V sedmi me je Kavkica – zdi se mi, da je bila prav
ona – vprašala, če so šolske goljufije greh. Razložil
sem jim, da je prepoved rabiti nedovoljene učne
pripomočke samo “lex mere poenalis” (zgolj kazenski zakon), da spada torej med postave, o katerih
pravijo moralisti, da zakonodavec ni imel namena z
njim vezati v vesti.
»Če goljufaš profesorja, sicer ni greh; ako te pa
zasači in kaznuje, se pa jezi sama nad seboj, ker
si bila tako nerodna, da si se dala ujeti, ne pa nad
profesorjem.«
Da, goljufija, to je najstarejši učni pripomoček,
ki se še ni in se tudi nikdar ne bo preživel, to je
najboljše orožje, s katerim se študent bojuje v šoli.
Zdi se mi, da se v sili vsak posluži tega orožja, če ga
je le vajen. Nekateri so res pravi virtuozi v goljufiji,
da jih profesor nikdar ne zasači, najsi že prepisujejo
s tako imenovanih “plonk” listkov ali od kakega dobrega študenta iz bližnje okolice. Drugi so pa zopet
tako nerodni, da vse napačno prepišejo. Zlasti je
goljufija nevarna tistim, ki v sebe premalo zaupajo
in mislijo, da vsi drugi več znajo.
»Od štirih računov imam dva prav,« se mi je
pritožila Vlasta, »pa sem ‘slabo’ pisala.«
Pogledam nalogo in vidim, da ima prvi račun popolnoma prav, drugega, ki je bil tudi pravilen, je pa
prečrtala in ga še enkrat naredila, a napačno.
»Zakaj si pa ta račun prečrtala in ga še enkrat
delala?«
»Pogledala sem k Betki, pa sem videla, da ima
drugačen rezultat kakor jaz. Ker sem mislila, da
imam jaz napačno, sem pa svojo nalogo prečrtala
in jo od nje prepisala.«
»Vidiš, to je kazen, ker si hotela goljufati. Zakaj
pa tako malo vase zaupaš? Narediti se pa nič ne da.
Gospod profesor ti ne bo reda popravil. Drugič sama
delaj naloge in ne glej drugam!«
Kateheti smo v tem oziru na boljšem od svetnih
profesorjev, ker navadno nimamo pismenih nalog.
Pa tudi mi nismo varni pred goljufijo. Pri meni so
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2014
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 dopoldne, po maši pete litanije Matere Božje. Sledi piknik na hribu.
NEDELJA, 27. JULIJA – Romanje društva Sv. Ane KSKJ #170. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne.
Po maši pete litanije Matere Božje z blagoslovom. Nato piknik na hribu.
NEDELJA, 10. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra
v Lemontu s sv. mašo ob 11:00 dopoldne. Po maši in petih litanijah bo piknik na hribu.
NEDELJA, 24. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik”. Romarska maša bo ob 11:00 dopoldne, po
maši pete litanije Matere Božje, oboje pri lurški votlini. Pikniško kosilo bo na hribu. Žrebanje dobitkov
bo ob 4:00 popoldne.
NEDELJA, 2. NOVEMBRA – Spomin vseh vernih rajnih. Ob 2:30 bo sv. maša za vse, ki počivajo na
našem pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.
VES NOVEMBER je vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.
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včasih obred sv. maše na tablo spisale, potem pa
tako varno zbrisale, da je vsaka lahko brala, če je
imela dobre oči. Nekoč so mi celo na liturgične slike
napisale imena pod mašno orodje, pa s tako drobnimi črkami, da prvo uro niti zapazil nisem. Da skušajo
brati iz knjige, če ne pazim, se samo ob sebi razume.
Marsikatera se tudi usmiljeni okolici priporoči za
pomoč, da bi “nevedne učili”. Če ji zmanjka, naredi
tako moder obraz, kakor bi vedela, a se le spomniti
ne more. Če ji pa kaka usmiljena duša prišepeta, ne
pove takoj, marveč pogleda prej v strop, kakor bi
prav napeto premišljevala, da bi se domislila.
Šolske goljufije imajo včasih slabe posledice ne
le v šoli, ampak tudi pozneje v življenju. Študent,
ki se zanaša samo na goljufijo, tudi pozneje izven
šole ne bo lahko samostojno delal. So tudi ljude, ki
prepuste delo drugim, sami pa poberejo lavorike in
znajo prav spretno porabiti bližnjega za lestvico, po
kateri kvišku plezajo, pa večkrat z nje strmoglavijo.
To so večinoma tisti, ki so že v šolskih letih živeli
na račun drugih. Lepi značaji baš niso taki možje.

DAROVI

ZA SVETE MAŠE: $110: A. Govednik; $100: B. Pavlovcic; $60:
M. Holjevac; $50: M. Stropnik, F. Vasle, S. Grm, M. Lacijan, M.
Zaper; $40: M. Ilc; $30: E. Sirok; $20: M. Simcic.
ZA CERKEV: $30: M. Simcic; $25: M. Zaper; $20: R. Pintar;
$10: F. Vasle.
ZA SAMOSTAN: $10: M. Stropnik.
ZA LUČKE: $20: A. Govednik;
ZA MISIJONE: $20: M. Zaper; $10: E. Sirok.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $40: Društvo 16 Slovenske Ženske Zveze.
DAR LISTU AM: €60: H. Orel; $25: J. Jamnik; $20: S. Grm;
$10: M. Stropnik, F. Vasle, A. Medved, S. Tivadar.

“Inter arma silent musae”. Ta pregovor velja tudi
za šolo. V razredu, v katerem se vrše dan na dan
srditi boji med mladino in profesorji, v katerem se
bohotita lenoba in zanikrnost, se uporabljajo vse
vrste goljufije, v katerem se polnijo katalogi in
zvezki s “cveki”, frče s katedra ukori in druge kazni,
v takem razredu ni uspehov. Zato jih konec leta
obleži na bojišču včasih kar polovica “ranjenih” in
“mrtvih”. Ko zbira naslednje leto razrednik ostanke
svoje “vojske” iz prejšnjega razreda, lahko pravimo
o njem po Schillerju, seveda “mutatis mutandis”:
Die Glocke
»Er zahlt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh, es fehlt manch teu’res Haupt«
(Zvon
»Glavé prešteva svojih ljubih,
in glej, prenekatere ‘drage’ glavice ni več«).
Profesor, ki ima več takih razredov, pa spozna
vso resnico latinskega pregovora: “Quem dii odere,
paedagogum fecere – Kogar so bogovi sovražili, so
ga naredili za vzgojitelja.”

V APRILU 2014
OB 25-LETNICI DIAKONSKEGA POSVEČENJA
DR. JANEZA VIDMARJA SO DAROVALI:
ZA SAMOSTAN:
$200: K. Arko.
ZA LIST AM:
$1,000: dr. J. Vidmar; $100: Gordon Family; $50: F. Vidmar, J.
Bizjak; $20: B. Nyberg.
OB 50-LETNICI POROKE STA DAROVALA ZA SAMOSTAN:
$200: O. & M. Oplanic.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

