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KAMNIŠKE PLANINE ali SAVINJSKE ALPE obiskovalec Slovenije navadno vidi vedno z južne strani, saj označujejo
mejo z Avstrijo, pa tudi ljubljansko letališče Jožeta Pučnika je na ravnini južno od planin. Bolj redki pa vidijo njihovo
severno stran – v prejšnji številki sta bili na naslovni sliki strmi severni steni Ojstrice in Planjave. To pot pa gledamo
zahodni del Kamniških planin z Jezerskega. Do Jezerskega vodi cesta po ozki dolini reke Kokre, ki izvira pod severnimi pobočji Kočne in Grintavca in se v Kranju izliva v Savo. Ime je kraj dobil po majhnem gorskem jezercu srčaste
oblike, ki se imenuje Planšarsko jezero. Iz Jezerskega vodi cesta naprej preko strmega gorskega prelaza na avstrijsko
Koroško, kjer je prvi večji kraj Železna Kapla. Kot je to skoraj dosledno pri Karavankah, delno pa celo pri Julijskih Alpah, so severna pobočja Kamniških planin hudo strma in razdrapana in marsikdaj prav težko dostopna. Dolina reke
Kokre po zaseki med Storžičem in Kočno praktično obide Kamniške planine, ki jih pri njenem izlivu v Kranju gledamo
z južne, pri izviru nad Jezerskim pa s severne strani. Kot zanimivost je treba omeniti, da je župnija Jezersko spadala
pod krško škofijo s sedežem v Celovcu tja do leta 1965. Šele takrat so bile meje med ljubljansko nadškofijo in krško
škofijo prilagojene državnim mejam, vendar je župnijo Jezersko kljub njeni koroški pripadnosti upravljala ljubljanska
škofija vse od konca 1. svetovne vojske, oziroma od plebiscita, ki je Koroško prisodil Avstriji (1920).
JULIJ letos nima kakih posebnih praznikov, ti so se zvrstili že v maju in juniju. Na prvo nedeljo v juliju (6.) je tradicionalna izseljenska nedelja, ki zbere na pikniku izseljence, ki so takrat na obisku v domovini. Nedelja po sv. Krištofu
je Krištofova nedelja (27.), ki je praznovanje zavetnika šoferjev. Sv. Krištofu se je treba priporočati za varno vožnjo, še
posebno še, da bi nas varoval norcev na cesti. Nekaj julijskih svetnikov: apostol Tomaž (3.); v Sloveniji slovanska apostola Ciril in Metod (5.); mladinska svetnica in mučenka za čistost Marija Goretti (6.); oče zapadnega meništva Benedikt
(11.), katerega redovno vodilo so poleg benediktincev prevzeli tudi cistercijani in trapisti in še nekateri manj razširjeni
meniški redovi; mučenca Mohor in Fortunat (12.), ki sta drugotna zavetnika ljubljanske nadškofije, po sv. Mohorju se
pa tudi imenuje najstarejša slovenska založniška hiša Mohorjeva družba; frančiškan, redovni vrhovni predstojnik, škof
in kardinal Bonaventura (14.); kapucin in cerkveni učitelj Lovrenc Brindiški (21.); spokornik Aleš (17.); evangeljska spokornica Marija Magdalena (22.); mučenec Krištof (24.); apostol Jakob Starejši (25.); Marijina starša Joahim in Ana (26.);
učenci sv. Metoda Kliment Ohridski, Naum, Gorazd in tovariši (27.); škof in cerkveni učitelj Peter Krizolog (30.) in ustanovitelj jezuitov Ignacij Loyolski (31.). Marijina spomina pa sta: ptujskogorska Mati Božja (2.); in karmelska Mati Božja (16.).
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UREDNIK VAM

Za nami je mesec junij, v katerem so se zaradi
letošnje pozne velike noči zvrstili še zadnji spomlaEstera, svetopisemska žena;
danski prazniki: vnebohod, binkošti, sv. Trojica in sv.
Ptujskogorska Mati Božja;
Rešnje Telo in Kri, prav tako pa tudi naša prva poletna
Tomaž, ap.; Leon II., pap.; Heliodor, šk.;
romanja. S tole številko smo že v drugi polovici letoš
PRVI PETEK; Elizabeta Portugalska, kraljica;
njega leta in tudi dan se že krajša, čeprav ta mesec
PRVA SOBOTA; Ciril in Metod, slovanska
še dokaj neopazno.
apostola (v Sloveniji); Atanazij Atoški, red.;
Na praznik sv. Petra in Pavla, 29. junija, so bile,
14. NAVADNA NEDELJA; Marija Goretti,
kot je to že navada vseskozi po drugi svetovni vojski,
dev., muč.; Bogomila, spok.;
posvetitve slovenskih novomašnikov. Žal vam
Izaija, prerok; Edelburga, dev.;
ne morem postreči z njihovim letošnjim številom
Gregor Grassi, šk. in tov. muč.;
iz preprostega razloga, ker je šla tale številka AM v
Nikolaj Pick, Wilhad in tov., gorkumski muč.; tiskarno prej, preden so bila imena novomašnikov
Veronika Giuliani, red.; Anton Pečerski, red.; objavljena. Sodeč po letošnjem Naslovniku Cerkve
Pacifik Asiški, red.; Amalija, red.;
na Slovenskem, naj bi bilo škofijskih novomašnikov
Benedikt, op., oče zahodnega meništva;
letos 5 (Koper, Maribor in Novo mesto nimajo nič). Za
Mohor in Fortunat, muč.;
novomašnike v raznih redovih, ki delujejo na Sloven15. NAVADNA NEDELJA; Henrik II., cesar; skem, pa žal ni nobenega vira, iz katerega bi lahko
ugotovili njihovo število.
Kamil de Lellis, red. ust.; Frančišek Solan,
V Lemontu nam vedno bolj trka na vrata problem
red.; Kateri Tekakwitha, dev.;
bodočnosti. Frančiškanov nas je vedno manj, hiša
Bonaventura, šk., c. uč.;
Karmelska Mati božja; Evstahij, muč.; Marija pa ostaja, kakršna je bila. Nekoč, posebno po vojski,
je bila polna, danes je “polna praznega”. Vzdrževati
Magdalena Postel, red. ust.; Evstazij, šk.;
je treba celoto, to je pa vedno dražje, ker je mnogo
Aleš, spok.; Leon IV., pap.; Karmeličanske
stvari dotrajanih, pa tudi razni predpisi, ki se množijo
mučenke iz Compiègna;
kot gobe po dežju, povzročajo nove stroške. Če bi
Simon iz Lipnice, red.; Friderik, šk., muč.;
hoteli
dati del hiše v najem kaki redovni skupini (nekaj
Ambrozij Aupért, op.; Arsenij Vel., pušč.;
zanimanja
je celo bilo), ali pa jih sprejeti kot sosta16. NAVADNA NEDELJA; Elija, prerok;
novalce,
bi
bilo najprej treba obnoviti vso električno,
Lovrenc Brindiški, red., c. uč.;
vodovodno
in ogrevalno napeljavo, da o adaptacijah
Marija Magdalena, svetopisemska žena; Maprostorov
niti
ne govorimo. Že če bi se hoteli priključiti
rija iz Betanije, Lazarjeva sestra;
na
lemontski
vodovod
(glavna cev teče preko našega
Brigita Švedska, red.; Apolinarij, šk., muč.;
ozemlja),
je
proračun
$90,000.00.
Vsa ta obnovitvena
Janez Kasijan, cerkv. oče; Liborij, šk.;
dela
bi
torej
šla
ne
v
desettisoče,
ampak
v stotisoče.
Krištof, muč; Kristina iz Bolsene, muč.;
Pri
vsem
tem
pa
niti
ni
jasno,
kaj
bi
potem
s hišo
Jakob st., ap.; Valentina in tov., muč.;
počeli.
Trenutno
vsa
ta
vprašanja
ostajajo
odprta,
pri
Joahim in Ana, starši Device Marije;
vsem tem pa je treba upoštevati še, da se slovenska
17. NAVADNA NEDELJA; Kliment Ohridski, skupnost stalno manjša, novega dotoka iz Slovenije
Naum, Gorazd in tov.;
pa ni. Z uvajanjem angleškega bogoslužja se zadeva
Inocenc I, pap.; Viktor I., pap.;
ne spremeni: tisti, ki slovensko ne razumejo, imajo
Marta iz Betanije, sestra Marije in Lazarja;
angleško bogoslužje v svojih krajevnih župnijah, tiste,
Peter Krizolog, šk., c. uč.; Julita, muč.;
ki pa tradicija veže na slovensko bogoslužje, bi s tem
Ignacij Loyolski, red. ust.; Fabij, muč.
samo odbili. Tako se sučemo v nekakšnem zaprtem

Štirideset dni bo še lepo,
če je drugi dan julija lepo.
Dež na Cirila in Metoda (5.),
oreh in kostanj domala ogloda.
Sveta Marjeta (20.)
grom in strelo obeta.
Na nebu megla 25. dne,
hudo zimo napove.

krogu. Zaenkrat na vsa ta vprašanja nimamo odgovora, če bo pa komu od vas kakšna pametna misel
“padla na glavo”, jo bomo hvaležno upoštevali.
Godujeta meseca julija: p. Metod Ogorevc v
Lemontu (5. julija) in p. Krizolog Cimerman v New
Yorku (30. julija).
Umrli so meseca julija: p. Vendelin Špendov (1.
julija 2009); br. Bonifacij Dimnik (9. julija 1967); p.
Klavdij Okorn (11. julija 1979); p. Edvard Gabrenja
(18. julija 1972) in p. Bazilij Valentin v Avstraliji (26.
julija 1997). Naj v miru počivajo!
p. Bernardin

Ne govori od drugih slabega, tudi ne sam od sebe dobrega!
Druge opravljati boli, sam sebe hvaliti pa smrdi.

bl. Anton Martin Slomšek
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SV. Janez Pavel II.

K OČETU PO VERI V SINA
»Ustvaril si nas zase, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi.« Ta trditev sv. Avguština učinkovito izraža nepogasljivo potrebo, ki priganja človeka k iskanju božjega obličja. O tem pričajo
razne verske tradicije, kot ugotavlja koncilska izjava O razmerju Cerkve do nekrščanskih verstev (2): »Že
od davnih časov prav do današnjih dni je pri raznih narodih opaziti zaznavanje tiste skrivnostne moči, ki
je navzoča v razvoju stvari in v dogodkih človeškega življenja; še več, včasih je opaziti priznanje
P. Vladimir Kos
vrhovnega božanstva ali celo Očeta.«
Po zgledu sv. Pavla, ki v govoru Atencem navaja besede pesnika Arate o človekovem izhajanju
od Boga, Cerkev gleda s spoštovanjem na prizadevanja raznih verstev, da bi dojela božje obličje,
vendar pri tem v njihovem verovanju loči med
O Tvojem licu pel bom: s križa zreš me;
tem, kar je sprejemljivega, in tem, kar ni združ
ljubezni žar prodira iz oči,
ljivo s krščanskim razodetjem. V tem smislu je
trpiš, in vendar spačeno ne zreš me,
treba oceniti pozitivno versko intuicijo zaznavanja
čeprav iz ran gorečih krvaviš.
Boga kot vesoljnega Očeta sveta in človeštva. Ni
pa mogoče sprejeti pojmovanja božanstva kot
Zakaj Te spačenega dajejo na slike,
samovoljnega in muhastega bitja, kot se je to
kot da bi iz ljubezni ne trpel...
dogajalo pri starih Grkih.
Kot da ljubezen nima več odlike,
Pri Izraelcih se je priznanje Boga kot Očeta
ko se je dih za dihom v žejo vnel.
uveljavilo postopno in je bilo nenehno podvrženo
skušnjavi malikovanja, na kar so vedno znova
Srcé so Tvoje mojstri pozabili.
opozarjali preroki: »... lesu pravijo: 'Ti si moj
Le Ona, Tvoja mama, je v Srcé
oče!' in skali: 'Ti si me rodila!'« jim očita JereTi zrla, iz srcá v obraz Tvoj mili,
mija (2,27). V svetopisemskem doživljanju je
ki Mami, kakor vselej, vse pove.
zaznavanje Boga kot Očeta dejansko povezano
ne toliko s stvarjenjem, temveč bolj z njegovimi
zgodovinskimi odrešenjskimi posegi, prek katerih Bog uveljavlja z Izraelom posebno zavezniško razmerje.
Božje očetovstvo je za Izraelce trdnejše od človeškega očetovstva: »Zares, moj oče in moja mati sta me
zapustila, Gospod pa me je pobral« (Ps 27,10). Psalmist, ki je doživel to bolečo zapuščenost in je v Bogu
našel bolj skrbnega očeta, kot je zemeljski, nam odkriva pot, po kateri je dospel do cilja: »Tebi pravi moje
srce: ‘Iščite moje obličje!’ Tvoje obličje, Gospod, iščem.« (Ps 27,8). Iskati božje obličje je nujna pot, ki jo
je treba prehoditi z iskrenim srcem in vztrajnim prizadevanjem. Samo srce pravičnega se more veseliti v
iskanju Gospodovega obličja in nad njim more zato sijati očetovsko obličje Boga. Z izpolnjevanjem božje
postave človek tudi v polnosti uživa varstvo Boga zaveze.
Odkar je Jezus prišel na svet, je iskanje obličja Boga Očeta še bolj pomenljiva razsežnost. V svojem
oznanjevanju je Jezus na temelju lastnega doživljanja sinovstva potrdil pojmovanje Boga kot Očeta, ki je
bilo orisano v Stari zavezi; še več, stalno
»Danes se je
je to postavljal v ospredje, notranje neizto Pismo izpolnilo...«
rekljivo doživljal in predlagal kot življenjski
program tistim, ki hočejo doseči zveličanje.
Predvsem pa razodeva svoje povsem edinstveno razmerje do božjega očetovstva, ki
so razodeva kot “sin” in ko predstavlja sebe
kot edino pot k Očetu. Filipu, ki ga prosi:
»Pokaži nam Očeta in zadosti nam bo!« (Jn
14,8) Jezus odgovarja, da poznati njega
pomeni poznati Očeta, ker Oče deluje po
njem. Kdor torej hoče srečati Očeta, mora
verovati v Sina: po njem nam Bog ne samo
zagotavlja previdnostno očetovsko bližino,
temveč nam podarja svoje lastno življenje,
ko nas napravlja za “sinove v Sinu”. Prav to
z ganjenostjo in hvaležnostjo poudarja apostol Janez: »Poglejte, kakšno ljubezen nam
je podaril Oče: božji otroci se imenujemo in
to tudi smo.« (1 Jn 3,1).

TVOJE SRCE
SO MOJSTRI POZABILI
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NEDELJSKE MISLI
6. julij
14. navadna nedelja
BOG NAS BO OBUDIL PO SVOJEM DUHU
Rim 8,9.11-13

20. julij
16. navadna nedelja
DUH PROSI ZA NAS
Rim 8,26-27

Ko apostol v Pismu Rimljanom govori o nasprotju
med mesom in duhom tu nikakor ne gre razumeti
kake dvojnosti v človeku. Že Stara zaveza je poznala
to nasprotovanje, kjer je “meso” pomenilo celotnega
človeka predvsem z vidika njegove telesnosti, “duh”
pa tisto, kar je Bog vdihnil človeku, ko ga je ustvaril, torej življenje samo v povezavi z Bogom. Meso  
(telo) torej v Pismu Rimljanom pomeni pot, ki si jo
človek izbere v skrbi, da bi sam sebi zadoščal in se
ne meni za Duha, za posebno Božjo pomoč. Živeti
po mesu   torej pomeni hoteti tisto gospodovanje
nad samim seboj, ki je bilo pogubno za Adama in
za tiste, ki so iz starozavezne Postave naredili zgolj
predpise. Živeti po Duhu  pomeni ostati odprt Božjim
spodbudam in navdihom (ti lahko prihajajo tudi po
naših bližnjih), ki nas bodo pripeljali v življenje in
mir. Kristjanovo življenje v duhu  je ozko povezano
s Kristusovim vstajenjem, saj je bil pri Kristusu na
delu isti Božji Duh, ki je na delu v nas. Če se spomnimo, da je osnovna kristjanova dolžnost pričevanje
za Kristusa, je tukaj odgovor, kako pričevati: ne z
velikimi besedami, pa tudi junaška dejanja običajno
niso potrebna. Kristjan očitno pričuje takrat, ko svoje
vsakdanje življenje uravnava po Božji volji.

Čisto kratek odlomek iz Pisma Rimljanom pokaže
Božjo solidarnost s človekom. Trpljenja ni mogoče
zanikati, pa tudi tega ne, da je človeštvo zanj samo
krivo, saj ob stvarjenju za trpljenje ni bilo mesta.
Trpljenje ni preprosto posledica izvirnega madeža
začetnikov človeštva, ampak ima svoje korenine v
nasilju, ki mu je (odkrito ali prikrito) podvržen vsak
človek. To, da se v trpljenju obračamo na Boga za
pomoč, ni nič narobe, čeprav ima Pavel prav, ko trdi,
da sami ne vemo, kaj in kako bi prosili. Zato Božji
Duh  podpira tiste, ki žive po duhu  in kaj to pomeni,
je apostol že razložil, mi pa tudi pri odlomku  14.
navadne nedelje: živeti po Duhu pomeni ostati odprti
božjim spodbudam in navdihom, ki lahko prihajajo
po raličnih potih tudi preko naših bližnjih, ter nas
bodo pripeljali v življenje in mir. Kakor je človeško
življenje polno stokanja v trpljenju, tako najdemo
sledove tega stokanja tudi v evangelijih, ko opisujejo
Kristusovo življenje. Pavel pa Božjo solidarnost s človeškim trpljenjem izrazi tako, da delovanje Božjega
Duha opiše kot stokanje. Tu ne gre le za nauk, da je
treba moliti, ampak predvsem, kako je treba moliti.
Ker sami »ne vemo, kaj bi prosili, kakor je treba,«
je nujno prepustiti odločitev o tem, kaj je dobro za
nas, Bogu samemu. »Zgodi se tvoja volja« ne sme
biti samo molitev, ampak tudi odločitev prepustiti
se Božjim rokam.

13. julij
15. navadna nedelja
STVARSTVO PRIČAKUJE RAZODETJE
Rim 8,18-23

27. julij
17. navadna nedelja
UPODOBLJENI SMO PO BOŽJEM SINU
Rim 8,28-30

Pavlova trditev, da stvarstvo pričakuje razodetje
Božjih sinov je v Svetem pismu novost. Poimenovanje “Božji sinovi” izhaja iz zavesti, da je človek
po Kristusovem trpljenju, smrti in vstajenju spet
pridobil nazaj položaj Božjega otroka, kakor mu je
bil dan ob stvarjenju in je opisan prav v začetku
Prve Mojzesove knjige. Stara zaveza smisla stvarstva ni dojela; pri prerokih najdemo celo misel, da
se bo vse skupaj končalo s splošno katastrofo. Kot
posledico tega Božjega otroštva pa Pavel prvi nakaže, da se človek ujema z naravo  in odpira upanje
v nov svet;  misel, ki jo je v srednjem veku s svojo
ljubeznijo do narave razvil sveti Frančišek Asiški,
v našem času pa teolog in paleontolog Teilhard de
Chardin. Namesto da bi po grškem zgledu upali zgolj
v nesmrtnost duše, ločene od telesa v bodočnosti,
Pavel postavlja krščansko upanje že v sedanjost.
To upanje ni “v onostranstvu”, ampak “v nas” in
ga dosežemo le tako, da lastno življenje živimo v
svetu. Zaman pričakujemo “boljši svet” od politikov
ali gospodarstvenikov. Ta “boljši svet”  je že v nas
po krstu, v katerem smo umrli grehu in začeli novo
življenje; s Kristusovim vstajenjem pa ne le mi, ampak vse stvarstvo, v katerem moramo gledati delo
Božjih rok in njegov dar nam, ne glede na to, kako
neodgovorno z njim postopa človeštvo.

Podobnost kristjana Božjemu Sinu je nadaljevanje
odlomka prejšnje nedelje. Teženje vsega stvarstva
in človeka k poveličanju  bo pripeljalo Božji načrt do
izpolnitve, čeprav nam je čas te izpolnitve prikrit,
saj po Jezusovih besedah zanj ne vedo niti angeli v
nebesih, niti Sin človekov sam, v kolikor je človek.
Pokvarjenost ali duhovna slabost Božjega načrta ne
more spodnesti, saj je Bog svojim obljubam zvest.
“Tistim, ki Boga ljubijo”, je torej zagotovljena slava,
pa ne zato, ker bi jo zaslužili, ampak zato, ker so
postali Božji sodelavci. To, da je Bog ljudi vnaprej
določil in poklical, ne pomeni, da so drugi prav
tako vnaprej določeni za pogubljenje. Gre za Božje
“vnaprej vedenje”, kako bo kdo njegovo povabilo
sprejel in se odločil zanj ali proti njemu. To “vnaprej
vedenje” običajno imenujemo Božj previdnost, kar
je pa napak: pravilno bi bilo “Božja previdevnost”.
Ker pri Bogu ni časa, se vse dogaja “zdaj”, zato tega
Božjega vnaprej vedenja ni težko razumeti. V kristjanovem življenju pa so stopnje, saj živimo v času:
klic (oznanjevanje), opravičenje (krst), poveličanje  
(smrt). Smrt ni konec vsega, ampak začetek poveličanja.  S tem je utemeljena molitev za rajne: ker se
pri Bogu vse dogaja “zdaj”, ni tisto, kar storimo za
rajne, nikoli prepozno, saj je vse, kar storimo zanje  
kadarkoli, pred Bogom že “zdaj” – ob njihovi smrti.
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VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je 10.
maja objavil, da je papež Frančišek potrdil čudežno
ozdravljenje na priprošnjo papeža Pavla VI. (1963–
1978), ki ga bo 19. oktobra pri slovesnem sklepu
svetovne škofovske sinode razglasil za blaženega.
VATIKAN — Apostolski nuncij v Siriji nadškof Mario Zenari je po avdienci pri papežu Frančišku, med
katero ga je seznanil o razmerah v Siriji, za Radio
Vatikan povedal, da papež z veliko zaskrbljenostjo
spremlja, kaj se dogaja v tej državi, solidaren je s
trpečimi, sprte strani pa poziva k “večji človečnosti”. Po treh letih vojne še vedno ni videti izhoda.
BANGKOK — Katoliška agencija UCANews poroča,
da dva odvetnika na Kitajskem zelo skrbi, kaj se
je zgodilo s 13 kristjani, ki so jih prijeli pri svetopisemski uri v stanovanju oporečnika. Očitali so jim
sodelovanje pri “ilegalnih zborovanjih in demonstracijah”, a uradne izjave o prijetju kljub prošnji ni bilo.
KAIRO — Koptski škof Kyrillos Williams meni, da
je poveljnik egiptovskih vojaških sil Abdel Fattah
al-Sisi primeren kandidat za predsednika, saj je pokazal, “da ljubi Egipt in nima osebnih interesov”.
KUALA LUMPUR — Malezijska javna občila poročajo, da je neznanec pred vrata mošeje odvrgel kos
svinjskega mesa, ki ga muslimani ne smejo uživati
niti se ga dotakniti, saj pri njih velja svinja za nečisto žival. To dejanje je povzročilo vnovične napetosti med kristjani in muslimani.
MÜNCHEN — Nekdanji predsednik Papeškega sveta za edinost kristjanov kardinal Walter Kasper je
pri vročitvi denarne nagrade v Münchnu izjavil, da
je papež Frančišek prinesel novo kulturo odločanja
v Vatikanu, saj dopušča svobodo razpravljanja.
VATIKAN — Papež Frančišek je v pismu katoličanom argentinske škofije Concepcion ob njeni 50-letnici položil na srce, da morajo biti kristjani vedno
dejavni kot misijonarji. To pomeni, naj gredo iz
sebe ter po svetu širijo božjo besedo, najprej pa se
sami poglabljajo vanjo.
PARIZ — Tiskovni predstavnik francoske vlade je
objavil, da naj bi duhovnika Georgesa Vandenbeuscha, ki so ga 13. novembra lani ugrabili zamaskirani neznanci v bližini meje z Nigerijo, pred dnevi
pa so ga izpustili, iz kamerunskega glavnega mesta Yaoundeja po nalogu francoskega predsednika
Francoisa Hollanda v Francijo pospremil francoski
zunanji minister Laurent Fabius.
VATIKAN — Papež Frančišek je člane papeškega
odbora za zgodovinske vede spodbudil k nadaljnjemu raziskovanju prve svetovne vojne, posebej
vzrokov za njen nastanek.
HONIARA — Mons. Luciano Capelli, škof škofije
Gizo na Salomonovih otokih, je po hudem potresu
in poplavah, v katerih je umrlo 23 ljudi, več kot
10.000 pa jih je ostalo brez bivališč in zalog hrane,
mednarodno javnost povabil, naj prizadetim ljudem pomaga z zdravili, živili, obleko, denarjem in
materialom za obnovo podrtih bivališč ter vozili za
dostavo pomoči ljudem v odročnih krajih.
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VATIKAN — Papež Frančišek se je predstavnikom
mednarodnega katoliškega odbora za zaščito otrok
(BICE) pri srečanju z njimi 11. aprila opravičil za
spolne zlorabe otrok in mladostnikov, ki so jih storili duhovniki. Napovedal je, da bo Cerkev še strože
ravnala v takšnih primerih.
ABUJA — Nigerijski nadškof Ignatius Kaigama je
mednarodno skupnost prosil, naj pomaga odkriti,
od kod dobiva denar teroristična skupina Boko Haram, od kod ji orožje in kje usposablja svoje člane
za teroristične akcije s tolikimi nedolžnimi žrtvami.
MOSTAR — Skupina avstrijskih časnikarjev, ki je
med potovanjem po BiH obiskala to mesto, je v
pogovoru z direktorjem mostarske Karitas Antejem
Komadino ugotovila, kako velik napor ta Karitas
vlaga v hospice, centre za rehabilitacijo in delavnice za invalide. Delujejo zgledno, ogroža pa jih pomanjkanje denarja in premajhna politična podpora.
LINZ — Nemški evangeličanski strokovnjak za religijska vprašanja, Michael von Brück, je v predavanju na linški katoliški teološki zasebni univerzi
(KTU) opozoril, da navdušenje za budizem na Zahodu nikakor ni zgolj “modna muha”; kaže namreč
na trajnostno versko kulturno spremembo stare
celine, pa tudi na to, kako lahko sodoben človek
“sam oblikuje način svoje meditacije”.
VATIKAN — Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin ne izključuje možnosti, da bi papež Frančišek obiskal krizna območja po svetu. To nakazuje
papeževo prizadevanje za mir po svetu, kadar je ta
kje ogrožen. Pri tem se ne sprašuje, ali bo katera
stran to izkoristila zase. Okrožnice, dokumenti, poslanice in govori papežev v zadnjih 150 letih kažejo, kako zelo so si prizadevali za to dobrino.
ŽENEVA — Deset neodvisnih strokovnjakov iz Odbora Združenih narodov zoper mučenje je v okviru
“zaslišanj” podpisnic konvencije za človekove pravice, v Ženevi “zaslišalo” predstavnike Vatikana. To
je   bilo prvo zaslišanje, odkar je Sveti sedež leta
2002 podpisal konvencijo.
LLANDAFF — Valižanski anglikanski nadškof Barry
Morgan je v velikonočni pridigi spomnil tudi na to,
da nam krščanske vrednote pomagajo pri oblikovanju trajnostnega gledanja na življenje in s tem tudi,
da bolj skrbijo za zdravo in čisto okolje. Zbrane vernike je povabil, naj spremenijo svoj življenjski slog:
naj ne vidijo le sebe, marveč tudi božje stvarstvo.
MEDŽUGORJE — Župnik p. Marinko Sakota je za
Kathpress izjavil, da frančiškani v tem hercegovskem
romarskem kraju mirno pričakujejo ugotovitve
uradne preiskave Svetega sedeža o Marijinih
prikazovanjih. Sam upa, da bodo Medžugorje
razglasili za “uradni kraj molitve”. Če bo tako, bodo
lahko v njem “še svobodneje” delovali.
VARŠAVA — Poljski inštitut za raziskavo javnega
mnenja CBOS je ugotovil, da je pri Poljakih bolj
priljubljen sedanji papež Frančišek, kot je bil prejšnji Benedikt XVI. Za prvega se je kot moralno avtoriteto izreklo 83 % Poljakov, za drugega 64 %.
Tudi odnos do Cerkve se je spremenil: danes 69 %
Poljakov gleda nanjo kot na pozitivno ustanovo v
poljski družbi, marca 2013 jih je 62 %.
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P. Bernardin Sušnik

NEDELJA ŠTIRIH PAPEŽEV
Menda pravi neka stara “prerokba”, da bo hudo na svetu takrat, ko bosta v Rimu dva papeža. Očitno
si tisti, ki je to “prerokbo skuhal” dveh papežev istočasno ni znal predstavljati drugače kot dveh petelinov
na istem gnoju, ki se tepeta za oblast. Mi, ki doživljamo dva papeža v Rimu, enega vladajočega, drugega
“upokojenega”, pa vidimo, kako se je zaslužni Benedikt XVI. znal popolnoma umakniti in se v javnosti
pojavi samo, kadar je posebej povabljen, kot je bil povabljen 27. aprila letos. Čeprav sedanje stanje ne
pomeni, da bo tako tudi vnaprej, saj ima papež sicer pravico odstopiti in iti v pokoj, ni pa dolžan to storiti,
pa pomeni, da dva papeža v Rimu lahko pomenita čisto normalno stanje.
Je pa letošnja druga velikonočna nedelja 27. aprila, ki jo je sv. Janez Pavel II. razglasil za nedeljo Božjega
Usmiljenja, podrla vse rekorde: poleg vladajočega in zaslužnega papeža, sta bila “navzoča” še dva papeža, ta dva pa na oltarju. Papež Frančišek je namreč za svetnika razglasil Janeza XXIII. in Janeza Pavla II.

SV. JANEZ XXIII.

SV. JANEZ PAVEL II.

Angelo Giuseppe Roncalli, rojen leta 1881 v Sotto il Monte v severni Italiji. V svojem duhovniškem
življenju je bil najprej tajnik svojega škofa v Bergamu, med prvo svetovno vojsko je služil kot vojaški
duhovnik na raznih bojiščih. Po prvi vojski je deloval
v Narodnem odboru za širjenje vere do leta 1925, ko
je bil imenovan za apostolskega delegata v Bolgariji
in posvečen v nadškofa. Že tu je pokazal svojega
ekumenskega duha v sožitju s pravoslavno Cerkvijo,
kar je nadaljeval v Turčiji in Grčiji, kamor je bil imenovan leta 1934. V čas njegovega bivanja v Turčiji
spada tudi njegov obisk Slovenije, ko se je leta 1927
zadržal v Ljubljani in pri jezuitih opravil duhovne vaje.
Leta 1944 je bil imenovan za nuncija v Parizu, kjer je
ostal do leta 1953, ko ga je doletelo imenovanje za
beneškega patriarha in kardinala. Po smrti Pija XII.
je bil 28. oktobra 1958 izvoljen za papeža.

Papež presenečenj: prvi, ki po 456 letih ni bil
Italijan, popotnik, ki je v več kot 170 potovanjih
obiskal 129 dežel (med njimi dvakrat Slovenijo),
športnik, ki je še kot papež hodil v hribe in plaval,
rekorder beatifikacij in kanonizacij, saj ima “na
svojem računu” 1.338 razglasitev za blažene in 482
za svetnike. Izdal je 14 enciklik in številne druge
dokumente. Zaslužen za propad komunizma, čeprav
je sam rekel, da mu je predsednik Reagan pri tem
pridno pomagal. Med prvimi priznal Slovenijo kot
samostojno državo.

Čeprav so ga imeli za prehodnega papeža, je
presenetil vse s sklicem II. vatikanskega koncila.
Doživel je samo njegovo prvo sejo od 11. oktobra do
8. decembra 1962, na kateri sta sodelovala še dva
bodoča papeža: Montini (Pavel VI.) in Wojtyła (Janez
Pavel II.). Leta 1959 je ljubljanskega apostolskega
administratorja Antona Vovka imenoval za rednega
ljubljanskega škofa, leta 1961 pa za nadškofa. Umrl
je 3. junija 1963, štiri dni pred nadškofom Vovkom.
Za blaženega ga je 3. septembra 2000 razglasil
njegov tretji naslednik Janez Pavel II., ki je bil 27.
aprila letos hkrati z njim razglašen za svetnika.
2014 JULIJ

Rojen v Wadowicah na Poljskem leta 1920 je
študiral teologijo na skrivaj kot delavec, bil leta
1946 posvečen v duhovnika, v Rimu naredil doktorat
iz teologije in po povratku predaval na Jagelonski
univerzi v Krakovu in Katoliški univerzu v Lublinu,
vmes pa deloval kot študentski duhovnik. Leta 1958
je postal krakovski pomožni škof, leta 1963 pa krakovski nadškof ter kardinal leta 1967. Za papeža je
bil izvoljen 16. oktobra 1978.
Kot papež je preživel atentat na Trgu sv. Petra
13. maja 1981, pa tudi malo znani atentat 12. maja
1982 v Fatimi, ko ga je z bajonetom opraskal nek
španski duhovnik, ki je nasprotoval reformam II.
vatikanskega koncila. Umrl je 2. aprila 2005.
Za blaženega ga je razglasil njegov naslednik
Benedikt XVI. 1. maja 2011, za svetnika pa papež
Frančišek 27. aprila letos skupaj z Janezom XXIII.
197

Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
novi sodelavci. dve novi smrtni žrtvi
nadaljevanje
Priglasil se je bil tudi Janez Kajžar, rojen leta 1823
v Podkórenu pri Kranjski gori, a zaradi bolezni ni šel
(Zgodnja Danica 11. avgusta 1853). Bil je podobar
in slikar. Nekaj njegovih slik se je ohranilo. Umrl je
leta 1884 (Steska, Slovenska umetnost, 282).
Vsak priglašenec svetnega stanu je že pred odhodom ali pa v Kartumu podpisal pogodbo, kako
dolgo bo ostal v misijonu in kakšno plačo bo poleg
oskrbe prejemal.
Na pobudi dr. Janeza Mitterrutznerja sta se priglasila tudi dva izvrstna tirolska duhovnika: Gostner
in Haller. Prijavil se je tudi nižjeavstrijski duhovnik
Kohl in dunajski učitelj Hansal.
Jožef Gostner je bil škofijski duhovnik iz tridentinske škofije. Rodil se je leta 1822 v Völsu pri Boz
nu kmetskim staršem, ki so imeli mnogo otrok. Tri
sestre so šle k usmiljenkam. Tudi en brat svetnega
stanu je pozneje prišel v Kartum. Jožef je bil nadarjen za slikanje in je šel na slikarsko šolo v Bozen. Od
tam bi bil rad šel na slikarsko akademijo v München,
pa starši niso imeli denarja. Prestopil je v bozensko
gimnazijo, od tam je šel v Verono študirat modroslovje, ki ga je končal z odliko. Vstopil je v bogoslovje
v Trentu in bil posvečen 13. julija 1851, prav ko se
je Knoblehar gredoč proti Rimu ustavil v Trentu.
Takrat se mu ni oglasil, ampak je šel za kaplana.
Bil je odličen duhovnik, zelo zmožen in delaven,
dobrega in ljubeznivega značaja. Mitterrutzner ga
je v pismu 1. maja 1858 označil kardinalu Barnabó,
da je “pobožen, učen, moder, resen, poln kreposti”.
Izmed Tirolcev se je zdaj prvi priglasil Knobleharju.
Alojzij Haller je bil iz škofije Brixen. Rodil se je 7.
junija 1820 v Telfsu; 27. aprila 1845 je bil posvečen
v mašnika. V bogoslovnih vedah je bil zelo dobro
izobražen. Že od detinstva ga je posebno krasila
čednost pokorščine.
Tudi Ignacij Kohle je bil škofijski duhovnik. Spadal
je v nižjeavstrijsko škofijo Sankt Pölten.
Martin Ludvik Hansal – češke krvi – je bil učitelj
na župnijski šoli (am Rennwege) na Dunaju. Bil je
glasbeno in tudi sicer precej izobražen. V dvorni
tiskarni se je naučil tudi arabskega in etiopskega
črkostavstva.
O vsakem priglašencu svetnega stanu je odbor
Marijinega društva natančno poizvedel, ali je pošten,
ali ima iskreno željo, žrtvovati se za Boga in za Cerkev, pa tudi, ali dobro zna svojo obrt. Zidarjev in
ključavničarjev, ki so se prijavili, zdaj še niso mogli
napotiti v Afriko; upali so pa, da jih bodo mogli
naslednje leto, ker se je medtem že spet oglasilo
nekaj duhovnikov.
Gostner, Haller, Kohl in Hansal so se sešli pri
vodstvu Marijinega društva na Dunaju. S seboj so
jim dali 20.000 goldinarjev v srebrnih tolarjih v kovu
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nekdanje cesarice Marije Terezije. Drugih 20.000
goldinarjev so jim nakazali po neki aleksandrijski
banki. Velikanske vsote! S seboj so jim dali tudi
mnogo potrebščin. Težavno je bilo vse predmete
tako trdno dati v pravšnje zaboje, da jih bodo kamele
mogle nositi. Vse potrebščine so že pri nakupu stale
8.000 goldinarjev. Pol toliko je potem stal prevoz,
čeprav so jim avstrijske železnice prepeljale vse
brezplačno.
V Ljubljani jih je duhovščina zelo ljubeznivo
sprejela. Ustavili so se dva dni. Že sta jih čakala
Jeran in Lap. Priglašeni slovenski obrtniki so šli v
Trst vsak po svoji poti. Jeran in Lap sta vzela s seboj
trideset zabojev: cerkveno obleko in druge cerkvene
potrebščine, jabolko in križ za na zvonik, obleko za
misijonarje in gojence, razno orodje in podobno. S
seboj sta vzela tudi tri majhne zvonove za cerkvico
v Gondokoru. Ulil jih je Anton Samassa v Ljubljani,
kakor je Knoblehar prosil.
Véliki zvon je imel ravno številko 1000; toliko
zvonov je torej Samassova livarna do takrat ulila. Na
njem je bil latinski napis, ki ga je za vlade Pija IX.
naročilo dunajsko Marijino društvo. Imel je podobo
Marije, brez madeža spočete in je tehtal 218 funtov
(122 kg). Pel je na glas e.
Srednji von z glasom g je tehtal 120 funtov (63
kg). Posvečen je bil presv. Trojici. Na njem je bil
napis: SUB FRANC. JOS. I. IMP. AUST. FUDIT A. SAMASSA LABACI IN CARNIOLIA a. D. 1853. OP 999.
PRIMI MIS. IN GONDOKORO: SLOVENI; DR. IGN.
KNOBLECHER; MART. DOVJAK; BART. MOZGAN;
OTTO TRABANT; ET ITAL. ANG. VINCO +, kar prevedeno in brez okrajšav pomeni: Pod avstrijskim
cesarjem Francem Jožefom I. ulil A. Samassa v
Ljubljani na Kranjskem v letu Gospodovem 1853.
Številka 999. Prvi misijonarji v Gondokoro: Slovenci:
dr. Ignacij Knobleher; Martin Dovjak; Jernej Možgan;
Oton Trabant; in Italijan + Angel Vinco.
Mali zvon je tehtal 61 funtov in pol (34,5 kg) in je
pel glas h. Imel je podobo sv. Jožefa in sv. Frančiška
Ksaverija. Napis se je glasil: ANT. ALOYS. EP. LABAC.
CONSECRAVIT 1853, kar prevedeno brez okrajšav
pomeni: Anton Alojzij ljubljanski škof posvetil 1853.
Pod latinskim napisom je bil na spodnjem robu tudi
slovenski: Slovensko milo zvonenje – Vas vabi v božje
češčenje. Nazadnje je ta zvonček pel leta 1882 na
misijonski postaji Delen v Kórdofanu. Uporne Mahdijeve tolpe so zajele in izgnale ondotne misijonarje,
hotele so razbiti tudi zvonček, zato ima razpoko in
luknje. Sudanske angleške oblasti so ga pozneje
vrnile kartumskemu misijonu. Tam ga je zasledil
hrvaški misijonar Kohnen in ga 27. julija 1926 poslal
misijonskemu muzeju v Ljubljano.

Iz Ljubljane do Trst so se duhovniki in učitelj
Hansal peljali na dveh potniških vozovih (železnico
Ljubljana-Trst so takrat šele delali, op. ur.).
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Niko Kuret

POLETNA SVETNIKA
SV. MARIJA MAGDALENA
22. mali srpan

Marija Magdalena združuje v sebi najbrž več ženskih oseb iz evangelijev: Marijo iz Magdale, Marijo
iz Betanije in še tisto neimenovano prešuštnico, ki naj nanjo
nihče ne vrže kamna (Jn 8,111). Njen legendarni življenjepis je docela nezanesljiv. Baje
naj bi bila doma v Betaniji ter
Mártina in Lazarjeva sestra; po
grešnem življenju naj bi se bila
spreobrnila v gorečo Kristusovo
učenko (prim. Lk 10,38-42; Jn
12,1-8); s Kristusovo Materjo
je stala pod Njegovim križem
(Mt 27,55-56), z “drugo Marijo”
je šla “prvi dan v tednu” pogledat Kristusov grob (Mt 28,1-10;
Mr 16,2; Lk 24,1; Jn 20,1) in
odhitela učencem povedat, da
je Gospod vstal (Jn 20,2-10);
prikazal se ji je nato in je mislila, da je vrtnar (Jn 20,11-17).
Po pripovedovanju apokrifnega
evangelija so jo pozneje z drugimi kristjani naložili
na ladjo brez vesel in brez jader. Morje jih je pri-

neslo k južnofrancoski obali. Magdalena si je tam
poiskala votlino in je v njej kot spokornica živela še
trideset let.
Njen lik, sestavljen iz tako
različnih potez, je Cerkev sicer priznala, ostanki v njenem
dozdevnem grobu, ki so ga
odkrili leta 1279, pa seveda
niso pristni. Oglejski patriarh
Udalrik je povzdignil leta 1180
njen god v praznik, kar je bilo
pomembno tudi za naše kraje,
saj imata ljubljanska nadškofija
in novomeška škofija nad 30
njej posvečenih cerkvà.
Solze kesanja, ki jih je sv.
Marija Magdalena točila kot
spokornica, so dale ljudstvu
pobudo za značilne vremenske
pregovore.
Ako se sv. Magdalena solzi,
rado potem še bolj deži.
Ali: Sv. Magdalena če deži,
dolgo slabo vreme nam preti.
In: Magdalena rada joče kot otroče.

SV. KRIŠTOF
24. mali srpan

“Psoglavec” Reprobus je bil doma nekje severno
od Palestine. Ko je sprejel krščansko vero, so mu dali
ime Krištof, Christophoros (Kristonosec). Umrl je mučeniške smrti na
otoku Samosu. Vse drugo okoli njega
je spletla legenda, posebno ko se je
njegovo čaščenje v dobi prvih epidemij kuge, od 13. stoletja dalje, silno
razraslo. Postal je predvsem zavetnik
proti nagli in neprevideni smrti. Tak,
kakršnega poznamo z velikih slik na
zunanjščini naših cerkvà, nastopa
v splošno znani legendi. Bival je ob
reki in se je – orjak, kakršen je bil
– preživljal s tem, da je prenašal popotnike čez reko. Nekoč ga je klicalo
neko dete, naj ga prenese. Orjak ga
je vzel na ramo, a dete je postajalo
čedalje težje. Komaj ga je prinesel na
nasprotni breg. Dete mu je povedalo,
da je Stvarnik sveta, Jezus Kristus.
Naročilo mu je, naj zasadi svojo gorjačo v tla in bo ozelenela. Orjak je ubogal in tako se
je zgodilo. Orjak je verjel in mu odslej služil.
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Kako veliko zaupanje je imelo ljudstvo svoje
dni v moč Krištofove priprošnje, dokazuje vera,
da zadostuje samo, če navsezgodaj
pogledaš njegovo podobo, pa tisti
dan ne umreš nagle smrti ali – kakor
pravi neki rek:
Sveti Krištof, takšna je njegova moč:
Kdor ga zjutraj zagledi,
ta se lahko nasmeji,
ko nastopi temna noč.
Da bi jim bil pogled na svetnika
lažji, so si vaščani naročali njegovo
podobo v nadnaravni veikosti na
zunanji steni farne ali podružnične cerkve; tako so ga lahko vsako
jutro pogledali kar skozi okno. Na
Slovenskem imamo lepo vrsto takih
prav starih slik na presno, nastalih
v srednjem veku: v Vitanju iz prve
polovice 14. stoletja, pri sv. Janezu v
Bohinju iz konca 14. stoletja, na Visokem pod Kureščkom, delo slikarja
Janeza Ljubljanskega (1443) in še drugih več. To je
nemara razlog, da je sv. Krištofu posvečenih cerkvà
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pri nas tako malo: ljudje so ga imeli zmerom pred
seboj, zato ni bilo potrebe, da bi mu stavili cerkve.
Edine cerkve v ljubljanski nadškofiji, posvečene sv.
Krištofu, danes ni več – bila je nekdanja pokopališka
cerkev, podružnica, kateri je bila pred drugo vojsko
dozidana farna cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani. Značilno je, da so pokopališko
cerkev sezidali prav sv. Krištofu – on naj bi bil tisti,
ki naj povede duše rajnih na oni svet. Cerkev je
postavil stavbenik Gregor Maček

V srednjem veku so nastale nekdaj zelo razširjene
Bratovščine sv. Krištofa zoper pijančevanje in preklinjanje; bratovščinarji so pripadali celo visokemu
plemstvu. Pri nas je bila bratovščina ustanovljena
leta 1517 in je imela v Valvasorjevih časih dosti udov.
Legenda je dala pobudo, da so si izbrali sv. Krištofa za zavetnika čolnarji in splavarji, nosači in vozniki,
tudi romarji in drugi popotniki. V zadnjem času je
postal zavetnik avtomobilistov; v marsikaterem avtu  
je pritrjena majhna plaketa z njegovo podobo.

sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
ii. poglavje

BOŽJA BIVALIŠČA

TEMPELJ,
“ K R A J , K J E R B I VA B O Ž J E V E L I Č A S T VO ”
Pridružimo se zdaj gorečim romarjem. Vstopimo
hotela slaviti Njega, ki jima je dal narediti iz Jeruz njimi v Jeruzalem in jih spremljajmo do tiste točke
zalema glavno mesto njunega mladega kraljestva.
mesta, ki je cilj njihovega dolgega popotovanja. Ta
Od takrat je bil tako ozko povezan s srečnimi in
cilj so napovedale njihove pesmi. »Gospod, ljubim
nesrečnimi dogodki, ki jih je doživljal Izrael, da je
prebivališče tvoje hiše, kraj, kjer prebiva tvoja slava
pisanje zgodovine Božjega ljudstva v bistvu pisanje
… En dan v tvojih dvorih je boljši kakor tisoč drugih
zgodovine njegovega templja. V prastarih časih, ko
… Za eno prosim Gospoda, to skušam doseči: da bi
je bilo vprašanje gradnje bivališča za Jahveja, so
prebival v Gospodovi hiši
bila tudi nasprotovanja.
Tempelj z Oljske gore
vse dni svojega življenja.«
Nekateri so mislili, da pač
Še dvajsetkrat več je ta
ni vredno najprej po Božko psalmist opeval lepoto
jem ukazu rušiti poganska
templja, ljubezen, ki jo
svetišča, da bi jih potem
je vsak zvest Jud gojil do
posnemali. Celo prerok
njega. V srcu duhovnih
Natan je svaril Davida
zahtev Izraela se dviga vse
pred takšno zmoto (2 Sam
presegajoča zgradba kot v
7,5-7). Še po povratku
najsvetejšem srcu svetega
iz izgnanstva se neznan
mesta. Vsekakor pa je to
prerok sprašuje, kakšno
ena od bistvenih stvarnosti
hišo bi lahko zgradili Bogu,
Božjega ljudstva.
ki mu je nebo prestol in
Samo eden je. »Za edi
zemlja podnožje njegovih
nega Boga je edini temnog (Iz 66,1). Toda to
pelj,« pravi Jožef Flavij,
najstrožje gibanje nima
»en skupen tempelj za vse, kakor je en skupen Bog
več nobenega vpliva po desetih stoletjih, odkar je
za vse« (Judovske starožitnosti, III,6). Tisto, kar so
tempelj tukaj kot narodna ustanova, simbol veličine
Samarijani postavili na gori Garizim, ni nič drugega,
izvoljenega ljudstva. Morda so še kaki rehábovci,
kot krivoversko skrpucalo, ki ga nebo prezira; in tisto
tisti fanatični reakcionarji, ki so ga odklanjali, kot
ubogo malo svetišče, ki ga je Onija nedavno zgradil
so odklanjali vse, kar ni bilo nomadsko pod šotori
v Leontopolisu – ne bo porušeno do leta 73 – je le
(Jer 35,2). Morda so tudi Eseni gojili kak prezir do
klavrn ponaredek, ki ga neradi trpijo le zato, da ne bi
njega. Toda najbolj drzni bodo kristjani, tisti, ki bodo
užalili mogočne egiptovske diaspore. Edine veljavne
zapisali: »Vendar Najvišji ne prebiva v izdelku rok«
daritve so tiste, ki jih darujejo Bogu na skalovju Morija.
(Apd 7,48 – besede diakona Štefana). Vendarle gre
Tisoč let je, kar stoji tam ta edini tempelj EdineJezus sam v spoštovanju izročil svojega ljudstva v
ga, prav na tistem kraju, kjer sta David in Salomon
tempelj molit svojega Očeta kot vsak pobožen Jud.
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TEMPELJ, KI GA JE POZNAL JEZUS
Tempelj, kamor je Jezus prihajal molit, ni tisti,
ki ga je bil zgradil Salomon in Prva knjiga kraljev
podrobno opisuje njegovo gradnjo ter podrobnosti
njegovega sijaja (pogl. 5-8). Tega je na žalost Nebukadnezar ob prvem obleganju Jeruzalema izropal (2
Kr 24), enajst let pozneje, leta 586, pa do kraja porušil (2 Kr 25). To seveda tudi ni bil “drugi tempelj”,
katerega novo gradnjo sta po povratku iz izgnanstva
od guvernerja Zerubabéla zahtevala preroka Agej in
Zaharija. Ta je bil bolj skromen kot Salomonova mojstrovina, a je bil zelo pri srcu Judom kot znamenje
narodne obnove, pa tudi kot središče odpora proti
poganom: Juda Makabejec ga je očistil sramotnega
oskrunjenja Antíoha Epifána in ga obnovil po svojih
močeh, vendar ni mogel prikriti njegovega starost
nega razpadanja in s tem povezane revščine. Ne,
tempelj, o katerem je govora v evangeliju, je čisto
nov, tako nov, da se gradnja še nadaljuje in ne bo
končana prej, kot dokaj let po Jezusovi smrti, leta
64, komaj nekaj mesecev preden je bil dokončno
razrušen za vedno …

To je Herodov tempelj, “tretji tempelj”, katerega gradnje se je edomski tiran lotil, da bi iz njega
naredil srečnega tekmeca Salomonovemu templju.
Ploščad Morije je skoraj podvojil z drznim izkopavanjem in ogromnimi podporniki. V to je nagnal na
tisoče delavcev – med deset do osemnajst tisoč – ki
so premetali tone in tone materiala. Ni ga ustavil
noben strošek, da bi se le v njem uresničila Agejeva
prerokba: »Slava te poslednje hiše bo večja, kakor
je bila slava prve« (Ag 2,9). Judje, ki so spočetka z
nezaupanjem gledali to tiranovo podjetje, so končno
priznali: ali ni naučil gradbeništva tisoč duhovnikov,
da bi delali na svetih delih gradnje? Ali ni preko
svojih arhitektov tako dobro uredil vrstni red del, da
služba Jahveju ni bila prekinjena niti en sam dan?
Čim so podrli en del stare zgradbe, so se že lotili
gradnje novega.
Vtis, ki ga je delala ta čudovita stavba, je precej
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različen. Navdušeni opisi Jožefa Flavija in Talmuda omogočajo, da si ga predstavljamo. S svojimi
kiklopskimi kamnitimi bloki, s svojimi med seboj
povezanimi dvori, s svojimi nadstropnimi stebreniki
in s trdnjavo Antonijo ob robu ima v sebi nekaj babilonskega. Toda svetišče samo je v grško-rimskem
slogu, če smo odkriti, bolj rimskem kot grškem,
kakor bo nekaj pozneje tisto ogromno svetišče,
ki bo gospodovalo nad Baalbekom in nad Palmiro.
Stebreniki, kapiteli, trikotni čelni okrasek: vse to
zgleda kot Heraklion, prirejen po orientalsko z nekoliko bahaškim razkošjem. Svoj vpliv daje čutiti
Azija helenističnih kraljevskih zgradb glavnih mest
Sirije in Anatolije. Ograja iz belega, fino klesanega
marmorja obdaja streho, pokrivajo jo pozlačene
kovinske plošče. Vse je posuto z iskrečimi se iglami
in ostmi, da ne more sesti tja noben ptič. »Ko posije
nanj vzhajajoče sonce,« pravi Jožef Flavij, »bi mislil,
da se iskri sneg« (Judovska vojska, V.).
V glavnem so se držali Salomonovega načrta,
toda glavni arhitekt je na ukaz naročnika prebral poglavja 40-43 Ezekielove knjige, kjer prerok izredno
natančno popisuje bodoči tempelj, tempelj Izraelove obnovljene slave, kakor mu ga je v mističnem
videnju dal obiskati mož, »ki je bil videti kakor iz
brona. V roki je imel laneno vrvico in merilno palico«
(Ez 40,3).
Vstopalo se je skozi vhode, globoke pokrite pre
hode v mogočnem obzidju, ki so jih na vsaki strani
zapirala dvokrilna vrata. Štirje vhodi so bili na zapadu proti mestu (eden se je odpiral na most preko
Tyropeiona), dva sta bila na jugu, eden, zelo utrjen,
na severu in dva na vzhodu. Eden od njih, imenovan
Zlata vrata, še danes kaže svoje ostanke, dele stebrov, kapitele z akantovimi listi, vzidane v obzidje
starega mesta. Skozi ta vrata ali skozi vrata Suze
je moral oditi Jezus v velikem tednu, da je prišel na
Oljsko goro.
Skozi vhode se je prišlo na veliko štirioglato ploščad – Omarjeva mošeja je danes na njej –, katere
najdaljša stran ni štela manj kot petsto komolcev,
kar je 225 metrov. To je “dvor poganov”, tako imenovan, ker so nanj lahko prišli vsi “gojim” (pogani),
moški in ženske, celo krivoverci in izobčenci, ljudje,
ki so žalovali in tisti, ki so bili po Postavi nečisti. V
resnici je bil ta “zunanji tempelj” javni kraj, kot ga
imenuje Jožef Flavij, in je bil to, kar je bil v Rimu
Forum in v Atenah Agorà. Tja so se prihajali pogovarjat o vsem mogočem, pohajkovat, klepetat,
sklepat kupčije. Je pa bilo seveda prepovedano
priti tja s palico, z umazanimi čevlji, imeti pri sebi
“nečist” denar in pljuvati po tleh. Vzdolž zidov so
tekli stebreniki, sprehajališča, zavetje proti dežju
in soncu. Stebri so bili v glavnem enajst metrov
visoki, strehe so bile narejene iz cedrovega lesa, tla
pa iz pisanih kosov barvnega kamna. Kako lepi so
ti stebreniki. Salomonov na vzhodu z 268 stebri v
treh vrstah, je odpiral veličasten razgled na Oljsko
goro in Cedronsko dolino; južni, imenovan Kraljevi
stebrenik s svojimi tremi ladjami katerih srednja je
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visoka petindvajset metrov, s svojimi gigantskimi
stebri, »ki jih trije možje,« kot pravi Jožef Flavij,
»ne bi mogli objeti,« z njihovimi na novo izklesanimi
korintskimi kapiteli, je vreden grške umetnosti, ki
ga je navdihnila. Tu so znani Tempeljski dvori, kjer
odmevajo razprave učiteljev Postave, kjer menjalci
ponujajo romarjem opran denar, kjer imajo prodajalci grlic in golobov v ženah, ki so vstale iz porodne
postelje in v ozdravljenih gobavcih, stalne stranke.
Tako je lahko razumeti Jezusovo jezo spričo tega
prizora na samem pragu Božje hiše.

“Sveto” s kadilnim oltarjem,
sedmeroramnim svečnikom
in mizo s kruhi obličja

Sredi tega sejma se je namreč dvigalo svetišče
samo, obrnjeno od vzhoda proti zahodu in je gospodovalo nad dvori z več metrov visoke ploščadi. Občudovanja vredna ideja, kako vplivati na razpoloženje:
misel na postopno vzpenjanje, na dviganje k tistemu,
kar je najsvetejše. Stopnišče je imelo več presledkov, po katerih se je treba povzpeti. Najsvetejše je
na vrhu. Do zunanjega zidu svetišča se je bilo torej
treba povzpeti preko petnajstih stopnic. Na stebrih
je bil latinski in grški napis, ki se je večkrat ponovil –
našli so dva primerka – in je poganom prepovedoval
iti naprej: »Smrt bo zadela tistega, ki bo tukaj prijet,
in sam bo zanjo odgovoren.« Samo za Jude je bilo
odprtih trinajst vrat, ki so vodila do pravega templja.
Vsa so bila lepo okrašena, predvsem pa tista, ki jim
je izjemna okrasitev zaslužila ime “Lepa vrata”. Pa
je treba narediti še eno razliko. Ženske niso imele
dostopa do najvišje ploščadi. Njihov prostor je bil
tukaj, saj ta dvor ni bil krajši od šestdeset metrov.
Tukaj je bilo trinajst nabiralnikov – po domače so jim
rekli “trobente”, ker so imeli tako lijakasto obliko – in
obiskovalci so bili povabljeni, da vanje vržejo svoje
šekle za vzdrževanje templja, – za drva in kadilo, na
primer – ali zaradi prejetih milosti. Tu se je moral
zgoditi primer uboge vdove, ki ni darovala od svojega preobilja, ampak vse, kar je sploh imela in jo je
Jezus postavil za zgled (prim. Mr 12,42) … Na štirih
vogalih tega dvora žena so bile štiri “sobe” v resnici
štiri majhna dvorišča, ki so služila “nazircem” (posebni začasni ali stalni zaobljubljenci), ozdravljenim
gobavcem ter shrambi drva za oltar, vina in olja.
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Nadaljnih petnajst stopnic, od katerih spodnje
poudarjajo lepo dostopno stopnišče, vodi do vstopa
na dvor mož ali “dvor Izraelcev”. Vrata, ki vodijo
vanj, so veličastna. To so znana Nikanorjeva vrata,
ki jih je templju daroval zelo bogat aleksandrijski Jud
po zaobljubi, ki jo je naredil ob nekem brodolomu.
Bronasta so, tako težka, da je za njihovo premikanje potrebnih dvajset ljudi. Njihovo zvenenje je
za Jeruzalemčane znak, da se je začel nov dan. Ta
dvor je nekakšen 5 metrov širok in 60 metrov dolg
trak – strašanska gneča mora biti na njem ob dnevih
povečanega obiska – in nima drugega namena kot
ločiti moške od žensk med obredi in tako poudariti
vzvišenost njihovega spola v verskih zadevah. Nad
njim je komaj tri stopnice više dvor, ki ga ločuje
nizka ograja, in tu se začne pravo svetišče. To je
“dvor duhovnikov”. Sredi ograje je majhno stopnišče, raz katero veliki duhovnik izgovarja blagoslov
nad verniki.
In zdaj je tukaj zadnji dvor: prostoren, približno
60 metrov krat 80. Sveta stavba je na njegovem
zadnjem delu, kjer visoko dviguje svoje imenitno
stebrovje, svojo čelno stran in pozlačene osti na strehi. Na sever in na jug se odpirajo  pokrite dvorane,
posebno “Dvorana rezanega kamna”, kjer se sestaja
Sanhedrin, pa dvorana “Izvir”, kjer zajemajo vodo
za obredna očiščevanja. Druge služijo kot shrambe
za drva in kadilo, kot hlevi za daritvene živali; ena
ima celo značilen napis “hiša za klanje”. Edinstven
je izgled te svete ploščadi! Kot v Salomonovem
templju je tudi tukaj videti posvečeno opremo za
bogoslužje, kotel za umivanje in daritveni oltar. To
je ogromen štirioglat blok, 14 metrov dolg in 4 metre visok, narejen iz nezglajenih kamnov, navzgor
zavihan na vogalih in robovih, s celim sistemom
žlebov za odtekanje krvi živali. Tam so živali, darovane Jahveju, privezane na osem cedrovih drogov, ki
čakajo, da jih bodo potisnili po položnem nagibu na
višino do darovalčevega noža. Meketajo in blejajo,
se prerivajo, včasih tudi upirajo. Ko so darovane, jih
odnesejo na marmornate mize, kjer jih razkosajo,
njihovo drobovje pa vržejo na žerjavico, ki nikoli
ne ugasne. V naših dneh si pač ne predstavljamo
verskega obreda, ki bi ga spremljala taka mesarska
predstava, bogoslužja, kjer bi se vonj kadila mešal
z zoprnim duhom svežega drobovja in ogabnim
smradom zažgane maščobe …
Toda v primerjavi s krvavo gnečo duhovniškega
dvora je bil tempelj sam popolno nasprotje. Dviga
se še više na dvanajstih stopnicah, tako da je med
njegovimi tlemi in tlemi dvora poganov petnajst
višinskih metrov razlike. Njegovo stebrovje je visoko trideset metrov, v širino pa meri petinštirideset
metrov, kar je sto komolcev. Nobenih vrat ni, ampak
samo stebriščni vhod, nad katerega je hotel Herod
postaviti zlatega orla, kar je izzvalo hud upor. Tukaj v preddverju se zdi, kakor da je zunanji hrup
prenehal. Občutiti je bližino božjega. Tako se pride
do vrat Svetega, do vrat iz cedrovine, obite z zlato
ploščo, na kateri je znana zlata trta, simbol Božjega
stvarjenja, iz katere so se pa Rimljani smeje norčevali, da je pravi Bog Izraela Bakhus. Vrata so ves
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dan odprta, toda po babilonsko izvezeno zagrinjalo
zakriva vhod. Brez dvoma je to zagrinjalo, ki se bo
pretrgalo ob trenutku, ko bo Jezus izdihnil, kot poroča evangelist Matej (27,51); vsaj sveti Hieronim in
Origen sta mislila tako. Samo duhovnik, ki je bil na
vrsti za službo, je imel pravico odmakniti zagrinjalo
in vstopiti v Sveto.
Sveto! Takšen je torej kraj, proti kateremu se je
obračala vsa pobožna pozornost, vse misli vernikov.
Je čisto preprost. Obdaja ga osemintrideset sob v
treh nadstropjih, ki služijo za stanovanje in urade.
To je neke vrste dolg hodnik z zidovi, pokritimi z
neuničljivim lesom. Razdeljen je na dvoje z drugim
zagrinjalom, z “drugim tempeljskim zastorom”, ali
bolje, s sistemom več zastorov v cikcaku, ki onemogočajo vsak vsiljiv pogled. Prva dvorana, ki jo
dobro razsvetljujejo okna z mrežastim ogrodjem,
je Hešál, Sveto. V njej je miza s hlebi obličja, slavni
sedmeroramni svečnik – tisti, ki ga bodo Titove legije
odpeljale kot vojni plen in je izklesan na Titovem
slavoloku v Rimu – in kadilni oltar, ves pokrit z zlatom, na katerega dvakrat na dan polagajo kadilo.
Druga dvorana, skoraj temna in potopljena v stalno tišino, je Debír, najsvetejši prostor, ki so ga po

izročilu imenovali Sveto Svetih, Qadóš haqedoším,
Najsvetejše. Kot pravijo, je popolnoma prazen, brez
vsakega kipa, brez vsakega simbola, nič drugega,
kot gol kamen, “popek sveta”, kjer enkrat na leto,
na Veliki spravni dan veliki duhovnik zažge kadilo s
trepetajočim srcem v zavesti, da je sam pred oblič
jem nevidne navzočnosti.
Tak kot je – brez dvoma najveličastnejši, kar jih je
bilo videti v njegovem času – vzbuja tempelj Edinega
pri Judih brezmejno občudovanje. Sami Kristusovi
učenci pričujejo o tem (Mr 13,1-2) in Jožef Flavij ne
zaostaja za njimi. Judovski apokrif Aristidovo pismo
iz Kristusovega časa pripoveduje o nekem poslanstvu, ki naj bi ga faraon poslal velikemu duhovniku,
in zaključuje, da je tempelj lepši od egiptovskih
spomenikov. »Kdor ni videl Herodovega templja,«
bo pozneje rekel nek rabin iz Babilona, »ne bo nikoli
vedel, kaj je lepa stavba.« Toda kaj še dodati k temu,
kar pravi Sveto pismo sámo o tem, kje prebiva večna
resnica (1 Kr 8,27). Je torej res, da Bog prebiva na
zemlji? On, ki ga ne morejo obseči vsa nebesa, je
hotel prebivati neviden v tej stavbi, ki jo je zgradilo
njegovo ljudstvo. Hiša Boga med ljudmi. Res, kaj
reči še več o jeruzalemskem templju?

SALOMONOVA MOLITEV
OB POSVETITVI PRVEGA TEMPLJA
1 Kr 8,22-25.27-30.41-43.46-53

Gospod, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga ne
gori v nebesih ne tu doli na zemlji. Ti ohranjaš zavezo
in naklonjenost svojim služabnikom, ki z vsem srcem
hodijo pred tvojim obličjem. Svojemu služabniku
Davidu, mojemu očetu, si izpolnil, kar si mu obljubil.
Kar si z usti govoril, si z roko naredil, kakor priča
ta dan. Gospod, Izraelov Bog, izpolni zdaj svojemu
služabniku Davidu, mojemu očetu, kar si mu obljubil,
ko si rekel: »Ne bo odstranjen izpred mojega obličja
nobeden izmed tvojih, ki bodo sedeli na Izraelovem
prestolu, če bodo le tvoji potomci pazili na svojo pot,
da bodo tako hodili pred mojim obličjem, kakor si ti
hodil pred mojim obličjem« ...
Toda mar Bog res more prebivati na zemlji? Glej,
nebo in nebes nebesa te ne morejo obseči, koliko
manj ta hiša, ki sem jo sezidal! Vendar se ozri na
molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo,
Gospod, moj Bog, in usliši klic in molitev, ki jo danes
tvoj služabnik moli pred teboj. Naj bodo tvoje oči noč
in dan uprte v to hišo, v kraj, o katerem si obljubil:
»Tam bo moje ime;« da boš uslišal molitev, ki jo
tvoj služabnik moli na tem kraju. Poslušaj prošnjo
svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, ko
bodo molili na tem kraju. Poslušaj na kraju, kjer
prebivaš, v nebesih, poslušaj in odpuščaj! ...
Tudi tujca, ki ni iz tvojega ljudstva Izraela, temveč
bo prišel iz daljne dežele zaradi tvojega imena – slišali bodo namreč o tvojem velikem imenu, o tvoji
močni roki in iztegnjenem laktu – če pride molit v to
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hišo, poslušaj v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, in
izpolni, za kar te bo tujec goreče prosil, da bodo vsi
narodi na zemlji spoznali tvoje ime, se te bali kakor
tvoje ljudstvo Izrael ...
Če se bodo pregrešili nad teboj – saj ni človeka, ki
bi ne grešil – in se boš razjezil nad njimi ter jih izročil
sovražniku in jih bodo zmagovalci ujete odpeljali v
sovražnikovo deželo, daljno ali bližnjo, pa bodo šli
vase v deželi, kjer bodo ujeti, se spreobrnili in te
milo prosili v deželi svojih ječarjev in rekli: Grešili
smo, delali húdo in ravnali krivično – če se bodo
z vsem srcem in z vso dušo vrnili k tebi v deželi
svojih sovražnikov, kamor bodo ujete odpeljali, in
bodo molili k tebi, obrnjeni proti deželi, ki si jo dal
njihovim očetom, proti mestu, ki si ga izvolil, in
proti hiši, ki sem jo sezidal tvojemu imenu, potem
usliši v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, njihovo
molitev in prošnjo in ravnaj z njimi pravično. Odpusti
svojemu ljudstvu, kar bodo zagrešili proti tebi, in vse
upornosti, s katerimi se ti bodo upirali. Nakloni jim
usmiljenje pri njihovih zmagovalcih, da se jih bodo
usmilili, saj so tvoje ljudstvo in tvoja dediščina, ki si
jih izpeljal iz Egipta, iz srede topilnice železa. Tvoje oči
naj bodo odprte za prošnjo tvojega služabnika in za
prošnjo tvojega ljudstva Izraela, da jih uslišiš, kadar
koli te bodo klicali na pomoč. Ti si jih namreč odbral
izmed vseh ljudstev na zemlji za svojo dediščino,
kakor si obljubil po svojem služabniku Mojzesu, ko
si naše očete izpeljal iz Egipta, Gospod Bog!
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

XIII.
STRAH PRED SMRTJO
IN JEZUSOVO VSTAJENJE
smrtjo sicer ne izgubimo niti takrat. Toda ta strah nas
na sme použiti in ne ovirati, da ne bi hodili po sledeh,
ki se kažejo kot sledi luči preko konca življenja.«
Ne le filozofija, s strahom se vedno ukvarja tudi
poezija. Za ruskega pesnika Tolstoja je bila téma
smrt in strah pred smrtjo središčna téma. V pripovedi
“Smrt Ivana Iljiča” obravnava to témo na primeru
visokega sodnega uradnika, ki se na višku svoje
poklicne poti povsem nepričakovano sooča z lastno
smrtjo: »Ne ločitev od življenja, strah mu prinaša
dejstvo, da se vrača k sebi samemu, pri tem pa odkriva, da njegovo življenje ni bilo pravilno. Tragedija
njegove smrti obstaja v tem, da ne more več popraviti svojega življenja« (Granin). Tu je strah pred
smrtjo vpogled v neživeto, na zunaj sicer uspešno,
notranje pa ubogo življenje brez odnosov – ali strah,
da smo življenje živeli v prazno, da nismo pravilno
živeli. Tolstoj poudari: smrt nas sooča z lastno res
nico. In soočenje s končnostjo smrti izzove strah
pred resnico lastnega življenja.

Vsaka filozofija se začne z vprašanjem o smrti.
In vsi filozofi so prerpičani, da je zadnji pravzrok
človeškega strahu vselej strah pred smrtjo. Človek
doživlja samega sebe kot končnega in omejenega.
Sleherni se prej ali slej sooči s strahom pred lastno
smrtjo. Nobenega pomena nima zakrivati si oči pred
človeškim prastrahom. Z njim se moramo soočiti.
Filozof Ulrich Hommes meni: »Takšnega strahu pred
smrtjo se komajda lahko odvadimo. Lahko pa kaj
storimo, da se vanj ne pogreznemo.« Ne gre torej za
to, da bi strah popolnoma premagali. Sodi namreč
k naši človeškosti. Lahko pa se učimo z njim živeti.
To nam uspeva, ko se sprašujemo, če je s smrtjo
zares vsega konec, če je smrt zadnja beseda, ali pa
le prehod v novo življenje. Hommes zaključi svoja
razmišljanja o smrti v besedami: »Zagotovo ne
smemo odvrniti pogleda od strašljive podobe smrti.
Toda kolikor je mogoče, se moramo vaditi, bodisi v
razmišljanju o smrti ali v neposrednem spremljanju
umirajočega, da ta pogled prenesemo. Strahu pred
—

V Matejevem in Markovem evangeliju govori vstajenjski angel ženam z
besedami: »Ne bojte se!« V Matejevem
evangeliju nameni angel te besede prestrašenima ženama. Ko sta šli od groba,
da bi učencem oznanili veselo novico o
vstajenju, ju sreča Vstali sam. Vrgli sta
se pred njega in mu objeli noge. Tedaj
jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita
in sporočita mojim bratom, naj gredo v
Galilejo, tam me bodo videli« (Mt 28,10).
Vstajenje pomeni za Mateja zmago nad
našim smrtnim strahom. V grobu, na
mestu same smrti, stoji angel, ki nas
vabi, naj opustimo vsak strah. Pa tudi
prva beseda Vstalega ženama ima namen, da premaga njun strah.
Tudi v Markovem evangeliju nagovarja
angel žene z opogumljajočimi besedami:
»Ne bojte se!« Vendar ta strah žena očitno ni popustil. »Stopile so ven in zbežale od groba. Trepetale
so in bile vse iz sebe. In nikomur niso nič povedale,
kajti bale so se« (Mr 16,8). Zaključek Markovega
evangelija je bil prava uganka že za cerkvene očete.
Še v zadnjem poglavju veselega oznanila so besede
“bale so se”. Strah povzroča v ženah trepetanje
telesa in grozo. Vidijo prazen grob in v tem grobu,
v katerem je ležalo mrtvo Jezusovo telo, vidijo nekega angela v svetlem oblačilu. Ta izkušnja zmage
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nad strahom povzroči v njih strah. To ni smrtni strah,
temveč vznemirjenost zaradi skrivnosti vstajenja. V
tej Markovi sklepni besedi postane jasno, da moramo
sporočilo Jezusovega vstajenja oznanjati le z vznemirjenim srcem. O njem ne moremo govoriti oddaljeno
pa tudi ne s samozavestjo in jasnostjo. Kako je zmogel
Jezus premagati smrt, je in ostaja skrivnost. In da bi
to skrivnost razumeli, moramo mi samo vedno znova
doživljati strah in grozo in trepet žena.
Pri Luku in Janezu Vstali ne pozdravlja učencev
JULIJ 2014

z »Ne bojte se!«, temveč s pozdravom
miru: »Mir vam bodi!« (Lk 24,36; Jn
20,19.21.26)! O strahu učencev, ko je stopil Vstali v njihovo sredo, govori tudi Luka:
»Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili
so, da vidijo duha« (Lk 24,37). Toda pri
Luku in Janezu Jezus pomiri strah učencev,
ko jim zaželi mir. Mir je velikonočni dar
Vstalega. Ker je smrt premagana, je no
tranja razdvojenost, v katero nas vodi
strah, ozdravljena. V velikonočnem miru
nima smrtni strah več nobenega obstanka.
Za Luka je oznanilo Jezusove smrti in
vstajenja povzetek celotnega Svetega pisma. V Jezusovem vstajenju se dopolni, kar je Bog
obljubil vernim že v Stari zavezi: on je Bog, ki nas
rešuje iz jame, ki nas iztrga zankam smrti, ki oživlja
mrtve. Vstajenje je obljuba, da ni več ničesar, kar se
ne bi moglo spremeniti. Celo smrt se more spremeniti
—

V evharistiji praznujemo vedno znova Jezusovo
smrt in vstajenje, da bi premagali svoj strah pred
smrtjo. Jezus nam je posredoval zapuščino evharistije, da bi nas dnevno opozarjal, da bi zrli v svoj
strah pred smrtjo in ga spreminjali. Evharistija nas
sooča s smrtnim strahom. Je pa hkrati tudi obljuba:
Jezus je premagal smrt. V svoji sredi ga doživljamo
kot tistega, ki je umrl in vstal in je sedaj pri nas in
v nas navzoč. In evharistija odpravlja ločitev med
življenjem in smrtjo, med živečimi in umrlimi, med
nebom in zemljo. V njej smemo doživljati občestvo
s tistimi, ki so umrli pred nami. V njej imamo gotovost, da nas smrt ne zmore odtrgati od Boga ter
da ne bo uničila občestva s tistimi, ki jih ljubimo.
Ljubezen je močnejša kot smrt. V evharistiji ne razmišljamo o zmagi na našim strahom pred smrtjo.
V tem obredu obhajamo predvsem zmago ljubezni
nad smrtjo. Obhajamo Jezusovo smrt in vstajenje,
da to vstajenje polagoma spremeni tudi naš dnevno
se pojavljajoči strah pred smrtjo.
Toda kljub veselemu oznanilu o Jezusovem vstajenju pa je strah pred smrtjo tudi danes še vedno
središčna téma v življenju vsakega človeka. Ameriški psihoanalitik Irwin Yalom meni, da je klasična
psihoanaliza potlačila témo o strahu pred smrtjo.
Prepričan je: vsaka psihologija, ki bi rada človeku
resnično pomagala, mora dati odgovor na ta prastrah. V poteku zdravljenja često ne prepoznamo
potlačenega strahu pred smrtjo. Kajti skriva se
za drugimi strahovi. Ko se oziramo na konkretne
razmere, skušamo strah pred smrtjo omiliti. Yalom
vidi za mnogimi simptomi, ki nimajo na prvi pogled
opraviti nič z našim odnosom do smrti, za njimi skrit
potlačeni strah pred smrtjo kot najgloblji vzrok. Izkusil je, da je proces zdravljenja uspešen le tedaj,
če se odkrijejo vzroki globokega strahu pred smrtjo.
Tako je obravnaval nekega moža, ki je bil obseden
s spolnostjo. Ta mož Bruce je imel za sabo osem let
brezuspešnega zdravljenja. Končno je Yalom odkril,
da je njegova divja spolnost služila le temu, da bi se
izognil srečanju s smrtjo. Njegovo iskanje neke žen2014 JULIJ

v življenje, tema v luč, grob v kraj, na katerem angel
oznanja veselo novico o zmagi ljubezni nad smrtjo. Ta
novica o Jezusovem vstajenju je bila za ljudi v Izraelu,
pa tudi v rimskem cesarstvu, nekaj presenetljivega.
Nagovorila in ozdravila je njihov smrtni strah.
—

—

ske »v resnici ni bilo iskanje seksa, ... temveč je bila
obsedenost, ki je Bruceu omogočila, da je svoj strah
pred smrtjo tajil in miril« (Yalom). Drug bolnik, ki je
kazal mnogo samouničevalnih znakov, je v zdrav
ljenju končno spoznal: »Svoj strah pred smrtjo sem
razrešil s tem, da sem se vsemu pokoraval« (Yalom).
Neka žena je preživela pred televizorjem ogromno
časa, da bi potlačila svoj strah pred smrtjo. Kajti
dokler je poslušala glas televizorja, je bila vendarle
še pri življenju. Če pride kdo na zdravljenje v krizi
srednjih let, mora zdravnik vedno računati s tem,
»da prihaja velik del psihopatologije iz strahu pred
smrtjo« (Yalom). Za Yaloma je vsako dolgoročno
zdravljenje, ki končno ne obravnava tudi strahu pred
smrtjo, nepopolno.
Pri zdravljenju ne gre za to, da bi izključili strah.
»Brez strahu ne moremo ne živeti življenja ne se
soočiti s smrtjo. Strah je tako vodnik, kakor tudi
sovražnik in nam lahko že kaže pot k pristnemu
bivanju. Naloga zdravnika je, da omeji strah na
sprejemljivo mero in potem izkoristi ta obstoječi
strah, da bi zvišal zavest in življenjsko moč bolnika«
(Yalom). Toda namesto da bi se s strahom soočili,
se skušajo mnogi ljudje strahu izogniti po dveh poteh: tako, da se začnejo čutiti nekaj posebnega, ali
tako, da se obešajo na nekega človeka. Prva pot je
v tem, da se dvigujejo nad svojo človeškost. To se
često dogaja v ezoteričnih krogih, v katerih bi radi
ušli povprečnosti in plehkosti življenja in uživali ob
popolni podobi človeka. Človek se obda z božanskimi
lastnostmi. Bog in človek se medsebojno pomešata. Druga pot se zgodi često pri zdravljenju, ko od
zdravnika pričakujemo življenje, ali v spiritualnih
krogih, ko se obesimo na nekega guruja. Na svojo
umrljivost ne mislimo, temveč bi ji radi s povišanjem
človeka v nekega spiritualnega nadčloveka, ušli.
Prav v dolgih zdravljenjih lahko pogosto opazujemo
težnjo bolnika, da bi izkoristil “analizo kot varstvo
zoper strah pred smrtjo”. Resnična ozdravitev se
more zgoditi le tedaj, če se tega zavedamo (in temu
ne nasedemo).
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Kako naj prav ravnamo s strahom pred smrtjo?
Najprej je pomembno, da razlikujemo in smo si na
jasnem česa me je pravzaprav strah. Matere je često strah, da bi morale zapustiti svoje otroke zaradi
zgodnje smrti. Možje in žene se bojijo, da bi partner
umrl pred njimi in bi ostali sami in prepuščeni samim
sebi. Nekateri se bojijo bolečin, ki so povezane s
smrtjo, zopet drugi se bojijo lastne nemoči in težav,
ki spremljajo umiranje. Nekateri se bojijo predstave,
kako bodo v smrti srečali Boga in s tem svojo lastno
resnico, druge muči predstava večnega pogubljenja.
– Prvi korak bi torej bil, da bi se s svojim strahom
pred smrtjo soočili in se z njim “pogovarjali”, da bi
natanko vedeli, česa se bojimo.
– Drugi korak bi bil v tem, da bi nas strah pred
smrtjo privedel k Bogu. Priznam
si, da me je strah pred smrtjo.
Toda ta strah naj me spominja
na to, da bom v smrti prišel v
Božje roke, da se bom prepustil
njegovi ljubezni.
– Končno mi strah pred
smrtjo govori, kaj je v življenju
pravzaprav potrebno. Ni potrebno narediti česa velikega,
temveč sebe vedno znova izročati Bogu in postati sprejemljiv
za njegovega Duha. Če morem
to narediti, potem bo moje živ
ljenje rodovitno. Potem bom v
ta svet vtisnil tudi svojo sled.
Smrt me vabi, da se izročim v
Božje roke.
Večkrat je strah pred smrtjo
tudi nerazumen. Pojavlja se iz
globine nezavednega, ne da bi
nas mogla vera tega osvoboditi.
In v tem primeru ne pomaga niti
vera. Neka žena, ki je dvanajst
letna padla s kolesom pod tovornjak, je v mladosti
dobro preživela to nesrečo in z njo povezano travmo.
Pri štiridesetih pa jo je naenkrat pograbil strah pred
prečkanjem ceste. Komajda je še mogla iti iz hiše.
Preganjala jo je predstava, da bi se lahko mrtva
zgrudila. Za to ženo je bila vera zelo pomembna,
redno je molila in premišljevala. Vera pa je ni mogla
osvoboditi njenega strahu pred smrtjo. Strah v njej
je preprosto naraščal in bila mu je izročena na milost
in nemilost. Svetoval sem ji, naj dovoli, da jo bo strah
pred smrtjo vedno znova spominjal na Boga. »Da,
umrla bom, če sedaj ali pozneje, tega ne vem. Moje
življenje je omejeno. V smrti bom prišla k Bogu. Toda
sedaj, v tem trenutku, živim. In ta trenutek hočem
živeti zavestno, pred Bogom in v Bogu.« Prenehala
se je boriti s strahom pred smrtjo, temveč je dovolila, da jo je ta vedno znova usmerjal k Bogu. Njen

strah pred smrtjo ji je postal spremljevalec na njeni
poti k Bogu. Strah jo je včasih še zelo stiskal. Toda
čim bolj ga je sprejemala za prijatelja, tem bolj ga
je lahko odmislila. In čez nekaj časa je strah izgubil
svojo moč ogrožanja inn ubijanja njene osebnosti.
Postal ji je opomin na bivanje v Bogu. Vedno bolj je
razumela: v življenju in smrti sem v Bogu. In tako
ni velike razlike, če živim ali umrjem.
Neka druga žena se je ponoči često prebujala v
smrtnem strahu, ki jo je vodil v paniko. Proti temu
strahu ni mogla nič storiti. Z njim se je soočala že
pri zdravljenju in poskušala razumeti njegov izvor.
Očitno je bila v zgodnjem otroštvu spolno zlorabljena
in je doživljala grožnje, ki so se vtisnile v njeno dušo
tako globoko, da so se ponoči vedno znova pojavljale
v njeni podzavesti. Taki globoki
strahovi potrebujejo zdravstveno obravnavo. Često pa nas od
tega strahu ne more osvoboditi
niti zdravljenje, kajti zloraba je
podobna bojni poškodbi, ki se
sicer lahko zdravi, toda brazgotine ostanejo.
Žena se je morala sprijazniti
s tem, da bo njena rana ostala
in da se bo smrtni strah v njej
vedno znova samo stopnjeval.
Lahko se le nauči, da bi s tem
shajala drugače, da bi razumela
strah kot spomin in povabilo,
da bi se s svojim smrtnim strahom, sedaj, v trenutku strahu,
predala Bogu. Večinoma pa pri
ljudeh smrtni strah izzove najprej paniko. Hromi nas in nas
ovira pri jasnem razmisleku.
Da bi se nanj odzvali pravilno,
nam lahko pomaga tudi obred.
Takšen obred bi lahko bil, da bi v
roke vzeli kipec angela ali križ, ki ju imamo ob svoji
postelji. Tako se lahko v strahu, ki nas preplavlja,
čvrsto oprimemo angela ali križa in počasi občutimo,
da v svojem strahu nismo sami.
Smrtni strah je bistveni del našega življenja.
Ne moremo se mu izmakniti. Z njim naj bi se spoprijateljili, se z njim pogovarjali in mu dovolili, da
nas vedno znova usmerja k Bogu. Potem nas bo
spominjal na to, da smo ljudje in ne Bog, da smo
umrljivi in ne neumrljivi. Vendar se v svoji umrljivosti izročamo Bogu. V njem se bo izpolnilo naše
hrepenenje po večnem življenju. Ko srečamo Boga,
še nismo dokončno izpolnjeni, temveč je za vedno
rešeno naše najbolj notranje jedro, naša bit. Šele v
Bogu se bo prvotna in nepopačena podoba, ki jo je
on vtisnil v našo dušo, zasvetila v svojem pravem
sijaju. Za vselej.

MOLITVENI NAMENI

Z A J U L I J 2014

Splošen: Da bi bilo športno udejstvovanje vedno priložnost za bratstvo in človečansko rast.
Misijonski: Da bi Sveti Duh podpiral delo laikov, ki oznanjajo evangelij v najrevnejših deželah.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

CERKEV — KRISTUSOVO TELO
Prva papeževa kateheza o Cerkvi kot Božjem ljudstvu, je bila objavljena v marčevi številki.
Aprilsko velikonočno, majsko Marijino in junijsko binkoštno številko smo posvetili tekočim praznikom,
zato so bile tudi papeževe kateheze v teh dveh številkah uglašena na te praznike.
Zdaj nadaljujemo njegove kateheze o Cerkvi.
Danes se nameravam ustaviti pri drugem izrazu, s
katerim II. vatikanski koncil opisuje naravo Cerkve,
to je telo. Koncil pravi, da je Cerkev Kristusovo telo
(Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 7).
Za izhodišče jemljem besedilo iz Apostolskih del,
ki ga dobro poznamo: spreobrnjenje Savla, pozneje
imenovanega Pavel, enega največjih oznanjevalcev
evangelija (prim. Apd 9,4-5). Savel je eden od
preganjalcev kristjanov, toda na poti v Damask ga
nepričakovano obsije luč z neba, pade na zemljo
in sliši glas, ki mu pravi: »Savel, Savel! Zakaj me
preganjaš?« Vpraša: »Kdo si, Gospod?« In glas mu
odgovori: »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.« Ta
Pavlova izkušnja nam pove, kako globoka je edinost
med nami, kristjani in Kristusom samim. Ko je Jezus odšel v nebesa, nas ni pustil sirote, ampak je
z darom Svetega Duha postalo zedinjenje z
njim še bolj neposredno. II. vatikanski
koncil namreč pravi, da je Jezus »s
podelitvijo svojega Duha svoje brate,
sklicane izmed vseh narodov, na
skrivnosten način napravil kakor za
svoje telo« (Dogmatična konstitucija o Cerkvi, 7).
Podoba telesa nam pomaga razumeti to globoko vez Kristus–Cerkev,
ki jo je sveti Pavel še posebej razvil
v Prvem pismu Korinčanom (prim.
12. poglavje). Telo nas predvsem
spominja na nekaj živega. Cerkev
ni neko združenje za pomoč, kulturo
ali politiko, ampak je živo telo, ki
koraka skozi zgodovino in deluje v
njej. In to telo ima glavo, Jezusa, ki
ga vodi, hrani in podpira. To točko
bi rad poudaril: če se loči glavo od ostalega telesa,
celotna osebnost ne more preživeti. Tako je v Cerkvi:
ostati moramo vedno bolj povezani z Jezusom. Pa ne
samo to: kakor je za neko telo važno, da se pretaka
po njem življenjski sok, če naj živi, tako moramo
omogočiti Kristusu, da deluje v nas, da nas s svojo
besedo vodi, da nas njegova evharistična navzočnost
hrani in poživlja, da nam njegova ljubezen daje moč
ljubiti bližnjega. In to vedno! Vedno! Zato ostanimo
združeni s Kristusom, zaupajmo mu, usmerjajmo
svoje življenje po njegovem evangeliju, hranimo se
z vsakdanjo molitvijo, s poslušanjem Božje besede,
z udeležbo pri zakramentih.
Je pa še en vidik Cerkve kot Kristusovega telesa.
Sveti Pavel pravi, da kot sicer številni in različni udje
oblikujejo eno samo človeško telo, tako smo tudi mi
2014 JULIJ

krščeni po posredovanju enega samega Duha v eno
samo telo (prim. 1 Kor 12,12-13). V Cerkvi je torej
raznolikost, različne naloge in funkcije. Cerkev ni
pusta enoličnost, ampak bogastvo darov, ki jih deli
Sveti Duh. Vendar je skupnost in edinost: vsi so v
odnosu eden do drugega in vsi sodelujejo v oblikovanju enega živega telesa, ki je globoko vezano
na Kristusa. Zapomnimo si dobro: biti del Cerkve
pomeni biti združeni s Kristusom in sprejemati od
njega Božje življenje, ki nas naredi sposobne živeti
kot kristjani, kar pomeni biti združeni s papežem
in škofi, ki so orodje edinosti in skupnosti. Pomeni
tudi, da se je treba naučiti iti preko zasebništva in
sporov, se bolje razumeti in uskladiti raznolikosti in
bogastvo vsakogar. Z eno besedo: naučiti se imeti
rad Boga in ljudi, ki so ob nas v družini, v župniji, v
združenjih. Če se nasprotstva ne razrešijo primerno, nas med seboj ločijo, nas ločujejo
tudi od Boga. Spor nam lahko pomaga
rasti, lahko nas pa tudi razdvoji. Ne
hodimo po poti sporov, prepirov med
nami! Vsi združeni, združeni s svojimi raznolikostmi, toda vedno združeni: to je Jezusova pot! Edinost je
milost in moramo prositi Gospoda,
naj nas reši skušnjave sporov, medsebojnih prepirov, samopašnosti,
opravljanja. Koliko hudega naredi
prav opravljanje! Nikdar opravljati
druge, nikdar! Koliko škode narede
Cerkvi spori med kristjani in njihovi
bedni interesi!
Ločitve med nami, pa tudi ločitve
med skupnostmi: evangeljski kristjani, pravoslavni kristjani, katoliški kristjani – toda zakaj ločeni? Moramo poskušati
priti do edinosti. Moramo moliti skupaj tako mi,
katoličani, kot z drugimi kristjani, naj nam Gospod
daruje edinost. Toda kako bomo prišli do edinosti
med kristjani, če je nismo sposobni doseči niti med
nami, katoličani? Edinost v družinah – koliko družin
se prepira in ločuje! Prizadevajte si za edinost, edinost dela Cerkev. Edinost prihaja od Jezusa Kristusa.
On nam pošilja Svetega Duha, da bi dosegli edinost.
Bratje in sestre, prosimo Boga: pomagaj, da
bomo člani telesa Cerkve, ki je vedno globoko zedinjena s Kristusom. Pomagaj nam, da ne bomo
povzročali trpljenja telesu Cerkve s svojimi prepiri,
ločitvami, samopašnostjo; pomagaj nam biti živi
udje, vezani eden z drugim z edino vezjo ljubezni,
ki jo Sveti Duh izliva v naša srca (prim. Rim 5,5).
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Karlo Smodiš

ZADNJE HREPENENJE
ČLOVEŠKEGA BITJA
Vsak človek v življenju stremi in si prizadeva doseči velike cilje. Hrepeni po
popolnosti. Za kristjane je ta cilj svetost. Kot pravi mons. Raffaello Martinelli
(članek objavljen v številki Mednarodne katoliške revije Communio, ki je
posvečena arhitektu Jožetu Plečniku), »svet pomeni biti v Kristusu združen z
Očetom, ki je popoln in svet«. Poti do svetosti je toliko, kolikor je ljudi. Ta
edinstvenost krščanskega pojmovanja temelji v prepričanju, da je vsak človek
ustvarjen po božji podobi. Martinelli tako odgovarja na vprašanje, zakaj
Bog hoče našo svetost: »Bog hoče našo svetost, ker nas je ustvaril po svoji
podobi in sličnosti« (1 Mz 1,26). Zato nam naroča: ‘Bodite sveti, ker sem
jaz svet’ (3 Mz 11,44). Božja svetost je začetek in vir vse svetosti. Še več:
s krstom nas Bog celo napravlja deležne svoje božje narave in nas sprejema
za svoje otroke. Zato tudi hoče, naj bodo njegovi otroci sveti kakor je svet
on sam.« Zato je svetost najprej izziv, dokler v izpolnjevanju najčistejše
ljubezni ne dozori v poklicanost. Željo po popolnosti, ki je v največji možni
meri v Bogu, je gojil tudi arhitekt Jože Plečnik. Pri načrtovanju se je trudil
stavbo ali predmet dovršeno oblikovati. Resnično vrednost pa so njegova
dela dobila z namenom, s katerim jih je ustvarjal – z ljubeznijo do Boga in
ljudi. Tako so postala molitev. Plečnikov zgled je lahko povabilo in nagovor
sleherniku pri odločitvi za hojo za Kristusom, ki je Pot, Resnica in Življenje.

Vsi poklicani k svetosti
»Vsi verujoči so poklicani h krščanski svetosti.
Svetost je polnost krščanskega življenja in polnost
ljubezni ter se udejanja v notranjem zedinjenju s
Kristusom in po njem s Sveto trojico. Pot kristjanovega posvečenja, potem ko je šla prek križa, bo
imela svojo dovršitev v končnem vstajenju pravičnih,
ko bo Bog vse v enem,« je zapisano v Kompendiju.
Številni svetniki in blaženi so s svojim življenjem,
odprtim božji milosti, pokazali, da je mogoče biti
svet tudi v sodobnem času. Martinelli s pomočjo
Svetega pisma pravi, da smo kristjani že sveti v
moči krsta: »svetost je neločljivo povezana s krstnim
dostojanstvom vsakega kristjana«. »V krstni vodi
smo se namreč ‘očistili /…/, posvetili /…/, dosegli
opravičenje v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in
v Duhu našega Boga’ (1 Kor 6,11).« Pri krstu smo
postali božji otroci in sodeležni božje narave, zato
smo resnično sveti. Svetost, ki smo je bili deležni po
krstu, moramo uresničiti v vsakdanjem življenju na
moralni ravni; to je v našem mišljenju, govorjenju
in delovanju. Postajati moramo to, kar že smo. To
nalogo je mogoče uresničiti s posnemanjem Jezusa Kristusa v moči Svetega Duha. Za uresničitev
življenjske naloge vsakega kristjana si moramo
prizadevati z negovanjem ljubezni, ki jo je Bog izlil
v naša srca po Svetem Duhu, s poslušanjem božje
besede, prejemanjem zakramentov, z udeležbo pri
svetih opravilih, redno molitvijo, zatajevanjem samega sebe, s pomočjo potrebnim in z izvrševanjem
vseh kreposti.
Vsak lahko in mora postati svet v skladu s svojimi
darovi in službami, v pogojih in okoliščinah, ki so del
njegovega življenja.
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Svetniki in čudeži
Cerkev nekatere kristjane uradno razglasi za
svetnike. S tem ko slovesno razglasi, da so nekateri
kristjani junaško izvrševali kreposti in živeli v zvestobi do božje milosti, prizna moč Duha svetosti, ki
je v njej. Z razglasitvijo okrepi upanje vernikov, ko
jih postavi za vzornike in priprošnjike. Razgasitve
svetnikov v Cerkvi niso nič novega. Že v prvi Cerkvi
so kristjani s posebnim češčenjem slavili apostole
in mučence skupaj z blaženo Devico Marijo. Ugovori proti razglaševanju svetnikov, češ, da gre zgolj
za trženje svetosti, triumfalizem Cerkve, krepitev
papeštva, ne upoštevajo velike vloge in pomena
svetnikov v Cerkvi.
Kdo pravzaprav so svetniki? Martinelli navaja nekaj oznak. Svetniki so tisti, ki že v jasnosti gledajo
troedinega Boga; so odlični Gospodovi učenci, vzori
evangeljskega življenja, zgodovinske priče poklicanosti vseh k svetosti, izraz katoliškosti in vesoljnosti
krščanske vere in Cerkve, ki to vero živi, ohranja in
predaja naprej; zanje je značilna pristna in nenehna
oblika evangelizacije in cerkvenega učiteljstva; so
znamenje zmožnosti inkulturacije krščanske vere
in Cerkve v življenje raznih ljudstev in kultur; priprošnjiki vernih, ki še romajo na zemlji; prenovitelji
kulture. Mašni hvalospev vse prej omenjeno kratko
in jedrnato povzame: »/…/ njihovo življenje nam je
zgled, občestvo z njimi vir upanja, njihova priprošnja pomoč.«
Cerkev pozna različne oblike razglasitve svetosti.
Mučenci so tisti, ki so s svojim življenjem izpričali
vero v Jezusa Kristusa, zato za njihovo razglasitev
ni potreben čudež. Vsak svetnik je najprej razglašen
za blaženega. Glede gotovosti, da so tako blaženi
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kakor svetniki v nebesih, ni nobene razlike. Razlika
je le glede češčenja: češčenje blaženih ni predpisano, a je dovoljeno. Za razglasitev za blaženega in
svetnika sta potrebna eden oziroma dva čudeža in
tako imenovani sluh svetosti – prepričanje vernikov,
da je kandidat za svetnika živel sveto.
Na podlagi tega prepričanja se lahko začne škofijski del postopka za kanonizacijo – razglasitev za
svetnika. Škofijski postopek se začne ponavadi pet
let po smrti vernika. Najzahtevnejše je zbiranje dokazov o življenju, krepostih ali mučeništvu, o ugotovljenih čudežih in tudi o morebitnem starodavnem
češčenju božjega služabnika. Če škof ugotovi, da so

Mira Ličen Krmpotič
akademska slikarka

KAJ MI POMENI VERA

Vračamo se z romanja umetnikov v Rim in naši
vtisi so nepopisni. Vsak je na svoj način doživel sveto
leto in nekdo se je spraševal, ko je gledal množico
na Trgu sv. Petra, kdo je tisti, ki je privabil to energijo v množici, da je tako srečna... Med drugim smo
bili na simpoziju in osem velikih umetnikov našega
časa nam je spregovorilo. Njihove predstavitve so
nas potegnile v razmišljanje, ki ni od tega sveta.
Francoski slikar André Gence med drugim pravi, da
je človek ustvarjen po božji podobi in tako postane
ustvarjajoča ustvarjena oseba, torej umetnik ne
more biti neveren, on je božji pesnik... Prevzele so
nas tudi besede poljskega režiserja Zanussija, ki je
nakazal vse težave in oddaljitev današnjega človeka
od Lepega in Dobrega in okus manjšega dela ljudi,
ki so sposobni spremeniti tok. Sodobno teologijo
je pozval, naj ustvari most do estetike, ki naj bo
usmerjena k Lepemu in Dobremu.
Pater Marko Rupnik nas je opozoril, da se sodobna umetnost približuje liturgiji kesanja. Velike
sodobne razstave so velike spovednice, ki to, kar
izpovedujejo, ni lépo, celo razčlovečeno in kruto je,
včasih pa manjka spovednik. In tudi ta umetnost
je sveta, kolikor daje utrip človeškemu srcu, ki je
sveto. Upam, da s svojimi skromnimi besedami ne
bom česa izmaličila, kar sem slišala in videla. Velika milost je bila, ko smo lahko stopili v papeževo
kapelo, posvečeno Odrešenikovi materi, liturgični
prostor, ki pomeni prelomnico v razumevanju liturgičnega prostora danes in tudi vzor, kako in s
kakšno duhovno podlago naj se takih del lotevamo.
Kapela je resnično eksplozija ustvarjalnosti Vzhoda
in Zahoda, sad izročila in sodobnih tokov, poroka
teologije in umetnosti. Tu je utelešena nova Cerkev,
ki diha z obema pljučnima kriloma. Marija je tu
navzoča v popku, ki se razlije čez vso kapelo. Poleg
tega, da je v posameznih zgodovinskih prizorih tudi
nevidno navzoča povsod, kot da je Raj za Boga. Ne
želim dajati strokovne in racionalne ocene kapele,
ker so to prav gotovo bolje opravili drugi. Razlog,
zakaj občutiš kapelo drugače, ko jo gledaš na fotografiji ali ko si v njej, je v tem, da obiskovalec, ko
vstopi, postane del, soudeleženec te resničnosti in
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zadeve utemeljene, imenuje cerkveno sodišče, ki
zasliši priče. Ko so končane preiskave na škofijski
ravni, predajo vso prevedeno dokumentacijo Svetemu sedežu kongregaciji za zadeve svetnikov.
Da bi lahko pristopili k beatifikaciji božjega služabnika, sedanja kanonična zakonodaja zahteva en
čudež, ki se je zgodil na priprošnjo istega božjega
služabnika po njegovi smrti. Za kanonizacijo mučencev in blaženih pa je potreben nov čudež, ki se
je zgodil po beatifikaciji.
Tudi v Cerkvi na Slovenskem imamo nekaj svetlih
zgledov predanosti Bogu in krepostnega življenja.
Eden izmed njih je tudi arhitekt Jože Plečnik.

ga potegne v Boga. To je v likovnem svetu najlepša
instalacija, kar sem jih videla. Občutek imaš, da se
je nebo odprlo in da te je svetloba posrkala vase. To
delo je bilo narejeno v skupnosti in je tudi izvedba
sama pričevanje in plod dela Jezusa med nemi. V
medsebojni ljubezni se rodi Jezus med nami in je
On tisti, ki naš odnos potegne v odnos Sv. Trojice,
v Nebesa. To sem čutila, ko sem stala sredi kapele,
in če se mi je kdaj zdelo delo v skupnosti težko ali
nemogoče, se mi je tu odkrilo kot možno, ne samo
to, celo ključ do okušanja nebeškega. V Kristusovih
ranah je človeško povlečeno v nebesa, vse grdo,
težko in okrutno, ki je v nas in okoli nas, postane v
teh ranah odskočna deska za nebesa. Včasih sem
razmišljala, kako lepo bi bilo, če bi se od časa do
časa umaknila na neke vrste Atos in tam poiskala
stik z Bogom – tu pa je meditacija v bratu, v stiku
z bližnjim, tu brat postane nebo. Edini, ki je sam, ki
gleda stran od Jezusa, je Juda.
Ko sem se pri sedemnajstih srečala z Bogom in ga
odkrila kot Ljubezen, nisem niti slutila,da sem stopila v
božjo avanturo, polno milosti in da me tudi moji padci
in slabosti ne bodo več mogli oddaljiti od te Luči, ki
sem jo utelešeno zopet v vseh polnosti občutila v tej
kapeli. Michelangelo se prav gotovo v nebesih veseli,
ker je Sikstinska dobila dolgo pričakovano sestro.
Mislim, da sem s tem neke vrste poročilom o
romanju odgovorila na vprašanje, kaj mi pomeni
vera. Ko nam je sveti oče lani za veliko noč podaril
Pismo umetnikom, sem mislila, da tu ni več kaj
dopolniti, da nam je daroval vse, vendar nas je v
svojem nagovoru v baziliki sv. Petra vnovič povabil,
naj verni umetniki globoko živimo iz krščanske vere,
tako, da bo ta rojevala kulturo, ki daruje svetu novo
“razglašenje” božje ljubezni, ki odseva v stvarstvu.
Jubilej nas vabi, naj sprejmemo milost vstajenja, da
bi ta prešla v vse pore našega življenja... Da bi se
spravili z Bogom, pravi sveti oče. Gre za to, da bi na
neki način izklesali kamen našega srca, da bi na novo
zacvetele v njem poteze Jezusa, Novega človeka ...
Pozval je umetnike k čudoviti umetnosti svetosti, in
če se nam ta pot zdi pretežka, je tu Cerkev – mati,
ki nas vodi v nebeški Jeruzalem.
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naša kultura

Silvester Čuk

JOSIP VANDOT

15. januar 1884 – 11. julij 1944
»Kekec se je zagledal v zeleno, s sončnimi žarki vso posuto dolinico, od koder je prihajalo
ubrano zvonjenje zagorskih zvonov. Srce se mu je širilo vedno bolj, da ga je kar prevzelo. Oči so
mu postale nehote rosne in v duši je začutil silno hrepenenje, ki ga je vleklo v dolino, kjer stoji
njegov dom, a doma počivajo v ozki skrinjici njegove zapuščene citre. O, da bi imel vsaj citre
pri sebi, da bi si zaigral veselo pesem, krasno pesem, ki bi se razlegala po tem divjem gorskem
svetu! Lepše bi se razlegala tista pesem med mrtvim skalovjem kot ubrano zvonjenje zagorskih
zvonov. In bilo bi lepo in prijetno vseokrog...«
Josip Vandot, Kekec nad samotnim breznom.
Pri zvezi bralnih značk bi radi zvedeli, kateri je najbolj priljubljeni književni junak naših
četrtošolcev, zato so v otroški reviji objavili vprašalnik – in premočno je zmagal Kekec. To je
junak treh “planinskih pripovedk” pisatelja Josipa Vandota, ki ima za desetletnike privlačne in
posnemanja vredne lastnosti: je dobrosrčen, tovariški, norčavo razigran, neustrašen in prebrisan. S svojim pisateljskim peresom ga je pred “davnimi časi” – na začetku 20. stoletja Vandot
poklical v življenje. Ko je že skoraj zatonil v pozabo, se nam je prismejal v treh filmih (Kekec,
Srečno Kekec, Kekčeve ukane).

Veseli pastir
in zagrenjeni železničar
Zibelka mu je tekla v čudovitem gorskem svetu,
sredi katerega stoji njegov rojstni kraj Kranjska
Gora, ki se je takrat imenovala Borovška vas. Tam
je zagledal luč sveta 15. januarja 1884. Njegov oče
je bil načelnik železniške postaje, mama Roža pa je
negovala svojih dvanajst cvetov – otrok: šest deklic
in šest dečkov. Josip, za domače Joža,
je bil ne le zvest poslušalec materinih
zgodb, ampak tudi ljubitelj svoje »rajsko lepe« domače pokrajine. »Ker je
imel v složnem družinskem življenju
najboljši zgled, se je v njem razvil
smisel za pravično, pošteno in dobro
že v rani mladosti, kar je dalo pečat
njegovemu življenju in izoblikovalo
njegove pretežno mlade junake,« je
lepo zaznala pisateljica Nada Gaborovič. V otroških letih je bil pastirček
in v spominih je zapisal: »To so bili
moji najlepši časi, ko sem živel kot
pastir na planinskem pašniku, strmel
v gore in poslušal doma zgodbe o pogumnem Kekcu,
hudobnem Bedancu in druge storije.« Ko mu je bilo
dvanajst let, je odšel na gimnazijo v Novo mesto
(1896), kjer je bil vseskozi odličnjak, od pete šole
tudi pesnik (svoje pesmi je objavljal v otroškem
listu Vrtec pa tudi v Domu in svetu). Po maturi je
želel oditi na Dunaj študirat medicino, toda starši
mu zaradi pomanjkanja denarja tega dolgega in
dragega študija niso mogli nuditi. Čeprav nerad,
je postal železniški uslužbenec, vendar se nikoli ni
mogel privaditi neusmiljenemu železničarskemu
redu, še posebno, ker mu ni puščal dovolj časa za
ustvarjalno delo. Po številnih službenih postajah (Št.
Vid ob Glini, Litija, Postojna, Trst, Gradec, Sisak,
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Slatina-Radenci, Pragersko) je leta 1922 zaprosil za
predčasno upokojitev, da bi se lahko posvetil pisanju.

Nemci so mu zažgali
knjižnico z rokopisi
Mladi upokojenec (bilo mu je šele osemintrideset let) je upal, da bo s skromno pokojnino, ki jo
bodo dopolnjevali pisateljski honorarji, preživljal
svojo družino, ki jo je bil zasnoval v Trstu. »S pisanjem planinskih pripovedk, kakor
jih je sam imenoval, se je obenem
skozi domišljijo zatekal v svoj gorski
svet, podoživljal otroštvo in bogastvo
materinih pripovedi« (Miha Mohor).
Sodeloval je pri otroških in mladinskih
listih, revijah in časopisih, pridobil si
je ugled pripovedovalca svojevrstnih
mladinskih povesti, katerih glavni
junak je bil hrabri Kekec, ki v teh
zgodba “odrašča” od osmega do desetega leta. Kekčeve zgodbe je Vandot
objavljal v otroškem listu Zvonček in
njegovi mladi bralci so med letoma
1918 in 1924 nestrpno pričakovali nadaljevanja treh povestic: Kekec na hudi poti, Kekec
na volčji sledi in Kekec nad samotnim breznom. V
prvi zgodbi je imel njihov junak osem let, v drugi
devet, v tretji pa deset. Napisal je še dve planinski
zgodbi brez Kekca (Popotovanje naše Jelice, Kocljevo
maščevanje). Za časa svojega življenja je Vandot
uspel izdati (v samozaložbi) le eno knjigo: Kekec z
naših gora (1936). Drugo svetovno vojsko je Vandot
pričakal v Mariboru. Nemški okupatorji so mu zažgali
lepo knjižnico (okrog 3.000 knjig) in med rokopisi
tudi njegovo četrto povest o Kekčevih dogodivščinah.
Skupaj z družino so ga izselili na Hrvaško v okolico
Slavonskega Broda. Tam ga je v vasici Trnjavska
Kuta 11. julija 1944 ubila bomba zavezniškega letala.
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Kekčev svet svetlega
zaupanja v življenje
»Svet junakov pisatelja Josipa Vandota je svet
prešernosti, svetlega zaupanja v življenje, spoštovanja do narave in tistih odločilnih vrednot, mimo
katerih ne more nobena vzgoja in se ne bi smelo
razvijati nobeno mlado življenje« (Nada Gaborovič).
Kekčev svet je dejansko pravljični svet: kakor v
pravljici dobrota, pravičnost, iznajdljivost, bistrost
in pogum tudi v Vandotovi pripovedki dobrota, prešernost, duhovita odrezavost, premetenost, srčnost,
resnicoljubnost in domiselnost zmagujejo nad grobostjo, odljudnostjo in nezaupanjem (Miha Mohor).
Za pisateljevega življenja je izšla ena sama knjiga
njegovih zgodb: Kekec z naših gora. Vse druge so

izšle po letu 1951, ko je začel svojo zmagoslavno
pot prvi film o Kekcu, ki ga je 1951 posnel Jože
Gale. To je bil prvi slovenski mladinski celovečerni
film, Srečno, Kekec pa je bil prvi slovenski barvni
film v režiji Jožeta Galeta (1963). Sam pisatelj je o
svetu svojih junakov razmišljal: »Predzgodovinsko
človeštvo je imelo še popolnoma otroško fantazijo.
Tem ljudem je bil svet in življenje v njem ena sama
uganka, velika pravljica, narava pa polna bajnih bitij,
poleg dobrih bogov in zlih besov. Ti vsi žive svoje
posebno življenje in snujejo iz večnosti v večnost.«
Na njegovem rojstnem domu je spominska plošča
z napisom: »Tukaj se je rodil Josip Vandot.  Pisal je
knjige za mladi rod.  Živ ohranili mu bodo spomin /
Kekec in Mojca in Kosobrin.«

Jože Pavlič

POVABILO PAPEŽU NA VIŠARJE
Trbižanka Manuela Federici se je spomnila posrečene zamisli, kako bi bilo mogoče privabiti papeža
Frančiška, da obišče znamenito Marijino božjepotno
svetišče na tromeji slovanskega, romanskega in germanskega sveta Svete Višarje – s frankiranimi dopisnicami in razglednicami tega svetega kraja! Zamisel
je takoj podprl trbiški župan Renato Carlantoni in
drugi občinski možje (razglednice zbirajo v sprejemni
pisarni trbiške občine), pa tudi župnik v Žabnicah
in rektor svetišča na Višarjah mons. Dionisio Mateucig, župnik v Trbižu Claudio Bevilacqua in znana

televizijska napovedovalka Maria Giovanna Elmi; na
slovenski strani pa Milan Štulc iz Bovca. Pridružili so
se jim tudi prebivalci Bovca, Rateč, Kranjske Gore in
drugih obmejnih krajev, pa tudi avstrijske Koroške.
Ekipa, ki vodi akcijo, je trdno odločena, da papeža
pripelje na Višarje. Po končanem zbiranju bodo člani iniciativne skupine razglednice odnesli v Vatikan
in jih osebno izročili papežu Frančišku. Upajmo in
molimo za to, da bi ta plemenita pobuda obrodila
sadove in da bo papež obiskal slovenskim romarjem
tako ljubo Marijino svetišče!

preganjanje kristjanov

PAKISTAN

prisilno spreobračanje v islam

Bogat muslimanski zemljiški posetnik je ugrabil 16-letno krščansko dekle iz vasi Layyah v
provinci Punjab in jo prisilil k spreobrnitvi v islam in k poroki z njim po muslimanskem obredu.
Družina Samariye – tako je dekletu ime – je v preteklih dneh uprizorila oster javen proces v
Lahore, glavnem mestu Punjaba. Protestu so se pridružili drugi krščanski voditelji in člani organizacij civilne družbe ter od punjabske vlade zahtevali pravico.
Kot poroča agenciji Fides organizacija LEAD, ki
bedi nad življenjem pakistanskih kristjanov, je bila
Samariya ugrabljena na poti v šolo. Prisiljena je
bila v muslimansko poroko z bogatim muslimanom,
lastnikom stanovanja, v katerem živi dekletova
družina. Ta družina je vložila prijavo na policijo tega
okraja. Krščanski odvetnik Sardar Muštaq Gill, ki je
prevzel zastopstvo družine, je pozval ministrskega
predsednika Punjaba, Šabaza Šarifa z zahtevo, da se
Samariya brez odlašanja vrne v svojo domačo družino in da se proti ugrabitelju sproži kazenski proces.
Gill je poudaril: »Veliko je podobnih primerov mladih
krščanskih deklet, ki jih ugrabijo, prisilijo v islam in
v poroko z bogatimi muslimanskimi posestniki. Ta
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dekleta imajo za sužnje in jih pogosto čez nekaj časa
zavržejo ali celo ubijejo.« Viri, s katerimi razpolaga
agencija Fides povedo, da je povprečno vsako leto
800 do 1.000 hindujskih in krščanskih deklet, ki jih
zadene taka usoda.
Gill zatrjuje, da so tovrstni dogodki eden od izrazov splošne klime nasilja in zastraševanja krščanskih
manjšin v Pakistanu. Odvetnik opozarja na drug
primer: 48-letno krščansko ženo in mater Salamatay
Bibi, delavko pri peči za žganje opeke, je skupaj z
njenimi sinovi brutalno preteplo šest ljudi, ki jim
ukazuje lastnik opekarne. Zgleda, da je dogodek
povezan z dolgom, ki ga je družina te žene naredila
pri lastniku opekarne.
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islam

Pat Condell

BOJKOTIRAJTE HALAL
Prenehal sem že šteti kolikokrat so mi ljudje rekli,
da bi radi izrazili svoje nasprotovanje islamizaciji
zahodne družbe, ampak se bojijo to storiti. Bojijo se,
da bodo stigmatizirani kot rasisti, da bodo aretirani
kot kriminalci, da bodo s tem ogrozili svoje karierne
priložnosti ali celo izgubili službo. In, seveda, bojijo
se nasilja muslimanov. Če ste eden izmed teh ljudi in
ste, kot jaz, zgroženi nad tem, kako Islam učinkuje
na naše temeljne svoboščine s takšnim zatiranjem
javne razprave, in če menite, da sta “islamofobija”
in “vera miru” močni kandidatki za najbolj brezsramno laž 21. stoletja, ampak se počutite preveč
ustrahovane, da bi to javno izrazili, potem še vedno
obstaja nekaj, kar lahko storite, pa vam policija za
le-to nič ne more, ker sploh ni potrebno, da kdo ve.
Moje načelo je, da nikoli ne kupim ničesar, kar je
certificirano kot “halál”, ker se vsakokrat, ko vidim
to besedo počutim ponižanega zaradi krutosti le-te,
ter sramujem se moralne strahopetnosti naše družbe, da tega ne prepove kot kriminalno dejanje, kot
npr. uvažanje mesa afriških divjih živali. Za vogalom
naprej od tu, kjer stanujem je nov “noodle” bar,
katerega sem se že prav veselil, da ga bom obiskal
– vse dokler se niso domislili tega, da bi bilo dobro
vključiti besedo “halál” na sprednji izložbi. Sedaj
ne bi še tja pa tudi, če bi ob vsakem obroku delili
vstopnice za finale. Moja vest mi tega enostano ne
dovoli. Že sama ideja me navdaja z globokim moralnim odporom. To je najbližja stvar grehu, kar se je
lahko domislim, poleg pisanja za časopis Guardian,
ali pa ostati trezen za Božič. Nepotrebni krutosti
“halál” klanja je dovoljeno, da se krvavo preliva v
zahodno družbo, ne le s sedanjim “progresivnim”
splošnim mnenjem, da so vse kulture boljše, kot je
naša, temveč tudi s pomočjo proizvajalcev hrane
in trgovcev, ki pohlepno stremijo za muslimanskim
trgom, treba pa jih je opomniti, da je muslimanski
trg še vedno manjšinski trg in da imamo ostali več
kupne moči. In to je pomembno zato, ker je “halál”
izvajanje šarije. Šariji ustrežljivo financiranje je prvi
korak k islamskemu kulturnemu terorizmu, ki se že
kaže v tem, da se pravice žensk v Britaniji spreminjajo z ducatom “šarija” sodišč, ki sedaj obstajajo
tukaj. Politiki in mesna industrija so se zarotili proti
jasnemu označevanju, in “halál” meso se rutinsko
nudi ljudem brez njihovega vedenja ali privolitve – v
šolah, v bolnišnicah in na drugih javnih mestih. Tukaj
v Veliki Britaniji smo imeli pred kratkim dva primera,
ko je šolsko strežno osebje izgubilo službo, ker je po
nesreči serviralo ne-“halál” meso muslimanskemu
otroku, v enem primeru naj bi šlo za šolo, ki naj bi
bila večverska, pa kljub temu se tam otroke hrani s
“halál” mesom pa če jim je to všeč ali ne. S strani
šolskih avtoritet so muslimanski starši prejeli celo
klečeplazno opravičilo, njihova čustva naj bi bila
boleče ranjena s to žalitvijo njihove vere, kot so
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dejali. Ni pa bilo nobenih opravičil (nikoli nobenih
ni) nemuslimanskim staršem, katere lahko žali to,
da se njihove otroke, v šolah, ki naj bi bile večverske, obvezno hrani z mesom živali, ki so bile ubite
na počasen in boleč način zavoljo muslimanskega
vraževerja. Nobenih opravičil ni zanje, ker njihova
čustva niso pomembna.
Po Koranu “halál” meso sploh ni strogo obvezno
za muslimane. V kolikor ni dostopno lahko jedo
“nehalál” in Alah jim bo odpustil. Torej ni nobenega dobrega razloga, da bi ga v našo družbo sploh
morali uvažati, če vendar krši naše najbolj osnovne
standarde dobrobiti živali, ki že tako ali tako niso
posebno visoki. Ali ni Gandhi dejal, da se veličino
naroda in njegovega moralnega napredka lahko sodi
po tem, kako ravna s svojimi živalmi? Sprašujem
se kaj bi menil o našem moralnem napredku tukaj
v “halál” Britaniji ali Ameriki ali Avstraliji ali pa o
katerikoli drugi tako imenovani civilizirani državi, ki
tolerira to prakso. “Halál”-zaklane živali ubijejo tako,
da jim prerežejo vratove pri polni zavesti, še žive
jih obesijo z glavo navzdol in tako pustijo, da iz njih
odteče vsa kri. Umrejo v bolečinah in mukah – zavoljo vraževerja. Tudi če islamizacije ne obravnavate
kot problem zagotovo lahko bojkotirate nepotrebno
krutost. Razen, če nimate kakšnega problema s
tem – v tem primeru mogoče ta celotna stvar ni
za vas. Ne obotavljajte se preveč pri izhodu iz tega
videa. Ampak tukaj ne gre samo za meso; daleč od
tega. Različne muslimanske skupine so se domislile
donosne zvijače – certificiranje nemesne hrane kot
“halál” in velika podjetja so se postavila v vrsto za
velikodušno plačilo certificiranja. To je dejansko
islamski davek na hrano, ki vodi v financiranje nadaljnjega širjenja Islama v zahodno družbo. Torej
karkoli kupujete v prodajalni, pa čeprav je samo
juhica ali paketek sladkorja, se splača preveriti nalepko. Lahko, da boste videli le simbol kot npr. črko
M obdano s srpasto luno, ta se npr. uporablja na
Campbellovih juhah v Kanadi. Lahko pa boste videli
arabsko besedo za “halál”. Naučite se prepoznati
takšne označbe na embalaži hrane, in ko jih zagledate, embalažo samo postavite nazaj na polico. To
je vse, kar je potrebno, da naredite.
Mi vsi imamo še vedno svobodo, da če želimo,
zavrnemo te stvari, da ne postanejo naša osebna
izkušnja, in to ne da bi s tem povzročili celo stvar,
in brez da bi kdo sploh vedel. S tem, ko udarimo ta
podjetja tam, kjer jih najbolj boli – po njihovih žepih,
izražamo svoje stališče tako glasno kot če bi stali
sredi ulice in vpili po megafonu. In vse kar moramo
za to storiti, je da preberemo nekaj nalepk. Ničesar
se ni potrebno bati. Ne bomo kritizirani, obrekovani
ali aretirani, in vsakič ko bomo to storili bomo branili
kulturo, katero je vredno braniti in čeprav majhna,
bo zmaga civilizacije nad barbarizmom pomembna.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega – saj veste kakšnega – misijonskega cekarja

KDO BI SI MISLIL?
Kadar moram v Evropo, si nadenem majhen
križec na nekakšen trenčkot, ki naj me varuje pred
nenadnimi vremenskimi spremembami. Se pravi
trenčkot, ne križec ... Po vrnitvi na Japonsko sem
križec pozabil shraniti v škatlico, ostal je na suknji.
In tak sedim v tokijskem “coffee shopu”, kakor mi
tukaj imenujemo kavarno. Moj kotiček je pri velikem oknu odkoder se vidi most čez reko Kánda in
množico ljudi, ki potrpežljivo čakajo na spremembo
prometnih signalov. Po zgodaj opravljenem delu sem
malo truden in skodelica kave – ki se na koncu 20.
stoletja počasi bliža italijanskemu “espresso” – kar
poživi. Nebo je skoraj čisto modro, vendar se zbirajo
oblaki za popoldne. Nihče v množici onkraj okna ne
nosi dežnika, kar me tolaži. Večina jih posluša vremensko napoved na predvečer, pri čemer se odloči
za osebno tolmačenje  napovedi, kar predpostavlja
zrelo izkušnjo z ozirom na razmeroma hitro se spreminjajoče tokijsko nebo. Če sovpadeš z mnenjem
mnogih, to že nekaj velja. Včasih ga polomiš – a
nisi edini.
Pred menoj se ustavi ob mizici elegantno oblečen
Japonec, rekel bi med 65 in 75 let star.
»Smem prisesti?«
»Prosim.«
Morda je nekoč nosil brke; zdaj ima le gladko
obrito zgornjo ustnico. Ima klasičen japonski obraz,
se pravi bolj podolgovat; čelne kosti ne izstopajo in
oči niso kitajsko ozke, kar včasih brezdvomno izdaja
davno poreklo Severne Kitajske ali Mongolije.
»Moje ime je Sáto,« se mi predstavi in obene
pokliče z dvignjeno roko natakarico. Ozre se v mojo
skodelico, skoraj prazno:
»Smem naročiti za dva? Kavo?«
»Prosim,« se mu nasmehnem. Predstavim se:
»Imenujem se Kósu, sem misijonar.« (Moje ime
ne pomeni nič lepega, če ga izgovorim po slovensko)
»Katoličan?«
Pokimam. On pa:
»Tako sem si mislil, ko sem vas zagledal od zunaj.
Vaš križec mi je nekaj takega sugeriral.«
Natakarica, čedno dekle – včasih so to dekleta z
visokošolsko izobrazbo...– prinese kavi. On jo sladka,
jaz jo danes pijem grenko.
»Misijonarji ste potrpežljivi ljudje. Spoznal sem
vas že v Malaji, kjer sem bil vojak japonske pehote.«
»Menim, da ste morali dosti pretrpeti. Čestitam,
da ste ostali pri življenju!«
»Hvala,« se komaj opazno nasmehne. Z žličko
zamišljeno dregne v kavo. »Pred meseci sem bil na
otoku Okináwa. Kot danes sem sedel v restavraciji;
rahlo je deževalo. Na oknu so se gibali obrazi mimoidočih. Med njimi sem zagledal ...« Vame upre
svoje črne oči: »Ali verujete v duhove?«
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In preden mu dam previden odgovor, nadaljuje:
»Ali verujete v pomenljive sanje?«
»Sanje zmeraj nekaj razkrivajo, včasih na njim
edinstven način,« previdno odgovorim.
Malce zniža glas: »Od tistega dne vidim njen
obraz vsako noč, jasno, kot da bi gledal v ogledalo.
Razumete?«
Pokimam.
Spet pokliče natakarico: »Še dve kavi, prosim.
Ali pa imate rajši dober japonski čaj?« Natakarici
pa: »Imate arabsko Mókka?« Ta se rahlo prikloni.
»V Malaji sem bil vojak, mlad, samozavesten,
prepričan, da se borim za boljšo bodočnost Japoncev.
Blizu vojaškega taborišča je bila džungla. Radoveden
sem se odpravil vanjo, ko sem bil prost službe. V
džungli sem odkril nekakšno zavetišče otrok; če se
ne motim, so katoliške sestre skrbele zanj.«
Natakarica prinese prijetno dišeči skodelici.
»Se tu sme kaditi?« vpraša.
»Prosim,« odgovori natakarica in s sosednje mize
prinese pepelnik.
Prižge in se zagleda v moje oči: »Sestre domačinke so skrbele za zavetišče. To nedeljo je bila pri
otrocih samo ena mlada sestra čudovito lepega
obraza. S kretnjami sem jo priklical na džungelsko
stezo in ji ponujal riž. Nato sem jo zgrabil in odvlekel
v džunglo.«
Cigareta mu skoraj zažge kožo. In čisto tiho –
moram se približati njegovim ustom – napol šepne:
»Branila se je. Ubil sem jo. Še mrtva je bila lepa
– kot da je zaspala.«
Oba čisto počasi posrkava kavo.
»In od iste noči na otoku Okináwa jo vidim, ne,
gledam v sanjah. In gleda me s svojimi lepimi očmi.
Gleda me otožno, brez sovraštva, kot da od mene
nekaj pričakuje.«
»Gospod Sáto, tukaj vam dam naslov prijatelja
misijonarja. Dobro se spozna na sanje. Tista sestra
je v večnosti. Povedal vam bo, kako priti v stik z
večnostjo, ki jo dobra sestra že uživa. Odpustila vam
je vaš strahotni greh in morda želi srečno večnost
tudi za vas.«
»Mislite zares tako?«
»Prepričan sem,« mu rečem in izročim misijonarjevo vizitko.
Oba sva končala dišeči kavi, a njegovo povabilo,
da greva kam na obed, moram na žalost odkloniti.
Skoraj prepozno sem se spomnil, da moram k zobo
zdravniku. Tudi če me nič ne boli, grem k njemu – ne
k njej; Tokio ima kar nekaj prikupnih in inteligentnih
zobozdravnic – tako zmanjšam morebitne bodoče
bolečine.
Odkrito priznam, da z bolečinami nimam nobenega veselja. Če je z vami drugače, iz srca čestitam!
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SVETA DEŽELA
vandalstvo in onečaščenje
Katoliški škofje v Sveti deželi naznanjajo in obsojajo tri dejanja vandalstva in onečaščenja, ki so
zadela tri krščanske kraje v Galileji v nedeljo 27.
aprila, na dan, ko so katoličani spremljali svetniško
razglasitev papežev Janeza XXIII. in Janeza Pavla
II. in manj kot mesec dni pred romanjem papeža
Frančiška v Sveto deželo. Pri benediktinskem samostanu v Tabgi ob Genezareškem jezeru, ki je zaupan
nemškim benediktincem, je skupina najstnikov, po
obleki in frizurah ortodoksnih Judov, s kamenjem obmetavalo tri križe na tem kraju. Skupina se je potem
odpravila k samostanu benediktink, kjer so podrli
križ, z blatom namazali oltar na prostem, napacali
na stole in klopi Davidovo zvezdo in s kamenejem
ranili neko samostansko gostjo. Istega dne je patriarhov vikariat v Nazaretu dobil grozilno pismo, ki
ga je podpisali nek krajevni rabin, v katerem med
drugim zahteva, naj vsi kristjani “izginejo iz izraelske dežele” in grozi z nasilnimi povračilnimi ukrepi.
Rabina, ki je poslal pismo, je že dan poprej zgrabila
policija v mestu Safed. Isto nedeljo, 27. aprila, je
bila napadena tudi grško-pravoslavna cerkev v Al-Bassah med krstnim bogoslužjem.
Galilejski kristjani skupaj s svojimi škofi zahteva-

jo, naj civilne oblasti in policija zapre nasilneže, da bi
obnovila medsebojno versko spoštovanje. Skrajneži
iz vrst hebrejskih naseljencev so začeli vrsto onečaščenj in groženj v škodo krščanskih samostanov,
cerkva in pokopališč že februarja 2012. Skupine, ki
so blizu naseljenskim nasilnežem, so napadale tudi
mošeje, ki jih obiskujejo palestinski muslimanski
Arabci. Zadnja je bila napadena in namazana s protiislamskimi napisi mošeja v mestu Furdis južno od
Haife. Agencija Fides.

VIETNAM
smrt zaradi ošpic
V Vietnamu je umrlo najmanj 112 otrok zaradi
ošpic, kot poroča Zdravstveno ministrstvo, po katerem je v tej azijski deželi od začetka leta 2014 že
8.500 primerov ošpic. To je zelo nalezljiva bolezen,
ki pa na Zahodu ne vzbuja nobene skrbi, toda pridružena revščini, podhranjenosti in pomanjkanju
zdravstvene oskrbe lahko postane smrtna. Zdrav
stveni viri poročajo, da 87% vietnamskih otrok, ki
so umrli, ni bilo cepljenih proti ošpicam. Kljub vsemu
prizadevanju zdravstvenih oblasti mnogi vietnamski
otroci niso cepljeni zaradi strahu staršev pred stranskimi učinki. Posebno v oddaljenih krajih je zdravstvo
povsem nezadostno. L’Osservatore Romano.

za narodov blagor

P. Bernardin Sušnik

SPOMENIK PADLIM
»V OGNJU GROZE«
(Francè Balantič)

GRAHOVO 1943 – 2014
Tokrat je ime rubrike v naslovu brez narekovaja, ker bo res ZA NARODOV BLAGOR, saj bo vsebina drugačna, kot je običajno, Gre namreč za poročilo
o odkritju spomenika leta 1943 pobitim domobrancem v notranjski vasi Grahovo pri Cerknici. Da se vsa povojna leta o tem ni smelo govoriti in poročati,
ni nič novega – tako je bilo z vsako stvarjo, ki je bila in je še obremenilna za komunistično partijo, ki se je nasilno polastila odpora proti okupatorju in
ga izrabila za komunistično revolucijo. O tej zlorabi so bile po slovenski osamosvojitvi napisane že cele knjige, odkrita so bila mnoga zatajena grobišča,
zdaj pa so žrtve enega največjih komunističnih zločinov dobile tudi svoj spomenik prav na kraju, kjer niso samo padli kot vojaki pod streli sovražnika,
ampak so nekatere še žive zmetali v ogenj. Med žrtvami je bil tudi eden najmočnejših slovesnih pesnikov tistga časa, France Balantič.
Pred odkritjem in blagoslovom spomenika je Nova Slovenska Zaveza objavila nslednji članek svojega predsednika Petra Sušnika, ki nosi naslov
“Pred slovesnostjo v Grahovem”.
Resnica o protikomunističnih in civilnih žrtvah v Grahovem je bila
zamolčana in spomin zabrisan več kot 70 let. Nova Slovenska zaveza
si prizadeva za dostojanstveno spominjanje žrtev in je zato z veseljem
sprejela darilo g. Nikolaja Krajca: zemljišče, na katerem se je morija
dogodila. V znak spomina je pripravila projekt spominskega obeležja
in prosila akademika Draga Tršarja za izdelavo kipa – plamenice.
Spominske plošče in okoliški park je zasnoval arhitekt Izidor Habjanič.
Ob nerazumljivi gonji, ki jo nekateri uprizarjajo zadnje dni pred odprt
jem, je zaslediti vse mogoče manipulacije z resnico. Slišimo lahko celo, da
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se partizanske enote v Grahovem niso borile za komunizem, kar pa samo
po sebi postavlja vso povojno interpretacijo revolucionarne zmage pod
vprašaj, da o Dolomitski izjavi sploh ne govorimo. Vsekakor moramo z
začudenjem odgovoriti na trditev, da pokojni domobranci niso pripadali
Slovenski narodni vojski. Zgodovinska dejstva, objavljena tako v knjigah
kot tudi drugih študijah, dokazujejo, da je Slovenska zaveza konec julija
1943 ustanovila posebno ilegalno poveljstvo javne varnosti, ki je“sestavni
del slovenske narodne vojske in mu je bilo podrejeno celotno moštvo
vaških straž”. To je prva omemba termina Slovenska narodna vojska (SNV).
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Slovenska zaveza je 5.8.1943 dopolnila navodila o ravnanju SNV, ki naj se
ob kapitulaciji Italije prebije do zavezniških sil kot sestav Jugoslovanske
vojske. Glavni del SNV je bila Slovenska legija, ki jo je že maja 1941 usta
novila Slovenska ljudska stranka, uradna stranka in del jugoslovanske
vladne koalicije ter s strani zaveznikov priznane vlade. Slovenska legija
je bila ustanovljena z namenom organizacije ilegalne odporniške mreže
in enot, zbiranja orožja in informacij ter priprave udara proti okupatorju v

sodelovanju z zavezniki, s ciljem zasesti slovenske etnične meje.
O konkretnih dogodkih v Grahovem, zgodovinskih okoliščinah, ki so
takrat vladale ter posledicah, je na voljo štiudija mag. Staneta Okoliša.
Pripravljeni smo se soočiti z vsakim drugačnim pogledom, ki bo podprt
z nam doslej neznanimi ali nedostopnimi argumenti in dokazi.
Želimo pa si vzdušja, ki bo dovoljeval nemoten spomin vsakomur,
brez groženj ali pritiskov in v duhu mirnega iskanja resnice.

Omenjena razprava zgodovinarja mag. Staneta Okoliša je seveda predolga, da bi jo mogli objaviti v AM. Je pa v celoti dostopna na spletu na naslovu
http://www.zaveza.si/index.php/home/misel-in-spomin/34-aktualne-novice/332-grahovo-v-ognju-groze.
Na osrednji plošči spomenika v Grahovem je napis:
MUČENCEM REVOLUCIJE
NA TEM KRAJU
SO
LETA GOSPODOVEGA
1943
POSADKO DOMOBRANCEV
SLOVENSKE
NARODNE VOJSKE
S
TOPOVI IN OGNJEM
POBILI
KOMUNISTI
BRATJE PO RODU
TUJCI PO MISLI.
ČAKAMO
STRNJENI V PRST
DA ROD
KI IZ VAŠIH PORAJA SE VRST
ZDROBIL BO
LAŽNIVEGA MOLKA OKOVE
DA SPET PRIDOBIMO
UKRADENO ČAST
IN VRNE RESNICA
VAM VOLJO ZA RAST.

Spomenik

BOG
NAROD
DOMOVINA
NOVA SLOVENSKA ZAVEZA
1943 – 2014

Med mašo

Na stranskih ploščah je 84 imen žrtev komunizma iz teh krajev.
Spomenik je bil odkrit in blagoslovljen na tiho nedeljo, 6. aprila 2014 ob treh popoldne. Sveto mašo in blagoslov je opravil dekan dekanije Cerknica,
župnik v Begunjah pri Cerknici, Maks Ipavec. Glede na posebnost tega praznovanja ni imel med mašo običajne homilije, pač pa naslednjo pridigo.
V OGNJU GROZE PLAPOLAM (F. Balantič)
Spoštovani sorodniki žrtev grahovske kalvarije, dragi prijatelji,
duhovniki in redovniki, dragi bratje in sestre iz cerkniške dekanije in
ostalih krajev naše drage Slovenije, ki ste prišli na tiho nedeljo v Grahovo
iz spoštovanja in ljubezni do pokojnih žrtev, ki so prezgodaj nasilne
smrti odšle iz našega, zaradi bratomorne vojne, tako izmučenega in
2014 JULIJ

ponižanega naroda!
Zbrali smo se v središču Grahovega, v bližini nove župnijske cerkve
Marije Brezmadežne, kjer se je v noči od 23. na 24. november 1943
odvijal nepozabni veliki petek naših ljudi, zavednih in krščanskih
Slovencev in nikakor ne sodelavcev okupatorja, ki vemo, da je hotel
podjarmiti tudi naš mali narod. Izpolnila se je boleča napoved našega
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preroka – pesnika dr. Franceta Prešerna, ki je v Krstu pri Savici zapisal:
»Šest mescev moči tla krvava reka,
Slovenec že mori Slovenca, brata –
KAKO STRAŠNÀ SLEPOTA JE ČLOVEKA!«
V Grahovem pa je vso noč in ves dan močila grahovsko zemljo
krvava reka naših bratov po krvi. V naših časopisih Delo in Dnevnik sem
bral neutemeljene in nestrpne izjave nekaterih pripadnikov Združenja
borcev za vrednote NOB. Ta spomenik nedolžnim žrtvam, ki sem ga
blagoslovil, nikakor ne podžiga stara sovraštva, ker je bil postavljen
povsem miroljubno iz spoštovanja do pokojnih žrtev. Pred spomenikom
NOB nikakor ni zgrajen zid, ki bi razdvajal ljudi kot je sicer brez dokazov
izjavil predsednik cerkniškega združenja borcev. Če bi ta spomenik
resnično razdvajal ljudi, nas duhovnikov danes ne bi bilo tukaj pri tej
slovesnosti ni niti pri sv. maši. Predsednik Nove slovenske zaveze Peter
Sušnik je iskreno izjavil, da spomenik 32 domobrancem, ki so novembra
1943 umrli v požgani postojanki, med njimi je bil pesnik France Balantič,
nikogar ne poveličuje in nikogar ne obsoja!
Še večjo nestrpnost do tega spomenika domobrancem sem našel
v Delu, dne 27. marca, kjer je Dragica Jaksetič napisala, da so borci
prepričani, da je to prvi spomenik nacizmu pri nas. Taka izjava je zelo
krivična, fanatična in ponižujoča do nas kristjanov, ki nismo nikoli
nestrpno reagirali, ko so v naši Sloveniji postavili toliko partizanskih
spomenikov ali spomenikov, ki poveličujejo NOB. V Grahovem je več
partizanskih spomenikov in so krajani, kjer je še veliko kristjanov,
miroljubno sprejeli te spomenike.
Bratje in sestre! Držimo se Jezusovega govora na gori, kjer naš
Odrešenik za vse čase izraža odrešujoče sporočilo: »BLAGOR MIROLJUB
NIM, ZAKAJ TI BODO BOŽJI OTROCI!« Mahatma Gandhi, velik delavec za
mir je pogosto poudarjal: »Če bi človeštvo izpolnilo Jezusov evangelij,
njegove blagre in zapoved ljubezni, ne bi bilo na svetu nobene vojne
in nobenega sovraštva!« Da, če bi se v Evropi in seveda tudi v Sloveniji
oklenili Jezusovega evangelija in Gandhijeve metode nenasilja, ne bi
bilo krvave tragedije v Kočevskem rogu, niti na Teharjah, ne bi bilo
nobene Hude jame in niti enega Barbarinega rova, kjer je izkrvavelo
toliko Slovencev, Slovenk in tudi pripadnikov drugih narodov. Če bi v
našem narodu zares večina izpolnila Jezusov blagor miroljubnim, ne
bi izgoreli naši bratje v Krajčevi hiši in v cerkvi Marije Brezmadežne. In
tudi nas danes ne bi bilo v Grahovem pri spomeniku domobrancev in
niti pri spomenikih NOB, ker jih ne bi bilo treba postaviti. Zaradi gorjač
Kajnov, ki so ubijale nedolžne Abele pa je prišlo do krvave revolucije, ki
je pustila za seboj same razvaline in surovi čas, ki se ga v svojih spominih
dotika sedaj že pokojni cerkniški umetnik besede BORIS KRALJ, ki je v
svojih “Beganjih in iskanjih” zapisal:
»To je bil čas, ko so se začeli ljudje bati drug drugega, ko se sosedje
niso več obiskovali, ko se počasi še pozdravljali niso in so svojo skrb,
svojo bolečino nosili v najbolj skritih kotičkih svojega srca in svoje duše.
To je bil čas megle, mraka in teme ... (str. 33). ... To je bil čas, ko so na
lojtrskih vozovih vozili pobite na pokopališče, zložene kakor klaftrska
polena in jih pokopavali v skupna grobišča. To je bil čas, ko so tisti, ki jim
je ostalo vsaj še malo razsodnosti, iskali zavetišča v gozdu pri divjadi in
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jih izrinjali iz njihovih domovanj, iz lisičjih in jazbečevih rovov, medvedjih
brlogov ter kraških kotanj in globač. TO JE BIL ČAS, KO SO TUDI MATERAM
PRESAHNILE SOLZE, KADAR SO ŽALOVALE ZA SVOJIMI MOŽMI, SINOVI IN
HČERAMI. To je bil čas, ko je postalo sovraštvo naslada, krvavo pobijanje
in maščevanje pa užitek« (str. 62–63) ...
To je bil čas, ko so otroci čez noč postajali odrasli. To je bil čas, ko so
ljudje kleli in pljuvali, če niso smeli delati tistega, kar so imeli najrajši –
ubijati (str. 72)! To je bil čas mučenja, v katerem so lomili duše in telesa.
To je bil čas,. ko so ljudje padali pod strelci kot zajci, stisnjeni v obroč.
To je bil čas, ko se je zarja miru že resnično pojavljala na obzorju in se je
upanje ljudi iz plamenčka spreminjalo v plamen. Grd, pa zaradi upanja
je bil vendar tudi lep ta čas. To je bil čas, ko so se zmagovalci opijali v
svoji slavi do onemoglosti. To je bil čas, ko se tudi izpuščeni zaporniki
niso vračali na svoje domove, na poti domov so jih pričakali in tudi
pokončali (npr. Kamna gorica pri Begunjah). To je bil čas, ko so štirje
“zavedni mladinci” mojih let onečastili redovnico (Ivanka Premrov!) in
jo potem vrgli v Cerkniško jezero. To je bil čas obveznih oddaj in kraje
hiš, njiv, polj in gozdov. To je bil čas, ko so zmagovalci utrjevali svojo
oblast z grožnjami, izsiljevanjem, pobijanjem in vohunjenjem. Tak je
bil ta čas in bil je nadvse težak« (str. 104).
Ta veliki notranjski iskalec resnice in Boga je ob sklepu svojih spo
minov nepozabno zapisal:
»Slabo se piše narodu, ki se sicer zna upreti vojaškemu okupatorju,
ne zna pa se upreti zavojevalcu človeških duš. Ta okupacija je hujša
od hudega in najhuje kar se lahko narodu zgodi ... NESREČA NAŠEGA
NARODA NI V NJEGOVI MAJHNOSTI, PAČ PA V TEM, DA O VELIKIH
NARODOVIH STVAREH ODLOČAJO NJEGOVI MAJHNI POLITIKI« (str. 202)!
V tem težkem času, ki ga tako neposredno odkriva Boris Kralj, je živel
tudi drugi izredno plemeniti in miroljubni Notranjec, pravi slovenski
Janez Vianej, sedaj že pokojni župnik Vinko Šega. V reviji Zaveza je
objavil, kako je sam doživljal grozoto te grahovske noči, ko so v ognju
groze zgoreli domobranci skupaj s tako mladim pesnikom Francetom
Balantičem:
»Šel sem iz župnišča. Postojanka je gorela z velikim plamenom,
gorela je tudi cerkev z gostim dimom. Stopnice v zvoniku so bile lesene
in so že gorele. V zvoniku so bili že domobranci. Kaj bo z njimi. Groza.
Hitel sem v cerkev, bila je polna rjavega, gostega dima. Najprej sem odprl
tabernakelj in odnesel Najsvetejše v župnišče. Prišli so domačini. Nosili
smo iz cerkve plašče in drugo opremo. Tudi neki partizan iz Primorske je
marljivo pomagal. Hotel sem rešiti prelepi kip Marije Brezmadežne iz trona
glavnega oltarja. Šel sem po lestvi, pa nisem prišel visoko, ker je bil dim
pregost in zadušljiv. Vrniti sem se moral, nisem mogel dihati, ves žalosten,
ker nisem mogel rešiti Marije ... Hoteli smo rešiti podobe križevega pota.
Spet nismo mogli: vsaka podoba je bila privezana z žico, zaradi dima nismo
mogli nobene rešiti ... Rešil sem še oba angela ob tabernaklju in ju nesel
v župnišče. Postavil sem ju ob Najsvetejše v obednici.
... Šel sem prosit za cerkev. Hotel sem najti komandanta partizanov.
To je bil Daki. Kmalu sem ga našel. Bil je mož srednje postave, bled, oble
čen v navadno vojaško suknjo. »Prosim, pustite cerkev in je ne požgite!«
sem prosil Dakija, ki me je mrko gledal. »Dobite dol naše sovražnike,«
mi je odgovoril. Rekel sem mu: »Tega pa ne morem storiti.« Odgovoril
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mi je: »Potem pa vam ne morem pomagati!«
Ko sem bil že v župnišču, je iz gorečega zvonika skočil eden od
stražarjev – domobranec Seljak, oče treh otrok, doma od Svete Trojice
na Blokah. Hotel se je rešiti iz plamenov na streho. Obsule so ga krogle
in zmerjanje in kletve podivjanih partizanov. Obležal je na tleh in kri
mu je udrla iz ust. Hotel se je rešiti iz plamenov, pa je padel v žrelo
krvoločnih levov. Plamen je zajel vso cerkev, zvonik in ostrešje. Ubogi
fantje v goreči cerkvi! Zvonovi farne cerkve so v plamenih drug za drugim
z jokajočim zvenom padali v globino zvonika. Zrak je bil poln sovraštva,
hudobije in maščevalnosti brezsrčnih zmagovalcev. Nedolžni fantje in
možje so ta čas prestajali še zadnjo preizkušnjo in trpeli ob živi daritvi
svojega življenja v ognju domobranske postojanke in farne cerkve kot
mučenci za svobodo in rešitev slovenskega naroda pred brezboštvom,
hudobijo, krivico in prevaro. Odšel sem v župnišče. Pomolil sem v
obednici pred Gospodom pod podobo svetega Kruha v monštranci, ko je
sprejemal krvavo daritev vernih slovenskih vojakov iz plamenov ognja,
ki ga je prižgala človeška hudobija ... Pozneje sem zvedel, da so imeli
umirajoči domobranci križ v rokah in ga poljubljali, smrtno ranjeni od
nočne borbe. In tako so odhajali drug za drugim ti slovenski mučenci
po zasluženo plačilo pred prestol večnega in vsevednega Sodnika, ki
jih je ljubeče sprejemal. Oj, prosite pri Bogu za nas in za ves slovenski
narod (Zaveza, št. 54)!
Tudi mi, ki smo se na tiho nedeljo, leta Gospodovega 2014 zbrali v
Grahovem pri maši, ki jo darujem za vse, ki so darovali svoja mlada živl
jenja v ognju groze za njihove sorodnike in rablje, prosimo usmiljenega
Jezusa, da bi bili vedno miroljubni božji otroci, da ne bi nikoli dvignili
gorjače kot so to storili med vojno Kajni, ki so usmrtili toliko nedolžnih
Abelov. Vstanimo iz grobov svoje grešnosti in se oklenimo Jezusa, ki tudi
nam kakor Lazarjevima sestrama Marti in Mariji zagotavlja: »JAZ SEM
VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE. KDOR VAME VERUJE; BO ŽIVEL; TUDI ČE UMRJE!«
Naj sklenem ta nagovor s sporočilom Balantičeve pesmi Žalostinka.
V vseh njegovih pesmih čutimo hrepenenje po očiščenju in Bogu, ki je
življenje našega življenja. Vsebina njegovih pesmi je predvsem prehod iz
greha v večno svetlobo božjega otroštva. V pesmi Žalostinka že doživlja
svojo smrt, ko bo v ognju groze plapolal in ne bo nikogar, ki bi njegove

kosti nesel v blagoslovljeno zemljo.
Kje je tisti čas! ...,
ko me v drči dni, ki še ostanejo,
hlodi mrzlih trupel zmanejo,
kdo iveri bo sežgal v pepel?
Saj ne bo sestrice,
da bi v ruti nesla jih na Žale,
ne bo materinih ustnic, da spoznale
bi kot sol domače me solnice.
In ne bo očeta,
ne bo mene, da bi sad rodil,
joj, moj Bog, da sem tako grešil,
da je v meni smrt rodu spočeta!«
Dragi bratje in sestre! Prišel bo čas, ko se bodo izpolnile besede
preroka Ezekijela iz današnjega berila: »Glejte, odprem vaše grobove
in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov … Dam svojega duha v
vas, da oživite in vas spet naselim v vaši deželi …«
V nas ne bo spočeta smrt slovenskega naroda, če bomo odprti za
božjo ljubezen, ki se je do konca razodela v Jezusu Kristusu. On nam
zagotavlja: »Ne bojte se! Jaz sem z vami vse dni do konca sveta!«
Tudi naša smrt, ki jo bomo enkrat doživeli, je samo prehod v novo,
večno življenje pri Bogu kot je v pesmi izpovedal naš blaženi škof
Slomšek:
»Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi;
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli:
Takrat, zvonovi,
zvonite lepo!
Kličte k Očetu domov,
kličte nas v sveto nebo!«
Za velikim petkom našega življenja bo prišla velika noč. In usmil
jeni Bog bo obrisal vse solze iz naših oči. Smrti ne bo več! Življenje je
močnejše od smrti. Aleluja, aleluja!

V imenu Nove Slovenske Zaveze, ki je spomenik postavila, je imel njen prejšnji predsednik Anton Drobnič naslednji nagovor:
Minilo je dobrih 70 let, ko sem nekega mrzlega jutra, v ponedeljek
22. novembra 1943, s skupino bloških študentov na vozu s konjsko
vprego potoval proti Ljubljani, da bi nadaljevali s poletnimi dogodki
prekinjen študij. Še v temi smo se odpeljali iz Nove vasi. Takoj po zad
njih hišah je izza obcestne kapelice stopilo nekaj partizanov, ki jih sicer
zadnje dni ni bilo videti. Vodja partizanov je bil moj bratranec, najstarejši
sin našega prevoznika. Ko nam je zagrozil s smrtjo vse družine, je njegov
oče zavihtel konjski bič in ga s tovariši vred pognal s ceste. Tako je bilo
tiste čase na Notranjskem.
Tukaj v Grahovem nas je pred hišo, ki je stala na tem kraju, ustavil
vojak v jugoslovanski vojaški opravi. Stal je sredi cestnega križišča. Z
bratom Stankom sva ga poznala. Bil je Bogdan Lavrič, dijak iz Ljublja
ne, in bilo je dva dni pred njegovo strašno smrtjo v plamenih cerkve.
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Napotil naju je v domobransko pisarno, ki je bila v sedaj že odstranjeni
hiši na klancu. Tam sem se bežno seznanil z drugim, smrti v ognju
groze zapisanim Francetom Balantičem. Ta nam je izročil papirje za
nadaljevanje potovanja.
Zadnje, kar mi je ostalo v spominu o tega turobnega dneva, pa je
bila že resnična smrt. Pred Cerknico je ob cesti ležala mrtva partizanka
s svetlimi lasmi, kot pahljača razprtimi po zmrznjenem snegu. Njeni so
jo zapustili, sovražniki je še niso našli.
Naslednji dan, v torek zvečer se je začel partizanski napad na
Grahovo, ki je že malo prej doživelo dva velika zločina. Prvega 11.
julija 1942, ko so partizani na Križni gori umorili kar pet Grahovčanov,
od tega štiri ženske. Drugega pa slaba dva meseca pred partizanskim
napadom, ko so 30. septembra 1943 nemška letala barbarsko razrušila
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vas in z bombami umorila 24 vaščanov, med njimi tudi učiteljico Pavlo
in 4-letnega otroka.
Posadka Slovenskih domobrancev, ki je v Grahovem nastala nekaj
tednov prej, se je kljub premoči nasprotnikov vso noč uspešno branila.
Zjutraj pa so partizani privlekli še topove, s katerimi so obstreljevali že
razdejano vas in branilce v Krajčevi hiši, ki je stala na tem kraju, dokler
pred poldnevom niso razbili debelih hišnih zidov. Nekaj branilcev v
pritličju se je uspelo rešiti iz sovražnega obroča, trinajst pa so jih par
tizani zajeli. Hišo so zažgali. Branilci v prvem nadstropju s poveljnikom
Francetom Kremžarjem in pesnikom Francetom Balantičem pa so
vztrajali in končali v plamenih.
Napadalcem pa je to bilo premalo. Sovraštvo, ki je tukaj govorilo,
ni hotelo samo zmage, zahtevalo je strah in grozo. Zato so na pragu
goreče hiše vse ujete branilce z ranjenci vred postrelili in mrtve ali še
žive pahnili v ogenj. V gorečo hišo so vrgli tudi padle domobrance in
onečastili mrtve. Pa tudi to ni bilo dovolj, ugrabili so še tri vaščane, dva
stara 74 let, jih prav tako ustrelili in vrgli v ogenj. Zažgali so še cerkev,
oropali trgovino in dve kmetiji.
V skladu z boljševiškim protokolom so požgano Krajčevo hišo in
cerkev kasneje odstranili s temelji vred, skupni grob 32 zoglenelih
branilcev Grahovega pa so ukazali zravnati z zemljo. Tako je ostalo do
padca komunizma.
Vse to neznansko gorje so Slovencem počeli pod geslom “boja proti
okupatorju”. Danes pa govorijo o vojni, v kateri je normalno, da vojaki
umirajo, o slučajni žrtvi med civilisti ter o posameznih storilcih med
partizani, ki so včasih zgubili živce.
V resnici je šlo za dosledno izdelan in v okupirani Sloveniji že dve
leti delujoč sistem boljševiškega ustrahovanja in odstranjevanja vsega
in vseh, ki so med Slovenci bili ali bi lahko bili v napoto komunistični
revoluciji.
Tudi v cerkniškem okrožju so že prvo leto “boja proti okupatorju”
in pred nastankom prve vaške straže zverinsko umorili najmanj 65
neoboroženih Slovencev, med njimi 25 žensk in petnajst mladoletnih
oseb. K umorom so pozivali vsi najvišji partizanski voditelji, komu
nistična partija pa je v ta namen že avgusta 1941 ustanovila tajno
politično policijo VOS, ki je pod spremenjenimi imeni delovala vse do
osamosvojitve Slovenije. O tem je napisanih že kupe knjig, odkritih je
že čez 600 komunističnih morišč.
Dobra dva meseca pred napadom na Grahovo je ista partizanska
enota pod istim poveljnikom, mojim bloškim rojakom, ki si je prve
morilske izkušnje pridobil že v Španiji, na Velikem Osolniku umorila 25
ujetnikov, pripadnikov svobodne Slovenske narodne vojske na svobod
nem slovenskem ozemlju. Poveljnik je kasneje cinično zapisal, da so jih
poslali v “trinajsti bataljon”, politični komisar je pripomnil, da tudi on
“ne bi drugače postopal”, vrhovni partizanski poveljnik, prav tako znan
pobijalec Slovencev s španskimi kvalifikacijami, pa je le jezno pogledal
in vse odobril z besedami “Kar je, je”.
V tistih dneh so partizani na Turjaku umorili 28 zajetih ranjencev
Slovenske narodne vojske. Tudi njim sedanje Ministrstvo za kulturo
ne dovoli postaviti niti navadnega križa, češ da bi to bilo nekulturno.
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Ubijanje ranjencev pa je očitno kulturno. Naslednji dan so v Velikih
Laščah umorili 60 na Turjaku zajetih pripadnikov Slovenske narodne
vojske. Nekaj sto drugih pa kasneje v okolici Kočevja in Ribnice, v
Mačkovcu in drugje.
Tudi v Pudobu, od koder se je dobra dva meseca pred grahovskim
pokolom poveljnik Kremžar s svojimi možmi uspel rešiti, so partizani
zajete nasprotnike, kot je bilo kasneje zapisano, »postavili v vrsto in
zanje ni bilo milosti«. In še so zapisali: »Postrelili smo, kar je bilo treba
postreliti«. Tako preprosto to gre pri komunistih!
Vse te in neštete druge partizanske umore ujetnikov, ranjencev
in civilnih oseb ter onečaščenje mrtvih je soglasno odobril t. i. “Zbor
odposlancev” v Kočevju oktobra 1943. Še več, ta zbor je med svojimi
dvanajstimi sklepi sprejel tudi ukaz, da morajo partizani nasprotnike
neusmiljeno “iztrebiti”. To je tudi edini sklep tega zbora, ki so ga do
sledno izvršili!
Komunistična taktika in namen partizanskih napadov na slovenske
vasi sta jasno in iskreno zapisana v nekem poročilu partijskega komiteja
za cerkniško okrožje iz decembra 1942, ki je zahteval več vojaških akcij,
»... da bi se ti ljudje ne počutili več varne za nekim obzidjem ter bi tako
rajši pristopali v vrste NOV ter bi se tako v veliki meri olajšalo politično
delo na terenu ...«.
Kakšen boj proti okupatorju, resnični namen partizanskih napadov
na slovenske vasi je bil s strahom in grozo spraviti ljudi v gozdove in
olajšati politično delo za prevzem oblasti, za komunistično revolucijo!
Zato so padali tisoči domačih žrtev, tudi te v Grahovem. Prestrašiti
Slovence, da bodo pokorni boljševiški partiji!
Vso zločinsko okupatorsko armado z vsemi fašisti in z vsemi ge
nerali, večkratnimi vojnimi zločinci, pa so, kot se je pohvalil kasnejši
poveljnik partizanskega korpusa, »prisrčno pospremili do meje«. Ali
kot je partizanski poveljnik in kasnejši načelnik OZNE, komunistične
tajne policije, v svojih spominih poročal o ujetem fašističnem generalu:
»Cerutti je prebledel in se začel tako tresti, da se mi je zasmilil. Rekel
sem, naj mu prinesejo stol«. »Ceruttiju in njegovima spremljevalcema
smo potem postregli s pijačo, da so si nabrali moči za odhod«. »Po starem
vojaškem običaju, da se poraženim oficirjem ne odvzame orožja, sem
jim pustil pištole«. Tako s poveljnikom zločinske okupatorske divizije,
v istem času s slovenskim župnikom Antonom Hrenom pa: »Nimamo
kaj pomišljati! Pospraviti!«
Za umore vzgojeni voditelji partizanov, narodni heroji – nekateri od
teh so dva meseca kasneje sodelovali tudi pri nedavno javno priznanem
zločinu na Lajšah – so torej napad na Grahovo izvedli na preizkušen
boljševiški način. Žrtev tega zločinskega napada se danes spominjamo.
Med njimi je skoraj polovica mojih bloških rojakov in vsaj pet sošolcev
in znancev. Vendar pa to niso edine žrtve, to ni bil edini komunistični
zločin v grahovski fari. Na desnih dveh ploščah je zapisanih še 40 drugih
grahovskih mučencev, žrtev komunističnega nasilja. Naj omenimo samo
najbolj zgodnje.
Že julija 1942 so v Racni gori umorili komaj 18-letno Veroniko
Mišič z Bločic in 63-letnega Anzelma Barago iz Grahovega. Na Križni
gori so 24. junija 1942 umorili 45-letnega Jakoba Marolta iz Žirovnice,
11. julija 1942 pa so tam umorili 58-letno Marijo Martinčič, 44-letno
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Ano Martinčič, 31-letno Jožefo Krajc, 28-letno Frančiško Žagar in
56-letnega Ivana Žagarja, vse iz Grahovega. Bili so zverinsko umorjeni,
preden je v Grahovem stal prvi vaški stražar, prvi oborožen nasprotnik
revolucionarnega nasilja. Decembra 1942 so umorili tudi 55 – letnega
duhovnika Franca Kanduča, ki je v Grahovo pribežal z Gorenjske pred
nacisti.
Nešteto je bilo komunističnih umorov po vsej Sloveniji. To, kar so
storili novembra 1943 v Grahovem, pa je nekaj posebej strašljivega, kajti
nikjer, v nobeni slovenski vasi niso tako veliko število ljudi tako grozljivo
umorili prav sredi vasi in sredi belega dne. In prav nikjer postavitvi
spominskih plošč na zamolčane žrtve partizanov njihovi zagovorniki
in idejni nasledniki niso tako sovražno nasprotovali, kot zadnje mesece
nasprotujejo spominskim ploščam v Grahovem.
Nerazumno in nečloveško, sedemdesetletno in sedanje sovraštvo
kaže, kako neizmeren je bil tedanji zločin komunističnih voditeljev, ki

ga skušajo nekateri še naprej skrivati in zanikati. Upamo, da so storilci
spoznali svojo krivdo. Ne bomo jih preklinjali, za njihov večni pokoj tudi
mi molimo. Nočemo in ne moremo pa na tem svetem kraju nobenega
imenovati, kajti njihova imena so in bodo ostala za vedno povezana z
neizmernim zločinom in sramoto.
Za Grahovo in za nas pa je danes dan milosti, dan, ko se moramo
ponižno zbližati z mislijo slovenskega pesnika in slavnega generala
Rudolfa Maistra - Vojanova, ko je pel: »Tu so naši pokopani, mi smo
njih nagrobni križ.« Četudi bi razgreto sovraštvo razbilo te spominske
plošče ali porušilo ta zid objokovanja, bosta spomin na naše mučence
in slava slovenskih junakov, branilcev slovenskih domov in vere očetov,
naše narodne in duhovne svobode v najhujših časih slovenske zgodovine
živela v naših srcih, v zavesti slovenskih ljudi.
Spoštovane Slovenke in Slovenci, naši so, mi smo njih nagrobni križ,
bodimo njihove priče in njih spomin!

Urša Knez je posebej poudarila, da je izrekla naslednje besede kot žena in mati.
Zbrali smo se, ker se želimo spominjati ljudi, ki so umrli za krščanske
ideale. Ti ljudje bi radi živeli v mirnem in urejenem svetu, kakršnega
so bili vajeni. Potreba manjšine po revolucionarnih spremembah pa
jih je pripeljala do tega, da so branili življenje, ki je bilo zanje največja
vrednota.
Kot ženska in mati jih lahko razumem, saj mi je bilo v skrb zaupanih
nekaj novih življenj. Prepričana sem, da je obramba življenja in člove
kovega dostojanstva naloga vsakogar izmed nas. Tem ljudem so poleg
življenja vzeli tudi ime. Življenje jim je nemogoče vrniti, dolžni pa smo
jim povrniti dostojanstvo.
Spomniti pa se želimo tudi žalujočih žensk. Brez zaščite so takrat
ostale žene, brez pomoči matere in brez pogleda v jutri dekleta padlih.
Vse skupaj so ostale same, osamljene, predvsem pa tako kot vse pobite
žrtve, tudi one brez imena.
Ženske seveda niso popustile pritiskom in so ohranile svojo vlogo
branilk življenja. Do obupa so trpele v fizičnih in drugih preizkušnjah v
dneh in tednih po tragičnih dogodkih. In ko so se svetovni vojaški stroji
ustavili in ko bi moralo nastopiti vsesplošno olajšanje, je za slovensko
vdovo nastopila nova doba trpljenja, ki ni bila v ničemer lažja od prejšnje.
Solze so se izjokale, oči posušile, srce je postalo že skoraj neobčutljivo za

nove rane. Vedno znova so se pojavljali novi in novi ljudje brez sočutja,
brez zmožnosti, da se vživijo v usodo slovenske matere, vdove. Bolečina
in strah, ki sta mnogim obvladala življenje, se pri potomcih še danes
kaže v umiku v popolno družbeno pasivnost.
In danes, ko nastopam kot že ne vem katera generacija mater, se
morajo naši otroci še vedno učiti, da so katoličani v svoji obrambni drži
stali na napačni strani. Kot v posmeh spoznanju, da je ideja in politični
sistem, zaradi katerega so bili katoličani žrtve napada, že zdavnaj
izgubila boj s časom.
Naši otroci odraščajo v družbeni klimi polni sporočil, da je bilo
revolucionarno nasilje nujno in celo upravičeno, ker je bilo usmerjeno
v tako imenovano pravo smer. Resnica pa je, da že nekaj let živimo v
državi, ki ima v ustavi najvišje zapisano dostojanstvo človeka. Čas je že,
da vsaj naši otroci v šolah slišijo o pravih vrednotah. O demokratičnih
vrednotah na katerih temelji naša družba. Naj vsaj oni spoznajo, da je
svet brez nasilja lepši in uspešnejši.
Kristjani imamo poleg vrnitve v družbeni prostor še eno priložnost,
ki jo zamujamo. Obrnimo se na slovenske mučence, ki lahko na našo
priprošnjo pri Bogu izprosijo v naš narod prostor za resnico, spravo in
skupno prihodnost.

Kot poodmevanje odkritja in blagoslova spomenika v najboljšem pomenu besede je 17. aprila v Casniku.si izšla “Neizrečena pridiga” izpod peresa
Andreja M. Pozniča.
Dragi bratje in sestre,
ob odkritju spomenika mučencem v Grahovom so nasprotniki tega
obeležja v javnost plasirali misel, da so bili tudi partizani katoličani in
ne komunisti. Misel bi bila točna, če le ne bi bila izrečena iz ust tistih,
ki so svojo sposobnost spriditi in sprevračati dodelali do potankosti in iz
nje naredili sistem – komunistični sistem, ki mu pravimo titoizem in je
bil za Slovence veliko bolj zločinski kakor nekajletna nemška okupacija
ali fašistična Italija.
Res je, praktično vsi partizani so bili krščeni v katoliški Cerkvi. Res je,
vse – tudi najbolj zadrte partijce – je Cerkev vzgajala v veri, poštenosti in
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pridnosti. Res je, vsi so bili prepojeni s katoliškim duhom, ki je v Sloveniji
napajal življenje naroda, posebno v času med obema vojnama. Ob tem
pa mi prihajajo na misel besede sv. Avguština v neki pridigi, ko pravi:
»Med nami so taki, ki ne sodijo med nas,« in prav isto lahko rečemo za
tiste, ki so bili pri partizanih.
Odhod mladih fantov in deklet v gozd je bil odgovor na klic KPS,
ki je močno odmeval v srcih do dna duše hrepenečih Slovencev po
koncu fašizma in okupacije. Za svobodo so ti mladi fantje in dekleta
bili pripravljeni vzeti nase veliko trpljenja in naporov. Njihova srca so
resnično gorela za svobodo. A da bi se borili za osvoboditev, so si na
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titovke našili rdečo zvezdo in se tako dejansko borili za okupacijo duha
in nesvobodo komunizma. Rdeča zvezda na čepicah je pričala o tem,
da s tem bojem nekaj ni v redu. S tem, ko je bil partizan pod kontrolo
politkomisarja, VOS-a in KPS, pa se spremeni v vse kaj drugega kot
“borca za svobodo”. V gozdovih se je rojevala neka nova Slovenija, tuja
naši tisočletni tradiciji, zločinska in krivična, kakor si je še danes nočemo
priznati. Predvsem pa so se (po novem poudarjeno verni) partizani
začeli boriti za brezboštvo! In tu so svoj odhod v gozd dvakrat zapečatili
z izdajo. Izdali so svoj narod, ko si na čepice niso pripeli trobojnic (to so
naredili partizani šele pred nekaj leti!), ampak simbol tiranije, s katero
so hoteli zamenjati madžarsko, nemško in italijansko nadoblast. Izdali
so svojo vero, ko so se udinjali najhujši in najbolj zločinski ideologiji,
kar jih je svet do danes spoznal: komunizmu. Da, dragi bratje in sestre,
biti partizan in biti veren se do danes izključuje, ker v posamezniku
povzroča tako napetost, da mora priti do odločitve ali–ali.
Znano je, da so največ partizanov pomorili … partizani. “Najboljši
so padli” je bila nekoč parola. Zdaj vemo, da so najboljše pobili. Ne
le najboljše v slovenskem narodu, naše mučence, ampak tudi svoje
soborce, ki so bili preveč pošteni, da bi se do konca prodali zločinskosti
partije. Ali–ali je bilo tako zahtevno, da so partizani celo v letu 1945
nenehno prehajali na domobransko stran, proč od zločinskosti gozdnega
raka pod totalno komando partije rdeče zvezde.
Res je, partizani so bili krščeni v katoliški Cerkvi in so bili kot taki
“državljani katoliške Cerkve”. A krst ni kot partijska knjižica, ki ti daje
imuniteto, omogoča in dovoljuje vsak zločin. Apostola Janeza še danes
poslušamo, ko pravi »zdaj smo Božji otroci, a se še ni pokazalo, kaj
bomo«. Bili so Božji otroci, a kaj so naredili iz tega? Ali se je kakšen par
tizan uprl, ko so sistematično pobijali nedolžne ljudi, cele družine sredi
noči ali kakor v Grahovem, sredi belega dneva ujetnike? Pa Jelendol? Pa
Grčarice? Pa Turjak? Morija, ki so jo uprizorili partizani od propada Italije
pa do konca 1943 leta, je našemu narodu jasno pokazala, kaj pomeni
zanj, če zmaga brezboštvo komunizma. Fanatičnost in krvoločnost KPS
in njenih partizanov sta postavila na noge najboljšo slovensko vojsko:
domobrance. Do danes ji ni para, ker se niso borili za majhne stvari,
temveč za mater (svojo družino), domovino (za to, kar Slovenci smo
in hočemo biti) in Boga (svojo katoliško vero, ki jo je ogrožal in jo še
ogroža militanti ateizem). V nekaj mesecih so zlo iz gozda ustavili in
pognali v beg. V nekaj mesecih so zrasli v urejeno armado 15.000 mož.
Malo za svet, veliko za Slovenijo. Partizani, ki so jih vodili zločinci in
so se zločinsko obnašali do vseh, jim niso segali do kolen. Le širšemu
dogajanju v svetu se imajo zahvaliti, da so zmagali. Njihova zmaga pa
je do konca razodela njihovo smrtonosno ideologijo. Njihova svoboda
je bila tiranija, ki smo se je znebili šele 1991 leta. Njihova revolucija
zaostanek, ki nas še danes mori. Njihova vladavina rakrana, ki je še
nismo preboleli. In kaj je naredila množica krščenih, ki nam je vse to
prinesla? Nič. Ne le, da so izdali vero in narod, ko so vstopili v partizane
in pri njih vztrajali, maja in junija 1945 so izdali še svoje ideale, saj so
nam prinesli suženjstvo, čeprav naj bi se borili za svobodo. Fizičnega
okupatorja, ki ga nihče ni maral, je zamenjal okupator duha, ki so mu
za borčevsko penzijo, naziv “heroja” in drugih manjših privilegijev ostali
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zvesti vse do danes, ko resnica spet pometa z lažjo.
Ne le, da so iz ropa, požiga in umora partizani naredili sistem, ki si se
mu lahko uprl le tako, da si prebegnil na nasprotno stran, svojega krsta
niso potrdili, temveč so ga izdali, ker so molčali in še molčijo. Svojega
naroda niso osvobodili, temveč usužnjili. Partizani so in bodo zaradi
svojega tlačanjenja KPS največja tragedija v naši zgodovini.
Partizani niso nikoli hoteli maše za svoje padle, čeprav zdaj po
slušamo, da so bili večinoma katoličani. Od osovražene Cerkve, ki so
jo naredili za svojega prvega in trajnega nasprotnika že ne. ZB NOB ni
nikoli prosila in povabila duhovnika, da bi maševal ob odprtju kakšnega
spomenika padlim borcem, kakor to delajo preživeli domobranci in
njihovi somišljeniki. Zdaj, ko resnica o njih samih prebuja njihovo vest,
so kot za farso uprizorili eno in jo s svojim medijskim strojem reklami
rali do onemoglosti. Upam, da je bila iskrena. A iz poročanja in drže
utemeljeno dvomim, da je bilo tako. Tudi sam sem pripravljen zanje
maševati. Ampak ali bodo prenesli pridigo?
Še preden so nastali domobranci, so se terorizirani ljudje zbirali v
vaške stražarje. Tudi oni so bili katoličani. Poslušali so glas voditeljev,
da je v OF skrita prevara. Svojo željo po svobodi so modro uravnavali
in v potrpežljivosti in skrbi za življenja in tudi premoženje so hoteli
počakati na pravi trenutek. Potrpežljivost pa se navzven mnogokrat
kaže v sličnosti z brezdelnostjo. Poslušali so tudi Cerkev, ki še danes
pravi in uči, da se ne smemo podajati v boj za dobro v koaliciji z zlom.
Katoličan nima kaj delati z brezbožnim, posebno, ko ta uradno razglasi
svoj voditeljski monopol. Slovenski katoličani so namreč pred in med
vojno bili večinska in vodilna politična sila na Slovenskem, KPS pa skupek
dobro organiziranih (okoli 200!) fanatikov in zločincev, ki v našem
družbenem in političnem življenju niso imeli pomembnejše vloge.
Zakaj bi torej katoličani in drugi demokrati svoje delovanje podrejali
taki manjšini, ki je prinesla v naš narod politični umor kot sredstvo
“argumetiranja”? Za kaj takega tedaj ni bilo razloga in ga tudi sedaj
ne bi smelo biti, čeprav smo katoličani postali v zadnjih sedemdesetih
letih preganjanja in zatiranja družbena skupina, ki se jo sme po mili
volji preganjati, zatirati in diskriminirati. Že sedem desetletij smo in
ostajamo priročen notranji sovražnik.
Zločinskost partijskih vojakov je bila takrat torej tako velika, da so
mimo in proti volji demokratičnega političnega vodstva nastale vaške
straže. Bile so dovolj učinkovite, da so ustavile komunistični teror do
razpada Italije, ki ga je omogočilo nekajmesečno brezvladje in ki je
Slovencem prineslo toliko rdečega gorja. Iz pepela teh žrtev so konec
leta 1943 kot feniks vstali domobranci. Ne več omejeni na ozemlje,
ampak z udarnimi bataljoni, ki so postali strah in trepet partizanskih
enot. Slovenija je lažje zadihala.
Kdor se bori za zakonitost, za nekaj reda in miru, za pravico do
življenja in premoženja, se bori podnevi, se bori v okviru civiliziranega
sveta. S stisnjeno pestjo, v spoznanju, da so jih partijci pahnili v sode
lovanje z okupatorjem, ki ga niso hoteli, so sprejeli orožje in podporo
od le-teh. Nič ni zločinskega v tem sodelovanju, čeprav prav to partijska
propaganda do onemoglosti ponavlja. Takrat je bilo potrebno, edino
možno in nujno. Sodelovanje z okupatorjem je bilo tudi znotraj vseh
mednarodnih konvencij. Celo domobranska prisega je bila izsiljena in so
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jo fantje morali izreči, ker bi sicer partizanom prepustili svoje družine,
svoje domove, svoj narod in svojo prihodnost. Žal. Tako je bilo. Po 75
letih razumem njihovo stisko, spoštujem njihovo odločitev in cenim
njihovo žrtev. Na tej žrtvi smo obstali (mislim, da ni slučajno, da smo
junija razglasili svojo samostojnost in jo obranili proti vojski z rdečo
zvezdo – JLA, uradni naslednici partizanov). Ti fantje niso zatajili svoje
vere, niso izdali svojega naroda, umrli so za svoje ideale, ki so tudi ideali
Cerkve: vera, življenje, svoboda, mir … Umirali so z rožnim vencem v
rokah, ko so jih bratje po rodu, tujci po miselnosti morili v Hudi jami,
Kočevskem Rogu, Teharjah in na 600 drugih mestih po Sloveniji. Prav
po rožnih vencih prepoznavamo danes kje so Slovenci morili Slovenca.
Ateist katoličana. Internacionalist narodnjaka. Zato so naši mučenci,
kakor so mučenci vsi neznani partizani, ki so jih v gozdu pomorili, ker
so bili kljub vsemu preveč katoliški, preveč pošteni, resnicoljubni in
svobodoljubi, da bi se prodali zločinski ideologiji.
Da, za Cerkev ni razlik. Vsi krščeni so njeni otroci, a kaj so naredili
eni in drugi iz svojega krsta? K svojim slavnim mučencem se zatekamo
po pomoč in priprošnjo. Za krvnike in rablje molimo, za grehe našega
naroda zadoščujemo. Premalo, a vendar.
Cerkev v tej večno trajajoči revoluciji, ki ji kljub zmagi ne uspe iz
brisati dedičev večne Slovenije iz obličja zemlje, ni stranka v postopku,
saj ni politična ustanova ali stranka. Še vedno spreminjajo naš narodni
značaj, kvarijo vse, kar je slovensko, potujčujejo tako ali drugače in
vendar smo še tu. Hočemo živeti! Umiramo in padamo premagani v tem
zemeljskem boju za mati, domovino in Boga in od mrtvih vstajamo in
vedno znova sporočamo: »Nad nami nimate več oblasti«. Odrekamo jo
vam in vas izzivamo z resnico in pravico.
Pa še nekaj. Če je res, da partizani niso bili komunisti kakor pravijo,
ko zmanjkajo še zadnji očitki, ampak katoličani, potem pričakujem, da

se iz vseh partizanskih spomenikov umakne rdeča zvezda. Znamenje
vere je križ in ne zvezda in ta naj krasi njihov spomin. Ali pa je morda
rdeča zvezda znamenje njihove nove (partijske) vere? Če je tako, potem
je prazno govorjenje, da so bili katoličani in “naj Cerkev vendarle nekaj
naredi” …
Kljub vsemu pa je večina partizanov vsaj ob zadnji uri hotela izpričati
svojo vero in smo jih in jih še bomo krščansko pokopali. Sprašujem pa se,
zakaj njihovi prapori na teh pogrebnih slovesnostih ostajajo pred vrati
cerkva? Zakaj ne pospremijo svojega člana, soborca tudi v bogoslužni
prostor? Ali je to zato, ker “Združenje borcev za vrednote NOB” še danes
zanika versko razsežnost teh fantov? Smejo torej biti partizani verni?
Očitno ne. Poznamo zgodbe o tem, da se je ob zadnji uri preprečilo obisk
duhovnika pri umirajočem in onemogočalo cerkven pogreb. Spet in spet
doživljamo, da se eno govori, drugo pa dela. A le po njih delih jih bomo
spoznali in po svojih delih bodo sojeni. In čeprav so mnogi partizani kljub
vsemu ohranili svojo vero, pa je med svojimi soborci niso smeli kazati.
Cerkev pokoplje s svojim obredom in priprošnjo Bogu vsakega, ki to želi.
Samo tistega, ki tega to izrecno zavrne, ne, saj spoštuje njegovo voljo.
Na koncu se spet obrnimo na naše mučence, ki v nebesih, prav pri
oltarju, “kličejo k Bogu po maščevanju” in se skupaj z njimi veselimo
Božjega “maščevanja”, ki je v tem, da sovražniki postanejo prijatelji.
Kajti Bog noče smrti grešnikov, ampak da se spreobrnemo in živimo.
Vsakega partizana, ki je obžaloval vse zlo, ki ga je v svojem služenju
KPS naredil in se vrnil v svoj narod in se oklenil svoje vere, se veselimo
in z njim praznujemo, ker bo smel vstopiti v občestvo svetih v nebesih.
Veselo oznanilo je tudi za največje grešnike učinkovito. Samo prositi je
treba in se pokesati svojih grehov.
Da, vsi so bili krščeni. Vsi katoliško vzgojeni. A niso bili vsi Božji.
Amen.

Kot je bilo mimogrede omenjeno že na str. 188 prejšnje številke AM, se je slovesnosti udeležilo kakih 1.600 ljudi, čeprav so mediji to “priredili” na
nekaj sto, pa tega smo že vajeni, saj jim ne gre za resnico, ampak za tisto, kar Hrvatje označujejo s pregovorom “Što se babi htilo, to se babi snilo”. Seveda
so komunistični dediči takoj zagnali vik in krik zaradi tega spomenika in verjetno je to bil vsaj eden od vzrokov, če ne že glavni, da je RTV Slovenija
uvrstila na svoj prvi program v sredo, 23. aprila, okroglo mizo (to pot je bila res okrogla) o tem spomeniku. Že po tem, kako so bili povabljeni sogovorniki nameščeni za mizo, je jasno, da je šlo za nasprotna “tabora”. Enega je sta predstavljala tajnik Zveze borcev Mitja Klavora in profesor zgodovine dr.
Božo Repe, drugega pa predsednik Nove Slovenske zaveze Peter Sušnik in zgodovinar dr. France Dolinar. Predmet razprave naj bi bila sprava, seveda
v luči novega spomenika v Grahovem. Če je voditeljica pogovora res imela namen osvetliti vprašanje sprave, ji to vsekakor ni uspelo. Če pustimo ob
strani nekam čudne poskuse dr. Repeta, da bi komunizem izločil iz družbe fašizma in nacizma kot totalitarnih režimov (čeprav je resolucija Evropskega
parlamenta popolnoma jasna), pa da je Tito bil državni poglavar in spoštovan politik, ne pa zločinec, je vsa stvar izzvenela v nekakšno dokazovanje, da
je ta spomenik odveč, da je to netenje in oživljanje starih sporov in podobno. Zanimiv je Klavorov očitek, da je bil spomenik postavljen brez potrebnih
dovoljenj, čeprav ni povedal, katerih (Zveze borcev seveda res niso prosili za dovoljenje), pa da domobrancem ne gre naziv Narodna vojska (čeprav je
bil ta naziv v veljavi že leta 1943), pa da pri partizanskem gibanju ni šlo za revolucijo (seveda je preslišal pripombo, da je partija razglasila za izdajalca
vsakogar, ki bi se boril proti okupatorju neodvisno od nje), pa da je šlo za kolaborantstvo z okupatorjem, čeprav je bilo kolaborantstvo v tem, da so od
okupatorja dobili orožje, da bi branili svoje imetje in življenja pred komunističnim ropanjem in pomori. Ob omembi komunističnega pobijanja vidnih
Slovencev še preden je bila ustanovljena sploh kakšna Vaška straža, je hitro speljal nit pogovora drugam. Skratka: oba “protispomeniška” zastopnika
sta popolnoma jasno pokazala, da ni prav nobene pripravljenosti odstopiti od njihove “resnice”, ki je v veljavi že ves čas po vojski.
Iz tega je jasno, da na kako spravo sploh ni mogoče niti pomisliti. Očitno je, da se je 8. julija 1990 takratni predsednik Kučan udeležil spravne slovesnosti v Kočevskem rogu s figo v žepu. In prav tako je očitno, da je laž nesmrtna duša tudi današnjega komunizma. Zato dajem prav komentatorju,
ki je zapisal: »Utihnite tisti, ki ste se obrnili proti lastnemu narodu in ga v imenu rdeče zvezde pobijali! Vi ste pravi izdajalci naroda, saj ste proti kulturi
slovenskega rodu, saj ste internacionalisti.«
Utihnili bodo pod zemljo. Šele takrat bi bila možna sprava, pa ne bo več potrebna. Spomenik bo pa stal v trajen spomin.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
SESTRA DOLORES
Ker sem nameraval iz Genove v Spezio z jutranjim
vlakom, sem že navsegodaj čakal pred Annunziato,
kdaj se bodo cerkvena vrata odprla. Bila je velikonočna nedelja, toda o kakem velikonočnem razpoloženju ni bilo v mestu ne duha ne sluha. Čeprav
se je bilo že popolnoma zdanilo, so ceste in ulice še
vedno zevale prazne in dolgočasne. Le tu in tam je
drsal kak ponočnjak prihuljeno domov, sicer je še
vse mesto spalo globoko spanje pravičnega.
Okolica je bila pa že zbujena in trg pred cerkvijo
se je začel polagoma polniti s prodajalci, ki so pa še
dolgo morali čakati na kupovalce. Tam doli na jugu
pod vročim soncem je pač navada, da hodijo zgodaj
v jutru spat in vstajajo pozno dopoldne.
Debelo uro sem že hodil pred cerkvijo “gor in dol”
kakor “graničar” ter zastonj prisluškoval pri vratih,
če se jim kdo bliža z odrešilnim ključem. Skušal sem
se že sprijazniti z mislijo, da bom moral v Spezii ob
poldvanajstih maševati, ko slednjič vendarle nekaj
zaškrtne v ključavnici. Toliko da nisem podrl vratarja,
ki se ni mogel načuditi, da pride “že” ob šestih “un
prete” (mašnik) z zahtevo, da hoče takoj maševati.
Ob začetku maše sva bila s strežnikom še sama,
proti koncu se je pa le nabralo za kako pest ljudi, ki
so čakali na “zgodnjo” službo božjo, ki se je pričela
ob – sedmih.
Ko pridem po opravilu pred glavna vrata, zagledam tam redovnico, ki je v moje veliko začudenje
očividno čakala name.
»Hvaljen Jezus! Kajne, da se vi gospod katehet
Mlakar?«
»Da, sem, pa kako …?
»Kajne, čudite se, da vas tako daleč od doma kdo
pozna in pozdravi? Ali se me prav nič ne spominjate?
Saj sem bila vendar vaša učenka.«
»Oprostite, prosim, pa se res ne spomnim, da bi
bili kdaj k meni v šolo hodili.«
»Vidim, da vam moram pomagati. Jaz sem, ozirom sem bila – Fedora.«
Sedaj sem se pa spomnil …
Prišla je k meni v šesti razred. Táko imam še ved
no v spominu. Bila je precej velike in vitke postave,
bujne črne lase je nosila spletene v kito, ki ji je segala
čez pas, njene velike črne oči mandeljnove oblike
so se mi pa zdele podobne globokemu tolmunu, o
katerem ne veš, kaj se mu skriva na dnu. Skoraj
do binkošti sva si ostala tuja, kakor sva si bila prvi
dan, ko se je zglasila pri katedru.
Sedela je v klopi mirno, nekam vase zatopljena,
in nikdar je nisem videl, da bi šepetala s kako součenko ali se skušala na kak drug način zabavati. Še
celo takrat se je držala otožno, kadar je po vsem
razredu zavladal vesel smeh. Gledala je žalostno po
svojih součenkah, kakor bi ji bilo hudo, da tudi ona
ne more biti vesela. Včasih se je zamislila. Opazil
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sem, da gleda v klop ali pa skozi okno ter je s svojimi mislimi nekje drugje kakor pri predmetu. Pa je
nisem opominjal. Slutil sem, da se za njenim bledim
otožnim obrazom skriva velika bolestna skrivnost.
Druge deklice so imele navado, da so po zadnji
uri med pospravljanjem prihajale h katedru z raznimi
željami in “bolečinami”. Fedore ni bilo nikdar blizu.
Pospravila je svoje reči, potem pa mirno čakala, kdaj
bom dal znamenje za odhod. Do součenk je bila
vedno vljudna in prijazna, dasi ni veliko govorila z
njimi. Sploh se je v vsem njenem obnašanju poznala
skrbna domača vzgoja.
Včasih sem že hotel stopiti k nji ter jo vprašati,
zakaj je vedno tako otožna, pa sem vselej opustil to
namero. Skušnja me namreč uči, da ni dobro dregati
v rano, če je ranjenec sam ne odkrije.
Nekega dne sem jo srečal po šoli na hodniku.
Ozrla se je okrog, kakor bi se hotela prepričati, da
je ne bo nihče drug slišal, nato pa je stopila k meni.
»Prosim, gospod katehet, rada bi …«
Tu pa so ji začele ustnice drhteti od pritajenega
joka. Nato se je sunkoma obrnila ter odhitela po
stopnicah.
Naslednje popoldne sem imel v šestem razredu
pouk. Med razlago sem se ozrl v drugo klop, kjer
je sedela Fedora mirno kakor vedno. Zrla je zamiš
ljeno predse in zdela se mi je še bolj otožna kakor
navadno. Kakor bi bila čutila moj pogled, je vdignila
glavo ter me pogledala, to pa tako žalostno, kakor
bi hotela reči: »Saj bi se rada zaupala, pa se ne
morem. Preveč me je sram …«
Jaz sem potrpežljivo čakal – in nekega dne je res
izbruhnilo iz nje kakor iz ognjenika …
Četrto božjo zapoved vedno rad razlagam, ker so
otroci navadno takrat zelo pazljivi in mirni. Na njihovih
obrazih se kar vidi, da mislijo na svoje dobre starše
z ljubeznijo in hvaležnostjo, seveda ne na vseh. Na
nekaterih sem včasih opazil nekak izraz mržnje in
upornosti. Vsi otroci pač nimajo ljubečih in skrbnih
staršev. Toda tako strastnega izbruha sovraštva do
očeta, kakor sem ga videl in slišal tisti dan, ko sem v
šestem razredu polagal otrokom na srce, naj starše
spoštujejo in ljubijo, nisem doživel ne prej ne slej.
Deklice so me pazljivo poslušale, ko sem jim
govoril o ljubezni do očeta. V sobi je vladal nekak
svečan mir, kakor bi bili v cerkvi. Naenkrat plane
Fedora kvišku in zakliče:
»Jaz ne morem očeta spoštovati in ljubiti, ne,
nikakor ne! Zaničujem in sovražim ga. Najrajši bi
ga ubila, da, ubila.«
Stala je v klopi ravno kakor sveča, stiskala pesti
in oči so se ji kar bliskale od jeze, ko je te besede
bruhala iz sebe. Takoj nato je pa pogledala okrog in
kakor bi se bila šele sedaj zavedela, kaj je govorila,
je zajokala na ves glas in odhitela iz razreda.
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Vsi smo bili nekam poparjeni. Otroci so me skoraj
boječe gledali, kaj bom storil. Naredil sem, kar je bilo
najboljše, kakor se je pozneje izkazalo. Nadaljeval
sem z razlago mirno, pa samo na videz, kajti moje
misli so bile pri ubogi Fedori. Po sklepu ure sem
naročil deklicam, naj ne pravijo nikomur, kaj se je
zgodilo. Nato sem jih peljal v vežo in izpustil domov.
Fedore nisem nikjer videl. Zato sem šel nazaj v
razred in čakal, kdaj bo prišla po svoje stvari.
In res je prišla, ko se je bila šola popolnoma izpraznila. Gotovo ni hotela nikogar srečati in je mislila,
da je tudi njen razred prazen.
Ko me je zagledala, se je zdrznila ter se je že obrnila, da bi zbežala iz sobe. V trenutku se je pa premislila.
»Prosim, gospod katehet, oprostite, da sem se
tako daleč spozabila. Toda, če bi vi vedeli …«
Tu jo je prevzelo. Zgrudila se je v bližnjo klop ter
začela krčevito jokati.
»Fedora, le izjokaj se, potem mi boš pa povedala,
kaj ti tako srce teži.«
Toda uboga deklica je zmajala z glavo, vstala ter
začela pospravljati knjige.
»Ne, Fedora, to pot mi ne pojdeš tako. Zakaj
se mi nočeš zaupati? Saj vendar veš, da ti hočem
dobro. Verjemi, da ti bo laže, če mi poveš, kaj trpiš
in zakaj si vedno tako žalostna.«
Tu je začela zopet jokati. Ko se je nekoliko pomirila, je začela …
Dolga je bila njena povest in žalostna, povest o
otroku, ki mora že v nežni mladosti okusiti najhujše
trpljenje …
Fedorina mati je bila edina hči bogatega trgovca
Luzzatta v Trstu. Oče jo je silno ljubil ter ji izpolnil
vsako željo, to tem bolj, ker je izgubila mater že
v zgodnji mladosti. Ko je Marietta izpolnila komaj
osemnajsto leto, so se začeli oglašati snubci. Bogata
nevesta pa še ni mislila na možitev, dokler ni stopil
v njeno življenje – Fedja.
Nekega popoldneva se je peljala po lepi cesti proti
Miramaru. Poskušala je novega konja, ki ga je dobila
od očeta za god. Tu ji priropoče nasproti avto in iskri
vranec se splaši ter se spusti v divji dir. Marietta je
izgubila vso oblast nad podivljano živaljo. Še nekaj
trenutkov, in konj bi skočil s ceste ter potegnil s seboj
voz in prestrašeno dekle. Tu ga zgrabi mlad, krepak
fant za uzdo ter ga ustavi. Vranec ga je sicer nekaj
korakov za seboj vlekel, nato pa je obstal, tresoč
se po vsem telesu.
»Bolje bi bilo za mamo in zame, da bi bila takrat
v morju utonila, kakor da jo je rešil moj oče,« je
rekla Fedora žalostno in zopet so ji prišle solze v oči.
Marietta je takoj naslednji dan predstavila svojega rešitelja Fedjo očetu, in prvi njegov obisk ni bil
zadnji. Tako je prišlo, da se bogata Luzzattova hči
ni več sama vozila proti Miramaru, marveč jo redno
poleg nje sedel Fedja.
Očetu to ni bilo všeč. Želel si je zeta, ki bi za njim
lahko prevzel trgovino. Fedja pa je študiral medicino, a
to bolj po tržaških zakotnih gostilnah, kakor na dunajski univerzi. Zato je skušal Luzzatto pretrgati vezi, ki
so se pletle med mladima, dokler bi se še ne okrepile.
A bilo je že prepozno. Marietta mu je odločno izjavila:
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»Fedja, ali pa nobeden!«
Oče je svojo hčer preveč ljubil, da bi ji ne bil izpolnil njene želje. Zahteval pa je, da se mora Fedja
trgovsko izobraziti, ali dokončati medicinske študije,
to pa še pred poroko.
Mlademu fantu prozaična trgovska znanost ni
bila všeč. Zato je šel rajši na Dunaj na Luzzattove
stroške nadaljevat nikdar započeto delo. Ker ga je pa
tudi Marietta zalagala z denarjem, je lahko študiral
medicino tudi v dražjih nočnih zabaviščih. Tako je “in
dulce jubilo” preživel dvanajst semestrov, dokler ni
prišel do spoznanja, da ne more prenašati duha krvi.
Ker se je tej napaki pridružila še nerodna okolnost,
da mu je tast “in spe” ustavil podporo, je obesil
medicino na kol ter se vrnil v Trst. In zopet sta se z
Marietto vozila po cesti proti Miramaru.
Luzzatto je svoji hčeri prigovarjal, naj pusti Fedjo,
ter ji preskrbel jasne dokaze, da jo goljufa, da pije
in igra, a vse zaman. Marietta si ni dala dopovedati,
tako slepa je bila njena ljubezen.
Dve leti nato je Luzzatto umrl.
»Stari oče je mamo še na smrtni postelji prosil,
naj ne sili v pogubo, in morala mu je obljubiti, da
se ne bo nikdar s Fedjo poročila. Zato je prepričana,
da jo Bog kaznuje, ker je obljubo prelomila, in tako
prenese, da sme papa vse. Jaz bi že ne …«
Ko je to spregovorila, se ji je kar zabliskalo v
temnih očeh.
Marietta se je takoj, ko je nehala žalovati za
očetom, poročila s Fedjo, čeprav je slutila, da je več
ne ljubi. Upala pa je, da si v zakonu zopet pridobi
njegovo srce, pa se je bridko motila. Kazal ji je
vedno očitneje, da jo je vzel samo zaradi denarja.
Slabo razmerje med zakoncema se tudi potem ni
spremenilo, ko se je rodila Fedora.
Nobena reč ni tako draga kakor greh. In tako se
je zgodilo, da je isti dan, ko je pristopila trinajstletna
Fedora prvikrat k svetemu obhajilu, šla staroznana
tvrdka “Luzzatto” v konkurz. Marietta je rešila iz poloma samo še svoj delež, ki ga je imela po materi. Da
bi moža iztrgala njegovemu razuzdanemu in dragemu
življenju, ga je preprosila, da so se izselili. Njenim
prošnjam se je tem laže vdal, ker je bil v denarnih
zadevah skoraj popolnoma od nje odvisen in ker so mu
iz različniih vzrokov postala tla v Trstu precej vroča.
»Gospod katehet, če sva bili z mamo v Trstu v
vicah, sva tu v peklu. Trst je velik, tam se greh lahko
skrije, zato sva o papanu samo slišali, v Ljubljani
ga pa vidiva. Komaj smo bili tukaj kakih štirinajst
dni, sem ga že srečala na ulici v družbi mlade ženske, ki jo je pripeljal s seboj iz Trsta. In kako je bil
z njo prijazen! Mama mu streže kakor sužnja, bere
mu vsako najmanjšo željo z obraza ter kar trepeče
pred njegovim jeznim pogledom. Njemu na ljubo
se je naučila slovenščine, da lahko govori z njim v
njegovem materinem jeziku, meni je dala rusko ime
Fedora, čeprava bi rajši imela, da bi se imenovala po
nji Marietta, stori sploh vse, kar le more, ter bi se za
vso to ljubezen zadovoljila že s prijaznim pogledom,
z dobro besedo. Papa pa … Če na to pomislim, vzkipi
v meni kri in …«
»Fedora, pomiri se …«
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»Gospod katehet, najhujše šele pride. Ko vam
povem, kaj se je sinoči pri nas zgodilo, me ne boste
več obsojali zaradi tistih besedi.
Ura je bila deset in začeli sva z mamo že pripravljati postelje, ko zaslišiva v veži, iz katere se pride
neposredno v stanovanje, papanov glas. Ker ga
navadno nikdar pred drugo po polnoči ni domov, sva
se začudili njegovemu zgodnjemu prihodu. Mama
je takoj šla v prvo sobo, da bi mu postregla, če bi
kaj potreboval.
To pot pa ni prišel sam, marveč je pripeljal s seboj
tisto … tisto žensko. Bil je zelo veselo razpoložen in
razigran.
‘Vidiš, Marietta,’ se je norčeval, ‘nocoj sem pa
priden, kajne, ko sem že doma, pa družbo sem ti
pripeljal. Alo, hitro nama postrezi, kakor se takim
gostom spodobi. No, Mara, stopi bliže!’
Jaz hitim v sobo in zagledam mamo, kako je
slonela ob zidu, vsa prepadena in bleda ko smrt.
Ženska je pa stala med vrati na pragu. Takrat se mi
je kar zavrtelo v glavi in zakadila sem se vanjo ter
jo pahnila iz sobe. Papa skoči za njo in jo pripelje
nazaj. Nato plane name, me potisne na kolena ter
me toliko časa pretepa, dokler nisem tiste ženske
odpuščanja prosila. Pa bi je ne bila, če bi ne bila
mama preprosila. Bala se je zame, da bi me ne bil
papa ubil. Iztrgala me je iz njegovih rok ter me peljala v spalnico. Papa je pa takoj prišel ponjo in jo
prisilil, da jima je skuhala čaj in stregla.
Slednjič je bilo mami le preveč. Prišla je v spalnico, se vrgla na tla ter si v obupu ruvala lase. Iz sosednje sobe se je pa slišal smeh in trkanje s kozarci.
Povejte mi, gospod katehet, ali sem dolžna takega
očeta spoštovati in ljubiti? Ali bi ga vi ljubili, če bi
bili na mojem mestu?«
Govorila je s takim ogorčenjem, da se ji je glas
kar tresel. Ne da bi bila čakala na moj odgovor, je
nadaljevala nekoliko mirneje.
»Odkar sem spoznala, kakšno razmerje vlada
med mamo in papanom, nisem bila nikdar več od
srca vesela. Vi si ne morete misliti, koliko trpim, ko
vidim, da ga mama še vedno ljubi, medtem ko nima
papa zanjo drugega kakor preziranje in zaničevanje.
Zato sem kar vzkipela, ko ste nam rekli, da moramo
očeta ljubiti, in tako so prišle tiste besede, ki jih
sedaj obžalujem.
Ko sem se zavedela, kaj sem rekla, me ni več
strpelo v razredu. Morala sem ven. Nekaj časa sem
hodila pred šolo, potem sem šla v cerkev, pa nisem
mogla moliti …
Ali me še obsojate, ker sem rekla, da sovražim
očeta, da bi ga …«
»Ne, Fedora, ne obsojam te. Tudi prej te nisem
obsodil, ko si izrekla tiste zle besede.«
»Povejte mi, ali sem res dolžna očeta ljubiti, ko
ga pa ne morem? Zakaj je Bog dal tako zapoved, ki
je ne moremo izpolnjevati?«
»Bog nam nikdar ne zapove kaj takega, česar ne
moremo izpolniti. Poslušaj, Fedora! Ali želiš, da bi
bil tvoj oče dober z mamo in s teboj, da bi pošteno
živel?«
»Seveda bi rada videla, pa še kako!«
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»Ali bi mu potem vse odpustila, kar je mami in
tebi hudega prizadel, in ga skušala ljubiti?«
»Oh, gospod katehet, vse bi zanj storila, že zato,
ker bi bila mama tako srečna, če bi bil papa vsaj
nekoliko z njo prijazen.«
»Fedora, potem pa moraš zanj moliti, da bi mu
Bog dal milost spreobrnjenja. Ali hočeš to storiti?«
»Da, obljubim vam, da bom zanj molila. Da bi
me Bog uslišal!«
»Vidiš, Fedora, ti želiš očetu najboljše, kar mu
sploh moreš želeti, namreč, da bi se spreobrnil, ter
si pripravljena v ta namen tudi moliti. To je pa prav
ljubezen, ki jo Bog zapoveduje. No, ali si se sedaj
kaj potolažila?«
»Nekoliko že,« je rekla s še vedno žalostnim
glasom ter začela pospravljati svoje reči. Nato sva
odšla skupaj po hodniku. Vrh stopnic se je ustavila
in spoznal sem, da ima še nekaj na srcu.
»No, Fedora, kaj bi še rada?«
»Bojim se, da bi gospodična Zemme ne zvedela,
kaj sem med veroukom storila.«
»Tega se ti ni treba bati. Jaz ji ne bom povedal,
tvojim součenkam sem pa tudi naročil, da ne smejo
o tem črhniti niti besede.«
»Hvala lepa! Sedaj se vam pa moram še nekaj
obtožiti. Po zadnji šolski spovedi nisem bila pri obhajilu.«
»Fedora, to je zadeva tvoje vesti. Saj veš, da
nikdar ne vprašam nobene učenke, zakaj ni šla k
svetemu obhajilu.«
»Prosim, gospod katehet, da vam povem, ker ne
vem, kaj bi storila. Pri spovedi nisem dobila odveze,
ker sem rekla, da papana sovražim, in nisem hotela
obljubiti, da ga bom ljubila. Kaj naj sedaj storim?«
»Kje si pa bila pri spovedi?«
»Pri Placidu.«
»Dobro, idi k njemu ter mu povej, zakaj te ni
zadnjič odvezal in da sedaj očeta tako ljubiš, da mu
želiš dobro in zanj moliš. Pa bo vse v redu.«
»Ali mu moram tudi povedati, kaj sem danes v
šoli rekla?«
»Ni treba. Pater Placid bi te ne razumel. Vsega
tega mu pa tudi ne moreš povedati, kar si meni zaupala. Sicer si pa tiste besede izgovorila brez vsakega
preudarka in v naglici. Morebiti ti jih Bog, ki vidi v
tvoje srce, ni prav nič zameril.«
»Najlepša hvala, gospod katehet! In … in, če bi
potrebovala kak nasvet …?
»Prideš lahko vselej k meni ponj.«
Pred šolo sva se ločila. Odšla je s počasnimi koraki, kakor hodijo navadno ljudje, ki sta jim skrb in
trpljenje vsakdanji kruh.
Dober teden pozneje sem dobil nepričakovan
obisk. Prišla je k meni Fedora s svojo materjo. Gospa
je bila majhna in drobna, zgodaj postarana, sploh
pristna Italijanka. S hčerjo je imela skupno samo
črne oči in lase. Na njenem obrazu so se dobro
poznali sledovi duševnega trpljenja. Govorila je še
precej dobro slovensko, čeprav se ji je takoj na prvih
besedah poznalo, da je Tržačanka.
Najprej se mi je zahvalila, da sem Fedoro tako
lepo poučil, potem je pa začela hvaliti svojega Fedjo.
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V njenih očej je bil najboljši človek, “hudobni ljudje,
zlasti pa ženske, ki so vse vanj zaljubljene, ga pa
zapeljujejo”. Slednjič me je prosila, naj poučim njenega moža o dolžnosti do njegove družine.
»Toda,« sem začel in končal, ker je gospa Marietta
takoj segla po robec in začela jokati.
»Oh, gospod katehet, vi boste gotovo mojega
moža …«
Kaj bom njenega moža, je pa izginilo v robcu, ki je
bil kmalu tako moker, da je morala Fedora priskočiti
s svojim na pomoč.
Moj Bog, jaz sem bil prav tisti, ki bi tega ciničnega brezverca in samopašnika spravil na pravo pot!
Gospa Marietta bi se z istim uspehom lahko obrnila
na gospoda Valentina Vodnika tam na cvetličnem
trgu. On bi prav gotovo nič manj ne opravil kakor
jaz. Pa kaj sem hotel, ko sem se bal, da bi se gospa
v solah ne utopila, in me je Fedora s svojimi velikimi
očmi tako proseče gledala?
Nekaj dni potem sem šel po danih navodilih v
kavarno “Slon” (prvikrat in zadnjikrat v svojem živ
ljenju), kamor je zahajal Fedorin oče. In res sem ga
našel v kotu za mizo, zatopljenega v Prešo. Spoznal
sem ga po sliki, ki mi jo je pokazala gospa Marietta.
Bil je lep, postaven mož, popolnoma Fedora v moški
izdaji. Stopil sem k mizi, vprašal za dovoljenje ter
prisedel. Takoj sem spoznal, da mu moj prihod ni
bil všeč. Najbrž je pričakoval svojo Dulcinejo. Ko je
izginil natakar, ki mi je prinesel kapucinca, sem začel
bojevati svoj boj, seveda “brez upa zmage”.
Česa pač ne store ženske solze in lepe proseče
oči! Mene so spravile v blamažo, na katero še danes
nerad mislim.
Pravijo, da se do src staršev najlaže pride po
otrocih, in to pot sem tudi jaz ubral. Komaj je pa
gospod Fedja zvedel, da ima Fedorinega kateheta
pred seboj ter spoznal njegovo namero, je skočil
kvišku, kakor bi ga bil gad pičil. Jaz potem sploh
nisem prišel več do besede. Povedal mi je, da nimam
nikake pravice, vtikati se v zakonske zadeve, ter mi
je to resnico osvetlil od raznih strani. Pri tem seveda
ni manjkalo s pestrimi pridevniki ozaljšanih “farjev”
ter znanih importiranih laških kletvic, s katerimi je
bil zelo radodaren. Jaz sem se samo tega zavedal da
igram silno klavrno vlogo, ter nisem drugega želel,
kakor da bi kolikor mogoče hitro izginil iz kavarne,
zlasti še, ker so se začeli gostje ozirati v kot, kjer
sem jaz Fedorinega očeta “spreobračal”. Moj poraz
je bil hujši, kakor sem pričakoval.
Naenkrat prekine gospod Fedja svojo filipiko
ter hiti k vhodu, skozi katerega je pravkar vstopila
mlada, po najnovejši modi oblečena dama. Prime jo
pod pazduho in pripelje k meni.
»Gospod katehet, to je moja Mara. Poglejte jo
dobro! Mislim, da bi tudi vam ne bilo težko izbirati
med njo in med gospo, ki vas je sem poslala.«
Tisti dan sem šel domov čez Rožnik, po Večni
potei in skozi Koseze, a se še nisem mogel znebiti
neprijetnega občutka, ki sem ga dobil pri Slonu,
čeprav sem naročil samo – kapucinec.
Na binkoštni torek sem srečal Fedoro v Stritarjevi
ulici. Šla je po zdravila v lekarno. Ko me je zagledala,

je prihitela k meni kar čez ulico, to pa s tako veselim
obrazom, kakor ga pri nji še nikdar nisem videl.
»Kajne, da ste govorili s papanom?«
»Sem, pa …«
»Vidite, da je pomagalo. Mama je pred prazniki
zbolela in papa je tako ljubeniv z njo kakor še nikdar
ne. Sam je šel po zdravnika in včasih sedi celo uro pri
njeni postelji. Mama je navzlic bolezni kar oživela.«
Meni je bilo, kakor bi bil z neba padel. “Spreobrnjenje” gospoda Fedje mi je bila uganka, katere
si nisem znal razložiti. Rešila mi jo je šele sestra
Dolores tam v Genovi pred Annunziato.
Ob koncu leta mi je Fedora veselo pripovedovala,
da se je mami obrnilo na bolje, da je papa še vedno z
njima dober in da ju bo peljal v Opatijo na počitnice.
Tudi jaz sem po sklepni maši stresel z nog ljubljanski prah ter se šel “odpočit” na tirolske ledenike.
Ko sem se tam zadosti nagrel, namrazil in namočil,
sem se vrnil na Breznico, kjer sem ob tistih časih
preživljal večji del svoje prostosti. Tu me je čakalo
Fedorino pismo. Sporočila mi je materino smrt.
»Edino to me tolaži,« mi je pisala med drugim,
»da je bila mama zadnje tedne tako srečna, kakor
že dolgo ne. Papa je bil vedno krog nje, kadar ni bil
zadržan, ter ji je izpolnil vsako željo.«
To je bilo prvo in zadnje pismo, ki sem ga dobil
od Fedore. Zakaj mi ni več pisala, mi je povedala
v Genovi. Sramovala se je, ker se je dala od očeta
tako grdo voditi za nos.
Vse “spreobrnjenje” je bilo preračunano in nič
drugega kot gola hinavščina. Gospod Fedja je zvedel
od zdravnika, da se bo bolezen gospe Mariette neizogibno končala s smrtjo. Zato je volk oblekel ovčjo
kožo. In res je preslepil lahkoverno gospo Marietto
s svojim hinavskim vedenjem, da mu je pred smrtjo izročila vse dragulje in ves denar, kar ga ji je še
ostalo. Po materini smrti je šla Fedora v Trst, njen
oče se je pa civilno poročil s svojo Maro. Gospod
Fedja je sporočil ta “veseli” dogodek svoji hčerki ter
ji obenem svetoval, naj kar ostane pri teti, da ne bo
srečnega para v njegovih medenih tednih motila.
»Očeta sem potem samo še enkrat videla,« mi
je pripovedovala sestra Dolores. »Kar je dobil po
mami, je hitro pognal, potem je bilo pa tudi ljubezni
konec. Kakor nekoč mama za njim, tako je potem on
drsal po kolenih za tisto žensko ter jo prosil prijazne
besede, pa je ni dobil. Odpeljala se je v Trst, on pa z
zadnjimi kronami za njo. Iskal jo je po mestu, dokler
je ni našel v neki nočni kavarni sredi vesele družbe.
Naredil ji je škandal pa so ga vrgli na cesto, kjer ga
je pobral stražnik.
Potem se je več mesecev okrog potikal ter sled
njič prišel k nam. Bil je tako zanemarjen, da sem
ga komaj spoznala. Da smo se ga znebili, mu je
teta kupila vozni listek za Ameriko. Od takrat nisem
nikdar več slišala o njem. Zanj pa še vedno molim.
»Kaj vas je pa nagnilo, da ste stopili v samostan?«
»Zbežala sem sama pred seboj vanj,« se je nasmejala sestra Dolores.
»Sama pred seboj?«
»Da, pa zares. Jaz bi prav tako ljubila kakor
mama, pa bi ne bila tako pasivna, kakor ona. Če bi
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2014
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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prišla na to, da me mož goljufa, bi ga najbrž ubila.
Da bi sebe in druge obvarovala nesreče, sem šla
rajši v samostan.«
»Pa ste našli v njem srečo in zadovoljnost?«
»Našla sem v njem mir, v tem je pa vse zapopadeno. Z Bogom, gospod katehet, pa spomnnite se

včasih v molitvi – Fedore!«
Na pragu mi je še enkrat pomignila z roko v slovo,
potem je izginila v cerkvi.
Ko sem šel zamišljen na kolodvor, sem se spomnil,
da je nisem vprašal, kakšno je njeno redovniško ime.
Zato sem ga ji dal sam. “Sestra Dolores!”

† VILI ČEKUTA

V Domu Lipa v Torontu se je 3. maja letos v 99.
letu starosti poslovil arhitekt Vili Čekuta. Bil je dejaven sodelavec našega mesečnika Ave Maria, saj
so izpod njegovih spretnih rok izšle naslovne strani
za letnike 1959–1962, 1965–1968 ter 1986, 1988
in 1989, kot tudi naslovnice Ave Maria Koledarjev.
Rajni arhitekt je bil rojen 17. septembra 1915 v
Trstu. Družina se je kmalu preselila v Maribor, kjer
je Vili preživel svoja otroška in mladostna leta in
odslužil svojo vojaško obveznost odslužil kot oficirski
pripravnik. Na ljubljanski univerzi je diplomiral iz
arhitekture ter bil nato nekaj let zaposlen na ljubljanskem magistratu. Pridružil se je tudi amaterskemu

DAROVI

ZA SVETE MAŠE: $300: V. Martincic; $170: S. Vidmar; $120:
A. Bucik; CAD55: J. Nosan; $50: R. Kozuk; $40: M. Stefancic;
$30: M. Tominc, dr. V. Mersol, I. Matic; $20: M. Virant.
ZA CERKEV: $240: V. Martincic; $100: J. Tegel; $20: dr. V.
Mersol; CAD20: J. Nosan; $10: S. Vidmar.
ZA SAMOSTAN: $240: V. Martincic; $20: M. Virant, S. Vidmar.

ZA LUČKE: $10: V. Martincic, I. Matic; $6: M. Stefancic; CAD5
J. Nosan.
ZA MISIJONE: $20 S. Vidmar; CAD20: J. Nosan; $10: M. Virant.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: V. Martincic; $10: M. Virant;
CAD10: J. Nosan.
DAR LISTU AM: $200: J. Tegel; $100: V. Martincic; $50: A.
Sega; $40: M. Tominc; $20: dr. V. Mersol, R.  Kozuk; $10: M.
Stefancic, M. Virant, I. Matic, F. Cerar.
OB 25-LETNICI DIAKONSKAGA POSVEČENJA DR. JANEZA
VIDMARJA SO DAROVALI:
ZA MESEČNIK “AVE MARIA”:
$250: J.&E. Nickl; $200: K.&M. Zorjan; $150: S.&I. Vidmar;
$120: G.&M. Densa; $100: M.&A. Hozjan, M.&O. Kolody, E.&H.
Lallo, S.&I. Markun, F.&M: Martincic, A. Nowak, B.&M. Rozman,

gledališču Rokodelski oder. Leta 1943 se je poročil.
Med vojsko se je kot častnik pridružil domobrancem.
Leta 1945 se je umaknil najprej v Gorico, nato v Trst,
kjer je poučeval na gimnaziji matematiko, zgodovino
umetnosti in risanje.
Leta 1955 se je odselil v Kanado in je dobil zaposlitev na ministrstvu države Ontario v oddelku
za javna dela, kjer je pripravljal načrte za državne
zgradbe. V pokoj je odšel leta 1980. Vseskozi je bil
dejaven član slovenske skupnosti v Torontu in je
svoje darove ter talente dobro izkoristil v korist vseh.
Do smrti je bil reden naročnik mesečnika Ave Maria.
Naj v miru počiva!

MAJA 2014
V.&M. Zupancic, J.&A. Zupancic; $50: I.&I. Buh, M.&V. Isabella,
K.&R. Krampac, V.&F. Lavrisa, F.&R. Markun, A. Mikec, B. Oplanic, F.&N. Puc, N.&I. Rebrica, T.&D. Rous, B.&M. Ruda, F.&L. Sedlasek, M.&M. Sever, H.&S. Simrayh, I.&R. Tkalec, F.&M. Stariha, M.&S. Vidmar, S.&I: Vuksinic, M.&I. Zerdin; $30: A. Debevc,
A.&J. Gombac, Z.&M. Jozsa, M. Kucic, M. Rigler, D.&M. Velkavrh, J.&S. Vucko, T.&Z. Zizek, V.&J. Zudic; $25: M. Breszach, T.
Glavac, E.&S. Gliebe, S.&O. Kastelic, W. Kocinec, C. Leskovar,
N. Lodewyck, J. Majcan, M.&M. Pecharich, D.&S. Samsa, T.&J.
Valent; $20: O.&G. Doerk, J. Horvat, S. Intihar, F. Magdic, O.
Skafar; $15: R. Kacic, A.  Lenassi, I. Smid, D. Spelich.
ZA SVS $100: J. Cherway.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!
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