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RÁDUHA je 2.062 metrov visoka gora v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp, od osrednje skupine ločena z 
globoko sotesko Savinje med Lučami in Solčavo. Njeno vršno podolgovato sleme poteka in se zložno dviguje v smeri 
severovzhod – jugozahod, iznad katerega se dvigujejo posamezni vrhovi, od najnižjega Jelovca (1.845 m), srednjega 
Laneža (1.925 m), do visoke Male Ráduhe (2.029 m) in najvišjega vrha Velike Ráduhe (2.062 m). Od tu se nam odpre 
lep razgled na najvišje vrhove Kamniško Savinjskih Alp ter Olševo, Peco, Uršljo goro, Travnik in Komen, Golte ter na 
večino vrhov nad osrednjim delom reke Savinje. Jugovzhodno pobočje Ráduhe je sicer strmo, toda pokrito s travo 
in nizkim ruševjem, zložnejši srednji del je pokrit z redkim macesnovim gozdom. V tem delu pa ležijo tudi planine 
Arta, Javorje, Kal in Loka; na slednji stoji planinska postojanka Koča na Loki (1.534 m). V zahodnem delu pobočja leži 
na višini 1.500 m Snežna jama, najviše ležeča slovenska turistična jama. Niže prevladuje smrekov gozd. Zahodna in 
severna stran gore sta skalnati in padata prek ostenja na gozdnato uravnavo nad Savinjo oziroma planini Javorje in 
Grohat, na kateri stoji Koča na Grohatu (1.460 m). Nedaleč od nje je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji – Bukovnik (1.327 
m). Je izletniška kmetija, ki jo med poletnimi in zgodnjimi jesenskimi meseci obišče največ pohodnikov. Takrat je tudi 
dostopna z avtom, ko jo pa pozimi zamete globok sneg, ostane čisto osamljena. Vsekakor življenje in delo njej ni lahko.

AVGUST ima kar nekaj Marijinih praznikov in spominov. Začenjamo ga s porciunkulo (2.), ki je spomin posvetitve 
bazilike sv. Marije Angelske v Assisiju. Za staro kapelico, ki je pod kupolo bazilike, je sv. Frančišek pri papežu izprosil 
popolni odpustek, ki ga je zdaj mogoče pod običajnimi pogoji prejeti v vseh frančiškanskih in župnijskih cerkvah. 
Naslednji Marijin spomin je obletnica posvetitve bazilike Marije Snežne (S. Maria Maggiore) v Rimu (5.). Glavni Marijin 
praznik je veliki šmaren ali Marijino vnebovzetje (15.). Velikemu šmarnu sledi spomin Marije Kraljice (22.). Drugi 
godovi: škof in cerkveni učitelj Alfonz Ligvorij (1.); arški župnik Janez Marija Vianney (4.); Jezusova spremenitev na gori 
(6.); Frančiškov prijatelj in ustanovitelj reda pridigarjev Dominik (8.); Judinja, univerzitetna profesorica in pozneje 
karmeličanka, nacistična žrtev v Auschwitzu Edith Stein – s. Terezija Benedikta od Križa (9.); diakon in mučenec Lovrenc 
(10.); Frančiškova učenka in ustanoviteljica reda klaris Klara Asiška (11.); poljski minorit in nacistična žrtev v Auschwitzu 
Maksimilijan Kolbe (14.); francoski spokornik Rok in kralj Štefan Ogrski (oba 16.); cistercijan in cerkveni učitelj Bernard 
(20.); papež Pij X. (21.); prva svetnica Južne Amerike Roza iz Lime (23.); apostol Jernej (24.); francoski kralj in tretjerednik 
Ludvik IX. (25.); škof in cerkveni učitelj Avguštin (28,) in njegova mati Monika (27.) ter mučeništvo Janeza Krstnika (29.).
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Vsak stan ima svoje veselje pa tudi svoje trpljenje.
Le dve reči človeka osrečita: zvestoba in zadovoljnost.

bl. Anton Martin Slomšek

Če se megla zjutraj vzdiguje,
slabo vreme napoveduje. 

Hladne rose sadje in žita dozorijo,
pa tudi večkrat črve zaredijo.

Če velika maša (15/8) mokrí,
mala maša (8/9) praší.

Po vremenu sv. Jerneja (24.)
rada vsa jesen se nareja.

AVGUST – VELIKI SRPAN
  1 P PRVI	PETEK;	Alfonz	Ligvorij,	šk.,	c.	uč.;	Ma-

kabejski	bratje;	Nada,	muč.;	Fides,	muč.;
		2	 S	 PRVA	SOBOTA;	Devica	Marija	Angelska	v	

Porciunkuli;	Evzebij	Vercellijski,	šk.;
  3 N 18. NAVADNA NEDELJA;	Lidija,	makedon-

ska	žena.;	Peter	Julijan	Eymard,	duh.;
		4	 P	 Janez	M.	Vianney,	arški	župnik.;
		5	 T	 Posvetitev	bazilike	Marija	Snežne	(Nives);
  6 S JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI;
		7	 Č	 Agatangel	in	Kasijan,	red.,	muč.;	Afra,	muč.;
  8 P Dominik,	red.	ust.;	Altmann	Passauski,	šk.;
		9	 S	 Edith	Stein,	red.;	Peter	Faber,	red.;
 10 N 19. NAVADNA NEDELJA;	Lovrenc,	diakon,	

muč.;	Pavla,	muč.;	Asterija,	muč.;
	11	 P	 Klara	(Jasna),	red.	ust.;	Tiburcij,	muč.;
	12	 T	 Ivana	Frančiška	Chantal,	red.	ust.;
	13	S	 Janez	Berhmans,	red.;	Radegunda,	red.;
	14	Č	 Maksimiljan	Kolbe,	red.,	muč.;	Evzebij,	muč.;
 15 P VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE
   (VELIKI ŠMAREN);	Tarzicij,	muč.;
	16	S	 Rok,	spok.;	Štefan	Ogrski,	kralj;
 17 N 20. NAVADNA NEDELJA;	Liberat,	op.,	muč.;	

Klara	iz	Montefalca,	red.;	Hiacint	Poljski,	red.;	
	18	 P	 Helena	(Jelka,	Alenka),	cesarica;
	19	 T	 Ludvik	Toulouški,	šk.;	Janez	Eudes,	red.	

ust.;	Boleslav	(Magnus),	muč.;
	20	S	 Bernard,	op.,	c.	uč.;	Samuel,	prerok;
	21	Č	 Pij	X.,	pap.;	Fidel,	muč.;	Baldvin,	kralj;
 22 P Devica	Marija	Kraljica;	Timotej	in	tov.,	muč.;
	23	S	 Roza	iz	Lime,	dev.;	Filip	Benicij,	red.;
 24 N 21. NAVADNA NEDELJA; Jernej (Bartolo-

mej),	ap.;	Emilija	de	Vialar,	red.;
	25	 P	 Ludvik	IX.,	francoski	kralj;	Jožef	Kalasancij,	

red.	ust.;	Gregor	iz	Utrechta,	duh.;
	26	 T	 Rufin,	šk.;	Bernard	iz	Offide,	red.;
	27	S	 Monika,	mati	sv.	Avguština;
	28	Č	 Avguštin,	šk.,	c.	uč.;	Pelagij,	muč.;
 29 P Mučeništvo	Janeza	Krstnika;	Sabina,	muč.;	
 31 N 22. NAVADNA NEDELJA;	Rajmund	(Rajko)	

Nonat,	red.;	Pavlin,	šk.

UREDNIK VAM
Najprej	mi	je	v	prijetno	dolžnost,	da	se	zahvalim	

vsem	tistim,	ki	so	prispevali	svoj	dar	za	finančno 
podporo mesečniku	Ave	Maria	pri	kosilu,	ki	ga	 je	
organiziralo	Slovensko	Katoliško	Središče	v	Lemontu.	
Prav	zadnje	dni	sem	dobil	nekaj	pisem,	ki	izražajo	skrb	
za	bodočnost	mesečnika	in	Lemonta	samega,	vendar	
sem	na	podlagi	vaše	radodarnosti	lahko	zaskrbljene	
vsaj	začasno	potolažil.
V	začetku	julija	ste	prejeli	običajno	pismo	s	srečka-

mi	za	tombolo,	ki	bo	na	medenem pikniku v nedeljo 
24.	avgusta.	Medu	sicer	v	Lemontu	ne	pridelujemo	
več,	ime	je	pa	ostalo	iz	časov,	ko	so	bili	dobitki	pri	
tomboli	večja	ali	manjša	količina	medu,	ki	so	ga	na-
brale	samostanske	čebele.	Te	čebele	so	bile	iz	avtoh-
tone	podvrste,	ki	se	uradno	imenuje	kranjska	čebela	
ali	kranjska	sivka	 in	 je	posebno	uspešna	nabiralka	
medu.	Matice	teh	čebel	je	v	Lemont	prinesel	p.	Janez	
Kapistran	Ferlin,	ki	je	čebelaril	do	smrti	11.	maja	1954	
in	 je	 pokopan	na	našem	 lemontskem	pokopališču.	
Poleg	imena	je	pa	na	dan	medenega	piknika	na	raz-
polago	tudi	med,	ki	ga	nanosijo	čebele,	ki	imajo	svoj	
“dom”	na	našem	zemljišču.	Letošnja	letina	je	menda	
bolj	slaba,		vendar	se	na	medenem	pikniku	to	ne	bo	
poznalo.	Ves	dohodek	medenega	piknika	je	namenjen	
vzdrževanju	lemontskega	samostana	in	parka,	kjer	
se	zbirajo	Slovenci	iz	okolice	Chicaga,	občasno	smo	
pa	veseli	tudi	drugih,	ki	jih	pot	nalašč	ali	pa	mimo	
grede zanese v Lemont.

Baragovi dnevi	 bodo	 v	Marquette,	 MI	 18.	 in	
19.	 oktobra.	Nedeljsko	mašo	bo	 to	pot	prvič	 vodil	
dvanajsti		Baragov	naslednik	John	Francis	Doerfler,	
ki	je	bil	rojen		2.	novembra	1964	v	Appletonu,	WI	in	
bil	posvečen	v	duhovnika	13.	julija	1991	za	škofijo	
Green	Bay,	WI.	Za	marquettskega	škofa	je	bil	ime-
novan	17.	decembra	2013,	škofovsko	posvečenje	pa	
je	prejel	11.	februarja	2014.	V	marquettski	stolnici	
so	popolnoma	preuredili	kapelo,	kjer	počivajo	ostan-
ki	škofa	Baraga	in	njegovih	naslednikov.	Kot	poroča	
Baraga	Bulletin	v	letošnji	poletni	številki,	so	Baragove	
ostanke	že	prenesli	v	novo	kapelo,	blagoslovili	pa	jo	
bodo	ob	Baragovih	dnevih	v	soboto,	18.	oktobra	ob	
2.30	popoldne.	Upam,	da	bo	tudi	letos	ob	tej	priliki	
organiziran	avtobus	romarjev	iz	Chicaga	in	okolice.
Rojstni	dan	praznuje	avgusta	P.	Bernard	Karma-

nocky	(25.	avgusta	1946).
Goduje	 avgusta	 p. Bernard Karmanocky (20. 

avgusta).
Umrli	so	v	avgustu:	p. Krištof Sedlak (10. avg. 

1973); p. Inocenc Feryan (12. avg. 1985); p. Pela-
gij Majhenič (13. avg. 1994); p. Pij Petrič (14. avg. 
1965); p. Kerubin Begelj (17. avg. 1964 na Kosta-
njevici v Novi Gorici); p. Hieronim Sellak (25. avg. 
1987) in p. Hiacint Podgoršek (27. avg. 1954). Naj 
jim	sveti	večna	luč! p. Bernardin
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Na	gori	Tabor	se	je	Jezus	razodel	svojim	učencem.	Ko	je	hodil	z	njimi,	jim	je	pripovedoval	o	svojem	
kraljestvu	in	o	svojem	drugem	prihodu	v	slavi.	Morda	jih	besede	niso	dovolj	prepričale.	Zato	je,	da	bi	jih	
utrdil	v	veri	in	globlje	prepričal,	hotel	narediti	vtis	z	dogodkom,	da	bi	lažje	verovali	to,	kar	naj	bi	se	nekoč	
zgodilo.	Na	gori	Tabor	se	jim	je	pokazal	v	
svojem	veličastvu,	da	bi	si	lahko	predsta-
vljali	slavo	nebeškega	kraljestva.	Kakor	
da	bi	jim	hotel	reči:	Da	zaradi	odlašanja	
tega	prihoda	ne	boste	izgubili	vere	v	to,	
vam resnično povem: So nekateri izmed 
tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, 
dokler ne bodo videli Sina človekovega 
priti v njegovem veličastvu.
Z	namenom,	da	bi	pokazal,	kako	Kri-

stus	lahko	stori	vse,	kar	hoče,	evangelist	
nato pravi: Po šestih dneh je Jezus vzel 
s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata 
Janeza in jih peljal na visoko gorov. Tedaj 
se je pred njimi spremenil: obraz se mu 
je zasvetil ko sonce in njegova oblačila 
so postala bela ko sneg. In glej, prikazala 
sta se jim Mojzes in Elija, in sta govorila 
z njim.
Glejte,	te	čudovite	stvari	so	se	zgodi-

le	na	praznik	spremenitve,	te	skrivnosti	
odrešenja	so	se	dogodile	na	gori	zaradi	nas.	Združuje	nas	Kristusova	smrt	in	Kristusova	slava.	Da	bomo	
te	neizrazne	skrivnosti	čim	bolj	razumeli,	poslušajmo	skupaj	s	tistimi,	ki	jih	je	Bog	izmed	učenev	izbral	in	
razsvetlil,	božji	in	sveti	glas,	kako	nam	z	višave	kakor	z	gore	tako	odločno	govori.

Pohitimo	torej	tja	na	goro.	Pojdimo	–	rekel	
bi	–	kakor	je	šel	tja	Jezus,	ki	nas	iz	nebes	vodi	
in	hodi	pred	nami.	Zasvetilo	se	nam	bo	duhovno	
videnje,	prenovljeni	bomo	in	postali	vsi	božji.	
Kakor	on	se	bomo	v	svoji	notranjosti	v	njem	
spremenili,	postali	božji	za	vselej	in	dvignjeni	
v višave.
Hitimo	torej	z	zaupanjem	in	veseljem,	vstopi-

mo	v	oblak,	kakor	Mojzes	in	Elija,	kakor	Jakob	in	
Janez.	Kakor	Petra	naj	nas	prevzame	to	gledanje	
in	 to	Božje	 razodetje,	naj	nas	čudovito	spre-
meni,	odtrga	s	tega	sveta,	dvigne	s	te	zemlje!	
Zapustimo	telesno,	zapustimo	stvarstvo	in	se	
obrnimo	k	Stvarniku,	kateremu	je	Peter	rekel	
ves iz sebe: Gospod, dobro nam je tukaj biti.
Zares	dobro	je	biti	z	Jezusom,	biti	z	njim	za	

vselej.	Kaj	je	srečnejšega,	kaj	je	bolj	vzvišene-
ga,	kaj	je	plemenitejšega	kakor	biti	z	Bogom,	
biti	spremenjen	v	Božji	svetlobi?	Zares,	kadar	
nosimo	Boga	v	svojem	srcu,	ko	smo	spreme-
njeni	v	Božjo	podobo,	moramo	z	veseljem	reči:	
Dobro nam je tukaj,	kjer	je	vse	svetlo,	kjer	je	
vse	veselo,	prijetno	in	radostno,	ko	je	v	našem	
srcu	sam	mir,	sreča	in	spokojnost	ob	gledanju	
Boga.	Tu	je	on	sam	s	svojim	Očetom,	in	ko	pri-
de,	pravi:	Danes je tej hiši prišlo zveličanje.	Tu	
so	nakopičeni	vsi	zakladi	večnih	dobrin.	Tu	že	
zremo	kakor	v	ogledalu	prve	dobrine	in	podobo	
vse	večnosti,	ki	prihaja.

P. Vladimir Kos

S TELESOM IN DUŠO PRI NJEM
Naš svet je z Nebesi skrivnostno povezan
in véliki sŕpan v Nebesih doni,
od tam se veselje čez zemljo razteza,
kjerkoli srcé kraj Marije živi.

S telesom in z dušo je k Sinetu vzeta,
ob Njem se sprehaja, in z Njim govori
o nas, ki nam duša je v zémskost ujeta,
a Sinova milost jo osvobodí.

Ne čudi se pesmi! Sam Sin je s križa
nam dal jo za mamo, nad žigom krvi.
In véliki sŕpan nebeška je viža
o Njej, ki je lepše nad zvezdami ni.

Anastazij Sinajski,
opat (630-700)

DOBRO NAM JE TUKAJ
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NEDELJSKE MISLI
3. avgust
18. navadna nedelja
NIČ NAS NE MORE LOČITI OD BOŽJE 
LJUBEZNI
Rim 8,35.37-39
Stiske,	o	katerih	Pavel	govori	rimskim	kristjanom,	

so	v	bistvu	njegove	lastne	stiske,	ki	jih	povzročajo	
ljudem	neznani	 in	 nerazumljivi	 vzroki.	 Nehote	 se	
spomnimo	na	Joba,	ki	je	znal	svoje	stiske	premagati	
in	je	bil	zato	nagrajen.	Odlomek	iz	Pisma	Rimljanom	
nas	spominja	na	vlogo	Božje	Previdnosti,	ali,	kot	bi	
jo	bolje	imenovali:	Predvidevnosti,	torej	dejstva,	da	
Bog	“vnaprej”	(seveda	po	človeško	gledano,	saj	pri	
Bogu	ni	časa)	vse	vidi	in	pozna	in	tudi	temu	primer-
no	ravna.	Naši	stari	so	znali	v	vsaki	stiski	to	lepo	
izraziti	z	vdanimi	besedami:	»Bog	že	ve,	zakaj	je	to	
dobro!”,	kar	seveda	vključuje	prepričanje:	»čeprav	
jaz	tega	ne	razumem«.	Vdanost	v	Božjo	voljo	torej	
ni	nejevoljna	resignacija	ali	celo	obupana	prepusti-
tev	okoliščinam,	ampak	prilika,	da	se	živo	zavemo,	
da	tudi	v	najhujšem	trpljenju	nismo	ločeni	od	Božje	
ljubezni,	razen	če	se	od	nje	ločimo	vedoma	in	nalašč,	
po	lastni	presoji	in	po	lastni	krivdi.
10. avgust
19. navadna nedelja
VELIKODUŠNOST DO BRATOV
Rim 9,1-5
V	Pavlovem	času	Judov	v	Rimu	ni	manjkalo.	Iz	

izkušnje	mu	je	bilo	jasno,	da	ne	more	računati	na	
kakšno	 bližnje	 spreobrnjenje	 Izraela	 in	 to	 je	 bila	
njegova	vélika	bolečina.	Kakor	je	bil	nekoč	Mojzes	
pripravljen	raje	sam	izginiti	kot	voditelj,	da	le	ne	bi	
bilo	uničeno	izvoljeno	ljudstvo,	se	je	tudi	Pavel	pri-
pravljen	odpovedati	vsem	prednostim,	ki	jih	ima	kot	
kristjan	in	apostol,	če	bi	s	tem	dosegel	spreobrnjenje	
svojih	sonarodnjakov.	Celo	na	zavrženje,	na	ločitev	
od	Kristusa,	ki	mu	je	posvetil	vse	življenje	in	delo,	
bi bil pripravljen v ta namen. Ta Pavlova pripravlje-
nost	nam	mora	dati	misliti.	Nikdar	ne	gre	pozabiti,	
da	je	zveličanje	prišlo	do	nas	po	Judih	in	da	je	bil	
tudi	Kristus	sam	Jud.	Eno	je	imeti	slabe	skušnje	s	
posamezniki,	drugo	pa	je	zaradi	tega	obsoditi	kar	
ves	narod	povprek.	Posploševanje	slabih	 izkušenj	
vedno rodi obsodbe in sovraštvo. Glede odnosa do 
Judov	se	spomnimo	molitve	na	veliki	petek:	»da	bi	
spregledali	in	prišli	do	spoznanja	resnice!«
17. avgust
20. navadna nedelja
BOG SE NE KESA SVOJIH DAROV
Rim 11,13-15.29-32
V	prvi	Cerkvi	so	spreobrnjeni	Judje	kmalu	postali	

nepomembna	manjšina,	zares	“ostanek”	v	staroza-
veznem	pomenu	besede.	Izvoljeni	narod	Stare	zave-
ze	je	svojo	nalogo	dokončal	in	ni	nič	več	pomemben.	
Kakšen	pomen	ima	torej	ta	prelom	med	Cerkvijo	in	
Izraelom	v	zgodovini	odrešenja?	Pavlovo	spoznanje	
je,	da	tega	preloma	ni	povzročil Bog. Izrael je še 

vedno	predmet	Božje	obljube,	vendar	v	drugačnem	
okolju:	kot	del	Kristusovega	skrivnostnega	telesa,	ki	
je	Cerkev.	To	pa	nihče	ne	more	postati	zaradi	svoje	
narodnostne	 pripadnosti,	 ampak	 le	 po	 svobodni	
odločitvi,	s	katero	sprejme	Božji	načrt	odrešenja	in	
svoje	mesto	v	njem,	čeprav	ta	odločitev	istočasno	
pomeni,	da	je	treba	pozabiti	na	privilegije	naroda,	
ki	mu	slučajno	pripada.	Ta	zavest	pa	lahko	pogane	
samo	obogati:	v	Božjem	kraljestvu,	ki	je	že	tukaj	
in	 se	 dopolnjuje,	 so	 enakovredni	 starozaveznim	
izvoljencem.	Tudi	v	našem	času	štejejo	samo	dela	
tukaj	in	zdaj.
24. avgust
21. navadna nedelja
IZ NJEGA, PO NJEM IN ZANJ JE VSE
Rim 11,33-36
Pavel	končuje	svoje	razglabljanje	o	usodi	Izraela	z	

neke	vrste	slavospevom:	kako	nedoumljive	so	sodbe	
Božje	modrosti	 in	 vednosti	 in	 kako	neizsledna	 so	
njegova	pota.	Kljub	vsem	napovedim	Stare	zaveze	
si	nihče	ni	mogel	predstavljati,	da	bo	odrešenje	tako	
na	široko	odprlo	vrata	vsem	ljudem,	saj	je	minilo	
komaj	nekaj	desetletij,	kar	je	bil	Kristus	zatrdil,	da	je	
poslan	samo	k	izgubljenim	ovcam	Izraelove	hiše.	To	
se	ponavlja	skozi	vso	zgodovino.	Dovolj	je	pomisliti	
na	 to,	kar	sami	doživljamo:	padec	komunizma,	o	
čemer	pred	tridesetimi	leti	niti	sanjati	nismo	upali,	
kje	le	glasno	izreči.	Seveda	pa	nimamo	pravice,	da	
bi	od	Boga	pričakovali	ali	celo	zahtevali,	da	nam	že	
vnaprej	pove,	kakšne	“bližnjice”	bo	ubral	za	dosego	
uresničenja	svojega	odrešenjskega	načrta.	Dovolj	je,	
da	je	v	človeku	vedno	živa	zavest,	da	ima	Bog	tam,	
kjer	človek	obtiči	pred	neprehodnim	obzidjem,	vse	
možnosti,	da	mu	odpre	širok	prehod,	o	katerem	niti	
sanjati ni mogel.
31. avgust
22. navadna nedelja
TUDI TELESNO ŽIVLJENJE JE DARITEV
Rim 12,1-2
Pavel	v	našem	odlomku	obravnava	človekov	odnos	

do	daritve	in	s	tem	do	bogoslužja.	Ko	pravi,	naj	dajo	
Rimljani	svoja	telesa	v	živo,	sveto	in	Bogu	prijetno	
daritev,	seveda	pojmuje	telo	kot	celega	človeka	in	
s	tem	označuje	izgradnjo	njegovega	življenja.	Dati	
se	Bogu	v	živo	daritev	pomeni,	da	kristjan	zaživi	v	
novo	življenje	v	Bogu.	Ta	obnova	v	Božjem	Duhu	
zahteva	od	kristjana,	da	se	ne	prilagaja	za	vsako	
ceno	svojemu	okolju,	 saj	pripada	nezemeljskemu	
življenju,	ki	mu	je	naloga	služiti	Bogu	v	čast.	Zato	
se	mora	kristjan	ne	le	spoprijazniti	z	mislijo,	da	je	
drugačen	od	drugih,	ampak	mora	na	to	svojo	drugač-
nosti	biti	celo	ponosen.	Obredno	bogoslužje	mora	v	
tem	življenju	imeti	svoje	mesto,	posebno	kar	zadeva	
prejemanje	zakramentov.	Življenje	brez	obrednega	
bogoslužja	pomeni,	da	je	človek	v	svoji	veri	priva-
tnik,	ki	ga	medčloveški	odnosi	ne	zanimajo,	kar	je	
nemogoče,	saj	je	vsakdo	ud	skrivnostnega	telesa,	
ki	je	Cerkev.	Človeška	narava	določeno	obredje	tudi	
zahteva.	Življenje	brez	obrednega	bogoslužja	bo	šele	
v	večnosti,	ki	bo	eno	samo	velikonočno	bogoslužje.
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BRALI SMO...
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 8.	 maja	 sprejel	
v	 zasebno	avdienco	armenskega	katolikosa	Kare-
kina	II.	V	nagovoru	pred	armenskim	zastopstvom	
je	papež	omenil	tudi	turško	preganjanje	Armencev	
med	prvo	svetovno	vojsko.	Dejal	je,	da	Armencem	
v	zgodovini	spomina	na	mučence	20.	stoletja	pri-
pada	častno	mesto	ter	da	se	njihovega	“tragičnega	
in	velikega	pričevanja”	ne	sme	pozabiti.
DUNAJ — Pri	avstrijski	postni	akciji	“Post	od	avto-
mobila”	je	sodelovalo	15.700	ljudi,	ki	so	“prihranili”	
9,42	milijona	avtomobilskih	kilometrov,	(uporablja-
li	so	kolo	in	javna	prevozna	sredstva),	in	s	tem	pre-
prečili	izpustitev	1860	ton	ogljikovega	monoksida.
LONDON — Kardinal Vincent Nichols je Britancem 
pri	razpravah	o	priseljencih	očital	populizem.	Dejal	
je,	da	je	v	teh	razpravah	potrebno	biti	spoštljiv	do	
priseljencev	in	obenem	imeti	občutek	za	stvarnost.	
Napačno	je	biti	plat	zvona,	odklanjati	in	širiti	strah	
pred	priseljenci.	Opozoril	je	na	to,	kaj	dobrega	pri-
našajo	v	britanske	župnije	in	družbo:	povečuje	se	
število	članov	v	župnijskih	občestvih,	številne	bol-
nišnice	in	druge	javne	ustanove	ne	bi	mogle	brez	
njih,	prinašajo	znanje.
LJUBLJANA — Die	Welt,	eden	najuglednejših	nem-
ških	časopisov	je	objavil	 lestvico	najbolj	korumpi-
ranih	držav	na	svetu,	ki	jo	je	pripravilo	revizorsko	
in	bonitetno	podjetje	Ernst	&	Young.	Pogled	nanjo	
je	šokanten,	saj	je	Slovenija	na	prvem	mestu!	Kar	
96%	anketiranih	podjetnikov,	ki	delajo	v	Sloveniji,	
meni,	da	je	podkupovanje	nekaj	običajnega.	Koristi	
od	korupcije	ima	peščica,	plačujemo	pa	jo	vsi.	Ko-
rupcija	je	očitno	eden	glavnih	razlogov	za	splošno	
krizo,	v	kateri	je	Slovenija.
BRAZILIJA/MOSKVA — Nadškof	 Murilo	 Krieger	
(Salvador	 de	Bahia)	 je	 na	 nedeljo	 božjega	 usmi-
ljenja	sv.	papežu	Janezu	Pavlu	II.	posvetil	cerkev	
v	Bairru	dos	Alagadosu,	ki	jo	je	med	svojim	apo-
stolskim	obiskom	v	Braziliji	leta	1980	posvetil	ome-
njeni	papež.	V	 južnoruskem	mestu	Togliatti	pa	 je	
škof	Clemens	Pickel	blagoslovil	temeljni	kamen	za	
cerkev,	ki	bo	prav	tako	posvečena	papežu	Janezu	
Pavlu	II.	Slovesnosti	se	je	udeležil	 tudi	apostolski	
nuncij	v	Ruski	federaciji	nadškof	dr.	Ivan	Jurkovič.	
Nova	cerkev	bo	nadomestila	 leseno	cerkev	iz	 leta	
1998,	v	kateri	je	bilo	premalo	prostora.
RIM — Papež	Frančišek	je	4.	maja	obiskal	prebival-
ce	poljske	župnije	sv.	Stanislava	v	Rimu	in	maševal	
v	župnijski	cerkvi	sv.	Stanislava.	Na	ta	način	se	je	
najprej	Bogu,	nato	pa	tudi	Poljakom	zahvalil	za	dar	
novega	svetnika	–	rajnega	papeža	Janeza	Pavla	II.	
(1978–2005),	ki	ga	je	v	nedeljo,	27.	aprila,	na	Trgu	
sv.	Petra	v	Rimu	skupaj	s	papežem	Janezom	XXIII.	
(1958–1963)	razglasil	za	svetnika.
RIM — Krakovski	 nadškof	 kardinal	 Stanislaw	
Dziwisz	se	je	v	govoru	pri	maši	28.	aprila	v	baziliki	
sv.	Petra	papežu	Frančišku	zahvalil,	da	je	omogočil	
razglasitev	Janeza	XXIII.	in	Janeza	Pavla	II.	za	sve-
tnika;	prav	tako	Vatikanu	in	mestu	Rimu	za	orga-
nizacijo	in	izvedbo	slovesnosti	kanonizacije.

NEW YORK — Predsednik	Svetovnega	judovskega	
kongresa	 Ronald	 Lauder	 je	 ob	 kanonizaciji	 pape-
žev	Janeza	XXIII.	in	Janeza	Pavla	II.	poudaril	njune	
zasluge	za	spravo	med	katolištvom	in	judovstvom.	
Dejal	je,	da	sta	odločilno	prispevala	k	temu,	da	so	
se	odnosi	med	katoličani	in	judi	izboljšali	ter	da	je	
bil	v	»Cerkvi	premagan	antisemitizem«.
RIM — Italijanska	 javna	občila	so	objavila,	da	 je	
kardinal	 Tarcisio	 Bertone	 v	 pismu	 cerkvenima	 li-
stoma	italijanskih	škofij	Genova	in	Vercelli	zanikal	
govorice	o	razkošnem	stanovanju,	ki	ga	ureja	zase	
v	Vatikanu.	Dejal	je,	da	je	pol	toliko	veliko,	kot	so	
natolcevali	mediji	(namesto	600	kvadratnih	metrov	
300)	ter	da	je	obnovo	plačal	sam.	Papež	Frančišek	
ga	zaradi	tega	ni	okrcal,	marveč	mu	je	ob	napadih	
javnih	občil	izrazil	svojo	solidarnost.	Stanovanje	je	
temeljito	obnovil,	kot	je	primerno	za	stara	stano-
vanja	v	Vatikanu,	uporabljal	pa	ga	ne	bo	samo	on.
RIM — Nasprotniki	 splava	z	vsega	sveta	so	se	v	
nedeljo,	4.	maja,	zbrali	v	Rimu.	Tako	imenovane-
ga	“pohoda	za	življenje”	se	 jih	 je	udeležilo	okrog	
40.000.	Na	ta	način	so	protestirali	zoper	ubijanje	
nerojenega	življenja	in	evtanazijo.	V	opoldanskem	
nagovoru	se	jim	je	za	udeležbo	na	pohodu	zahvalil	
tudi	papež	Frančišek:	»Hvala	za	vaše	zavzemanje,	
še	naprej	se	borite	za	to!«	Pohodu	od	Trga	republike	
skozi	središče	Rima	do	Trga	sv.	Petra	se	je	pridružil	
tudi	prefekt	Apostolske	signature	(najvišjega	sodiš-
ča	v	rimski	kuriji)	kardinal	Raymond	Leo	Burke.
AUGSBURG — Časnikar	 Bernhard	 Meuser,	 eden	
od	 pobudnikov	 katekizma	 za	 mlade	 “Youcat”,	 je	
povedal,	da	je	ta	katekizem	tri	leta	po	prvem	natisu	
izšel	v	4,5	milijona	izvodih	in	je	za	Svetim	pismom	
»najuspešnejša	katoliška	knjiga	sveta«.	Prevedli	so	
ga	v	30	jezikov,	berejo	pa	ga	v	več	kot	sto	državah.
VARŠAVA —	Poljski	dnevnik	Nasz	Dziennik	poro-
ča,	da	je	predsednik	Poljske	škofovske	konference	
nadškof	Jozef	Michalik	opozoril,	da	nasprotniki	Cer-
kve	izkoriščajo	papeža	Frančiška.	»Danes	se	boju-
jejo	s	pomočjo	papeža	proti	škofom	na	Poljskem.	
Frančišek	je	dober,	škofje	so	slabi,«	trdijo.
VATIKAN — Kancler	Papeške	akademije	znanosti	
škof	 Marcelo	 Sanchez	 Sorondo	 je	 ob	 posvetu	 40	
strokovnjakov	različnih	ved	–	o	ekologiji,	preskrbi	
z	energijo,	zdravju	in	prehrani	v	znamenju	globa-
lizacije	–	na	povabilo	Papeške	akademije	znanosti	
in	družbenih	ved	7.	maja	za	Radio	Vatikan	povedal,	
da	omenjeni	strokovnjaki	svarijo	pred	omalovaže-
vanjem	podnebnih	sprememb.	Mnogi	nočejo	spre-
jeti,	da	je	za	te	kriv	človek.	Najhujše	je	segrevanje	
Zemlje,	saj	je	zaradi	njega	prizadetih	tri	milijarde	
ljudi,	predvsem	najrevnejši,	ki	nimajo	denarja,	da	
bi se zavarovali pred podnebnimi spremembami.
BUENOS AIRES — Argentinski	dnevnik	Clarin	po-
roča,	da	so	argentinski	škofje	ob	koncu	zasedanja	
svoje	škofovske	konference	9.	maja	močno	kritizi-
rali	družbenopolitične	razmere	v	državi.	Izjavili	so,	
da je Argentina »zbolela za nasiljem in da trpi zara-
di	rakave	rane	korupcije«.	Ni	se	povečalo	le	število	
nasilnih	dejanj,	marveč	 tudi	njihova	napadalnost.	
Javna	kot	tudi	zasebna	korupcija	je	»družbena	ra-
kava	rana,	ki	vodi	v	krivico	in	smrt«.
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DUNAJ — Odgovorni	za	izobraževanje	v	Avstriji	so	
z	 akcijo	 Prihodnost	 kljub	 poreklu	 opozorili,	 da	 je	
potrebno	vsem	otrokom	v	Avstriji,	ne	glede	na	to,	
od	kod	prihajajo	njihovi	starši	in	v	kakšnih	razme-
rah	živijo,	zagotoviti	kakovostno	izobrazbo	in	za	to	
najti potrebna denarna sredstva.
KIJEV — Ukrajinski	delegat	reda	oblatov	p.	Pawel	
Wyszkowski	 je	 za	 dobrodelno	 ustanovo	 Kirche	 in	
Not	–	Cerkev	v	stiski	povedal,	da	je	obiskal	Krim,	
molil s sobrati in se jim zahvalil za delo na polo-
toku.	Poudaril	je:	»V	tem	viharnem	času	so	ostali	
na	Krimu,	ko	so	drugi	pobegnili	zaradi	nemirov	ali	
zatiralnih	ukrepov.«	Razmere	na	polotoku	so	se	ne-
koliko	umirile.	Mogoče	tudi	zato,	ker	se	 je	večina	
ljudi	sprijaznila	z	nastalim	položajem.
VATIKAN —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	pre-
seljence	kardinal	Antonio	Maria	Veglio	je	pri	letnem	
srečanju	 regijskih	 koordinatorjev	 dušnopastirske	
oskrbe	mornarjev	 poudaril,	 da	 bi	morali	 katoliški	
duhovniki	 tej	 namenjati	 več	 pozornosti.	 Posebej	
mornarjem,	ki	so	jih	zajeli	pirati.
BRUSELJ —	Evropski	komisar	za	človekove	pravice	
Nils	Muiznieks	je	opozoril,	da	splavi	zaradi	nezaže-
lenega	spola	otroka	nasprotujejo	človekovim	pravi-
cam;	pomenijo	pa	tudi	velik	pritisk	na	noseče	žene,	
da	splavijo	otroka,	če	ni	želenega	spola.
MOSKVA —	Ruski	predsednik	Vladimir	Putin	je	za-
govarjal	strogo	stališče	Ruske	pravoslavne	cerkve	
do	homoseksualnosti.	Ne	čudi	ga	njena	zahteva,	da	
naj	bodo	dejanja	iz	te	vrste	spolne	nagnjenosti	ka-
zniva	(v	Rusiji	niso),	kajti	glede	tega	vprašanja	so	
si	 skoraj	 vse	 tradicionalne	 svetovne	vere	enotne.	
Predsednik	je	pohvalil	patriarha	Kirila	I.,	ker	skrbi	
za	“duhovno	okrepitev	našega	ljudstva”.
BUDIMPEŠTA —	Konferenca	evropskih	cerkva	je	
na	zasedanju	v	madžarskem	glavnem	mestu	ma-
kedonske	oblasti	pozvala,	naj	 izpustijo	pravoslav-
nega	metropolita	Jovana	(11.	januarja	2004	so	ga	
prijeli	v	Bitoli	zaradi	domnevne	kršitve	lastninskih	
pravic	pravoslavnih	 cerkva	 in	 samostanov,	vnovič	
so	ga	priprli	17.	novembra	2010),	ki	je	s	podredi-
tvijo	Srbski	pravoslavni	cerkvi	povzročil	veliko	na-
petost	med	to	Cerkvijo	in	za	avtokefalnost	prizade-
vajočo	si	Makedonsko	pravoslavno	cerkvijo.	Ta	ga	
je	leta	2003	celo	izobčila.
BEJRUT — Maronitski	patriarh	Bechara	Boutros	Rai	
je	posvaril	pred	“uničevalnimi	posledicami”	ustana-
vljanja	 nedržavnih	milic	 v	 Libanonu.	 Te	 v	 državo	
prinašajo	“zakon	džungle”	 in	povečujejo	zločinske	
dejavnosti. Patriarh je znova vse odgovorne pozval 
k	prizadevanju	za	spravo.
LEIPZIG — Nemška	založba	Benno	je	 izdala	432	
strani	 obsegajočo	knjigo	o	 “sto	 cerkvah,	 ki	 jih	 je	
treba	videti”.	V	njej	so	kratko	opisane	in	predsta-
vljene	 najbolj	 zanimive	 cerkve	 v	Nemčiji,	 Avstriji	
in	Švici.	Posebno	poglavje	je	posvečeno	“najvišjim,	
največjim	 in	 najbolj	 opaznim”	 cerkvam.	 Predsta-
vljene	so	tudi	najstarejše	cerkve,	božjepotne,	sa-
mostanske,	“najbolj	romantične”	in	“najbolj	redke”,	
velike	stolnice,	opazne	lesene	cerkve	pa	tudi	tiste	
iz	zadnjega	obdobja.	Del	knjige	je	posvečen	orglam	
in	cerkveni	glasbi.

MANILA — Generalni	 tajnik	 Filipinske	 škofovske	
konference	Joselito	Asis	je	v	pogovoru	za	KNA	iz-
javil,	 da	 se	 ne	 strinja	 z	 izjavo	 irskega	 redovnika	
Shaya	Cullena,	ki	 že	dolgo	deluje	na	Filipinih,	da	
filipinski	škofje	“zamolčujejo”	spolne	zlorabe	v	tej	
deželi.	Dejal	 je,	da	 je	Filipinska	škofovska	konfe-
renca	že	leta	2003	objavila	smernice,	kako	ravnati	
v	primerih	ugotovljenih	zlorab,	 in	 jih	posredovala	
v	Vatikan,	da	jih	tam	preverijo.	Sedaj	 jih	ta	kon-
ferenca	pregleduje,	nato	pa	 jih	bodo	predvidoma	
avgusta	vnovič	poslali	v	Vatikan.
BERLIN — Mednarodno	katoliško	mirovno	gibanje	
Pax	Christi	je	na	let	nem	zasedanju	v	tem	nemškem	
mestu	predlagalo,	da	bi	se	100.	obletnice	začetka	
prve	svetovne	vojne	prihodnje	leto	spominjali	kot	
»leta	kulture	miru«.
VATIKAN —	Prefekt	Kongregacije	za	škofe	kardi-
nal	Marc	Ouellet,	ki	so	mu	številni	pripisovali	mo-
žnosti	za	izvolitev	za	papeža,	je	eden	najpogostej-
ših	gostov	pri	papežu	Frančišku.	Z	njim	obravnava	
predvsem	škofovska	imenovanja.	Papež	veliko	kli-
če	k	sebi	tudi	prefekta	Kongregacije	za	nauk	vere	
nadškofa	Gerharda	Ludwiga	Müllerja.
SALZBURG —	Župnijski	svet	župnije	Bramberg	je	
v	 salzburškem	 Oberpinzgauu	 soglasno	 predlagal,	
naj	 se	 trg	 pred	 župnijsko	 cerkvijo	 poimenuje	 po	
nekdanjem	župniku	Andreasu	Rieserju,	ki	se	je	že	
leta	1938	uprl	sodelovanju	z	nacističnim	režimom,	
zato	je	moral	preživeti	kar	sedem	let	v	koncentra-
cijskih	 taboriščih	Dachau	 in	 Buchenwald.	 Umrl	 je	
leta	 1966,	 njegovi	 veroučenci	 pa	 se	 spominjajo,	
kako	jim	je	pri	verouku	pripovedoval	tudi	o	straho-
tah	v	teh	taboriščih.
MÜNCHEN — Dolgoletni	voditelj	uredništva	Radia	
Vatikan	za	oddaje	v	nemškem	jeziku	p.	Eberhard	
von	Gemmingen	je	za	KNA	izjavil,	da	rimska	kurija	
ne	sme	biti	“urad	za	direktive,	marveč	uslužnostna	
ustanova”.	Tako	je	gledal	nanjo	tudi	papež	Benedikt	
XVI.	Ko	razmišljajo	o	njeni	reformi,	je	treba	imeti	
pred	očmi	tudi	njeno	decentralizacijo,	kajti	Cerkev	
se	 je	 iz	 Evrope	 močno	 razširila	 na	 druge	 celine.	
Kako	najprej,	bi	škofje	lahko	predlagali	papežu	na	
dobro	pripravljeni	svetovni	škofovski	sinodi.
VATIKAN —	Predsednik	Papeškega	sveta	za	razla-
go	zakonskih	besedil	kardinal	Francesco	Coccopal-
merio	je	ob	30.	obletnici	izdaje	Zakonika	cerkvene-
ga	prava	(papež	Janez	Pavel	II.	25.	januarja	1983)	
ter	zasedanju	ob	njem	povedal,	da	v	rimski	kuriji	
pripravljajo	revizijo	njegovih	določil;	prav	posebej	
na	področju	zakonskega	prava	in	trajanja	postopka	
ničnosti	zakonske	vezi.	Pregledali	bodo	tudi	vpraša-
nja,	povezana	s	preseljevanjem	ljudi,	zlasti	vedno	
večjim	mešanjem	vernikov,	in	sicer	kar	zadeva	la-
tinsko	in	vzhodno	pravo.
PARIZ —	Francoska	Karitas	se	ne	strinja,	da	bi	do-
ločenim	skupinam	ljudi	preprečili	najemanje	posojil	
in	dajanje	drugih	bančnih	uslug.	Vlada	naj	bankam	
pove,	 da	 morajo	 sprejemati	 tudi	 kreditno	 manj	
sposobne	stranke.	Če	te	ne	bodo	mogle	poravnati	
kreditov,	naj	bi	sredstva	za	to	črpali	 iz	državnega	
in	 bančnega	 sklada,	 predlaga	 Francoska	 Karitas.	
Francosko	ministrstvo	za	finance	zamisel	podpira.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
novi sodelavci. dve novi smrtni žrtvi

nadaljevanje

Pozneje,	4.	septembra	1853,	je	Jeran	pisal	iz	Alek-
sandrije	uredniku	Zgodnje	Danice	Andreju	Zamejcu,	
da	 so	 štirje	 od	priglašenih	 obrtnikov,	 gredoč	proti	
Trstu,	romali	na	Sveto	goro	pri	Gorici.	Eden	 izmed	
njih	je	bil	potem	v	Trstu	nekaj	časa	priprt,	ker	ni	imel	
potrebnega	potnega	lista	za	v	Afriko.	Jeran	prosi	v	
pismu,	da	naj	čimprej	pride	tudi	kakšen	zidar	za	njimi.
Na	ljubljanskem	škofijstvu	se	hrani	lastnoročno	

Jeranovo	pismo,	ki	v	njem	poroča	iz	Trsta	25.	avgus-
ta	škofu	Wolfu,	da	je	slovenske	in	nemške	duhovnike	
za	čas,	ko	so	čakali	na	ladjo,	vzel	k	sebi	lekarnar	vitez	
Nápoli,	pobožen	mož	in	velik	prijatelj	misijonov,	ki	
je	svoje	veliko	premoženje	sploh	velikodušno	delil	
v	dobre	namene.	Tisto	leto	je	bil	vzel	že	75	misijo-
narjev,	potujočih	skozi	Trst,	k	sebi	v	oskrbo.	Kar	jih	
je	bilo	svetnega	stanu,	so	stanovali	v	hotelu	Eliseo.	
V	Trstu	so	čakali	na	ladjo	štiri	dni.	V	pismu	pripo-
roča	Jeran	škofu	dijaka	Gregorja	Kreka	za	sprejem	
v	Alojzijevišče,	ki	ga	je	bil	škof	nedavno	ustanovil.
Iz	Trsta	so	se	duhovniki	in	obrtniki	27.	avgusta	

odpeljali	s	parnikom	Kalkuta,	ki	je	bil	eden	najboljših	
parnikov	avstrijskega	Lloyda.	Za	pet	ur	se	je	ladja	
ustavila	na	otoku	Krfu.	Morska	vožnja	je	bila	sprva	
zelo	prijetna,	potem	 jih	 je	pa	 tri	dni	 zibal	močan	
veter.	Z	njimi	se	je	vozil	tudi	zamorec,	sluga	bivšega	
španskega	častnika,	ki	je	zdaj	stanoval	v	Aleksan-
driji.	»Njegov	obraz	in	vse	drugo	je	táko,	da	človeka	
nekaj	zamrzi,	ko	ga	gleda,«	je	pisal	Jeran	Zamejcu.	
Pristavil	je,	da	je	leni	zamorec	večino	vožnje	prespal	
na	kljunu	ladje.
Ko	so	se	1.	septembra	pripeljali	v	Aleksandrijo,	

jih	je	prišel	na	ladjo	pozdravit	uradnik	avstrijskega	
konzulata.	Generalni	konzul	Huber,	o	katerem	je	pisal	
Hansal,	da	je	bil	“osebni	prijatelj	in	častilec	Knob-
leharja”,	je	dosegel	pri	egiptovski	vladi,	da	zabojev	
niso	na	carini	ne	pregledovali	ne	zacarinili.	Konzul	
Huber	je	tudi	najel	težake,	ki	so	preložili	zaboje	na	
misijonski	ladjici	Pavla	in	Neger	in	še	na	eno,	ki	so	
jo tam najeli.
Naši	potniki	so	še	ostlai	na	Kalkuti.	Iznenada	je	

nekdo	zaklical:	»Provikar	Knoblehar!«	Vsi	so	hiteli	
na	tisto	stran	parnika.
Gostner,	ki	je	postal	Knobleharju	takoj	posebno	

ljub	in	drag,	je	dr.	Mitterrutznerju	opisal	snidenje	s	
Knobleharjem.	Mitterrutzner	je	poslal	opis	na	Dunaj	
za	 3.	 Letno	 poročilo	Marijinega	 društva.	Gostner	
takole	piše:
»Naposled	se	je	g.	provikar	prikazal	sredi	vrvenja	

in	kričanja	Arabcev,	Turkov,	Judov,	Grkov	itd.	Dajal	je	
na	vse	strani,	ne	vem	v	koliko	jezikih,	svoje	ukaze.	
Vse	 je	 imelo	 največje	 spoštovanje	 pred	 ‘Abuno	
Solimanom’.	Ko	smo	prišli	v	Hôtel	du	Nord,	so	šli	
drugi	 obedovat,	mene	 je	 pa	 dr.	 Knoblehar	 vzel	 s	
seboj	 v	 frančiškanski	 samostan,	 kjer	 je	 stanoval,	

da	bi	tam	kósila.	Pred	hotelom	je	zaklical:	‘Mugà!’	
In	 kakor	 blisk	 je	 berijski	 poglavar	 skočil	 s	 skale,	
ki	 je	 na	 njej	 stegnjen	 ležal.	 Stopil	 je	 predme	 in	
mi	 v	 pozdrav	 dal	 roko,	 se	mi	 prijazno	 nasmehnil	
in	dejal:	‘Kako	je?	Dobro?’	On	govori	svoj	jezik,	ki	
ga	 tukaj	 nihče	 ne	 razume	 razen	 dr.	 Knobleharja,	
ki	se	z	njim,	kakor	se	zdi,	prav	gladko	pogovarja.	
Ta	 zamorski	 poglavar	 ima	 šele	 25	 let;	 velik	 je	 6	
čevljev	(1,95	m),	pa	pravi	g.	Knoblehar,	da	ni	med	
največjimi	svojega	rodu.	Suh	je	in	tenak,	črn	kakor	
oglje	 in	 ima	v	drži	 in	kretnjah	nekaj	svobodnega,	
pa	tudi	dostojanstvenega.	Med	zidovjem	mu	nič	kaj	
ne	ugaja,	zunaj	na	prostem	hoče	biti.	Vsa	njegova	
obleka	sestoji	 iz	halje	 rožnate	barve,	ki	mu	sega	
do	meč,	 in	 iz	črnega	usnjenega	pasu.	Okoli	vratu	
ima	več	vrvic	s	steklenimi	biseri	 različne	velikosti	
in	barve,	na	rokah	pa	mnogo	zapestnic	in	prstanov.	
V	eni	roki	vedno	drži	 lepo	leseno	paličico,	v	drugi	
roki	ali	 na	 rami	pa	pav	majhen	 lesen	stolček,	na	
katerega	 se	 brez	 pomišljanja	 takoj	 usede,	 kadar	
kam	pride.	Brade	ne	nosi,	lase	ima	kratko	ostrižene;	
samo	na	temenu	ima	šop	las,	vanj	pa	zataknjena	
nojeva	peresa.	Čeprav	je	v	Aleksandriji	polno	črnih	
in	rjavih	ljudi	v	vseh	mogočih	oblekah,	vzbuja	vendar	
veliko	pozornost;	 celo	 visoka	 in	 najvišja	 gospoda	
se	zanimajo	zanj.	Hodi	bos.	Z	vsakim	je	prijazen;	
zlasti	pozdravlja	nas	misijonarje,	kadar	pridemo	k	
njemu	ali	gremo	od	njega;	dà	nam	roko	in	vpraša:	
‘Doto?	Kako	je?’	Tudi	si	zelo	prizadeva,	da	bi	nas	
naučil	svojega	jezika,	in	nas	je	že	naučil	do	deset	
šteti.	Silno	rad	bi	se	pogovarjal	z	nami.	Pravi,	da	ga	
njegovi	ljudje	niso	pustili	iti	k	belim,	ker	ti	porežejo	
črncem	ušesa,	ali	pa	jih	celo	pojedo.	Ko	je	iz	palače	
avstrijskega	konzula	zagledal	pristanišče	in	morje,	
je	 od	 začudenja	 zaklical:	 ‘To	 je	 torej	 tista	 velika	
nasoljena	reka,	čez	katero	se	vi	vozite?’	Včeraj	je	
poveljnik	velike	avstrijske	bojne	ladje	Bellona	povabil	
g.	provikarja	na	krov	ladje,	pa	tudi	tega	črnca,	ki	se	
je	čudil	vsemu,	kar	je	videl	na	krovu.	Ko	je	provikar	
odhajal	z	ladje,	je	zadonelo	trinajst	topovskih	strelov.	
Častniki	 in	moštvo	 so	 bili	 Knobleharju	 na	 čast	 v	
paradnih	oblekah.«
V	Aleksandriji	 so	 bili	 pet	 dni	 na	 stanovanju	 in	

hrani	v	Hôtel	du	Nord.	Bilo	je	pa	predrago;	plačevati	
so	morali	za	vsakega	po	3	goldinarje	na	dan.	Zato	
jih je Knoblehar rajši nastanil na eni izmed treh 
misijonskih	ladij,	kjer	so	imeli	svojega	zamorskega	
kuharja	in	so	vsi	skupaj	potrošili	dnevno	5	do	6	gol-
dinarjev,	pa	so	kar	dobro	živeli.	Mugà	jih	je	večkrat	
prišel	obiskat.	Duhovniki	so	maševali	v	frančiškanski	
cerkvi,	kjer	je	bilo	vse	snažno	in	vedenje	vernikov	
pobožno.	Tukaj	in	na	nadaljnjem	potovanju	je	imel	
Jeran	za	misijonsko	osebje	vsak	dan	pridigo	in	branje	
iz	življenja	svetnikov.
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Delo	 je	olajšala	 in	skrajšala	uvedba	mlatilnice. 
Prva	poročila	o	mlatilnicah	segajo	pri	nas	že	v	ko-
nec	prve	polovice	19.	stoletja.	Okoli	leta	1840	si	je	
gospoščina	Prebold	v	Savinjski	dolini	postavila	mla-
tilnico	na	vodni	pogon	ob	potoku	Zviru.	Poročevalec	
pravi,	da	so	z	njo	zmlatili	povprečno	40	–	50	“me-
celjnov”	žita.	Mlatilnica	je	tudi	činila	žito	od	nesnage	
in	plevela.	Kmetje	iz	bližnje	in	daljne	okolice,	celo	
iz	Žalca	in	Vranskega,	so	vozili	svoje	žito	v	Prebold	
in ga dali tam omlatit.
Na	Vranskem	so	dobili	prvo	mlatilnico	na	vodo	

leta	1879,	v	Motniku	pa	leta	1903.	Toda	lastnik,	ki	
je	računal,	da	bodo	kmetje	vozili	k	njemu	mlatit,	se	
je	uštel.	Kmetje	so	dognali,	da	to	ni	priročno,	da	se	
zrnje	porazgubi,	da	se	slama	in	pleve	raznašajo	in	
da	je	vožnja	tja	in	nazaj	prezamudna.
Okoli	leta	1874	so	si	naši	kmetje	začeli	nabavljati	

ročne	mlatilnice,	“mašine”,	kmalu	po	letu	1900	pa	
železne	 in	 lesene	 “gepeljne”,	ki	 jih	goni	 živina.	S	
tako	“mašino”,	posebno	z	“gepeljnom”,	je	odpadla	
mlatev	v	starem	načinu;	tujih	mlatičev	navadno	ni	
bilo	več	treba,	ker	se	ni	več	mlatilo	zdržema,	ampak	
le	po	en	dan,	pol	dneva,	tudi	le	po	nekaj	ur,	zlasti	
ob	slabem	vremenu.

Mlatev	z	ročno	mlatilnico,	“mašinanje”,	je	zahte-
vala	krepke	“sukače”.	“Mašino”	so	postavili	na	sredo	
poda	 in	 jo	pritrdili	 s	 “klanfo”,	da	se	ni	premikala.	
Štirje	sukači,	“mašinovci”,	na	vsakem	kraju	dva,	so	
prijeli	za	vitel	 in	začeli	vrteti.	Dve	ženski	sta	raz-
vezovali	snope	in	podajali	na	“mizo”,	gospodar	pa	
je	snope	urno	potiskal	v	“mašino”.	Treba	je	bilo	še	
nekaj	pomagačev;	eden	je	metal	snopje	s	kupa,	dva	
sta	tresla	slamo,	eden	je	odgrinjal,	eden	ali	dva	sta	
v parni premetavala slamo.
Marsikje	 so	 si	 ročno	mlatilnico	 izposojali.	 Toda	

mlatev	 z	 ročno	 “mašino”	 je	 bila,	 čeprav	 krajša,	
vendar	 dosti	 draga.	 “Sukači”	 so	 več	 trpeli	 kakor	
mlatiči	s	cepci,	treba	jih	je	bilo	bolje	plačati	in	jim	
bolje	postreči.

Marsikatero	poprejšnjo	šego	so	ob	“mašini”	opu-
stili.	Vendar	so	marsikje	vsaj	rženo	mlatev	še	nekaj	
časa	opravljali	s	cepci,	da	so	si,	dokler	so	še	imeli	
slamnate	strehe,	ohranili	slamo	za	škope.
Tako	so	vsaj	nekatere	mlatiške	šege	živele	prav	

do	zadnjih	časov.	Sodobni	stroji	opravijo	žetev	 in	
mlatev	brez	človeškega	truda	v	nekaj	urah;	zdaj	je	
vsekakor	 nekdanjim	mlatiškim	 šegam	dobesedno	
zmanjkalo	“življenjskega	prostora”.
Danes	občudujemo	prednamce	–	 in	 jim	včasih	

tudi	zavidamo	–,	ko	ugotavljamo,	kako	so	si	težka	
mlatiška	opravila	znali	olajšati	s	šalami	in	zabavo.	
Tako	jim	je	šlo	delo	tudi	spešno	od	rok,	čeprav	jih	–	
srečnike!	–	čas	ni	posebno	preganjal.
Šege,	ki	smo	jih	opisali	–	v	preteklih	letnikih	–,	so	

v	naših	očeh	pač	le	še	posrečene	ali	pa	tudi	neprije-
tne	šale,	ki	so	si	mlatiči	z	njimi	“sladili”	težko	delo.	
Velja	pa	zanje	isto,	kar	odkrivamo	pri	vseh	šegah,	
najsi	so	po	današnjem	videzu	še	tako	brezpomemb-
ne:	v	vseh	tiči	neki	davni	smisel.	Ta	smisel	je	izginil,	
šega	sama	pa	se	je	največkrat	spremenila	v	burko.
Znanost	se	ukvarja	z	odkrivanjem	smisla	takih	

šeg.	 Pri	 tem	 tava	mnogokrat	 v	 temi.	 Posamezni	
znanstveniki	jo	poskušajo	osvetliti	s	teorijami,	z	raz-
lagami,	ki	so	bolj	ali	manj	verjetne	in	sprejemljive,	
so	vačsih	samo	duhovite	in	zato	ne	obveljajo	pred	
novimi,	ki	jim	sledijo.
Po	tako	imenovani	bajeslovni	(mitološki)	teoriji	se	

v	zadnjem	snopu	skriva	žitni	demon,	ki	ga	je	treba	
izgnati ali ubiti.	To	opravi	mlatič,	ki	zadnji	udari	po	
zadnjem	 snopu.	 Če	 je	 poiskal	 namesto	 zadnjega	
snopa	predmet,	na	katerega	lahko	preidejo	te	nevar-
nosti,	in	ga	zanesel	med	sosednje	mlatiče,	ga	skrivaj	
vrgel	na	pod,	jim	ga	podtaknil,	ga	nekam	položil,	
obesil	ali	zataknil,	se	je	teh	nevarnosti	odkrižal	in	jih	
prenesel	drugam.	Zato	je	seveda	pazil,	da	ga	niso	
ujeli.	Upravičeno	bi	ga	bili	pretepli,	mu	predmet	vrnili	
in	s	tem	nevarnosti	naprtili	spet	njemu	samemu.

Niko Kuret

STROJNA MLATEV
Opis ročne mlatve in običajev ob njej je bil objavljen v avgustovih številkah treh preteklih let. Na vrsti 

je še nekaj o strojni mlatvi in o nekaterih dodatnih šegah.

Gepelj

Strojna mlatilnica
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V	tej	veri	naj	bi	bila	skrinost	metle,	škarij	in	po-
dobnih	mlatiških	“šal”,	skrivnost,	ki	se	je	že	stoletja	
nihče	več	ne	zaveda.	Ali	je	ta	razlaga	pravilna,	ne	
moremo	reči.	Lahko	nam	bo	kdo	postregel	z	boljšo,	
verjetnejšo.
Ugotavljamo	samo,	da	se	je	nekdanje	obredno	

dejanje	po	svoji	obliki	močno	spremenilo;	še	več,	
da	je	spremenilo	tudi	svoj	pomen	–	prijazni	sprejem	
metle	ali	škarij	je	v	popolnem	nasprotju	s	prvotnim	
smislom dejanja.
Na	Murskem	polju	je	veljalo:	»Mlatec	mora	imeti	

račji	želodec,	konjsko	moč	in	pasje	vúha	(=	ušesa).«
Slabiči	se	pri	mlatvi	niso	mogli	izkazati.	Opreznost	

je	bila	potrebna,	če	so	se	mlatiči	hoteli	zavarovati	
pred sramoto. Da pa so ob vsem tem zahtevali iz-
datno jed in dobro pijačo,	je	razumljivo.
To	je	bila	gospodinjina	skrb.	Gospodinja	se	je	za	

mlatiče	zmerom	posebno	trudila.	Zlasti	večerja	je	
bila	jako	obilna.	Seveda	je	bil	jedilnik	po	različnih	
krajih	različen.	Okoli	Kostanjevice	na	Dolenjskem	so	
dobili	mlatiči	zjutraj	ob	pol	šestih	bel	kruh	in	žganje,	
za	drugi	zajtrk	je	bila	kava,	cvrtje,	fižol	in	žganci	ali	
pa	žganci,	zelje,	fižol,	krompir;	ob	desetih	 je	bila	
malica:	kruh,	slanina,	vino;	opoldne	 jih	 je	čakala	
južina:	meso,	krompir,	fižol,	solata,	potica	ali	štru-
klji,	mlinci;	ob	petih	popolne	je	bila	mala	večerja:	
potica	ali	pa	kruh	in	vino;	za	večerjo	je	pripravila	
gospodinja	kumare	in	krompir	ali	štruklje	ali	kašo,	
zraven	pa	pijačo.	Kot	posebna	mlatiška	 jed	slove	
okoli	Žužemberka	štruklji	in	“blinci”	(mlinci).	Štruklje	
narede	s	smetano,	potresejo	z	drobtinami,	zvijejo	in	
spečejo.	Blinci	so	pa	bel	kruh,	ki	ga	poparijo,	vodo	
odcedijo,	nato	pa	zabelijo.	Za	zajtrk	so	jim	tu	dali	
ajdove	žgance,	zabeljene	z	ocvirki.

Ko	je	bilo	mlatve	konec,	so	imeli	zvečer	“likof” ali 
– v vzhodni Sloveniji – “domlatke”.	Mlatiški	likof	je	bil	
kakor	ohcet.	Na	Dolenjskem	(Št.	Jurij	pod	Kumom)	in	
na	Štajerskem	(Dobrna)	so	zaklali	koštruna,	skuhali	
kračo,	postavili	na	mizo	nadevan	želodec	pa	napekli	
potic	in	krofov.	V	okolici	Kostanjevice	na	Dolenjskem	
so	za	mlatiški	likof	postregli	z	juho,	mesom,	kuretino	
in	poticami,	zraven	pa	s	pijačo.	Na	Notranjskem	so	
bili	za	likof	zmerom	štruklji:	pšenični,	pečeni,	opar-
jeni	z	vinom	in	sladkorjem.

Na	Dolenjskem,	Notranjskem	 in	Štajerskem	 je	
bila	navada,	da	je	dobil	vsak	mlatič	s	seboj	“mlatiški 
hlebec”	(kostanjeviška	okolica),	ki	so	ga	v	okolici	La-
škega	imenovali	“urezanec”;	včasih	ga	je	bilo	samo	
pol	(vrhniška	okolica)	ali	tudi	le	četrt	(Raka),	zato	
pa	še	zraven	dober	kos	mesa	in	velik	pečen	štrukelj.	
Kos	belega	kruha	in	štrukelj	je	dobil	vsak	mlatič	tudi	
okoli	Žužemberka.	V	Velikih	Laščah	so	dali	otepačem	
pogačo	iz	prve	pšenične	moke,	v	Prekmurju	pa	je	
dobil	ob	odhodu	vsak	mlatič	vrtanik.
Ponekod	na	Štajerskem	so	obhajali	domlatke	šele	

jeseni,	o	Martinovem	ali	na	Martinovo	nedeljo,	mar-
sikje	celo	pozimi,	ko	je	bilo	po	kolinah	dovolj	mesa	
pri	hiši.	O	Martinovem	je	prišla	na	mizo	pečena	gos,	
gospodinja	pa	je	napekla	še	krapce,	gibanice,	potice	
in	ajdovo	pogačo.	Po	ajdovi	mlačvi	je	dobil	vsak	mla-
tič	s	seboj	velik,	do	treh	kil	težak	“štrukelj”	in	četrt	
hlebca	kruha;	pridejali	so	tudi	vsakemu	petelinovo	
bedro,	zato	so	vse	skupaj	imenovali	“kolba”	(okolica	
Kostanjevice).
Mlatiče	 so	plačevali svoje dni v glavnem v zr-

nju.	Taka	je	bila	navada	posebno	na	Štajerskem.	V	
Slovenskih	goricah	je	dobil	mlatič	poleg	hrane	vsak	
enajsti	mernik	žita.	V	ljutomerski	okolici	so	viničarji	
hodili	mlatit	 “na	mernik”	 –	 vsak	 deseti	 “mecelj”	
(okrog	dva	mernika)	so	dobili	mlatiči.	V	Zdolah	so	
takšno	 plačilo	 imenovali	 “mertuh”,	 v	 Konjicah	 pa	
“zámer”.	 Zato	 so	 revni	 viničarji,	 želarji,	 kajžarji	
hodili	daleč	naokoli	mlatit,	da	so	si	prislužili	živež	
še za zimo.
Mlatiči,	ki	so	bili	iz	drugih	krajev	doma,	so	seveda	

spali	kar	v	slami	na	parni.	Toda	skupno	spanje	je	
bilo	v	navadi	tudi	marsikje	drugod.	V	kostanjeviški	
okolici	 je	 bilo	 pravilo,	 da	 “morajo	mlatiči	 skupaj	
spati”.	Poprej	so	se	šli	kopat.	Zlasti	po	otepavanju	
in	vejanju	je	bila	kopel	v	hladnem	potoku	resnična	
potreba.	Kopali	so	se	fantje	zase,	dekleta	pa	zase.	
Dostikrat	se	je	pa	zgodilo,	da	so	poredni	fantje	za-
lezovali	dekleta	in	odnesli	ali	skrili	tej	ali	oni	obleko.	
Sploh	pa	je	bilo	pri	mlatvi	dosti	nerodnosti.	Že	od	
nekdaj	je	bilo	tako,	pripoveduje	Ignacij	Koprivec,	da	
so	se	v	Slovenskih	goricah	ob	mlatvi	dekleta	mirno	
naležala	pri	fantih.	Med	dekleti	je	bila	tudi	katera,	
ki	je	noben	fant	ni	maral.	Takšni	so	položili	ponoči	
štor	ob	stran.	To	se	je	zjutraj	razvedelo	in	revi	se	je	
vas še dolgo posmehovala.

Pajkelj

Mlatilnica na parni pogon
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
ii. poglavje

BOŽJA BIVALIŠČA
T E M P E L J S K O  B O G O S L U Ž J E

I N  M I S T I K A
Kaj	 so	 torej	 počeli	 v	 tej	 čudoviti	 zgradbi	 tisoči	

duhovnikov,	 ki	 smo	 jih	 tam	 videli,	 in	 desettisoči	
vernikov,	ki	jih	je	bilo	srečati	na	preddvorih?	Odpri-
mo	Knjigo	psalmov,	tam	je	odgovor.	»Prišel	bom	v	
tvojo	hišo	z	žgalnimi	daritvami,	izpolnil	ti	bom	svoje	
zaobljube,	ki	 so	 jih	 izrekle	moje	ustnice,	govorila	
moja	usta,	ko	sem	bil	v	stiski.

Daroval	ti	bom	žgalne	daritve	pitancev	skupaj	z	
dimom	ovnov,	pripravil	ti	bom	vole	in	kozle,«	pravi	
66.	psalm	(13-15).	In	138.	psalm	kliče:	»Padam	na	
kolena	k	tvojemu	svetemu	templju	in	se	zahvaljujem	
tvojemu	imenu	za	tvojo	dobroto	in	tvojo	zvestobo.	
Gospod,	 tvoja	 dobrota	 traja	 na	 veke,	 ne	 zapústi	
dela	svojih	rok«	(2.8).	Darovati	in	moliti	–	za	to	so	
prihajali		v	tempelj.	Krščanska	maša	je	obdržala	ti	
dve	temeljni	prvini,	vendar	ju	je	poduhovila	in	na-
pravila	nadnaravno	tisto,	kar	je	v	izraelskem	svetem	
darovanju	še	čisto	materialno.
Krvava	 daritev	 daje	 tempeljskemu	 bogoslužju	

najbolj	presenetljiv	vidik	in	ta	ogromna	klavnica,	kjer	
teče	brez	konca	in	kraja	kri	neštetih	živali,	je	za	nas,	
kar	 povejmo,	 popolnoma	 nesprejemljiva.	 Pri	 tem	
izstopata	dva	prastara	namena:	človek	se	zahva-
ljuje	Bogu	tako,	da	mu	daruje	del	dobrin,	ki	mu	jih	
je	naklonila	njegova	dobrota,	ali	pa	se	spravi	z	njim	
zaradi	nečesa	napačnega	tako,	da	se	prostovoljno	
odpove	delu	svojih	dobrin.	Istočasno	pa	vernik	–	ali	
verno	 ljudstvo,	 saj	 so	 poleg	 osebnih	 daritev	 tudi	
skupinske	–	izpričuje	svojo	željo,	da	bi	se	združil	z	
božanstvom:	z	daritvijo	je	bila	zapečatena	zaveza	

med	Bogom	in	Abrahamom.	Nobenega	velikega	pra-
znika	ni	brez	daritve	in	v	neštetih	življenjskih	prilikah	
jo	je	treba	opraviti	za	očiščevanje	od	napak	ali	od	
obredne	nečistosti,	ali	v	zahvalo	za	prejeto	milost.	
Cel	vrstni	red	daritev	je	bil	uzakonjen.	Bile	so	krvave	
in	nekrvave.	Med	prvimi	se	njihova	stopnja	ravna	po	
tržni	ceni	darovane	živali:	goloba	ali	grlice,	jagnjeta,	
kozla	in	ovna	ter	junca.	Pri	zadoščevalnih	daritvah	
je	večji	del	mesa	darovane	živali	ostal	duhovnikom	
in	levitom.	Nekrvave	daritve,	ki	so	bile	običano	pri-
družene	drugim,	so	bili	dveh	vrst:	tiste	iz	najboljše	
moke	–	nekakšen	kolač,	zamesen	z	oljem	–	in	tiste	
iz	dišav,	mešanice	kadila,	kadilne	školjke,	stakte	in	
galbanuma	(razne vrste orientalskih dišavnih smol, 
op. ured.),	ki	so	jih	vsak	dan	zažigali	na	kadilnem	
oltarju.	Kot	je	mogoče	ugotoviti,	je	izredno	natančen	
obrednik	urejal	podrobnosti	daritev,	 izbor	darova-
nih	živali,	njihove	značilnosti,	 izdelovanje	 “hlebov	
obličja”,	 recept	za	pripravo	kadila.	Rjava	pega	na	
jagnjetovi glavi ga je naredila neprimernega za da-
ritev	in	testo	iz	najboljše	pšenične	moke	je	moralo	
biti	strogo	nekvašeno.	Vsem	tem	predpisom,	ki	jih	
najdemo	v	Svetem	pismu,	so	rabini	dodali	nešteto	
razlag.

Žgalna daritev

Molitev v templju
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Naj	to	pomeni,	da	se	je	judovska	pobožnost	za-
dovoljevala	s	tem	formalizmom?	To	bi	pomenilo	pre-
sojati	judovsko	vero	na	zelo	površen	in	neprimeren	
način	in	jo	omejiti	na	neko	vrsto	barantanja	z	Bogom.	
Brez	dvoma	so	se	našli	Judje,	ki	so	sodili,	da	imajo	
zaradi	svoje	daritve	do	Previdnosti	neke	pravice,	kot	
se	najdejo	tudi	taki	kristjani.	Toda	resnični	pomen	
daritve	je	ponižna	prošnja,	molitev.	Največji	preroki	
so	skozi	stoletja	ponavljali,	da	materialna	vrednost	
daritve	pri	Bogu	nič	ne	zaleže.	Izaija	v	svojem	ostrem	
58.	poglavju	celo	zatrjuje,	da	jih	ne	mara.	Saj	pravi	
na	 drugem	mestu:	 »Gledam	pa	 na	 tistega,	 ki	 je	
ponižen,	ki	je	potrt	v	duhu	in	se	trese	pred	mojo	
besedo«	(Iz	66,2).		Ali	so	daritve	tiste,	ki	so	Jakoba	
naredile	vrednega	rešitve,	ali	pa	njegovo	kesanje,	
njegova	molitev	v	trpljenju?	Notranja	vera,	ki	skozi	
stoletja	ni	nehala	rasti	v	Izraelovi	duši,	je	neločljiva	
od	daritvenih	vidikov	bogoslužja:	daje	mu	njegovo	
resnično	vrednost.	Rabini	 to	poudarjajo.	 Eden	od	
njih	bo	šel	tako	daleč,	da	bo	zapisal:	»Poštenost	in	
pravičnost	sta	mi	dražja	kot	tempelj!«

Tako	so	številni	verniki,	ki	prihajajo	v	tempeljske	
dvore	ne	le	darovat	daritev,	ampak	molit.	Renan	se	
moti,	ko	trdi,	da	v	templju	ni	bilo	sledu	molilnice.	
Naj	zgleda	še	 tako	presenetljivo,	 toda	 treba	si	 je	
predstavljati	komaj	deset	korakov	od	menjalcev	ali	
prodajalcev	brezmadežnih	jagnjet	pobožne	vernike,	
potopljene v premišljevanje in molitev brez ozira 
na	okolico,	z	mrmrajočimi	ustnicami	 in	dvignjeni-
mi	rokami,	ali	sklonjeni	s	čelom	do	tal.	Farizej	 in	
cestninar,	o	katerih	govori	Lukov	evangelij	(18,10-
14),	starček	Simeon,	ki	ga	Jožef	in	Marija	srečata	
v	templju	ob	Jezusovem	darovanju,	so	taki,	kakor	
toliko	drugih.	Zgodaj	zjutraj,	komaj	se	je	razlegel	
gongu	podoben	glas	ob	odpiranju	Nikanorjevih	vrat,	
so	se	zgrnili	številni	verniki,	da	bi	pred	tempeljskim	
najsvetejšim Edinega molili Š'mà (“Š'mà Israél – 
Poslušaj, Izrael” je vsakdanja molitev Judov iz 5 Mz 
6,4-7; op. ur.).	In	ko	je	padel	mrak,	jih	je	bilo	še	
vedno	dosti	pri	“večerni	daritvi”.	Sicer	so	se	pa	tudi	
duhovniki	 in	 leviti	 pridruževali	 bogoslužnim	obre-
dom:	zjutraj,	po	vsakdanji	daritvi	jagnjeta,	je	eden	
od	duhovnikov	stopil	na	kamnito	stopnišče,	ki	se	je	
dvigalo	nad	dvorom	mož,	molil	na	ves	glas	Š'mà in 
nato	prebral	odlomek	iz	Postave.	Ob	treh	popoldne	

je	bil	na	istem	mestu	kratek	obred,	ko	je	duhovnik	
izrekel	nad	ljudstvom	kratki	in	lepi	blagoslov	iz	4.	
Mojzesove	knjige:	»Gospod	naj	te	blagoslovi	in	te	
varuje.	Gospod	naj	da	sijati	svoje	obličje	nad	tabo	in	
naj	ti	bo	milostljiv.	Gospod	naj	dvigne	svoje	obličje	
nadte	in	ti	podeli	mir«	(6,24-26).
Razen	tega,	da	je	bil	tempelj	kraj	javnih	in	za-

sebnih	daritev	ter	molitveno	središče,	je	bil	tudi	še	
vse	kaj	drugega.	Bil	je	sedež	uprave,	ki	je	bila	hkrati	
verska,	politična	in	sodna,	to	je	Sanhedrin;	bil	je	tudi	
ohranjevalec	 tradicije,	 in	 visoka	 bogoslovna	 šola.	
Tempelj	je	bil	tudi	sedež	finančne	uprave,	ki	je	ureja-
la	uporabo	ogromnih	vsot,	ki	so	prihajale	iz	verskega	
davka	in	prostovoljnih	darov	(prim.	Mr	12,41-44).	
Eden	od	talmudskih	spisov	(Šekalím)	zatrjuje,	da	
je	“korbán”,	sveti	zaklad,	po	vsaki	nabirki	napolnil	
tri	ogromne	kadi,	shranjene	v	tempeljskih	kleteh.
Ali	je	ta	pomembnost	templja,	kakršna	je	bila	ne-

koč,	ostala	tudi	v	Jezusovih	časih?	Najbrž	ne.	Gotovo,	
tempelj	je	bil	v	časti:	Kristus	sam	je	pokazal	dokaj	
spoštovanja	do	“Očetove	hiše”,	ko	je	nagnal	trgovce	
iz	tempeljskih	dvorov.	Rabini	so	poglobili	teologijo	
templja,	kraja	Božje	navzočnosti,	dokaza	izbranosti	
Jahvejevega	ljudstva.	V	apokrifih	je	cela	simbolika	
templja,	zbrala	sta	jo	Jožef	Flavij	in	Filon.	Tempelj	je	
središče	sveta,	je	tudi	podoba	sveta.	Njegova	opre-
ma	predstavlja	Božje	lastnosti;	Ezekielova	kozmična	
videnja	so	pomagala	uveljaviti	te	teorije.	Drži,	da	je	
bilo	“znamenje	templja”	skupaj	z	“zavezo”	ena	od	
bistvenih	stvarnosti	Svetega	pisma,	eden	od	smislov,	
ki	ga	pomaga	razumeti,	kar	so	Judje	Kristusovega	
časa	priznavali	in	temu	dajali	glaven	pomen.	Dokaz	
za	to	je,	da	je	bila	ena	najhujših	obtožb	Judov	proti	
Kristusu,	da	si	je	predrznil	reči:	»Podrite	ta	tempelj	
in	v	 treh	dneh	ga	bom	postavil«	 (Jn	2,19).	To	 je	
stavek,	ki	je	iz	njegovih	ustnic	skušal	podobo,	ki	so	
jo	imeli	o	templju,	naobrniti	na	dragoceno	zgradbo	
njegovega	lastnega	telesa,	kraja	najbolj	vidne	Božje	
navzočnosti,	ki	je	pa	njegovi	sodniki	niso	bili	zmožni	
razumeti	drugače	kot	bogokletje.
Vprašanje	je,	če	ta	spoštljiva	privrženost	templju	

ni	v	Jezusovem	času	doživljala	celo	pri	najbolj	pra-
vovernih	Judih	nek	upad.	Obdržale	so	se	vse	oblike	
bogoslužja,	pa	so	imele	kakšen	smisel?	Ko	bo	tem-
pelj	ogrožen,	se	bodo	dali	številni	verniki	pobiti	za	
njegovo	obrambo.	Pa	ni	to	neka	preteklost,	ki	gre	v	
zaton?	Prišel	bo	dan,	ko	bo	tempelj	razrušen	in	ko	
se	bo	vera	Izraelcev	nadaljevala	brez	ali	skoraj	brez	
bogoslužja,	osredotočena	zgolj	na	izpolnjevanje	Po-
stave,	ne	pa	na	daritve.	V	zadnjih	stoletjih	je	namreč	
nastajal	nek	drug	verski	organizem,	pa	ne	proti	tem-
plju,	ampak	ob	njem,	ki	je	pomemben	že	sedaj	in	bo	
odločilen.	Nadnaraven	pojav,	o	katerem	pripoveduje	
Jožef	Flavij	in	namiguje	nanj	Tacit,	je	poln	pomena:	
ne	 dolgo	 preden	 so	Rimljani	 razrušili	 tempelj,	 so	
na	praznik,	ki	se	imenuje	binkošti,	duhovniki,	ki	so	
vstopili	v	notranjst	templja,	da	bi	opravili	običajna	
bogoslužna	dejanja,	doživeli	potresni	sunek	in	pre-
tres	in	silen	glas,	ki	je	zaklical:	»Odhajamo	odtod!«	
Tako	je	Izraelov	Bog,	ki	je	oznanil	svoj	odhod,	dal	
vedeti	svojemu	ljudstvu,	da	se	odslej	ne	pusti	več	
zapirati	v	zidovje,	zgrajeno	iz	kamna.

Hlebi obličja
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spremeni svoj strah
P. Anselm Grün

XIV.
ZMAGA NAD STRAHOM

Z MOLITVIJO
Duhovna	pot	v	vseh	religijah	je	možnost,	da	strah	

pred	Bogom	poimenujemo	in	mu	ga	v	molitvi	preda-
mo.	Pri	tem	ne	gre	niti	za	to,	da	bi	Boga	le	prosili,	
da	bi	nas	kar	mogoče	hitro	osvobodil	od	strahu,	niti	
ne	gre	za	magijo.	Seveda	poznam	mnogo	ljudi,	ki	
se	v	svojem	strahu	obračajo	na	Boga	in	ga	upora-
bljajo	kot	nekega	čarovnika,	ki	 jim	naj	kar	se	da	
hitro	in	neboleče	odčara	strah.	Niso	pa	pripravljeni,	
da	bi	zrli	v	svoj	lastni	strah	in	po	njem	odkrili	re-
snico	lastne	duše.	Strah	ima	vendar	vedno	opraviti	
z	našo	življenjsko	zgodovino	in	z	našim	razumeva-
njem	samega	sebe.	Mnogi	pa	hočejo	preskočiti	to	
bolečo	pot,	na	kateri	bi	srečali	samega	sebe	in	se	
brez	predsodkov	ozrli	na	to	čustvo,	ki	 jih	ogroža.	
Nočejo	se	soočiti	z	lastno	resničnostjo.	Takim	ne	bo	
pomagala	niti	molitev.	Mnogi	mislijo,	da	 imajo	še	
premalo	zaupanja.	Boga	prosijo,	da	bi	jim	daroval	
dovolj	zaupanja,	da	bi	se	osvobodili	strahu.	Takrat	
pa	pogosto	nastopi	začarani	krog.	Molijo	več	in	več,	

kljub	 temu	pa	 čutijo	 strah.	Če	 strah	ne	popušča,	
iščejo	krivdo	bodisi	pri	samem	sebi	ali	pa	tudi	pri	
Bogu.	In	v	nekem	trenutku	se	zgodi,	da	se	več	ne	
obračajo	na	Boga.
V	pristnih	izročilih	vseh	religij	je	molitev	pot,	ko	

govorimo	z	Bogom	tudi	o	svojem	strahu	in	ga	s	tem	
spreminjamo.	Molitev	ni	 beg	od	mojega	 strahu	k	
Bogu.	Je	predvsem	pripravljenost,	da	sebe	in	svoj	
strah	položim	pred	Boga	in	si	ga	pred	Bogom	sam	
ogledam.	Potem	preko	 strahu	 spoznavam,	katera	
samopodoba	me	zaznamuje,	katera	pretirana	pri-
čakovanja	do	sebe,	do	življenja	in	do	Boga	imam.	V	
molitvi	se	obračam	na	Boga	in	torej	v	svojem	strahu	
nisem	sam.	Pred	njim	lahko	svoj	strah	priznam	in	
ga	izrazim.	Obračanje	k	njemu	me	rešuje	strahu.	V	
svojem	strahu	čutim,	da	me	on	gleda	in	podpira.	V	
molitvi	ga	lahko	vprašam,	kaj	mi	po	strahu	sporoča,	
na	kaj	bi	me	rad	spomnil.	V	takšnem	pogovoru	se	
zavem	pomena	svojega	strahu.

To jasno odseva v Jezusovem ravnanju. Trije sinoptiki (Matej, Marko in Luka) nam pripovedujejo o Jezu-
sovem strahu pri molitvi v Getsemaniju. V tej molitvi se je boril z Bogom, da bi kelih trpljenja vendarle mogel 
iti mimo njega. Vsak evangelist uporablja za Jezusov strah druge besede. Marko pravi, da je »osupnil od 

groze in začel trepetati« (ekthambeĩs-
tehai kai ademoneĩn). Strah razume 
kot nekaj, kar me napade, torej pre-
straši in me vrže iz mirnega položaja. 
Matej pravi, da se je začel »žalostiti in 
trepetati« (lypeĩsthai kai ademoneĩn). 
Strah ga tlači in ga žalosti. Strah je 
često povezan z depresijo: odvzame 
nam vso moč, tako da postanemo 
potlačeni in žalostni. Luka pravi, da 
»ga je obšel smrtni boj« (genómenos 
en agonía). To je strah pred smrtjo, 

napenjanje vseh moči. Agonija nastane v boju. Jezus se ves prestrašen bori s smrtjo. Vse v njem je ra-
zburjeno, napeto. Strah ga ima popolnoma v oblasti. Luka živo opisuje ta strah. Strah zagrabi človekovo 
dušo in telo. Jezusovo potenje v strahu (smrtni pot) rojeva kaplje krvi, ki padajo na zemljo.

Na	Oljski	gori	se	Jezus	sooči	s	svojim	strahom.	
To	 je	 strah,	 da	 bi	 ga	 njegovi	 učenci	 zapustili.	 Je	
prestrašenost	pred	tem,	kar	ga	v	mučnem	trplje-
nju	čaka.	Strah	se	meša	z	žalostjo	zaradi	njegove	
usode:	njegov	namen,	da	bi	ljudem	oznanjal	Božjo	
bližino	in	to	ozdravljajočo	Božjo	bližino	usresničeval	
v	zdravljenju	bolnih,	očitno	ni	bil	sprejet.	In	to	je	
strah	pred	katastrofo	smrti,	strah,	da	bi	bil	v	svojem	
življenju	in	v	svojem	poslanstvu	neuspešen.	Te	stra-
hove	poznamo	vsi.	Bojimo	se	bolečin,	ki	nas	čakajo	
v	bolezni,	nemoči,	bojimo	se,	da	bi	bili	zapuščeni.	

Strah	lahko	tudi	nas	popolnoma	prevzame,	tako	da	
se	začne	vse	telo	tresti	ali	potiti.
Jezus	premaguje	ta	strah	z	molitvijo.	Ne	odmisli	

ga,	ampak	ga	izroči	Bogu.	In	ko	se	Jezus	izpove	Očetu	
do	konca,	se	strah	lahko	spremeni.	Pri	Luku	se	zgodi	
sprememba	tako,	da	Bog	pošlje	iz	nebes	angela,	da	
bi	ga	krepčal.	Angel	je	lahko	človek,	ki	nam	v	našem	
strahu	stoji	ob	strani.	Pogosto	pride	angel	k	nam	v	
neki	notranji	spodbudi.	V	molitvi	se	pojavi	misel,	ki	
nas	krepča	in	tolaži.	Angel	nam	lahko	govori	po	besedi	
Svetega	pisma,	na	katero	naletimo	naključno	ali	nam	
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sama	od	sebe	pride	na	misel,	lahko	pa	tudi	po	bese-
di,	ki	se	pojavi	v	neki	knjigi,	ki	jo	v	pravem	trenutku	
odpremo.	Angel	nam	pravi,	da	v	svojem	strahu	nismo	

sami,	temveč	da	Bog	skrbi	za	nas	in	naš	strah.	Bog	
pošilja	svojega	angela	v	našo	osamljenost,	v	našo	
nemoč	in	v	naš	strah,	da	bi	nas	tolažil	in	krepčal.

—               —               —

Prvi	menihi	 so	 to	 Jezusovo	 pot	 premagovanja	
strahu	z	molitvijo	vzeli	kot	vzor	svojega	molitvenega	
boja.	Svetujejo,	da	se	v	svojih	strahovih	in	stiskah	
zatečemo	k	Bogu.
–	Pri	tem	primerjajo	molitev	z	drevesom,	na	katro	

se	zatečemo	pred	napadalnimi	levi.	Drevo	nam	daje	
oporo.	Bog	je	kakor	neko	zavetišče,	kamor	se	smemo	
zateči,	ko	nas	je	strah	pred	tem,	kar	nas	ogroža.
–	Drugi	način,	da	bi	z	molitvijo	premagali	strah,	

je	v	tem,	da	v	strahu	izrečemo	besedo	iz	Svetega	
pisma.	Naš	 strah	 se	 vendarle	 vedno	 izraža	 z	 be-
sedami,	 kakor	 “Strah	me	 je”.	 “Tega	ne	 zmorem”.	
“Kaj	bodo	mislili	o	meni	drugi	 ...”	Prav	v	ta	strah	
naj	bi	potem	izrekli	besedo	zaupanja,	kakor	tole:	
»Gospod	je	na	moji	strani,	ne	bom	se	bal;	kaj	mi	
more	storiti	človek«	(Ps	118,6).	Ne	gre	za	to,	da	bi	
s	to	besedo	pregnali	strah.	Gre	v	bistvu	za	to,	da	
se	v	strahu	zavemo	te	besede	in	se	tako	srečamo	
z	zaupanjem,	ki	sicer	leži	pripravljeno	na	dnu	moje	
duše,	a	ga	prekriva	strah.	Nihče	izmed	nas	ne	nosi	
v	sebi	samo	strahu	ali	samo	zaupanja.	V	sebi	vselej	
najdemo	obe	plati.	Toda	včasih	smo	na	svoj	strah	
osrediščeni	tako	močno,	da	spregledamo	zaupanje,	
ki	je	prav	tako	v	nas.	Beseda	Svetega	pisma	je	za	
prve	menihe	beseda,	ki	zdravi.	Božja	beseda	nas	

poveže	z	zdravim	bistvom,	ki	je	že	v	nas,	čemur	pa	
negativne	besede	lahko	odvzamejo	moč.
Druga	pot,	kako	bi	po	molitvi	shajali	s	strahom,	

je	v	tem,	da	z	Bogom	govorimo	o	strahu.	Kaj	mi	
hoče	Bog	povedati	preko	mojega	strahu?	Kam	me	
hoče	strah	napotiti?	Bog	mi	govori	tudi	preko	moje-
ga	strahu.	Mogoče	mi	sporoča,	da	sem	svojo	mero	
prekoračil.	Mogoče	mi	strah	govori,	da	imam	v	sebi	
napačne	temeljne	postavke	za	svoje	življenje.	Če	se,	
na	primer,	bojim,	da	bi	se	pred	drugimi	osramotil,	
izhaja	to	iz	postavke:	»Če	naredim	napako,	nisem	
vreden	nič,	potem	me	imajo	drugi	za	neumnega.«	
Takšne	domneve	me	v	življenju	ovirajo.	So	kot	no-
tranji	zakoni,	ki	nam	ne	pustijo	živeti.	Namesto	tega	
lahko	rečem:	»Smem	delati	napake.	Pri	Bogu	sem	
vedno	sprejet	in	ljubljen.	Kaj	mislijo	o	meni	ljudje,	ni	
tako	pomembno.«	Preko	strahu	me	Bog	vabi,	da	bi	
iskal	zase	bolj	zdrave	življenjske	zakone.	Morda	mi	
hoče	Bog	preko	mojega	strahu	povedati,	da	je	moja	
podoba	Boga	otročja.	Če	mislim,	da	je	Bog	jamstvo	
zoper	vsak	strah	in	da	se	mi	zaradi	njega	ne	more	
nikoli	zgoditi	nič	slabega,	da	bom	zaradi	njega	vselej	
obvarovan	pred	strahom	in	depresijo,	potem	živim	v	
utvari.	Kajti	s	tem	prenašam	svoje	otročje	potrebe	
na	Boga.	Toda	Bog	je	tudi	tisti,	ki	me	vodi	v	temo	
in	strah,	da	se	mu	popolnoma	izročim.

Na Oljski gori se Jezusu v njegovem strahu 
prikaže angel. Ta mu strahu preprosto ne od-
vzame, temveč ga krepča, da bi zmogel svojo 
pot prehoditi z večjim zaupanjem. Zame jo to 
lepa podoba duhovnega shajanja s strahom: 
v svojem strahu molim k Bogu. In strah sam 
vzamem za angela, ki pride k meni, da bi me 
napotil k Bogu in me spomnil na Boga, ki je 
končno edini, ki zmore moj strah pomiriti.

Kako	je	to	v	našem	življenju?	Neka	žena	se	boji,	
da	v	življenju	ne	bo	uspela.	Vedno	znova	zapade	
v	depresije	in	se	boji,	da	zaradi	tega	ne	bo	mogla	
več	opravljati	svojega	poklica	in	tako	ne	bo	mogla	
več	plačevati	sredstev	za	preživljanje.	Če	bi	videla	
ta	strah	kot	angela,	ki	jo	spremlja	na	njeni	poti	k	
Bogu,	bi	to	pomenilo:	sprejemam	strah.	Da,	lahko	
bi	se	zgodilo,	da	svojega	življenja	ne	bi	mogla	več	
obvladovati.	Toda	kaj	bi	to	pomenilo?	Pomeni:	tudi	
v	primeru	neuspeha	bom	v	Božjih	rokah.	Strah	mi	
nakazuje	 povsem	novo	možnost:	 prav	 tam,	 kjer	
nimam	v	roki	ničesar,	zaslutim,	kaj	pomeni	živeti	
iz	Božje	milosti.	Ni	potrebno,	da	sem	v	svojem	ži-
vljenju	popoln.	Storim,	kar	je	v	moji	moči.	Toda	v	
Božjih	rokah	sem	tudi	s	svojimi	slabostmi.	Bog	me	
ne	bo	pustil	pasti.	Ne	bo	mi	odrekel	svoje	pomoči,	
pa	tudi	če	bo	marsikaj	šlo	povsem	drugače,	kakor	
sem	si	predstavljal.	Tako	more	biti	tudi	strah	pred	

neuspehom	angel,	ki	me	vodi	bliže	k	Bogu.
To	lahko	ravno	tako	pojasni	drug	primer.	Nek	mož	

živi	v	nenehnem	strahu,	da	bo	dobil	raka	in	potem	
umrl.	Boriti	se	proti	strahu	nič	ne	pomaga.	Celo	če	
bi	mu	zdravnik	potrdil,	da	se	mu	ni	treba	bati,	da	je	
zdrav	in	da	ni	posebej	dovzeten	za	raka,	bi	se	njegov	
strah	ne	pomiril.	Kajti	od	drugih	sliši,	da	so	bili	zdravi	
šestdeset	let,	nato	so	se	pa	v	nekem	trenutku	mo-
rali	soočiti	z	diagnozo	raka.	Edini	način,	kako	živeti	
s	tem	strahom,	bi	bil:	spregovoriti	o	tem	strahu	z	
Bogom	v	molitvi,	si	ga	priznati,	ga	nato	pozdraviti	
kot	angela,	ki	bi	me	rad	vodil	k	Bogu.	Vselej,	ko	se	
strah	v	meni	poveča,	ga	sprejmem.	Rečem	si:	da,	
lahko	bi	dobil	raka.	Toda	vem,	da	sem	tudi	v	bole-
zni	v	Božjih	rokah.	Strah	mi	kaže,	za	kaj	v	mojem	
življenju	pravzaprav	gre.	Ne	gre	za	to,	kako	dolgo	
živim,	temveč	kako	kakovostno	živim	sedaj	v	tem	
trenutku.	In	strah	me	vabi,	da	sebe	in	marsikaj,	od	



2014  AVGUST 237

Cilj	naših	molitev	je,	da	ne	molimo	proti	svojemu	
strahu,	temveč	s	svojim	strahom.	Strah	mi	kaže	k	
Bogu	 in	 torej	 ni	 več	moj	 sovražnik,	 s	 katerim	 se	
moram	bojevati,	temveč	prijatelj,	ki	me	vodi	k	Bogu.	
Kaže	mi,	da	se	ne	morem	zanašati	le	nase	in	na	svoje	
moči,	temveč	da	lahko	zaupam	le	Bogu.	Nobenega	
jamstva	nimam	za	to,	da	bom	svoje	življenje	vedno	
obvladal.	Nobenega	 jamstva	nimam,	da	 to,	česar	

česar	sem	dovisen,	zapustim	in	se	prepustim	Bogu.	
Na	ta	način	bo	postal	strah	angel,	ki	me	spremlja	in	
mi	vedno	znova	odpira	oči	za	bistveno.
V	molitvi	torej	ne	gre	za	to,	da	se	znebim	stra-

hu.	V	strahu	naj	bi	predvsem	spoznal,	kam	bi	me	
rad strah popeljal. Filozof Ulrich Hommes govori o 

strahovih,	ki	nam	»odpirajo	razsežnosti	človeškega	
bivanja,	o	katerih	bi	brez	strahu	slutili	 še	manj.«	
Strah	mi	more	postati	spremljevalec,	ki	me		uvaja	v	
skrivnost	mojega	človeškega	bivanja	vedno	globlje	
in	ki	me	vodi	končno	k	Bogu	kot	pravemu	temelju	
mojega	življenja.

—               —               —

—               —               —

Mnogi bi radi šli na svoji poti k Bogu mimo strahu. V njem vidijo na tej poti predvsem oviro in menijo, 
da je to znamenje, da premalo verujejo in zaupajo. Često so razočarani, ker njihov strah kljub molitvam 
ne preneha. Podoba na Oljski gori, kakor nam jo opisuje Luka, pa nam kaže seveda neko drugo pot. Ko 
pride angel iz nebes in daje Jezusu nove moči, njegov strah izgine. Angel Jezusa predvsem okrepča, da bi 
v svojim strahu molil na vso moč. Hkrati pa se šele sedaj kaže ta strah v svoji celotni razsežnosti, saj se 
Jezus začne potiti. Molitev ga strahu preprosto ne osvobodi, temveč postane bolj pripravljen soočiti se s 
svojim strahom in z njim iti po poti trpljenja do križa, Strah ga na njegovi poti ne ovira več.

se	bojim,	ne	bo	nastopilo.	Toda	zdaj	vem:	s	svojim	
strahom	sem	v	Božjih	rokah.	Strah	me	vabi,	da	se	
podobno	kot	Jezus	izročim	Božji	ljubezni.	Ko	se	iz-
ročim	Bogu,	se	moj	strah	razblini.	Pojavljal	pa	se	bo	
vedno	znova.	Toda	takrat	se	ne	smem	jeziti,	ker	se	
vrača,	temveč	ga	lahko,	kakor	Jezus	na	Oljski	gori,	
pozdravim	 kot	 prijatelja,	 ki	me	 usmerja	 k	 Bogu:	
kot	angela,	ki	prihaja	od	njega	in	me	vodi	k	njemu.

Splošen:	Da	bi	begunci,	ki	so	morali	zapustiti	svoje	domove	zaradi	nasilja,	našli	velikodušen	sprejem	in	
varstvo svojih pravic.

Misijonski:	Da	bi	kristjani	v	Oceaniji	z	veseljem	oznanajali	vero	vsem	prebivalcem	tega	območja.

MOLITVENI NAMENI  ZA AVGUST 2014

PREROKOVA MOLITEV
Ti, Gospod, imaš prav, kadar koli se pravdam s teboj,
     vendar bi o nekaterih sodbah rad govoril s teboj:
Zakaj je pot krivičnih uspešna?
Zakaj žive v miru vsi, ki izdajalsko izdajajo?
Zasadil si jih, pognali so korenine,
     rastejo in dajejo sad.
Blizu si njihovim ustom, a daleč od njihovega srca.
Ti, Gospod me poznaš, me vidiš,
     preizkusil si moje srce, da je s tabo.
Izloči jih kakor ovce za zakol,
     določi jih za dan poboja.
Doklej naj žaluje dežela, se suši zelišče po vsem polju?
Zaradi hudobije njenih prebivalcev
     poginjajo živina in ptice, ker pravijo:
»Ne vidi naše prihodnosti.«

BOŽJI ODGOVOR
Če te je upehala že tekma s pešci,
     kako boš tekmoval s konji?
Če se le v mirni deželi čutiš varnega,
     kaj boš počel v goščavi Jordana?
Kajti celo tvoji bratje
     in hiša tvojega očeta,
     celo ti so te izdali,
     tudi ti vpijejo za tabo na vse grlo.
Ne verjemi jim,
     čeprav lepo govorijo s tabo!

SVETOPISEMSKA MOLITEV
Prerok Jeremija 12,1-6
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

CERKEV — TEMPELJ
To	pot	bi	se	rad	kratko	ustavil	pri	neki	drugi	po-

dobi,	ki	nam	pomaga	razsvetliti	skrivnost	Cerkev:	
pri	templju	(prim.	Dogmatična	konstitucija	o	Cerkvi	
II.	vatikankega	koncila,	6).
Na	kaj	pomislimo	ob	besedi	tempelj?	Pomislimo	

na	neko	 zgradbo,	na	 stavbo.	 Posebej	 pride	mno-
gim	 na	misel	 zgodovina	 izraelskega	 ljudstva,	 ki	
jo	 pripoveduje	 Stara	 zaveza.	 V	 Jeruzalemu	 je	 bil	
véliki	Salomonov	tempelj	kraj	srečanja	z	Bogom	v	
molitvi.	V	templju	je	bila	skrinja	zaveze,	znamenje	
Božje	navzočnosti	 sredi	 ljudstva.	V	 skrinji	 so	bile	
plošče	Postave,	mana	in	Aronova	palica.	Vse	to	je	
spominjalo,	da	je	bil	Bog	vedno	v	zgodovini	svojega	
ljudstva,	da	 je	 spremljal	njegovo	pot,	da	 je	vodil	
njegove	korake.	Tempelj	spominja	na	to	zgodovino.	
Kadar	gremo	mi	v	tempelj,	se	moramo	spomniti	te	
zgodovine.	Vedno	se	moram	spomniti,	kako	me	je	
Jezus	srečal,	kako	je	Jezus	hodil	z	menoj,	kako	me	
Jezus	ljubi	in	me	blagoslavlja.
To,	 kar	 je	 bilo	 napovedano	 v	 starem	 templju,	

se	 je	 v	moči	 Svetega	 Duha	 uresničilo	 v	 Cerkvi.	
Cerkev	je	“Božja	hiša”,	
kraj	 njegove	 navzoč-
nosti,	 kjer	 lahko	 Go-
spoda najdemo in se z 
njim	 srečamo.	 Cerkev	
je	 tempelj,	 v	 katerem	
prebiva	Sveti	Duh,	ki	jo	
oživlja,	jo	vodi	in	podpi-
ra.	Lahko	si	zastavimo	
več	vprašanj.	Kje	lahko	
srečamo	Boga?	Kje	lah-
ko	stopimo	v	skupnost	
z	 njim	 po	 Kristusu?	
Kje	lahko	najdemo	luč	
Svetega	 Duha,	 ki	 naj	
razsvetli	naše	življenje?	
Odgovor	 je	 vedno	enak:	 v	Božjem	 ljudstvu,	med	
nami,	 ki	 smo	Cerkev.	 Tukaj	 bomo	 srečali	 Jezusa,	
Svetega	Duha	in	Očeta.
Stari	tempelj	je	bil	sezidan	s	človeškimi	rokami:	

hoteli	so	“dati	hišo”	Bogu,	da	bi	imeli	vidno	znamenje	
njegove	navzočnosti	sredi	ljudstva.	Z	učlovečenjem	
Božjega	Sina	se	 izpolni	Natanova	prerokba	kralju	
Davidu	(prim.	2	Sam	7,1-29):	Bogu	ne	“daje	hiše”	
kralj,	ne	mi,	ampak	Bog	sam	“zgradi	svojo	hišo”,	da	
bi	prišel	bivat	sredi	med	nas,	kot	piše	Janez	v	svojem	
evangeliju	(prim.	1,14).	Kristus	je	živi	Očetov	Tem-
pelj,	Kristus	sam	zida	svojo	“duhovno	hišo”,	Cerkev,	
ki	ni	narejena	iz	materialnih	kamnov,	ampak	iz	“živih	
kamnov”,	ki	smo	mi.	Apostol	Pavel	pravi	kristjanom	
v	 Efezu:	 »	 Sezidani	 ste	 na	 temelju	 apostolov	 in	
prerokov.	Vogalni	kamen	pa	je	sam	Kristus	Jezus,	v	
katerem	se	zedinja	celotna	zgradba,	tako	da	raste	
v	svet	tempelj	v	Gospodu.	Vanj	se	z	drugimi	tudi	vi	
vzidavate	za	Božje	bivališče	v	Duhu«	(Ef	2,20-22).	

MI	smo	živi	kamni	Božje	stavbe,	globoko	zedinjeni	s	
Kristusom,	ki	je	vogalni,	podporni	kamen,	ki	je	pod-
pora	tudi	med	nami.	Kaj	to	pomeni?	To	pomeni,	da	
smo	tempelj	mi,	da	smo	mi	živa	Cerkev,	živi	tempelj.	
In	kadar	smo	skupaj,	je	med	nami	tudi	Sveti	Duh,	
ki	nam	pomaga	rasti	kot	Cerkev.	Nismo	osamljeni,	
ampak	smo	Božje	ljudstvo:	to	je	Cerkev.
In	Sveti	Duh	s	svojimi	darovi	načrtuje	različnost.	

To	je	važno:	kaj	počne	Sveti	Duh	med	nami?	Načr-
tuje	različnost,	ki	je	bogastvo	Cerkve,	in	zedinja	vse	
v	vseh	in	tako	nam	daje	graditi	duhovni	tempelj,	v	
katerem	ne	darujemo	tvarnih	daritev,	ampak	sami	
sebe,	svoje	življenje	(prim.	1	Pet	2,4-5).	Cerkev	ni	
splet	stvari	 in	interesov,	ampak	je	tempelj	Svete-
ga	Duha,	tempelj	v	katerem	Bog	deluje,	tempelj,	
v	katerem	 je	vsak	 izmed	nas	 z	darom	krsta	 živa	
skala.	To	pomeni,	da	v	Cerkvi	nihče	ni	nekoristen.	
Vsi	smo	potrebni	za	gradnjo	tega	templja!	Nihče	ni	
drugorazreden.	Nihče	ni	v	Cerkvi	bolj	važen,	v	Božjih	
očeh	smo	vsi	enaki.	Kdo	od	vas	bi	lahko	rekel:	»Po-
slušajte,	gospod	papež,	vi	pa	le	niste	enaki	nam!«	

Pa	 sem!	 Sem	 kakor	
eden	 od	 vas,	 vsi	 smo	
enaki,	 vsi	 smo	 bratje!	
Nihče	ni	neznanec:	vsi	
oblikujemo	 in	 gradimo	
Cerkev.	To	nas	tudi	vabi	
k	 premisleku	 dejstva,	
da	če	manjka	ena	ope-
ka	našega	krščanskega	
življenja,	manjka	nekaj	
lepoti	Cerkve.	Nekateri	
pravijo:	»Jaz	s	Cerkvijo	
nimam	nič!«	Tako	izpa-
de	 ena	 opeka	 iz	 tega	
lepega	 templja.	 Nihče	
ne	more	oditi,	vsi	mo-

ramo	 prinašati	 Cerkvi	 svoje	 življenje,	 svoje	 srce,	
svojo	ljubezen,	svojo	misel,	svoje	delo:	vsi	skupaj.
Rad	bi	torej,	da	se	vprašamo:	kako	živimo	to,	da	

smo	Cerkev?	Smo	živi	kamni,	ali	pa	smo,	bi	rekel,	
utrujeni,	zdolgočaseni,	brezbrižni	kamni?	Ste	videli,	
kako	grdo	je	videti	utrujenega,	zdolgočasenega	in	
brezbrižnega	kristjana?	S	takim	kristjanom	ni	nič,	
kristjan	mora	biti	živo	bitje,	veselo,	da	je	kristjan.	
Mora	živeti	to	lepoto,	da	je	del	Božjega	ljudstva,	ki	
je	Cerkev.	Ali	se	odpiramo	delovanju	Svetega	Duha,	
da	bi	bili	dejaven	del	naše	skupnosti,	ali	pa	se	zapi-
ramo	sami	vase	govoreč:	»Imam	toliko	dela,	to	ni	
moja	naloga«?
Naj	Gospod	dá	nam	vsem	svojo	milost,	svojo	moč,	

da	bomo	mogli	biti	globoko	združeni	s	Kristusom,	ki	
je	vogalni	kamen,	steber,	podporni	kamen	našega	
življenja	 in	 vsega	 življenja	Cerkev.	Molimo,	da	bi	
oživljeni	po	njegovem	Duhu	bili	vedno	živi	kamni	v	
njegovi	Cerkvi.
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Že	od	8.	 stoletja	 dalj	 praznuje	 vse	 krščanstvo	
dogodek	 vnebovzetja	Marije	 iz	 Nazareta,	matere	
Križanega-Vstalega,	simbol	tistih,	ki	sprejemajo	vero	
v	Božjo	obljubo	neke	bodočnosti	in	“bivališča”	v	luči	
in	miru.	V	primerjavi	z	nami	je	bila	ta	obljuba	izpol-
njena	že	vnaprej.	Zato	bogoslužje	na	ta	dan	upora-
blja	kot	začetni	odpev	znani	odlomek	iz	Razodetja:	
»Na	nebu	se	 je	prikazalo	veliko	 znamenje:	 žena,	
ogrnjena	s	soncem,	in	luna	pod	njenimi	nogami,	na	
njeni	glavi	pa	venec	dvanajstih	zvezd«	(12,1)	(nas 
to kaj spominja na zastavo Evropske unije, katere 
člani smo? op. ur.)
V	mašnem	bogoslužju	beremo	ta	odlomek,	ki	ga	

okrepi	h	koncu	časa	usmerjeni	odlomek	iz	Prvega	pi-
sma	Korinčanom	(15,20-27).	Ta	predstavlja	Kristusa	
kot	»prvenca	tistih,	ki	so	
zaspali«:	po	njegovi	za-
slugi	in	zaslugi	njegove	
velikonočne	 skrivnosti	
smrt	 ni	 več	 strašilo,	 ni	
več	 zadnja	beseda,	 saj	
tisti,	ki	umro	v	Kristusu,	
po njem prejmejo nje-
govo	nesmrtno	življenje,	
življenje,	ki	ima	nemin-
ljivo	 obzorje	 skupnosti	
svetih	v	Bogu.

Na ta dan Marija spod-
buja,	 naj	 bi	 svojo	 vero	
naredili	trdno	in	upanje	
neomajno.	 Vsi,	 ki	 so,	
kot	 Ona,	 “Kristusovi”,	
bo do z njim vedno. To 
“veselo oznanilo” pa gre 
skozi	“želo	smrti”	(prim.	
1	 Kor	 15,55).Medtem	
ko	 je	 za	mnoge	od	nas	
smrt	 drama,	 nesreča,	
uničenje	našega	bitja,	za	
Marijo	ni	bilo	in	ni	tako.	
Ona	 je	 Brezmadežna,	
neomadeževana	 zaradi	
ljubezni	 Svete	 Trojice,	 in	 je	 po	 nauku	 sv.	 Janeza	
Pavla	II.	njeno	smrt	povzročilo	to,	da	je	bila	človek,	
obsojen	na	pot,	ki	neizbežno	vodi	v	smrt,	kateri	se	
je	prostovoljno	podvrgel	sam	Jezus.	Zanjo	je	smrt	
ali	 “zaspanje”,	 kot	 jo	 označuje	 krščanski	 Vzhod,	
uresničila	 ponovno	 trdno	 povezavo	 z	 ljubljenim,	
z	 Bogom	 zaveze	 in	 obljube.	 Zato	 je	 bilo	Marijino	
umrljivo	telo	oblečeno	v	neumrljivost	in	se	je	v	njej	
izpolnila	svetopisemska	beseda:	»	Smrt	je	použita	v	
zmagi.	(…)	Hvala	torej	Bogu,	ki	nam	daje	zmago	po	
našem	Gospodu	Jezusu	Kristusu«	(1	Kor	15,54b.57)
Z	vnebovzetjem	se	je	v	njenem	življenju	popol-

noma	uresničil	 proces	 prilagajanja	Kristusu,	 ki	 je	
bil	 neopazno,	 pa	 odločilno	 delo	 velikega	 slikarja,	
Svetega	Duha.	Nazareško	Ženo,	ki	 se	 je	veselila,	

ker	je	v	resnici	poslušala	Besedo	in	ji	verjela	(prim.	
Lk.	11,28),	je	zaradi	Kristusa	Sveti	Duh	naredil	za	
novo	bitje,	ki	je	dosegla	konec	svojega	zemeljskega	
življenja	obdarjeno	z	večno	preoblikovanim	in	poveli-
čanim	telesom,	iz	katerega	sije	luč	in	obstret	lepote,	
ki	je	lastna	svetim,	prijateljem	Božjega	Jagnjeta.
Praznik	Vnebovzetja	je	torej	spodbuda,	da	bi	vro-

če	želeli	biti,	ali	bolje,	znova	se	povezati	z	nadvse	
Ljubljenim,	ki	je	resnični	zaklad	vernega	srca.	Papež	
Frančišek	je	ob	angelovem	češčenju	na	nedeljo	11	
avgusta	2013	ob	ponovnem	branju	dnevnega	evan-
gelija	(prim.	Lk	12,32-48)	rekel,	da	»nam	govori	o	
hrepenenju	 po	 dokončnem	 srečanju	 s	 Kristusom,	
o	hrepenenju,	ki	nas	dela	s	čuječim	duhom	vedno	
pripravljene,	 da	 pričakujemo	 to	 srečanje	 z	 vsem	

srcem,	 z	 vsem	 svojim	
bitjem. To je temeljni 
vidik	življenja.	To	hrepe-
nenje,	očitno	ali	 skrito,	
imamo	vsi	v	srcu.	Važno	
je	videti	tudi	ta	Kristusov	
nauk,	kakor	ga	je	poslal:	
dejansko,	življenjsko.	V	
tem	primeru	nam	evan-
gelist	Luka	kaže	Jezusa,	
ki	stopa	s	svojimi	učenci	
proti	 Jeruzalemu,	 proti	
svoji	 veliki	 noči	 smrti	
in	 vstajenja,	 in	 jih	 na	
tej	 poti	 vzgaja	 tako,	
da	 jim	 zaupa,	 kar	 sam	
nosi	 v	 srcu,	 globoke	
usmeritve	svojega	duha.	
Med	temi	usmeritvami	je	
ravnodušnost	do	zemelj-
skih	 dobrin,	 zaupanje	
v	Očetovo	 skrb,	 notra-
nja	budnost	 in	dejavno	
pričakovanje	 Božjega	
kraljestva.	Za	Jezusa	je	
to	pričakovanje	vrnitve	v	
Očetovo	hišo.	Za	nas	je	

pričakovanje	Kristusa	samega,	ki	nas	bo	prišel	iskat,	
da	bi	nas	odpeljal	na	praznovanje	brez	konca,	kot	
je	že	storil	s	svojo	najsvetejšo	Materjo:	s	seboj	jo	
je	vzel	v	nebesa.	Ta	evangelij	nam	hoče	povedati,	
da	 je	kristjan	 tisti,	ki	nosi	v	sebi	veliko	hrepene-
nje,	globoko	hrepenenje	srečati	 svojega	Gospoda	
skupaj	z	brati,	s	tovariši	na	potovanju.	Vse	to,	kar	
nam	Jezus	pravi,	je	povzeto	v	znani	Jezusovi	izjavi:	
»Kjer	je	namreč	vaš	zaklad,	tam	bo	tudi	vaše	srce«	
(Lk	12,34).
Vera	 torej	 ni	 samo	 zaupanje	 in	 sprejemanje	

Gospoda	 in	 njegove	 besede,	 ampak	 je	 predvsem	
popolna	vsajenost	v	neskončno	Božjo	ljubezen,	ki	
se	popolnoma	in	dokončno	kaže	v	Jezusu,	tako	da	
postopoma	povzroča	v	kristjanu	svet	nemir,	ki	ga	

Salvatore M. Perella

UČITELJICA KRŠČANSTVA

Trebnje na Dolenjskem
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je	mogoče	pomiriti	samo	s	povratkom	tja,	od	koder	
smo	v	začetku	prišli	zato,	ker	smo	bili	zaželjeni,	in	
moramo	iti,	ker	nas	pričakujejo:	v	odprto	naročje	
Boga,	ki	ljubi	življenje.	To	prepričanje	vere,	ki	nanj	
opozarja	papež	Frančišek,	na	žalost	ni	vedno	očitno	
in	vidno	v	vernih	ljudeh,	v	kolikor	so	preveč	vezani	
na	zemljo	in	čustva	celo	v	dnevih,	ki	so	polni	napora.	
Tako	zadnji	dan	tukajšnjega	bivanja	ni	zaželjen	in	ne	
predstavlja	konca	nekega	potovanja	proti	domovini	v	
družbi	Cerkve,	učencev	in	učenk,	kar	javno	oznanja	
svetu,	da	smo	popotniki	 in	 iskalci	Ljubezni.	Poleg	
tega	gre	pogosto	v	pozabo,	kar	pravi	sveti	Pavel:	
»Zanesljiva	 je	 tale	beseda:	Če	smo	z	njim	umrli,	
bomo	z	njim	tudi	zaživeli.	Če	z	njim	vztrajamo,	bomo	
z	njim	tudi	zakraljevali.	Če	pa	ga	bomo	zatajili,	bo	
tudi	on	nas	zatajil.	Če	se	mi	izneverimo,	on	ostane	
zvest,	kajti	sebe	ne	more	zatajiti«	(2	Tim	11-13)	
Umreti	v	Kristusu	pomeni,	da	smo	v	resnici	živeli	z	
njim	in	zanj.	Kristusovo	obljubo,	ki	temelji	na	Očetovi	
volji,	 je	 imela	 v	mislih	Mati,	 ki	 nas	 kot	 učiteljica	
krščanstva	 spominja	 na	 dan	 svojega	 veselja,	 na	

Sinove	besede:	»Vse,	kar	mi	da	Oče,	bo	prišlo	k	
meni;	in	kdor	pride	k	meni,	ga	nikoli	ne	bom	zavrgel,	
kajti	nisem	prišel	iz	nebes,	da	bi	uresničil	svojo	voljo,	
ampak	voljo	tistega,	ki	me	je	poslal.	Volja	tistega,	
ki	me	je	poslal,	pa	je,	da	ne	izgubim	nič	od	tega,	
kar	mi	je	dal,	marveč	vse	to	obudim	poslednji	dan.	
Volja	mojega	Očeta	je	namreč,	da	ima	vsak,	kdor	
gleda	Sina	in	veruje	vanj,	večno	življenje,	in	jaz	ga	
bom	obudil	poslednji	dan«	(Jn	6,37-40).
Verska	resnica	o	Marijinem	vnebovzetju	je	za	nas	

kristjane	zastavni	listek	in	znamenje,	da	so	»velike	
reči,	ki	jih	je	Mogočni	storil	v	njej«	(prim.	Lk	1,49),	
tolažilna	resnica	za	vse,	ki	verujejo,	 istočasno	pa	
je	resnica,	katere	se	Cerkev	z	razglasitvijo	ne	boji	
predložiti	kot	svoj	nauk	 in	hvaliti	Boga	ter	se	mu	
zahvaljevati na rojstni dan Matere Sina Najvišjega. 
Naša	molitev	naj	bo:	»Oče,	naj	žari	v	naših	srcih	
tista	vera,	ki	je	Abramu	in	Mariji	dala	živeti	na	zemlji	
kot	popotnikom,	in	naj	ne	ugasne	naša	svetilka,	da	
bomo	čuječi	v	pričakovanju	tvoje	ure	vstopili	k	tebi	
v	večno	domovino.«

Morda	nas	kdaj	še	spravi	v	zadrego	navajanje,	
da	med	kristjani	ni	veliko	profesorjev,	novinarjev,	
umetnikov,	mož	in	žena	iz	gospodarske	in	politične	
elite.	 In	 da	 je	 slovensko	
krščanstvo	odločno	bolj	po-
deželsko	kot	mestno.	Morda	
nas	celo	zmede,	če	na	pod-
lagi	tega	kdo	od	časopisnih	
mislecev	 pride	 do	 sklepa,	
da	 je	 krščanstvo	 vera	 za	
neizobražene,	 za	 podežel-
sko	rajo,	za	Podmelec	nad	
Tolminom	in	Sela	pri	Ptuju;	
povsem	neperspektivna	du-
hovna	in	bivanjska	drža	pa	
v	kozmopolitanskem	svetu,	
denimo,	Ljubljane	oziroma	
v	komandni	kabini	našega	
naroda.
In	res.	Povprečen	krist-

jan,	kažejo	statistiko	druž-
boslovci,	 je	 starejši,	manj	
izobražen,	 ženskega	 spola	
ter	 živi	 na	 podeželju.	 Vse	 štiri	 karakteristike	 pa	
pred	stavljajo	v	 sodobni	miselnosti	 pomanjkljivost.	
Mladost	je	čislana,	skoraj	pogansko	čaščena,	starost	
je	nekaj,	od	česar	je	treba	obračati	glavo	vstran.	Iz-
obrazba	je	poveličana	in	družba	se	bahato	postavlja	
kot	temelječa	na	znanju,	neizobraženost	sovpada	z	
nenapredkom.	Ženska	je	kljub	kričavi	retoriki	o	ena-

kih	možnostih	še	vedno	dojemana	kot	pol	moškega.	
Podeželje	je	nekak	oporoda	Sančo	Pansa,	ki	na	klju-
setu	spremlja	meščana	Don	Kihota,	ko	ta	dvignjene	

glave	jaha	na	belem	konju	
kulture	in	kapitala.	Beseda	
kmet	 je	marsikje	 izrečena	
kot	žaljivka.
Če	 je	 torej	 povprečen	

slovenski	 kristjan	 manj	
šolana	starejša	kmetica,	je	
v	 redu.	 Ne	 jemljimo	 tega	
kot	 dokaz	 o	 šibkosti	 in	
drugorazrednosti	naše	ve-
re.	Pač	pa,	da	smo	tam,	kjer	
moramo	 biti:	 s	 Kristusom	
v	 Galileji.	 Če	 bi	 se	 Jezus	
rodil	 na	 Slovenskem	 da-
nes,	 bi	 se	 rodil	 skorajda	
brezdomnemu	paru	v	Lju-
tomeru,	 svoje	 učence	 bi	
nabral	po	prleških	gričih	in	
ravnicah,	 po	 vodi	 bi	 hodil	
v	 kakšni	 od	 prekmurskih	

gramoznic,	 križale	 bi	 ga,	 kdo	 drug	 kot	 tračev	 in	
zarot	 vešče	metropolitanske	 elite.	 Vera	 v	 Jezusa	
Kristusa	je	po	njegovi	volji	vera	majhnih,	obrobnih,	
za	velik	svet	slave,	moči	in	denarja	nepomembnih.	
To	je	vera	njegove	matere	Marije,	za	kroniko	tistega	
časa	nezanimive	podeželske	žene.	Tiste	žene,	ki	je	
bila vzeta v nebo.

P. Branko Cestnik

VNEBOVZETJE NEPOMEMBNIH
Je krščanstvo vera za neizobražene, za podeželsko rajo,

za Podmelec nad Tolminom in Sela pri Ptuju?
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Cerkev	 na	 Slovenskem	 se	 letos	
veseli	sedmih	novomašnikov,	ki	bodo	
delovali	v	domovini	ter	dveh,	ki	bosta	
posvečena	in	delovala	zunaj	nje	(Sara-
jevo	in	Brazilija).	Skupaj	ima	slovenski	
narod	v	Gospodovem	letu	2014	devet	
novomašnikov.	 Toliko	 smo	 jih	 imeli	
tudi	leta	2011,	predlani	(2012)	jih	je	
bilo	sedem,	lani	(2013)	pa	enajst.
Povprečna	 starost	 letošnjih	 no-

vomašnikov	 (brez	 tistih	 dveh,	 ki	
sta	 v	 BiH	 in	 Braziliji)	 je	 29	 let.	 Če	
prištejemo	še	druga	dva,	pa	31	 let.	
Najstarejši	med	vsemi	je	novomašnik	
Jakoš,	ki	bo	posvečen	v	Braziliji	(52),	
najmlajša	pa	sta	ljubljanski	Rihtaršič	
in	murskosoboški	Car	s	25	leti.	Letos	
imajo	po	dva	novomašnika	ljubljanska	
in	celjska	škofija	ter	salezijanska	re-
dovna	skupnost.	Eden	pa	je	iz	Murske	
Sobote. Teritorialno pa prihajajo štirje 
novomašniki	iz	ljubljanske	nadškofije	
(poleg	obeh	škofijskih	še	salezijanec	
Korošec,	 ki	 je	 doma	 iz	 Šmartna	 v	
Tu	hinju,	 in	 sarajevski	 novomašnik	
Me	zeg,	ki	je	doma	v	Dolenjem	
Logatcu).	 Celjska	 škofija	 ima	
teritorialno	 tri	 novomašnike:	
poleg	škofijskih	je	iz	te	še	sale-
zijanec	Suhoveršnik.
Letošnji	novomašniki	priha-

jajo	po	večini	iz	delavskih	družin	
(kar	6),	trije	pa	iz	delno	ali	pov-

Papež	 Frančišek	 bo	 od	 13.	 do	 18.	 avgusta	 na	
obisku	v	Južni	Koreji.	Ob	tej	priliki	bo	razglasil	za	
blažene	Božjega	služabnika	Pavla	Yun	Ju-chunga	in	
123	drugih,	ki	so	bili	med	leti	1791	in	1888	umorjeni	
iz sovraštva do vere. Pot 
do	oltarja	 jim	 je	 odprl	 že	
sv.	Janez	Pavel	II.,	ki	jih	je	
leta	2003	razglasil	za	Božje	
služabnike.	Dekret	o	muče-
ništvu	 je	 papež	 Frančišek	
podpisal	8.	februarja	letos.

Med leti 1785 in 1882 
je	bilo	v	Koreji	umorjenih	
več	kot	10.000	katoličanov,	
od	katerih	je	bilo	samo	10	
tujcev.	 Ta	njihova	 zgodba	
je vir navdihnjenja in obno-
ve	Cerkve	v	Koreji,	ki	mesec	september	posvečuje	
romanju	in	bogoslužju	na	krajih	mučeništva.
Južna	Koreja	se	na	to	razglasitev	pripravlja	že	

celo	leto,	ko	se	je	1.	julija	lani	z	nočjo	molitve,	na	

KOREJSKI MUČENCI
kateri	je	sodelovalo	več	kot	tisoč	ljudi,	začeli	“rožno-
venski	maraton”.	Cilj	tega	maratona	je	moliti	100	
milijonov	desetk	za	vsakega	mučenca,	kar	pomeni	
skupno	12,5	milijard	desetk.	Maraton	se	je	začel	v	

katedrali	 v	Seulu,	 navzoč	
je	bil	 tudi	nadškof	Andrej	
Yeom	 Soo-jung,	 ki	 je	 bil	
februarja	 letos	 imenovan	
za	kardinala.
To	pa	niso	prvi	korejski	

mučenci.	 Sv.	 Janez	 Pavel	
II. je ob svojem prvem 
obisku	 Koreje	 leta	 1984	
razglasil	 za	 svetnika	 du-
hovnika	 Andreja	 Kima	 in	
102	tovariša,	ki	so	bili	prav	
tako	umorjeni	v	času	istega	

preganjanja.
Papež	 naj	 bi	 se	 udeležil	 tudi	 Azijskega	 dneva	

mladih,	ki	ima	vodilno	misel:	“Mladi	Azije,	zbudite	
se!	Slava	mučencev	sije	nad	vami.”

sem	kmečkih.	Ko	je	Bog	klical,	se	je	
ozrl na najstarejšega v štirih primerih 
(med	devetimi),	v	dveh	primerih	pa	
na najmlajšega. Kar štirje prihajajo iz 
družin	z	dvema	otrokoma,	trije	s	peti-
mi,	eden	s	sedmimi	in	eden	z	desetimi.	
Letos	znova	izstopa	župnija	Selca,	

ki	ima	novo	mašo	zopet	po	dveh	letih	
(2012,	2010,	in	2008).	Pred	tremi	leti	
je	imela	novo	mašo	župnija	Ribno,	ki	
se	 zopet	 veseli	 svojega	 duhovnika.	
Večina	župnij,	od	koder	prihajajo	letos	
novomašniki,	kar	šest,	je	podeželskih,	
tri so mestne.
1.	Zoran	Car,	25.	Cankova,	Murska
    Sobota
2.	Ivan	Hrastnik,	26,	Laško,	Celje
3.	Anton	Jakoš	Ilija,	52,	Sao	Paulo,
    Brazilija
4.	Primož	Korošec,	34,	Šmartno	v
				Tuhinju,	salezijanec
5.	Jošt	Mezeg,	26,	Dol.	Logatec,
    Sarajevo
6.	Andrej	Naglič,	36,	Ribno	pri
				Bledu,	LJ

7.	Marko	Rakun,	27,	Rečica	ob
				Savinji,	Celje
8.	Mohor	Rihtaršič,	25,	Selca,
				Ljubljana
9.	Janez	Suhoveršnik,
    Nova Štifta pri Gornjem
				Gradu,	salezijanec.

Povzeto po Družini
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MED PESMIJO IN FILOZOFIJO
misijonar, pesnik, jezuit p. Vladimir Kos si je naložil deveti križ

Življenje	p.	Vladimirja	Kosa	je	ena	sama	zgodba	
o	Bogu.	V	tej	zgodbi	se	naš	jubilant	samo	podpisuje	
kot	pisec.	Glavna	oseba	zgodbe	pa	je	Bog,	ki	se	v	
njej	 razodeva	 kot	 previdnosten,	 ljubeč,	 skromen,	
zvest,	 velik	 v	 dostojanstvu,	 modrosti	 in	 zelo	
velikodušen	 s	 svojimi	 darovi	 –	 seveda	 najprej	 v	
korist	 p.	 Vladimirja,	 še	 bolj	 pa	 v	 korist	mnogih,	
neštetih	ljudi,	ki	jih	jubilant	nagovarja	s	svojim	Bogu	
posvečenim	življenjem.«	Tako	je	murskosoboški	škof	
Peter	Štumpf	dejal	lani	septembra,	ko	je	p.	Vladimir	
Kos	praznoval	60	let	redovnega	življenja,	3.	junija	
pa	si	je	misijonar	na	Japonskem	naložil	deveti	križ.	
Iz	rodne	Murske	Sobote	ga	je	pot	vodila	v	Maribor,	

kjer	je	leta	1939	končal	državno	klasično	gimnazi-
jo.	Konec	junija	1942	je	bil	v	
množičnih	aretacijah	skupaj	s	
pesnikom	Balantičem	odpeljan	
v	taborišče	Gonars.	Tam	je	ve-
liko	pisal,	a	so	mu	ob	izpustitvi	
po	skoraj	enem	letu	vzeli	zve-
zek	s	pesmimi.	V	Ljubljani	 je	
vstopil v bogoslovje in se vpisal 
na	 teološko	 fakulteto,	 jeseni	
1944	 pa	 šel	 v	 domobransko	
vojsko.	Po	vojni	se	je	z	drugimi	
umaknil	v	Vetrinj,	od	tam	pa	v	
Italijo,	v	slovensko	semenišče	
v	Praglii	pri	Padovi,	že	v	začetku	septembra	1945	
pa	ga	je	vodstvo	poslalo	študirat	na	rimsko	univer-
zo	Gregoriana;	 bival	 je	 v	 zavodu	Germanik,	 kjer	
sta	bila	njegova	najbližja	prijatelja	Alojzij	Šuštar	in	
Janez	Zdešar.	Po	mašniškem	posvečenju	leta	1950	
se	je	odločil	za	misijone	in	se	“prijavil”	za	Japonsko,	
kjer	so	jezuiti	tedaj	odprli	misijonsko	provinco.	Med	
pripravami	za	delo	na	Japonskem	je	v	Rimu	dokto-
riral	pri	sobratu	profesorju	p.	Truhlarju	z	disertacijo	
Človekova	osebnost	v	luči	Pavlovih	pisem.	
Leta	1956	 je	prišel	na	 Japonsko	 in	 se	nastanil	

na	obrobju	Tokia.	V	revnem	predmestju	je	prevzel	
misijonsko	 delo	med	 ljudmi	 na	 družbenem	 robu,	

hkrati	je	predaval	na	tokijski	jezuitski	univerzi	Sophia	
–	sprva	angleščino	in	nemščino,	kasneje	filozofijo	v	
angleškem	in	latinskem	jeziku.	Ob	dopoldnevih	je	
predaval	na	univerzi,	se	gibal	v	“visokem	miselnem	
svetu”,	preostali	čas	je	živel	in	delal	med	cunjarji	in	
pobiralci	smeti.	Pol	njegove	pisarne	na	univerzi	je	
bilo	skladišče,	sodelavci	so	mu	prinašali	stvari,	da	
jih je razdelil med revne. Seznanjal je sodelavce z 
življenjem	revnih	v	jezuitskem	zavetišču	in	prek	njih	
in	njihovih	priporočil	prišel	do	ljudi,	ki	na	Japonskem	
razpolagajo z denarjem … 
Širša	 slovenska	 javnost	 zadnje	 desetletje	

spoznava	p.	Vladimirja	Kosa	predvsem	kot	pesnika	
–	 za	 ustvarjanje	 je	 februarja	 prejel	 nagrado	

Prešernovega	 sklada,	 stroka	
pa	 ga	 je	 kot	 “največjega	
pesnika	 emigracije”	 uvrstila	
v	 novi	 leksikon	 Slovenska	
književnost.	Prvi	dve	pesniški	
zbirki	(Marija	z	nami	je	odšla	na	
tuje	in	Deževni	dnevi)	sta	izšli	v	
taborišču	Peggez	na	Koroškem,	
leta	 1955	 so	 mu	 pesniško	
zbirko	Križev	pot	prosečih	izdali	
v	Argentini,	v	samozaložbi	pa	
je	 že	 leta	 1960	 izdal	 zbirko	
Dober	večer,	Tokio,	ki	 je	prva	

slovenska	 zbirka,	 natisnjena	 na	 Japonskem.	 Do	
leta	1997,	ko	je	izšla	prva	Kosova	knjiga	v	Sloveniji	
(Eseji	z	japonskih	otokov),	so	v	Buenos	Airesu	izšle	
še	tri	njegove	pesniške	zbirke;	poezijo,	prozo	in	tudi	
kritične	misli	pa	je	objavljal	v	številnih	publikacijah.	
Po	letu	1998	do	letos	so	različne	slovenske	založbe,	
med	 njimi	 tudi	 založba	 Družina,	 izdale	 še	 okoli	
petnajst	Kosovih	pesniških	zbirk.	Zadnja	leta	največ	
Kosovih	pesniških	zbirk	 izda	založba	Dravlje	–	ob	
februarski	državni	nagradi	je	izšla	pesniška	zbirka	
Pesmi	 iz	dežele	pravljičnih	gozdov,	ob	 jubileju	pa	
knjiga	Pesmi	iz	dežele	dehtečih	rož.

Povzeto po Družini

Japonska,	kjer	živi	in	deluje	p.	Vladimir	Kos,	je	
otoška	država	v	Vzhodni	Aziji.	Nima	skupne	meje	z	
nobenim	sosedom.	Od	ruskega	otoka	Sahalina	loči	
Japonsko	samo	45	km	morja,	od	Južne	Koreje	pa	
175	km.	Glavno	mesto,	kjer	živi	tudi	p.	Kos,	je	Tokio,	
ki	ima	nekaj	več	kot	13	milijonov	prebivalcev,	vsa	
Japonska		pa	okrog	130	milijonov,	kar	pomeni,	da	
desetina	Japoncev	živi	v	Tokiu.	Površina	Japonske	
je	337.944	km2,	kar	je	nekoliko	več	kot	New	Mexico	
in	nekoliko	manj	kot	Montana	v	Združenih	državah.
Japonska	je	ustavna	monarhija.	Na	čelu	ji	stoji	

cesar,	ki	pa	s	politiko	nima	dosti	opravka.
Na	Japonskem	je	verska	svoboda.	Večinski	veri	

sta	šintoizem	in	budizem.	Krščanstvo	je	začelo	prodi-
rati	na	Japonsko	leta	1542,	ko	so	se	na	južnem	otoku	

Kjušu	izkrcalii	prvi	Portugalci.	Prve	misijone	so	začeli	
jezuiti.	Sv.	Frančišek	Ksaveriji	je	ustanovil	misijon	
v	takratnem	glavnem	mestu	Kjoto.	Proti	koncu	16.	
stoletja	 so	 v	 Kjoto	 prišli	 frančiškanski	misijonarji	
kljub	prepovedi,	ki	jo	je	izdal	general	in	politik	To-
yotomi	Hideyoshi.	Ta	je	leta	1597	dal	v	Nagasakiju	
umoriti	26	frančiškanov.	Preganjanje	kristjanov	se	
je	nadaljevalo	do	leta	1873,	ko	je	bila	razglašena	
verska	svoboda	in	je	misijonsko	delo	spet	zacvetelo,	
vendar	število	katoličanov	raste	zelo	počasi.	Cenijo,	
da	je	katoličanov	na	Japonskem	okrog	pol	milijona,	
kar	 je	 nekaj	manj	 kot	 0,5%.	 Japonska	 katoliška	
Cerkev	ima	tri	nadškofije	ter	trinajst	škofij.	V	Tokiu	
imajo	jezuiti	zelo	cenjeno	univerzo	Sophia,	na	kateri	
je	bil	do	upokojitve	profesor	tudi	p.	Vladimir	Kos.

JAPONSKA
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Papež	 Frančišek	 je	 pooblastil	 Kongregacijo	 za	
zadeve	svetnikov,	da	 lahko	objavi	datum	njegove	
beatifikacije,	 potem	 ko	 je	 dovolil	 objavo	 dekreta	
o	 “čudežu,	 ki	 je	 pripisan	
častitljivemu	Božjemu	 slu-
žabniku	 Pavlu	 VI.	 (Janezu	
Krstniku	Montiniju,	papežu,	
rojenemu	 26.	 septembra	
1897	 v	 Concesio	 (Italija),	
umrlemu	6.	 avgusta	 1978	
v	 Castelgandolfu	 (Italija).	
“Junaške	 kreposti”	 papeža	
Montinija	je	potrdil	Benedikt	
XVI.	20.	decembra	2012.
Omenjeni	 čudež	 se	 na-

naša	 na	 nerazložljivo	 oz-
dravljenje še nerojene-
ga	 otroka.	 Dogodilo	 se	 je	
v	 Združenih	 državah	 leta	
2001.	 Zarodek	 v	 petem	
mesecu	nosečnosti	je	bil	v	
smrtni	nevarnosti,	ker	se	je	
pretrgala	zarodkova	mrena	
in	je	tekočina	iztekla	v	tre-
buh.	Diagnoza	je	predvidela	
smrt	otroka	v	telesu	matere	
ali	vsaj	zelo	hude	pozneješe	
deformacije ter je nasveto-
vala	prekinitev	nosečnosti.	Mati	pa	je	to	odklonila	
in	se	po	nasvetu	neke	 italijanske	redovnice,	ki	 jo	
je	poznala,	v	molitvi	obrnila	za	pomoč	na	papeža	
Montinija.	Poznejši	pregledi	so	pokazali	izboljšanje	in	
otrok	je	bil	rojen	v	dobrih	splošnih	pogojih	s	carskim	
rezom	v	osmem	mesecu	nosečnosti.	Otrok,	katerega	
imena	zaradi	spoštovanja	zasebnosti	niso	razodeli,	
je	zdaj	star	13	let	in	normalno	živi.
Pavla	 VI.	 so	malo	 razumeli	 in	

malo	ljubili,	v	resnici	pa	je	bil	velik	
obnovitelj	Cerkve.	Njemu	dolgujemo	
zaključek	 II.	 vatikanskega	 koncila	
z	 odobritvijo	 dokumentov	 kot	 so	
Dogmatična	 konstitucija	 o	 Cerkvi,	
Konstitucija	o	bogoslužju,	Pastoral-
na	konstitucija	o	Cerkvi	v	sedanjem	
svetu,	Odlok	o	ekumenizmu	in	Izjava	
o	verski	svobodi.
Njemu	gre	zasluga	za	ustanovitev	

Škofovske	sinode	(1965)	in	uradov,	
kot	 je	 Komisija	 za	 družbeno	 obve-
ščanje	(1964),	Svet	za	laike	(1967),	
Komisija	 Pravičnost	 in	mir	 (1967),	
Tajništvo	za	nekristjane	(1964),	Taj-
ništvo	za	neverne	(1965),	Cor	unum	
(1971)	in	Mednarodna	teološka	ko-
misija (1969).

Kot temeljno dejstvo v zgodovini 

ver	bo	ostalo	 srečanje	 z	ekumenskim	patriarhom	
Atenagoro	v	Jeruzalemu	ob	romanju	v	Sveto	deželo	
1964,	ki	je	naslednje	leto	privedlo	do	skupne	izjave	

in	 preklica	 izobčenja	 obeh	
Cerkva,	 ki	 je	 bilo	 izrečeno	
leta	 1054,	 ter	 do	 začetka	
novih	odnosov	med	katoli-
čani	in	pravoslavnimi.
Značilna	so	tudi	nekatera	

njegova	 dejanja:	 odrekel	
se	 je	papeški	 kroni	 (tiari),	
ki	je	bila	prodana	leta	1964	
za	 pomoč	 najbolj	 potreb-
nim; Materi Tereziji je leta 
1964	daroval	avto,	ki	ga	je	
uporabljal	ob	obisku	Indije,	
leta 1966 je odpravil In-
dex (seznam prepovedanih 
knjig),	 leta	 1968	 pape-
ško	 plemstvo,	 leta	 1970	
(ob stoletnici Garibaldijeve 
osvojitve	Rima)	pa	papeške	
oborožene	oddelke.
Pavlu	VI.	gre	tudi	zasluga	

za	ustanovitev	Svetovnega	
dneva	miru	(1967),	ki	je	bil	
prvič	 na	 novega	 leta	 dan	
1968.	V	božični	noči	istega	

leta	je	maševal	v	jeklarni	v	Tarantu	–	prvič	v	zgo-
dovini	–	 in	 s	 tem	pokazal	prijateljstvo	Cerkve	do	
delovnega	človeka.
Med	mnogimi	pomembnimi	dokumenti	njegove-

ga	pontifikata	 je	 treba	posebej	omeniti	 okrožnico	
Populorum	progressio	 (Napredek	 ljudstev)	 iz	 leta	
1967	in	Humanae	vitae	(O	človeškem	življenju)	iz	
leta	1968.	Prva	je	“slovesen	poziv	k	dejavnosti	za	

celosten	razvoj	človeka	in	solidaren	
razvoj	človeštva”,	v	katerem	je	zatr-
dilo,	da	je	socialno	vprašanje	problem	
svetovnih	razsežnosti	in	“da	razvoj	ne	
more	biti	omejen	zgolj	na	ekonomsko	
rast.	Pravi	razvoj	mora	biti	celosten,	
kar	 pomeni	 podpirati	 vsakega	 člo-
veka	in	celega	človeka”.	V	Humanae	
vitae,	ki	 jo	pogosto	omenjajo	zgolj	
kot	“ne	kontracepciji”	pa	papež	izhaja	
iz	 ideje,	da	je	spolnost	Božji	dar	in	
ne	 le	uporabna	dobrina,	zato	mora	
biti odnos svobde in odgovornosti 
med	ljubeznijo	in	odprtostjo	za	rast	
človeštva.

PAPEŽ PAVEL VI.  BLAŽENI
RAZGLAŠEN BO 19. OKTOBRA

Papeška krona (tiara, triregno) 
Pavla VI., ki jo je po kronanju 
prodal v korist najbolj potrebnim
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Večina	ljudi	je	prepričana,	da	je	suženjstvo	stvar	
preteklosti,	da	torej	danes	ni	več	sužnjev	na	svetu.	
Resnica	 je	 žal	 drugačna.	Tudi	 v	našem	sedanjem	
svetu	 so	 še	 sužnji	 in	 njih	 število	 gre	 v	milijone.	
Zdrava	človeška	vest	se	upira	sami	misli,	da	bi	še	
tudi	danes	bili	na	svetu	sužnji.	V	tem	smislu	lahko	
rečemo,	da	je	človeštvo	z	ozirom	na	preteklost,	ko	je	
bilo	suženjstvo	sprejeti	skoro	kot	nekaj	naravnega,	
vendarle	naredilo	velik	korak	naprej.
Suženjstvo	je	bilo	pravno	odpravljeno	z	mnogi-

mi	mednarodnimi	pogodbami.	Zadnjikrat	 se	 je	 to	
zgodilo	leta	1948,	kmalu	po	koncu	druge	svetovne	
vojske,	ko	je	48	držav	v	Razglasitvi	človeških	pra-
vic	»prepovedalo	suženjstvo	in	trgovanje	s	sužnji	v	
vseh	oblikah«.	Kljub	temu	pa	suženjstvo	še	naprej	
obstoja,	 sicer	v	novih,	a	ne	manj	poniževalnih	 in	
krutih	oblikah	kot	nekdaj.	Po	podatkih	Protisuženjske	
mednarodne	organizacije	s	sedežem	v	Londonu	naj	
bi	bilo	danes	na	svetu	nad	200	milijonov	sužnjev.	
Kakšnih?	Najbolj	splošni	obliki	sodobnega	suženjstva	
sta	“gospodarsko”	in	“seksualno”	suženjstvo.	Podatki	
o	tem	nečloveškem	pojavu	v	današnji	družbi,	kot	
jih	 nekaj	 tu	 navajam,	 prihajajo	 od	 prosekretarja	
Organizacije	Združenih	narodov	in	se	zatorej	lahko	
nanje zanesemo.

Poleg	suženjstva	v	rimskem	imperiju	in	drugih	ve-
likih	imperijih	starega	sveta,	se	je	suženjstvo	znova	
razcvetelo	v	15.	stoletju,	ko	so	Portugalci	odkrili	za-
hodne	afriške	obale.	Tedaj	sta	Portugalska	in	Španija	
zelo	potrebovali	delavce,	zato	so	v	Afriki	začeli	loviti	
črnce	in	jih	kot	sužnje	voziti	v	svoje	dežele.	Velik	
razmah	 je	 suženjstvo	dobilo	 z	 odkritjem	Amerike	
(1492).	Ker	tamkajšnji	prebivalci	niso	hoteli	ali	pa	
niso	 bili	 zmožni	 delati	 za	 evropske	 kolonizatorje,	
so	vse	evropske	kolonialne	dežele	začele	naročati	
pomorskim	zasebnim	družbam,	naj	jim	nalovijo	v	
Afriki	črncev,	moških	in	žensk,	in	jim	jih	kot	sužnje	
prodajo	za	kritje	njihovih	delovnih	potreb,	kar	so	te	

družbe	za	velik	denar	rade	delale.	Pri	tem	nečlove-
škem	početju	so	se	“odlikovale”	Španija	in	Francija,	
posebej pa še Anglija.
Ni	moj	namen,	da	bi	na	tem	mestu	tudi	le	kratko	

opisal,	na	kako	nečloveški	in	krut	način	so	brezve-
stni	trgovci	opravljali	svoje	delo,	kako	so	postopali	
z	ujetimi	in	zasužnjenimi	črnici	in	kako	enako	kruto	
so z njimi ravnali njihovi novi gospodarji na ameri-
ških	tleh.	Gotovo	je	to	njihovo	početje	eden	najbolj	
umazanih	madežev	na	človeštvu	zadnjega	tisočletja.	
To	trgovanje	s	črnimi	sužnji	je	trajalo	več	stoletij.	
Odpravljeno	je	bilo	šele	v	19.	in	20.	stoletju,	pa	še	
tedaj	pogosto	bolj	na	papirju	kot	v	resnici.	Najhujše	
pri	tem	barbarskem	početju	je	pa	to,	da	so	to	trgo-
vanje	s	črnimi	sužnji	vršili	krščanski	narodi.	Vendar	
pa	je	s	tem	v	zvezi	treba	tudi	pripomniti,	da	so	prav	
katoliški	misijonarji	največ	storili	 za	olajšanje	 teh	
nesrečnežev.	Pomislimo	na	primer	 le	na	sv.	Petra	
Klaverja,	ki	se	je	skozi	40	let	junaško	žrtvoval	za	
blagor	teh	nesrečnih	človeških	bitij.	Enako	so	tudi	
papeži	od	vsega	početka	z	vso	avtoriteto	nastopali	
proti	nečloveškemu	trgovanju	s	črnimi	sužnji.	Žal	
so	pogosto	njihove	odločne	besede	zadevale	gluha	
ušesa.

Suženjstvo otrok
Staro	suženjstvo	je	v	glavnem	prenehalo,	a	na	

njegovo	mesto	je	stopilo	novo,	sodobno	suženjstvo,	
ki	se	vrši	zlasti	v	dveh	oblikah:	v	obliki	gospodarske-
ga	in	seksualnega	suženjstva.	Pri	prvi	od	teh	oblik	je	
posebej	dramatično,	da	gre	v	glavnem	za	suženjstvo	
otrok.	Po	zanesljivih	podatkih	je	namreč	na	svetu	
mnogo	milijonov	otrok	med	5	in	10	let,	ki	so	“gospo-
darski	sužnji”.	To	se	pravi,	da	delajo	proti	svoji	volji	
in	v	človeka	nevrednih	okoliščinah.	Od	teh	nekako	
polovica dela polni delovni dan in vsaj tretjina teh 
zadnjih mora poleg vsega opravljati delo še pod ne-
zdravimi in nevarnimi pogoji. Mnogi od teh modernih 
sužnjev	delajo	tudi	po	18	ur	na	dan,	ne	da	bi	med	
delom	kdaj	videli	sončno	luč,	hkrati	so	pa	oropani	
osnovnih	človekovih	pravic,	kot	na	primer	pravice	do	
svobodnega	gibanja	in	svobodnega	izražanja.	Zlasti	
Indija	in	nekatere	druge	azijske	dežele	slove	po	iz-
rabljanju	otrok	za	težaška	dela	v	tovarnah	za	steklo	
in	v	opekarnah.	Posebno	mesto	v	tem	modernem	
suženjstvu	zavzema	tudi	Brazilija,	kjer	tisoči	in	tisoči	
otrok	in	mladostnikov	skupaj	s	svojimi	starši	delajo	
v	amazonskih	gozdovih,	daleč	od	vsake	civilizacije,	
od	šol,	od	bolnišnic	in	pod	neprestanim	nadzorstvom	
oboroženih	zasebnih	stražarjev.	Mnogi	teh	otrok	so	
bili	celo	ugrabljeni	svojim	staršem,	odpeljani	daleč	
od	njih	 in	nato	prodani	novim	gospodarjem.	Tako	
se	godi	 tudi	v	nekaterih	predelih	Sudana:	 trgovci	
ugrabijo	otroke	katoliškim	družinam,	jih	nato	vlači-
jo	po	več	sto	kilometrov	daleč	v	čisto	muslimanske	
pokrajine,	tam	jih	nasilno	“spreobrnejo”	v	mohame-
dance preden jih nato prodajo novim gospodarjem.

P. Lojze Kukovica

SODOBNO SUŽENJSTVO

Karavana sužnjev z rogovilasto “šebo”, ki je 
preprečevala pobeg
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Druga	oblika	gospodarskega	suženjstva,	katere	
žrtve	so	otroci	in	mladostniki,	je	pa	nasilno	mobili-
ziranje	v	narodne	vojske	ali	pa	med	gverilce.	Takšna	
nasilna	militarizacija	otrok	in	mladostnikov	se	vrši	
v	Afganistanu,	v	Sierra	Leone,	v	Šri	Lanki,	v	Suda-
nu	in	seveda	v	Kolumbiji.	Računa	se,	da	je	takšnih	
mladoletnih,	nasilno	mobiliziranih	vojakov	danes	na	
svetu	kakih	300.000.	Še	mladi	se	prisiljeno	nauče	
ubijati	in	celo	mučiti,	kar	ima	za	posledico,	da	tudi	
sami polagoma podivjajo.

Seksualno suženjstvo
Druga	vrsta	modernega	suženjstva	je	pa	“sek-

sualno”	suženjstvo.	Zločinskim	organizacijam,	ki	se	
posvečajo	tej	vrsti	zasužnjevanja,	njihovo	trgovanje	
donaša	seveda	ogromne	vsote	denarja,	ker	so	pač	
“seksualni	sužnji”	danes	zelo	iskano	in	drago	“bla-
go”.	Trgovina	z	mladimi	 ženskami	 in	otroki,	ki	 so	
prisiljeni	vstopiti	v	to	nečloveško	suženjstvo	z	na-
menom,	da	strežejo	nizkotnim	nagonom	nenasitnih	
iskalcev	spolnih	užitkov,	je	dosegla	danes	naravnost	
alarmantno	razsežnost.	Trgovina	s	te	vrste	sužnji	se	
vrši	po	celem	svetu.	Bodisi	v	bordelih	v	Manili	na	
Filipinih,	ali	na	cestah	v	Riu	de	Janeiru,	v	New	Yorku,	
v	barih	v	Amsterdamu	ali	pa	na	železniških	postajah	
velemest.	Milijoni	otrok,	deklet	in	žena	so	žrtve	te	
sužnosti.	Z	njimi	se	kupčuje,	kot	bi	šlo	za	navadno	
blago.Vsakdo	ga	lahko	dobi	po	oglasih	v	revijah	in	
časopisih	in	po	posebnih	agencijah.	Včasih	celo	sami	
revni	starši	ponujajo	 in	prodajajo	svoje	otroke	za	
seksualno	uporabo.
Določen	tovor	orožja	ali	pa	mamil	se	lahko	proda	

in	 uporabi	 samo	 enkrat,	 seksualno	 blago,	 kot	 so	
otroci	in	dekleta,	se	pa	lahko	proda	in	uporabi	sto-
krat,	tisočkrat,	predno	se	dokončno	porabi	in	izrabi.	
Kupcev	tega	“blaga”	je	pa	na	žalost	zmeraj	dosti.	To	
blago	vzdrževati	tudi	ne	stane	veliko;	nekaj	skromne	
hrane	in	obleke	ter	streho,	to	je	vse,	kar	potrebujejo.
Trgovina	ženske	in	otroške	prostitucije	nepresta-

no	narašča.	V	vedno	večjem	številu	morajo	mlada	
dekleta	 iz	 revnih	 držav	 opravljati	 svoje	 sramotno	
delo,	da	se	lahko	preživijo	same	in	morda	še	njiho-
ve	družine.	In	njihovo	delo	je	težko,	saj	morajo	biti	
svojim	klientom	na	razpolago	tudi	po	20	ur	na	dan	
v	bordelih	najnižjih	kategorij.	Enako	se	godi	mladim	
dekletom	v	bogatih	deželah,	kamor	so	bila	zvabljena	

z	lažnimi	obljubami	dobre	zaposlitve.	Ko	se	naenkrat	
znajdejo	v	tuji	deželi	brez	sredstev	za	življenje	in	
brez	dovoljenja	za	bivanje,	je	skušnjava	velika,	da	
si	poskušajo	služiti	kruh	s	prostitucijo.	Enako	je	z	
otroki.	Na	svetu	je	veliko	mogočnih	zločinskih	orga-
nizacij,	ki	skrbijo	–	seveda	za	velik	denar	–	da	imajo	
“ljubitelji	otrok”	(pedofili)	vedno	na	razpolago	dosti	
otrok	za	svojo	seksualno	porabo	in	zlorabo.
Najbolj	značilna	za	sodobni	trg	prostitucije	pa	je	

njena	globalnost,	to	se	pravi,	da	je	trgovina	z	de-
kleti	 in	otroki	za	seksualno	izrabljanje	razpredena	
po	vsem	“civiliziranem”	svetu.	Trgovina	se	razvija	v	
dvojni	smeri:	od	revnih	dežel	k	bogatim	in	od	boga-
tih	k	revnim.	Bogate	dežele,	kot	so	USA,	Zahodna	
Evropa,	Japonska	in	Avstralija,	uvažajo	na	stotisoče	
mladih	deklet	za	seksualno	uporabo	iz	dežel	tretjega	
sveta,	predvsem	iz	Filipinov,	Vietnama	in	Srednje	ter	
Južne	Amerike	pa	vzhodne	Evrope.	Računa	se	na	
primer,	da	je	bilo	najmanj	100.000	deklet	ilegalno	
uvoženih	v	USA	v	zadnjem	desetletju	20.	stoletja	in	
da	je	od	teh	vsaj	70%	suženjsko	vpreženih	v	sek-
sualno	delo,	ki	ga	vodijo	kriminalne	azijske	družbe.
Še	drug	način	te	sužnosti	se	vrši	s	seksualnim	

turizmom	iz	prvega	v	tretji	svet	–	turizem,	ki	zadnja	
leta	zelo	narašča.	Ugotovljeno	je,	da	se	od	70	do	
80%	vseh	turistov,	ki	letno	potujejo	v	azijske	dežele,	
poslužuje	seksualne	ponudbe	prostitutk.	Na	ta	račun	
trgovci	s	“človeškim	mesom”	spravljajo	v	svoje	žepe	
ogromne	vsote	denarja.	Prostitucija	je	resda	vedno	
obstajala,	saj	je	rečeno,	da	je	to	najstarejši	poklic	na	
svetu,	a	nikdar	ni	dosegla	takšnih	oblik	in	razsežnosti	
kot	danes.	Spolna	zloraba	žensk	in	otrok	se	poleg	
vsega	drugega	vrši	v	najbolj	ponižujočih	in	krutih	
oblikah.	Najprej	se	jih	podvrže	načrtnemu	ponižanju	
z	namenom,	da	zgubijo	vsak	čut	človeškega	dosto-
janstva,	zato	da	je	potem	z	njim	možno	postopati	kot	
z	vsakim	drugim	blagom,	ki	se	ga	ponuja,	prodaja	
in	kupuje.	In	ker	klienti	veliko	plačajo	za	to	blago,	
smatrajo	za	svojo	pravico,	da	se	ob	svojih	žrtvah	
izživljajo	na	najbolj	nečloveške	načine.

Kaj je možno storiti?
Na	žalost	svet	vse	premalo	stori	proti	temu	pojavu	

sodobnega	suženjstva.	Mnoge	države	veliko	storijo	
proti	trgovini	z	orožjem	in	mamili,	še	zdaleč	pa	ne	po-
svečajo	zadostne	pozornosti	boju	proti	modernemu	
gospodarskemu	in	seksualnemu	suženjstvu.	Gotovo	
v	veliki	meri	tudi	zato,	ker	je	povpraševanje	po	obeh	
oblikah	tega	suženjstva	tako	močno	in	razširjeno,	da	
javne	oblasti	izgubljajo	pogum	in	upanje,	da	bi	na	
tem	področju	imele	kaj	dosti	uspeha.	Več	kot	javne	
oblasti	 so	do	 sedaj	 proti	 tema	 rakastima	 ranama	
človeške	družbe	naredila	in	še	delajo	neuradne,	za-
sebne organizacije. Prvo mesto brez dvoma zasedajo 
krščanske	organizacije,	ki	veliko	store,	čeprav	seve-
da	še	mnogo	premalo	za	odpravo	teh	sužnosti.	V	tem	
boju	je	na	katoliški	strani	igral	posebno	važno	vlogo	
sv.	papež	Janez	Pavel	II.,	ki	je	pogosto	z	vso	svojo	
avtoriteto	obsojal	to	sramotno	kršenje	človeškega	
dostojanstva	žrtev	gospodarskega	 in	 seksualnega	
suženjstva.	Bog	daj,	da	bi	skupaj	z	drugimi	glasovi	
tudi	njegov	glas	pripomogel	k	odpravi	tega	sramo-
tnega	madeža	na	sodobni	človeški	družbi.

Še danes je na milijone otrok prisiljeno garati za 
vsakdanji kruh



AVGUST  2014246

V	tiskovnem	središču	Svetega	sedeža	so	26.	junija	
predstavili	»delovno	gradivo«	(Instrumentum	labo-
ris)	za	izredno	zasedanje	škofovske	sinode	o	družini	
od	5.	do	19.	oktobra	v	Vatikanu.	Gradivo	obsega	85	
strani,	sinoda	pa	bo	posvečena	Pastoralnim izzivom 
o družini pri evangelizaciji. 
Na	tiskovni	konferenci	so	spregovorili	generalni	

tajnik	škofovske	sinode	kardinal	Lorenzo	Baldisseri,	
glavni	poročevalec	tretjega	generalnega	zasedanja	
izredne	škofovske	sinode	esztergomsko-budimpe-
štanski	 nadškof	 kardinal	 Peter	 Erdö,	 predsednik	
delegatov	pariški	nadškof	kardinal	André	Vingt-Trois	
in	posebni	tajnik	sinode	–	nadškof	italijanske	nad-
škofije	 Chieti-Vasto	 Bruno	 Forte.	
Poleg	 njih	 sta	 spregovorila	 tudi	
zakonca	prof.	Francesco	Miano	in	
prof. Pina De Simone. 
Kardinal	Baldisseri	je	poudaril,	

da	so	po	osmih	mesecih,	odkar	se	
je	začela	priprava	na	sinodo,	pri-
šli	do	pomembnega	 trenutka,	 tj.	
objave	delovnega	gradiva,	 “sadu	
raziskave,	osnovane	na	pripravljal-
nem	dokumentu	z	39	vprašanji”.	
Po	 opisu	 dosedanjih	 priprav	 je	
predstavil	dokument.	Povedal	je,	
da je njegovo besedilo sestavljeno 
iz	treh	delov,	ki	se	ujemajo	z	vsebi-
nami	pripravljalnega	dokumenta.	
Prvi	 del	 je	 posvečen	 evangeliju	
družine,	kakršna	je	v	božjem	na-
črtu.	Je	iz	tega,	kar	o	družini	vemo	
iz	Svetega	pisma,	cerkvenega	učiteljstva,	naravnega	
zakona	in	iz	poklicanosti	vsake	osebe	v	Kristusu.	
V	drugem	delu	so	predstavljeni	pastoralni	izzivi	

glede	družine,	kot	so:	kriza	vere,	notranje	krizne	
razmere,	zunanji	pritiski	nanjo	 in	druge	težave,	s	
katerimi	se	družina	srečuje	danes.	
Tretji	del	obravnava	odprtost	družine	za	življenje,	

poznavanje	in	težave	pri	sprejemanju	cerkvenega	
nauka,	pastoralne	predloge,	zakramentalno	prakso	
in	pospeševanje	miselnosti	o	odprtosti	za	življenje.
Kardinal	Baldisseri	je	po	kratki	predstavitvi	vse-

bine	dokumenta	dodal,	da	bodo	vsebine,	ki	jih	ni	v	
tem	dokumentu,	a	so	bile	v	vprašalniku,	obravnavali	
udeleženci	generalnega	zasedanja	redne	škofovske	

sinode	od	4.	do	25.	oktobra	2015	v	Vatikanu,	njeno	
geslo	 pa	 bo:	 Jezus	 Kristus	 razodeva	 skrivnost	 in	
poklicanost	družine.
Kardinal	Erdö	je	povedal,	da	se	redna	sinoda	od	

izredne,	kakršna	bo	letos	oktobra,	razlikuje	po	tem,	
da	je	na	redni	več	škofov	krajevnih	Cerkva.	Dejal	je,	
da	na	njej	ne	bodo	govorili	le	o	značilnih	težavah	in	
pojavih	v	zahodni	družbi,	kot	so	ločitev,	splav,	sku-
pno	življenje	brez	poroke	in	mladoletne	matere,	saj	
tega	med	katoličani	v	Afriki	in	Aziji	ni	veliko.	Tam	se	
družine	srečujejo	predvsem	s	siromaštvom,	vojnami,	
selitvami	 zaradi	 dela,	 pomanjkanjem	zdravstvene	
pomoči.	

Teološki	 tajnik	sinode	nadškof	
Bruno	Forte	pa	je	povedal,	da	bo	
glavna	 pozornost	 jesenske	 izre-
dne	sinode	namenjena	 temu,	da	
bodo	krajevne	Cerkve	v	različnih	
deželah	razvile	dušnopastirske	poti	
in	načine,	ki	bodo	ponudili	»dru-
gačen	pogled«	na	ljudi	v	težavnih	
partnersko-družinskih	 razmerah.	
Vnovič	poročenim	je	potrebno	pre-
dloge	Cerkve	posredovati	z	večjim	
čutom.	»Ne	bomo	uvedli	nobene	
‚katoliške	ločitve’,«	je	nadškof	za-
trdil	tistim,	ki	menijo,	da	bo	prišlo	
do	 korenitega	 preobrata	 na	 tem	
področju.	Ne	bodo	pokazali	poti,	
ki	 vodijo	 “v	 brodolom”,	 bodo	 pa	
“brodolomcem	ponudili	 zdravilo”.	
To	hoče	doseči	Cerkev.	

Delovni	osnutek	za	jesensko	izredno	škofovsko	
sinodo	o	družini	je	med	drugimi	pohvalil	tudi	pred-
sednik	Nemške	škofovske	konference	kardinal	Re-
inhard	Marx.	Posebej	prikazano	široko	paleto	težav,	
povezanih	z	zakonsko	in	družinsko	pastoralo;	torej	
da	ni	vse	zoženo	le	na	ločitev	in	vnovično	poroko,	
zunajzakonske	in	istospolne	življenjske	skupnosti,	
čeprav	je	beseda	tudi	o	teh.	Nastalo	je	pomembno	
besedilo,	 ki	 široko	 zajema	vprašanja,	povezana	z	
zakonsko	 in	družinsko	pastoralo.	»Od	 te	globalne	
perspektive	se	lahko	uči	Cerkev	v	Nemčiji,«	je	dejal	
kardinal.	 Pripravljalno	 gradivo	 ponuja	 torej	 obilo	
snovi	za	razpravljanje	udeležencev,	ne	pa	tudi	že	
predlogov	za	sklepe	posebne	sinode.

SINODA O DRUŽINI
v Vatikanu so predstavili delovno gradivo

Po	 veliki	 noči	 življenje	 ni	 bilo	 lažje.	 Čeprav	 so	
bili	prvi	kristjani	manjšina,	so	jih	državne	in	verske	
oblasti	sumljivo	gledale.	Kajti	vedno	več	ljudi	se	je	
spreobračalo	in	pridruževalo	“novi	poti”,	kakor	so	se	
kristjani	takrat	imenovali.	To	zlo	je	bilo	treba	iztrebiti	
s	korenino.	Svet	je	bil	proti	njim.	Toda	oni	so	vedeli:	
Bog	je	z	nami.	Ta	moč	je	sijala	z	njihovih	obrazov,	s	

to	močjo	so	prenašali	preganjanje	in	bolečine,	v	tej	
moči	so	mnogi	šli	s	pesmijo	na	ustih	v	rimske	arene,	
kjer	so	jih	vrgli	pred	divje	živali.
Velika	noč	ne	olajšuje	našega	življenja.	Daje	pa	

nam	moč,	da	vzdržimo	v	težavah	sveta	in	v	svojih	
čisto	osebnih	težavah.	Kajti	nekdo	je	tukaj,	ki	nas	
vodi	kakor	pastir	in	ne	bo	dopustil,	da	bi	se	izgubili.

NEKDO NAS VODI

Generalni tajnik sinode

kard. Lorenzo Baldisseri
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Skupina	vietnamskih	cistercijanskih	menihov	pri-
naša starodavni sijaj opatiji Nothgottes v dolini Rena 
na	ozmelju	škofije	Limburg	v	Nemčiji.	Septembra	
2013	je	namreč	osem	azijskih	redovnikov	iz	samo-
stana	v	Don	Duongu,	ki	 je	okrog	20	km	oddaljen	
v	Dalata	 v	 osrednjem	Vietnamu,	 zapustilo	 rodno	
deželo	in	se	preselilo	v	ta	zgodovinski	kraj	samote	
in	molitve	v	srcu	Evrope.	
Njim se bo na povabilo 
nemške	škofije	v	kratkem	
pridružilo	 še	 osem	 so-
bratov,	ki	bodo	obogatili	
novorojeno	skupnost.

Zgradbe nove opatije 
so	 v	 Nothgottesu,	 ki	 je	
stoletni cilj romanj v do-
lini	Rena.	Področje	je	leta	
2002 Unesco razglasil za 
kulturno	dediščino	člove-
štva.	Prvo	kapelo	na	tem	
kraju	so	zgradili	davnega	
leta 1390 gospodje tega 
ozemlja,	da	bi	bila	spomin	izrednega	dogodka,	ki	se	
je	ohranil	v	ustnem	izročilu:	nek	kmet	naj	bi	našel	
kip	Kristusa	v	Getsemaniju,	ki	je	krvavel.
V	15.	stoletju	so	kapelo	povečali,	da	je	postala	

cerkev,	sposobna	sprejemati	romarje,	ki	so	prihajala	
vedno	bolj	številni	na	ta	kraj.	Med	leti		1620	in	1622	
je	skupina	bratov	kapucinov	ustanovila	samostan,	
ki	je	cvetel	do	prvih	let	19.	stoletja,	ko	so	ga	zaprli.	
Ponovno	so	ga	odprli	leta	1930,	leta	1951	pa	so	ga	
redovniki	ponovno	zapustili	in	prepustili	lastništvo	in	

VIETNAM – NEMČIJA
skupina vietnamskih menihov misijonari v srcu Evrope

oskrbovanje	krajevni	škofiji.	Desetletja	so	samostan	
uporabljali	za	dom	duhovnih	vaj	in	sprejemali	goste,	
dokler	se	nemška	škofija	ni	obrnila	na	vietnamske	
cistercijane,	naj	bi	prevzeli	samostan.	V	Vietnamu	
imajo	cistercijani	mnogo	poklicev.
Samostan	v	Don	Duongu,	od	koder	prihajajo	vi-

etnamski	redovniki,	je	ob	vznožju	centralnega	viet-
namskega	 visokogorja	
in	 pripada	 cistercijanski	
kongregaciji	Svetega	Kri-
ža.	 Zgradbo	 so	 postavili	
leta 1918 v samotnem 
območju	province	Quang	
Tin	severno	od	reke	Ben	
Hai,	ki	razmejuje	Severni	
in	Južni	Vietnam	v	skla-
du	 z	 ženevsko	 pogodbo	
1954. Samostan se v 
kra	jevnem	jeziku	imenuje	
Phuoc	 Son,	 kar	 pomeni	
“gora	ljubezni”.

Leta 1954 je bilo v 
samostanu	 okrog	 200	 redovnikov.	 Večina	 od	 njih	
so	bili	begunci,	ki	so	pobegnili	proti	jugu,	ko	se	je	
dežela	razdelila.	Preganjanje	ver,	ki	jih	je	začela	ko-
munistična	vlada	po	združenju	severnega	in	južnega	
Vietnama	leta	1975	ni	bilo	naklonjeno	polni	obnovi	
življenja	v	samostanu.	V	90.	letih,	ko	so	se	pojavile	
prve	olajšave	glede	verskega	življenja,	so	redovni	
poklici	spet	zacveteli	in	omogočili	samostanu	v	Don	
Duongu,	da	je	sprejel	na	desetine	vernikov,	ki	so	
želeli	posvetiti	svoja	življenja	Kristusu.

Nothgottes

Papež	obljublja	žrtvam	spolnih	zlorab,	ki	so	jih	
zagrešili	duhovniki,	da	ne	bo	trpel	več	škode,	stor-
jene	kakemu	mladoletnemu
In	poudarja,	da	v	cerkvenih	službah	ni	prostora	za	

takega,	ki	se	umaže	s	tem	“svetoskrunskim	kultom”
Prosil	 je	za	milost	joka.	Šest	žrtev	spolnih	zlo-

rab,	ki	so	jih	zagrešili	člani	klera,	ki	je	bilo	navzočih	
zjutraj,	v	ponedeljke	7.	julija	pri	maši	v	Domu	sv.	
Marte.	Papež	je	priznal,	da	je	v	srcu	znova	doživel	
občutke	Petra,	ko	se	je	srečal	z	Jezusovim	pogledom,	
ki	je	pravkar	prišel	od	zaslišanja	pred	sinedrijem,	in	
se	je	razjokal.
Papež	Frančišek	je	občutil	isto,	ko	se	je	srečal	s	

pogledi	teh	ljudi,	treh	žena	in	treh	mož,	ki	so	tako	
kot	drugi	 spravili	 skupaj	»pogum«	 in	 so	»spravili	
resnico	na	dan.«	Pred	njimi,	pa	gotovo	 tudi	pred	
vsemi	ostalimi	številnimi	žrtvami,	je	»ponižno	prosil	

PONIŽNO PROSIM ZA ODPUŠČANJE
za pedofilske duhovnike ni milosti

ne glede na njihov položaj
za	odpuščanje.«
»Že	dolgo	časa,«	je	rekel	papež,	»čutim	v	srcu	

hudo	 bolečino,	 trpljenje.	 Bolečina,	 trpljene	 ki	 sta	
ostala	v	Cerkvi	predolgo	skriti	 zaradi	 sokrivde,	ki	
nima	razlage,	dokler	se	ni	nekdo	zavedel,	da	Jezus	
gleda.«	Potem	so	prihajali	še	drugi.	In	»ti	malošte-
vilni,	ki	so	začeli	jokati,	so	obtežili	našo	vest	zaradi	
tega	zločina	in	težkega	greha.«
Zato	se	je	papež	to	jutro	duhovno	postavil	pred	

vse	žrtve	in	se	obvezal,	da	ne	bo	nikdar	trpel	“škode,	
povzročene	kakemu	mladoletnemu	od	kogar	koli,	
ne	glede	na	njegov	položaj	v	kleru”.	V	službi	Cerkve	
»ni	prostora	za	tiste,	ki	počenjajo	spolne	zlorabe,«	
je	povedal	brez	okolišenja.	Končno	je	zagotovil,	da	
bodo	od	zdaj	škofje	morali	opravljati	svojo	službo	
pastirjev	z	najvišjo	skrbjo	za	varstvo	mladoletnih.	
»Za	to	odgovornost	bodo	morali	odgovarjati.«
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Na 57. rojstni dan
prevzel vodstvo škofije
»V	dneh	življenja,	ki	mi	jih	je	Bog	še	odločil	na	

zemlji,	naj	bodo	kratki	ali	dolgi,	bi	rad	vse	svoje	du-
ševne	in	telesne	sile	zastavil	in	se	vsega	žrtvoval	za	
Cerkev	in	za	verno	ljudstvo,«	je	dejal	
škof	Ivan	Jožef	Tomažič,	ko	je	na	svoj	
57. rojstni dan prevzel vodstvo mari-
borske	(tedaj	še	lavantinske)	škofije.
Rodil	se	je	1.	avgusta	1876	v	Mi-

klavžu	pri	Ormožu	kot	peti	sin	Antona	
Tomažiča	in	Marije	roj.	Ozmec.	Doma	
so	živeli	»bolj	v	pomanjkanju,	kakor	v	
obilici«,	kot	je	sam	zapisal.	Starši	so	
svojim	otrokom	posredovali	bogastvo	
krščanskih	vrednot,	iz	katerih	so	tudi	
sami	črpali	moč	za	življenje.
Po	končani	ljudski	šoli	v	Miklavžu	je	

po	posredovanju	dobrotnikov,	posebej	
kaplana	Jožefa	Mlaska,	šel	na	gimnazi-
jo	v	Ljubljano	(iz	hvaležnosti	do	kapla-
na	je	svojemu	krstnemu	imenu	Ivan	
dodal	Jožef).	Tik	pred	maturo	mu	je	umrla	mama.	
Odločil	se	je	za	mariborsko	bogoslovje,	kjer	se	je	v	
letih	1895-1899	pripravljal	na	duhovniško	službo.	
Mašniško	posvečenje	je	prejel	5.	decembra	1898,	
ko	je	 imel	komaj	dvaindvajset	 let.	Za	novomašno	
geslo	si	je	izbral	izrek	sv.	Frančiška	Regisa:	»Ne	jaz,	
ampak	Bog«,	ki	si	ga	 je	že	kot	dijak	 izpisoval	na	
svoje	zvezke	in	knjige.	Sam	ga	je	razložil	ob	svojem	
škofovskem	posvečenju:	»Ker	človek	sam	iz	sebe	nič	
ne	premore,	je	njegovo	delo	prazno	in	brez	pomoči	
iz	nebes.	Zato	mi	bo	življenjsko	geslo	 isto,	kakor	
sem	si	ga	izbral	ob	mašniškem	posvečenju:	Ne	jaz,	
ampak	Bog.	Bog	bo	dovršil,	če	se	bo	po	meni	kaj	
dobrega	doseglo.«
Nekaj	let	je	bil	kaplan,	potem	je	nadaljeval	štu-

dije	na	teološki	fakulteti	v	Innsbrucku	in	kot	mlad	
doktor	opravljal	razne	odgovorne	službe	na	škofiji.	
Leta	1928	je	postal	pomožni	škof	in	generalni	vikar,	
leta	1933	pa	škof-ordinarij.

Prvi postulator
za beatifikacijo škofa Slomška
Ivan	Jožef	Tomažič	si	je,	še	preden	je	postal	lavan-

tinski	škof,	goreče	prizadeval	za	beatifikacijo	Antona	

Martina	Slomška,	 ki	 je	 lavantinski	 škofijski	 sedež	
prenesel	od	Sv.	Andraža	v	Labotski	dolini	v	Maribor.	
Kot	 najtesnejši	 sodelavec	 škofa	Andreja	Karlina	 je	
leta	1926	postal	prvi	postulator	za	beatifikacijo	škofa	
Slomška,	kot	škof	pa	je	leta	1936	priredil	Slomško-
ve	dneve,	ki	sodijo	med	največje	verske	prireditve	

takratnega	časa,	saj	so	na	njih	zbrali	
okoli	400.000	podpisov	Slovencev	za	
Slomškovo	beatifikacijo.	Skrbel	je	za	to,	
da	je	komisija,	ki	ji	je	zaupal	zbiranje	
gradiva	in	zasliševanje	prič	v	postopku	
za	 beatifikacijo	 Antona	Martina	 urno	
poslovala.	Delo	je	prav	 lepo	steklo	 in	
verjetno	bi	se	škofijski	postopek	uspe-
šno	končal,	če	ne	bi	nastopila	vojska.
Nadvse	modra	odločitev	škofa	To-

mažiča	 je	 bila	 predčasna	 posvetitev	
novomašnikov	 leta	 1941:	 na	 cvetno	
nedeljo,	6.	aprila,	ko	so	Nemci	napa-
dli	 Jugoslavijo.	 Po	 nacistični	 zasedbi	
Maribora	in	celotne	škofije	tega	ne	bi	
mogel	več	storiti.	Bil	je	zelo	preudaren	

in	moder	mož:	glede	kakšnih	kočljivih	zadev	je	sode-
lavcem svetoval previdnost. Rad je ponavljal: »Sicer 
pa	mislim,	ne	se	prenagliti!«	Hitro	pa	je	ukrepal	v	
zadevah,	ki	so	se	mu	zdele	nujne.	Z	denarno	pomo-
čjo	vse	škofije	je	zgradil	novo	bogoslovno	semenišče,	
dosegel,	da	je	bila	zavodu	priznana	stopnja	visoke	
šole,	razširil	je	poslopje	dijaškega	semenišča,	poskr-
bel	je	za	prenovo	notranjščine	stolnice.	V	skladu	s	
svojim	spravljivim	značajem	je	poudarjal,	da	morata	
biti	Cerkev	in	duhovščina	nad	političnimi	strankami.

Sam na škofiji in kaplan v stolnici
Ko so Nemci aprila 1941 zasedli ozemlje mari-

borske	škofije,	so	najprej	z	vso	ostrino	udarili	po	
duhovščini,	 ker	 je	 stala	 na	 prvem	mestu	 v	 boju	
Slovencev	proti	nemštvu.	Škofova	posredovanja	za	
duhovnike	in	vernike	je	okupatorska	oblast	prezirlji-
vo	odklanjala.	Ko	so	nemški	oblastniki	zahtevali	od	
njega,	naj	zaukaže,	da	se	morajo	odslej	cerkvena	
opravila	vršiti	 v	nemškem	 jeziku,	 je	škof	odvrnil:	
»Tega	ne	morem	odrediti.	Verniki	lavantinske	škofije	
so	Slovenci,	nemščine	ne	razume	na	podeželju	niti	
dva	odstotka	vernikov.«	Iz	njegove	škofije	 je	bilo	
pregnanih	 (prevsem	 na	 Hrvaško)	 284	 škofijskih	
in	81	 redovnih	duhovnikov,	na	 župnijah	 je	ostalo	

naša kultura
Silvester Čuk

IVAN JOŽEF TOMAŽIČ
1. avgust 1876 – 26. februar 1949

Škof Tomažič je krmaril čolnič mariborske škofije v letih 1933-1949, tudi v viharnih časih 
druge svetovne vojske. O njem so pripravili razstavo v dvorcu Betnavi pri Mariboru, ki je bila 
odprta od 5. julija 2006 do 7. januarja 2007. Naslov razstave »Non ego, sed Deus« (Ne jaz, 
ampak Bog) je narekovalo škofovsko geslo tega nadpastirja, ki je dejansko bilo njegovo ži-
vljenjsko geslo, saj si je te besede sv. Frančiška Regisa (1597-1640) prisvojil že v dijaških letih 
in se je po njih ravnal vse do svoje smrti.
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samo	140	starih	in	onemoglih	duhovnikov,	ki	jim	je	
priskočilo	na	pomoč	nekaj	nemško	govorečih	duhov-
nikov	iz	sosednje	graške	škofije.	Okupator	je	upal,	
da	bodo	ti	duhovniki	pomagali	ponemčiti	Štajersko,	
toda	večino	so	sočustvovali	z	zatiranim	slovenskim	
ljudstvom.	Škofu	so	odvzeli	pisarniško	osebje,	tako	
da	je	več	kot	tri	leta	osrednjo	upravo	škofije	vodil	
sam.	Razen	tega	je	bil	“pomožni	kaplan”	v	stolnici,	
kot	je	sebe	imenoval.	Nedeljo	za	nedeljo	je	imel	v	
stolnici	dve	maši	ter	bil	dolge	ure	na	voljo	spove-
dancem	iz	mesta	in	s	podeželja.	Na	široko	je	odprl	

vrata	škofijskega	doma	in	sprejemal	ljudi,	ki	so	bili	
potrebni	tolažbe	in	pomoči.	Z	globoko	hvaležnostjo	
Bogu	je	pozdravil	konec	vojske:	»Naše	molitve,	naj	
Bog	skrajša	dneve	vojne	preizkušnje,	niso	bile	za-
stonj,«	je	pisal	vernikom.
Razmeroma	čil	in	zdrav	je	1.	avgusta	1946	obhajal	

svojo	sedemdesetletnico,	sredi	leta	1947	pa	ga	je	
zadela	kap.	Več	mesecev	ni	mogel	maševati,	potem	
pa	si	 je	toliko	opomogel,	da	je	sede	5.	decembra	
1948	daroval	zlato	mašo,	26.	febriarja	1949	pa	je	
dokončal	bogato	daritev	svojega	življenja.

V	muslimanskih	deželah	imajo	različna	pravila	o	
uživanju	alkohola:	od	tega,	da	ga	prodajajo	v	po-
sebnih	trgovinah,	do	tega,	da	vas	zaradi	pitja	lahko	
zaprejo.
V	Iranu	je	alkohol	strogo	prepovedan.	Toda	vsak	

konec	tedna	je	v	Teheranu	veliko	število	zabav,	kjer	
se	pije	in	pleše,	kot	bi	bili	v	kakšni	zahodni	metropoli.	
Seveda	za	zaprtimi	vrati	domov.			Za	zabave	alkohol	
kupijo	na	črni	borzi,	saj	je	to	dragocen	tihotapski	
tovor.	Trgovanje	z	alkoholom	je	sicer	prepovedano,	
a	med	pivci	je	zelo	priljubljen	arak,	ki	ga	kupujejo	
pri Armencih.

Grozdje prešajo v domači kadi
Iranci	 pa	 alkohol	 izdelujejo	 tudi	 sami	 doma.	

Konec	koncev	so	prav	ti	kraji	zgodovinska	zibelka	
vina	in	piva.	Vino	ima	denimo	v	Iranu	pettisočletno	
tradicijo.	Zdaj	ga	lahko	uživajo	le	člani	verske	ločine	
zoroastrov,	judje	in	kristjani,	za	kar	imajo	posebne	
dovolilnice.	 		Večino	 alkohola	 zvarijo	 doma.	 »Moj	
prijatelj	vsako	grozdje	preša	kar	v	kadi,«	je	novi-
narjem	časnika	Independent dejal 28-letni Hasim iz 
Teherana.	Pravi,	da	njegovo	vino	sicer	ni	vrhunsko,	
a	po	njem	ni	hudega	mačka.

Kratek seznam držav s prepovedjo
Seznam	držav,	kjer	je	prepovedan	alkohol,	niti	

ni	dolg.	Na	njem	so	seveda	muslimanske	države,	a	
večinoma	zalivske.	V	Turčiji,	ki	je	sicer	muslimanska,	
a	sekularna	država,	je	prodaja	alkohola	dovoljena,	
omejena	je	le	v	bolj	tradicionalnih	okoljih,	denimo	
na	vzhodu	države.
A	to	ni	povezano	z	vero,	temveč	s	ceno	dovolilnice	

za	točenje	in	prodajo	alkohola.	Ker	je	precej	draga,	
si	 jo	 vsak	 vaški	 lokal	 ali	 trgovina	 pač	 ne	moreta	
privoščiti.
V	Magrebu	alkohol	ni	prepovedan,	razen	v	Libiji,	

čeprav	je	Moamer Gadafi	rad	srknil	viski	Johnny 
Walker Red Label.	Zanimivo	je,	da	je	na	seznamu	
tudi	Indija,	a	le	v	zveznih	državah	s	pretežno	mu-
slimanskim	prebivalstvom.

Domačini ne, tujci da
V	nekaterih	državah	prepoved	velja	le	za	musli-

mane,	ne	pa	za	pripadnike	drugih	ver.	Tako	je	denimo	
v	Združenih	arabskih	emiratih,	kjer	je	edini	emirat	s	
popolno	prepovedjo	pitja	alkohola	Sharjah.			Podob-
no	je	v	Pakistanu	in	Afganistanu:	domačini	ne,	tujci	
da.	Najbolj	striktni	pri	izvajanju	popolne	prohibicije	
so	v	Savdski	Arabiji,	Kuvajtu	in	Bangladešu.	Tam	niti	
tujci	ne	smejo	piti	alkohola.

V Dubaju
zaradi pitja alkohola v zapor
V	Dubaju	denimo	alkohol	lahko	prodajajo	v	ho-

telskih	 barih	 in	 restavracijah,	 tujci	 pa	 ga	 lahko	 s	
posebno	dovolilnico	kupijo	tudi	v	specializiranih	tr-
govinah.	Podobno	je	v	Katarju	in	Omanu.	V	Katarju	
imajo	nekaj	nenavadnih	pravil	o	prodaji	alkohola	v	
hotelih: prepovedano ga je denimo prodajati v barih 
ob	bazenih	in	na	plažah.			Toda	prav	Dubaj	ima	iz-
redno	nejasno	zakonodajo	o	pitju	alkohola.	Tujci	ga	
lahko	pijejo	v	barih	in	hotelih,	če	pa	so	opiti	zunaj	
teh	prostorov,	jih	lahko	aretirajo.	Pred	kratkim	je	de-
nimo	37-letni	Britanec	končal	v	dubajskem	zaporu,	
ker	so	mu	v	baru	ukradli	potni	list	in	je	nič	hudega	
sluteč	po	nekaj	pivih	odšel	na	policijsko	postajo,	da	
bi	prijavil	krajo.	Aretirali	so	ga	zaradi	nelegalnega	
uživanja	alkohola	brez	dovoljenja	za	pitje.

Ajman,
brezcarinska pivska trgovina
Po	drugi	strani	pa	prav	v	Dubaju	stavijo	na	proda-

jo	alkohola	tujcem.	Brezcarinske	trgovine	dubajske-
ga	letališča	se	hvalijo	s	tem,	da	jim	narašča	prodaja	
alkohola.	Seveda	 tistega	najvišjega	 ranga.	Dober	
posel	imajo	tudi	bari	in	trgovine	z	alkoholom,	kjer	
vas	lahko	pločevinka	piva	stane	tudi	15	evrov	in	več.
Toda	vedno	so	izjeme.	Tudi	pri	nakupu	alkohola.	

V	Omanu	denimo	je	alkohol	na	voljo	v	vseh	tujih	
vojaških	oporiščih,	v	posebnih	klubih	pa	ga	 lahko	
kupujejo	tudi	visoki	državni	uradniki.	V	Združenih	

islam

Mateja A. Hrastar

KAKO KUPITI PIVO
V MUSLIMANSKI DEŽELI

članek je bil objavljen na www.siol.net
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Arabskih	Emiratih	v	različnih	emiratih	veljajo	različna	
pravila:	v	Sharjahu	je	alkohol	popolnoma	prepove-
dan,	Ajman	pa	 je	denimo	ena	sama	brezcarinska	
alkoholna	 trgovina,	 kjer	 se	 z	 alkoholom	oskrbuje	
večina	Arabcev.	Ne	le	iz	Združenih	Arabskih	Emira-
tov,	temveč	iz	vsega	Perzijskega	zaliva.

Bahrajn, savdska pivska oaza
Do	alkohola	pa	z	veseljem	pridejo	tudi	Savdijci.	

Ves	Perzijski	zaliv	ve,	da	je	savdska	alkoholna	oaza	
Bahrajn.	V	državi,	kjer	greš	v	zapor,	če	ješ	svinjino,	
je	alkohol	dovoljen	v	barih	in	doma.	In	bahrajnski	

bari	v	regiji	veljajo	za	zelo	divje.	Tipični	savdski	mo-
ški	izlet	za	konec	tedna	je	v	sosednjo	državo,	kjer	
se do onemoglosti napijejo. Nato pa pijani norijo 
po	avtocesti	nazaj	v	svojo	državo.	Zaradi	številnih	
prometnih	nesreč	pijanih	savdskih	voznikov	so	tudi	
v	Bahrajnu	začeli	razmišljati,	da	bi	popolnoma	pre-
povedali	prodajo	alkohola.	Za	začetek	so	jo	prepo-
vedali	na	letališčih	in	letalih,	kralj	pa	razmišlja	tudi	
o	zaprtju	barov.
Tako	bo	to	še	ena	država,	kjer	bo	najpopularnejša	

pijača	pivo	brez	alkohola	z	okusom	breskve.	V	pravi	
pivski	steklenici,	seveda.

Skorajda	trimilijonsko	iraško	mesto	Mosul,	drugo	
najpomembnejše	 zaradi	 strateškega	 položaja	 ter	
zalog	nafte	in	zemeljskega	plina,	so	zavzeli	pripa-
dniki	islamistične	uporniške	skupine	ISIL,	znani	po	
križanju	kristjanov	in	množičnih	pomorih.	Posebej	
so	zgroženi	kaldejski	kristjani,	ki	 jih	je	bilo	veliko	
v	 tem	mestu.	Nadškof	 Šimun	Nona	 je	 za	 rimsko	
misijonsko	tiskovno	agencijo	AsiaNews	povedal,	da	
kristjani	v	strahu	bežijo	iz	mesta,	prav	tako	številni	
muslimani.	Mosul	 naj	 bi	 zapustilo	 že	 pol	milijona	
prebivalcev.	Nadzor	nad	njim	so	prevzeli	islamistični	
borci.	Mesto	je	padlo	v	njihove	roke	tako	rekoč	brez	
odpora.	Vojaki	in	policisti	so	namreč	odložili	orožje,	
slekli	uniforme	in	se	pomešali	med	ljudi.	»Ljudje	so	

preganjanja kristjanov

IRAK
kristjani bežijo iz Mosula

zgroženi,«	je	povedal	nadškof	Nona,	ki	se	je	zate-
kel	v	nekaj	kilometrov	oddaljeni	kraj.	Drugače	kot	
prejšnja	leta	ljudem	zaradi	nevarnega	položaja	niso	
pripravljene	pomagati	niti	človekoljubne	niti	nevla-
dne organizacije. Po ocenah ZN so islamisti samo 
maja	ubili	800	ljudi,	od	tega	600	civilistov,	lani	8860.	
Stotine	oboroženih	upornikov	ISIL	so	v	noči	z	9.	na	
10.	junij	v	Mosulu	zavzele	upravna	poslopja,	razde-
jale	policijske	postaje,	zasedle	letališče	in	vojašnice.	
Poleg	tega	nadzorujejo	velik	del	območja	Niniv.	Na	
poslopjih	plapolajo	črne	zastave	z	znamenji	džihada.
Nadškof	Nona	posebej	prosi	za	pomoč	beguncem,	

ker	bodo	v	nekaj	dneh	ostali	 brez	vsega.	Položaj	
katoliške	manjšine	je	obupen.	Agencija Fides.

V	britanskem	Birminghamu	je	bilo	več	šol	tarča	
islamistične	propagande,	v	šestih	med	njimi	pa	so	
islamisti	prevzeli	nadzor	in	prilagodili	učne	načrte,	
potem	 ko	 so	 z	 ustrahovanjem	prisilili	 tamkajšnje	
ravnatelje	k	odstopu.	To	je	potrdila	inšpekcija,	ki	so	
jo	po	anonimni	prijavi	o	“trojanskih	konjih”	izvedle	
britanske	oblasti.
»Imamo	dokaze,	da	je	vodstvo	več	šol	v	Birmin-

ghamu	neprimerno	vplivalo	na	pouk	v	šolah,«	je	po	
poročanju	tujih	tiskovnih	agencij	v	ponedeljek	spo-
ročil	glavni	inšpektor	britanskega	urada	za	inšpekcije	
v	šolah	Ofsted	Michael	Wilshaw.
Dodal	je,	da	so	inšpekcije	izvedli	v	21	šolah,	od	

katerih	 so	 v	 petih	 zaradi	 vpliva	 islamistov	 uvedli	
izredne	 ukrepe.	 Še	 eno	 šolo	 pa	 so	 zaradi	 slabih	
izobraževalnih	standardov	označili	za	neprimerno.
V	Birminghamu,	drugem	največjem	britanskem	

mestu,	je	po	navedbah	francoske	tiskovne	agencije	
AFP	22	odstotkov	prebivalcev	muslimanov.
»Zaščita	naših	otrok	je	eno	najpomembnejših	po-

slanstev	vlade,	zato	vprašanje	morebitne	prisotnosti	
skrajnega	islamizma	v	naših	šolah	zahteva	odločen	
odgovor,«	je	v	ponedeljek	poudaril	britanski	premier	
David Cameron.
V	Veliki	Britaniji	zaradi	teh	primerov	razmišljajo	o	

možnosti	nenapovedanih	inšpekcij	v	šolah,	s	čimer	
bi	preprečili	prikrivanje	dejavnosti,	ki	po	besedah	
Camerona	“ne	sodijo	v	britansko	družbo”.	V	Veliki	
Britaniji	inšpekcije	v	šolah	običajno	napovejo	dan	do	
dva	prej,	v	trenutnih	okoliščinah	pa	naj	bi	inšpektorji	
šolo	obvestili	le	pol	ure	pred	svojim	obiskom.
Britanski	minister	za	izobraževanje	Michael	Gove	

je	podprl	uvedbo	nenapovedanih	inšpekcij	ter	pozval	
k	suspendiranju	učiteljev,	ki	k	pouku	vabijo	islamske	
skrajneže.	Dejal	je	še,	da	bodo	zamenjali	vodstvo	
šol,	kjer	so	ugotovili	težave.
Afera	 je	 sprožila	 tudi	 trenja	med	 britanskima	

ministrstvoma	za	izobraževanje	in	notranje	zadeve,	
ki	eno	na	drugo	zvračata	odgovornost	za	ureditev	
problema,	še	poroča	AFP.

ANGLIJA
islamski skrajneži prevzeli nadzor nad več britanskimi 

šolami in širili ekstremistično propagando
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Tam,	 kjer	 so	 na	 Japonskem	najlepše	 češnje	 v	
cvetu	in	je	dovolj	prostora	za	pot,	ki	vodi	mimo,	je	
skoraj	zmeraj	prisotno	japonsko	svetišče.	Eno	se	zdi	
gotovo:	že	leta	in	leta	stoji	tam	in	čaka	na	obiske;	
toda	ali	bo	več	šintoistov	kot	budistov,	bo	težko	reči,	
saj	se	ima	večina	Japoncev	tako	za	šintoiste	kot	za	
budiste.	Vsaj	tako	odgovorijo	na	uradni	poli	vpra-
šanj,	ki	jih	vsakih	deset	let	vlada	stavlja	vsem	na	
Japonskem	živečim	ljudem.	Na	njej	je	tudi	vprašanje,	
kakšne	vere	ste.	Posamič	pa	komaj	vedo,	kakšna	je	
razlika	med	enim	in	drugim.
Morda	nam	misijonarjem	to	dejstvo	olajša	delo,	

si	mislim,	ko	hodim	pod	cvetočimi	češnjami	v	do-
lini,	oddaljeni	od	Tokia	kaki	dve	uri	z	navadnim	(a	
hitrim)	vlakom.	Cela	pokrajina	se	zdi	spremenjena.	
Do	razcveta	češenj	je	bila	sivo-zeleno-rjave	barve,	
zdaj	pa	so	rdeča,	bela	in	rožnata	barva	tako	močne,	
da	se	zdi	vsa	pokrajina	tako	obarvana,	ne	da	bi	se	pri	
tem	pokrajina	sama	kakorkoli	spremenila.	Nebo	je	
skoraj	čisto	modre	barve	in	sonce	je	nekje	v	ozadju,	
da	ne	moti.	Ljudje,	ki	se	sprehajajo,	večkrat	izginjajo	
v	staro	svetišče	ob	poti,	a	nove	množice	izpolnijo	
vrzeli.	Da	se	pot	ne	bo	zdela	predolga,	čaka	ob	poti	
sladoledar.	Ni	mu	treba	ponujati;	dovolj	toplo	je	in	
dovolj	vabljivo	v	rožnato	spremenjeni	pokrajini.	Kar	
vleče	me,	da	bi	stopil	k	vozičku,	ki	nudi	kar	se	da	
prijetno	dopolnilo	k	belo-rdeče-rožnatemu	občutku	
sveta	v	tej	dolini.	Toda	premsilm	si:	če	bom	že	zdaj,	
ko	se	je	pomlad	komaj	začela,	segal	po	hladilih,	kaj	
bo	z	menoj,	ko	bodo	na	nebu	zakurili	poletne	peči?
Raje	stopim	iz	čiste	radovednosti	v	staro,	a	lepo	

očiščeno	svetišče.	Na	stopnicah,	ki	vodijo	v	svetišče,	
nas	ni	dosti,	ker	so	grajene	v	širino,	v	svetišču	pa	je	
gneča.	To	mi	pride	prav	–	nihče	ne	opazi,	da	se	ne	
priklonim	ali	kako	drugače	izrazim	svoje	spoštovanje	
bogovom.	Zame	so	v	veliki	meri	plod	hrepenenja	po	
resničnem	Bogu	 in	po	skrivnostih,	ki	 jih	 človeško	
srce	komaj	sluti.
Pozabil	sem	omeniti,	da	sem	imel	na	sebi	pravi,	

čeprav	 lahek	 plašč.	 Naenkrat	 začutim	 v	 desnem	
žepu	nekaj	bolj	težkega,	kar	mi	žep	vleče	nekam	
navzdol.	Neopazno	sežem	z	roko	v	žep;	menda	gre	
za	denarnico;	vsaj	dva	dela	lahko	otipam;	v	enem	

je	najbrž	papirnat	denar,	vsaj	tako	ga	čutim,	v	dru-
gem	je	nekaj	kovancev.	Vladimir,	mirno	kri!	Možno	
je,	da	me	je	kdo	hotel	misijonsko	“obogatiti”	...	V	
poganskem	svetišču?	Kaj	pa,	če	je	kdo	to	denarnico	
ukradel	in	bo	naenkrat	napravil	hrup,	češ,	denarni-
co	so	mi	ukradli	...	Kdo	mi	bo	verjel,	da	sem	jo	bil	
našel	v	žepu	svoje	suknje?	Recimo,	da	v	svetišču	
nihče	ne	zavpije	o	kraji;	tiho	stopim	ven	in	pravi	tat	
mi	sledi	–	kot	mi	je	najbrž	sledil	v	svetišče	–	in	na	
cesti	nadaljuje	svojo	taktiko	odkrivanja	tatu?	Moram	
priznati:	kdorkoli	je,	neke	vrste	genialnosti	mu	(ji)	
ne	morem	odreči.
Še	malce	počakam,	da	se	svetišče	–	kot	upam	

–	še	bolj	napolni.	Tiho,	tiho	(vsaj	meni	se	zdi	tako)	
denarnico	izvlečem	in	ko	se	okrog	in	okrog	ljudje	
vdano	klanjajo,	se	tudi	jaz	kar	se	da	globoko	sklonim	
in	položim	denarnico	pod	grm	s	šintoistom	svetim	
drevescem	sákaki	v	posodi.	Ker	sem	pri	vratih,	mi	
ni	težko	oditi	v	gneči	z	drugimi.
Ustavim	se	pri	sladoledarju.
»Eno	porcijo,	prosim,«	rečem	in	začnem	iskati,	

najprej	 v	 levem,	 potem	pa	 v	 desnem	 žepu.	Oba	
potem	še	temeljito	stresem,	da	sladoledar	vidi,	da	
nimam	v	žepu	plašča	res	ničesar.	Sladoledar	s	sla-
doledom	v	roki	mi	svetuje:
»Poglejte	v	prsni	žep;	morda	imate	kaj	denarja	

med	karticami	za	avtobus	in	podzemeljsko	...	dosti	
ljudi	tam	hrani	denar,	ki	ga	tako	hitro	ne	pozabijo.«
»Bister	človek	ste,«	mu	veselo	priznam,	ker	res	

tako	ravnam	kot	večina	Japoncev,	ki	se	kot	jaz	boji	
iznajdljivih tatov. Za sladoled je bilo dovolj denarja. 
Sladoled	je	bil	odličen,	posebno,	ker	ga	je	spremljal	
občutek	zmage	nad	zlom.
Na	poti	nazaj	sem	skušal	odkriti	pri	tem	ali	onem	

človeku	ki	je	stal	ob	kakem	drevesu	in	na	videz	ča-
kal	na	koga	ali	pa	občudoval	naravo	...	ali	ni	morda	
policist	v	civilu.	Šele	pri	avtobusni	postaji	sem	opazil	
človeka,	ki	je	bil	na	videz	zatopljen	v	časopis,	a	sem	
ga	poznal	–	in	spoznal	–	kot	policista.
Kaj	meni,	ali	sem	mu	odkril	spet	novo	metodo	

žeparjev?	Ne	mučite	se	z	odgovorom	–	eno	je	go-
tovo:	bil	sem	znova	srečen,	da	žeparjev	v	Nebesa	
ne	pustijo!

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega skoraj prastarega misijonskega cekarja

POD CVETOČIMI ČEŠNJAMI

KITAJSKA
politika enega otroka – 
336 milijonov splavov
Zaradi	 državne	 politike	 enega	 otroka,	 ki	 jo	 je	

Kitajska	uvedla	leta	1971,	je	bilo	v	državi	v	zadnjih	
40	letih	izvedenih	približno	336	milijonov	splavov	in	
196 milijonov sterilizacij.

Številke,	 ki	 jih	 je	 objavilo	 kitajsko	ministrstvo	
za	zdravje,	prikazujejo	velik	vpliv,	ki	ga	ima	stro-
ga	politika	omejevanja	rojstev	v	državi.	Kljub	tem	
podatkom	 tri	 četrtine	 prebivalstva	 še	 vedno	pod-
pira	 tovrstno	 politiko,	 saj	 so	 prepričani,	 da	 bi	 v	
nasprotnem	primeru	v	državi	močno	primanjkovalo	
hrane	in	preostalih	pomembnih	surovin,	vsaj	tako	
pravi	raziskava,	ki	jo	je	leta	2008	opravil	center	za	
javnomnenjske	 raziskave	 Pew.		V	 državi	 se	 tako	
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Po delnih neuradnih rezultatih po preštetih 99,97 odstotka glasov je 
SMC dobila 34,61 odstotka glasov. Gre za drugi najboljši rezultat kakšne 
stranke na državnozborskih volitvah do zdaj. Rekordno podporo je leta 
2000 prejela stranka LDS, ki jo je vodil Janez Drnovšek. Prejela je 36,26 
odstotka glasov. Je pa Cerar prehitel Drnovška po številu mandatov. 
Leta 2000 je imela LDS v državnem zboru 34 poslancev, Stranka Mira 
Cerarja bo imela v novem sklicu dva več.

Stranki Mira Cerarja na drugem mestu sledi SDS z 20,69 odstotka 
glasov.

Sledijo DeSUS z 10,21 odstotka, Združena levica s 5,97 odstotka, SD 
- Solidarnost s 5,95 odstotka, NSi s 5,53 odstotki in ZaAB (Zavezništvo 
Alenke Bratušek) s 4,34 odstotka glasov.

SLS je DZ zgrešila za las, pred vrati parlamenta je ostal tudi Zoran 
Janković.

Kot kaže, bo pred vrati državnega zbora ostala SLS (3,98 odstotka 
glasov), ki je bila do zdaj v vseh sklicih državnega zbora. Štiriodstotne-
ga praga ni uspelo prestopiti niti zmagovalki zadnjih parlamentarnih 
volitev, Pozitivni Sloveniji (2,96 odstotka).

Rezultati volitev v nedeljo, 13. julija zvečer, sicer niso dokončni, vendar je komaj pričakovati kako omembe vredno spremembo. Spletni portal siol.
net jih je objavil takole:

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

SLOVENSKO
LUTKOVNO GLEDALIŠČE

po	uradnih	podatkih	opravi	približno	13	milijonov	
splavov	na	leto	ali	1500	na	uro.	Oblast	meni,	da	je	
vzrok	v	takšnem	številu	končanih	nosečnosti	tudi	v	
pomanjkljivi	 spolni	vzgoji.	Po	podatkih	državnega	
inštituta	za	znanost	in	tehnologijo	samo	približno	10	
odstotkov	kitajskih	parov	redno	uporablja	kondome.	
Za	primerjavo	–	v	Indiji,	ki	je	po	prebivalstvu	edina	
podobna	država,	letno	opravijo	11	milijonov	splavov.	
Politika	enega	otroka	ima	močan	vpliv	na	kitajsko	
demografijo.	Lani	se	je	odstotek	zaposlenega	prebi-
valstva	skrčil	prvič	v	50	letih,	kar	predstavlja	veliko	
grožnjo	 gospodarstvu,	 ki	 je	 utemeljeno	 na	 veliki	
količini	poceni	delovne	sile.	 		Nova	kitajska	oblast	
naj	bi	že	pripravljala	novo	zakonodajo	na	področju.	
»Potrebujemo	novo	politiko	načrtovanja	družine,	ki	
bo	bolje	odražala	sodobni	čas,«	je	povedal	Huang	
Jiefu,	nekdanji	pomočnik	ministra	za	zdravstvo.	Na	
kakšen	način	bo	oblast	težavo	reševala,	za	zdaj	še	
ni	popolnoma	jasno.		Rast	prebivalstva	Kitajske	se	
upočasnjuje	od	leta	1987,	ameriški	urad	za	prebi-
valstvo	v	Severni	Karolini	pa	napoveduje,	da	bo	vrh	
doseglo	leta	2026	pri	nekaj	manj	kot	1,4	milijarde.	
Indija	naj	bi	Kitajsko	kot	državo	z	največ	prebivalci	
na	svetu	prehitela	leta	2025.	Agencija Fides.

BOLIVIJA
prodaja

otroških organov
Na	 tihem	 raste	 preprodaja	 otrok	 v	 najrevnejši	

bolivijski	provinci	Potosí.Po	objaveljnem	poročilu	je	
bilo	do	konca	2012	preprodajalcem	dveh	sosednjih	
dežel	 prodanih	 15.000	 otrok	 za	 ceno	 od	 3-5.000	
dolarjev.	Mnoge	žrtve	so	prodane	celo	ceneje,	od	
$500	navzgor,	in	jih	izkoriščajo	na	poljih	argentin-

skega	severa.	Kot	pravi	krajevna	policija,	se	to	sploh	
ne	dogaja,	ali	pa	ni	bilo	nikoli	prijavljeno.	Na	jugu	
Bolivije	je	trgovina	in	preprodaja	ljudi	tajnost,	ki	se	
prenaša	samo	ustno.	Mnoge	otroke	in	najstnike	do	
15.	leta	prodajo	ne	le	za	spolno	izživljanje,	ampak	
tudi	za	preprodajo	organov.	Kazen	za	trgovino	z	lju-
dmi	je	10	let	zapora,	kar	je	doletelo	štiri	ženske,	ki	
so	bile	udeležene	pri	prodaji	enoletne	deklice	–	ena	
od	teh	je	bila	otrokova	mati.	Po	ocenah	Združenih	
narodov	dosega	 trgovina	z	 ljudmi	po	vsem	svetu	
kakih	40	milijonov	dolarjev	letno.	Agencija Fides.

MEDNARODNO
otroci, ki jih uradno ni
Poročilo	 Unicefa	 o	 registraciji	 rojstev	 razkriva	

šokantne	podatke,	da	kar	230	milijonov	otrok,	mlaj-
ših	od	pet	let,	uradno	sploh	ne	obstaja,	saj	njihova	
rojstva	niso	bila	nikoli	registrirana.
Znanstveniki	 so	 odkrili,	 da	 je	 bilo	 leta	 2012	

registriranih	le	60%	vseh	rojstev	na	svetu.	Vsako	
leto	po	strokovnih	ocenah	51	milijonov	novorojenih	
otrok	ostane	brez	dokumentov.	Te	 številke	pa	ne	
vključujejo	Kitajske,	kjer	je	število	neregistriranih	
otrok	 neznano,	 vendar	 se	 strokovnjaki	 bojijo,	 da	
jih	 je	precej.		Všteta	 tudi	 niso	plemena,	 ki	 še	ni-
majo	rednega	stika	s	civilizacijo.	Na	vrhu	seznama	
držav	 z	 najmanjšim	 deležem	 registriranih	 rojstev	
je	Somalija,	kjer	prijavijo	zgolj	3%	rojstev,	sledita	
Liberija	s	4	in	Etiopija	s	7%,	v	Zambiji	prijavijo	14%	
otrok,	 v	 Čadu	 in	 Tanzaniji	 16,	 v	 Jemnu	 1%	več,	
Gvineja	Bisao	jih	ima	registriranih	24%,	Pakistan	pa	
27%.  Neregistrirani otroci ne morejo dobiti osebne-
ga	dokumenta,	brez	tega	pa		pogosto	nimajo	dostopa	
do	izobraževanja,	zdrav	stvene	oskrbe	in	socialnega	
varstva. Agencija Fides
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O zelo visokih prihodkih Mira Cerarja smo pred nekaj tedni že pisali 
v članku z naslovom Gospod “leva roka, desni žep”, vendar je šlo tedaj za 
njegove prihodke kot samostojnega podjetnika – Svetovanje Miroslav 
Cerar, s. p., in ne zanj kot fizične osebe. Cerar je s. p. registriral sredi leta 
2003, poleti 2012 pa je dejavnost zaprl in na istem naslovu registriral 
novo: Miroslav Cerar, pravno svetovanje, s. p. Po podatkih iz evidenc 
Ajpesa je v desetih letih kot s. p. zaslužil več kot pol milijona evrov (523 
tisoč), pri čemer je imel kar 322 tisoč evrov dobička.

Glede na podatke iz supervizorja je imel od tega 352 tisoč evrov 
prihodkov od oseb javnega prava, in sicer od državnega zbora 266, 
ministrstva za javno upravo 35, ministrstva za notranje zadeve 19 in dr-
žavnega sveta 15 tisoč evrov. Takrat nam je njegov tiskovni predstavnik 
Gregor Jagodič pojasnil, da je šlo za svetovalne pogodbe, predavanja in 
mnenja. Glede na to, da je poleg vseh velikih obstranskih zaslužkov Cerar 
zaposlen kot redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, dobi na pod-
lagi plačnih razredov v javnem sektorju bruto plačo in dodatke skupaj 
v višini od 4.500 do 5.000 evrov bruto, pomeni do 60 tisoč evrov letno. 
V zadnjih desetih letih je ta znesek med 540 in 600 tisoč evrov bruto.

Če k temu prištejemo omenjenih 523 tisoč evrov, ki jih je v istem 
obdobju zaslužil kot s. p., ugotovimo, da je skromni Cerar v resnici 

milijonar – gre za znesek od 1,06 do 1,12 milijona evrov. V to so vključeni 
tudi zaslužki, ki jih je kot zunanji sodelavec prejel od odvetniške pisarne 
Mira Senice – v šestih letih jih je bilo 75 tisoč evrov, v povprečju tisoč 
evrov mesečno. Glavni vložek tranzicijske levice na tokratnih volitvah 
ima hišo v Murglah, vredno 290 tisoč evrov, garažo, ocenjeno na 11 tisoč 
evrov, poleg tega razpolaga s 71 tisoč evri prihrankov. Zadolžen ni, je 
lastnik šest let starega tuarega.

Dopoldne profesor, popoldne zaslužkar
Po besedah dr. Mateja Lahovnika, Cerarjevega profesorskega kolega 

z ljubljanske univerze, le da je Lahovnik na ekonomski fakulteti, je 
sporno, da politik, ki nenehno predava o etiki in morali, to je njegov 
glavni kapital za volitve, poleg rednega profesorskega dela na fakulteti 
še bogato služi kot popoldanski  s. p. Tako ima država od njegovega 
dodatnega dela manj davkov, fakulteta, ki je zanj vložila veliko denarja, 
pa sploh nima nič. Še več, Lahovnik se sprašuje, ali ne gre dejavnost 
s. p. tudi na račun obveznosti, ki jih mora Cerar kot redni profesor 
opraviti v okviru zaposlitve na fakulteti. Na zahodnih univerzah imajo 
glede teh vprašanj bistveno bolj striktne standarde, o čemer poteka 
velika razprava – rektorji niso naklonjeni temu, da njihovi profesorji s 
poslovno dejavnostjo služijo mimo zaposlitve na univerzi. Zakaj ne bi 

Temu prispevku sem dal naslov “Slovensko lutkovno gledališče” iz preprostega razloga, ker podatki o zmagi tako imenovanih “levih” strank na 
spletu ne pokažejo glavnega, namreč ozadja. ”Leve” sem dal v narekovaj, saj ta izraz v politiki navadno pomeni nekaj naprednega; pri slovenski “levici” 
pa gre ravno za nasprotno: vrniti se čimbolj na staro, po možnosti uveljaviti načela totalitarnega jugo režima. Stranke, ki same sebe označujejo kot 
“leve”, so v bistvu reakcionarne. 

Zmaga “levih” strank” je bila pričakovana. Logična sicer ni bila, saj so bile tri “leve” stranke ustanovljene v enem tednu komaj dober mesec pred 
volitvami. Že to kaže, da je demokracija v Sloveniji v bistvu njen ponaredek: v državah s solidno demokracijo se nove stranke zlepa ne rode: primer 
Nemčije, Francije, Avstrije ali ZDA. Samo popolnemu političnemu ignorantu ni jasno, da so te stranke v bistvu samo lutke, ki jih privlečejo na dan in z 
njimi migajo in operirajo ljudje, ki se skrivajo v temi ozadja. Kdo so ti ljudje, ki v bistvu vodijo in vladajo Slovenijo, dobro vemo. V Sloveniji je na oblasti 
že kar lep čas tako imenovana gerontokracija, vlada starcev. V politiki ima gerontokracija vedno slab prizvok: to ni vlada modrih starcev, ki bi jih skrbela 
dobrobit sodržavljanov, ampak vlada zlobnih starcev, ki preko grobega in nasilnega ohranjanja oblasti kompenzirajo svojo užaljenost, ker je čas povozil 
njihovo ideologijo in komunistični totalitarizem. Še lepše jih je označil p. Branko Cestnik, ki jim preprosto pravi “hijene, ki čakajo v poltemi”

Seveda morajo zlobni starci vlačiti na dan vedno neke nove obraze, ali vsaj stare razglašati za nove, če naj s tem varajo volilce. Tako so pred leti 
klečeplazili na ljubljanski magistrat. Takrat so preprosili Jankovića, da se je spustil v politiko in so iz njega napravili nekakšnega političnega mesija. 
Ob njihovi podpori je seveda na volitvah novembra 2011 zmagal in postal mandatar, vlade mu pa ni uspelo spraviti skupaj. Le kako bi jo, saj je sam 
izjavljal, da je voditi državo isto, kot voditi kako podjetje. Če bi bilo to res, bi lahko bil vsak branjevec predsednik vlade. Ko je za njim predsednik vlade 
postal Janša, ga je bilo treba onemogočiti, ker je ogrožal njihove privilegije. Ko so zintrigirali padec njegove vlade, so od nekod iz naftalina privlekli na 
dan Bratuškovo, ki se je “ovekovečila” z neskočnimi bahanji in prav tako neskočno nesposobnostjo. Edina zasluga je, da je zadolžila Slovenijo za nove 
milijarde evrov, ki bodo seveda plačani iz davkoplačevalskih žepov. Oba, Jankovića in Bratuškovo so odpisali in porinili med staro šaro, čeprav se je 
Bratuškovi za las posrečilo prilesti v parlament.

Bojim se, da se tisti, ki so sedaj prilezli na vrh, sploh ne zavedajo, da so samo lutke v rokah gerontokracije. Da jih bodo čez čas, morebiti prej kot v 
enem letu, spet odpisali. Do tega bo nujno prišlo. Bratuškova je namreč izjavila, da bo Cerar moral nadaljevati pot, ki jo je šla njena vlada. To kajpak 
drži, kam ta pot vodi, pa vidimo prav na Bratuškovi.

Kdo je torej ta nova “zvezda”, Miroslav Cerar, profesor prava na ljubljanski univerzi, ta feniks, ki bo na Kučanovih cugeljnih skrbel, da se starim 
komunistom in borcem ne bi podrl kak privilegij? Njegov oče je znani telovadec, ki je v svojem času cvetel na mednarodnih in domačih tekmovanjih. 
Njegova mati je bila državna tožilka – njeno usmeritev kaže dejstvo, da je za lep čas ustavila proces rehabilitacije škofa Rožmana. Lahko, da je njen 
sin, ki naj bi postal predsednik vlade, kot pravnik v redu, o tem ne morem soditi. Kakšno je njegovo (ne)znanje ekonomije, se bo hitro pokazalo, še 
posebno, če bo dobil kakega nesposobnega finančnega ministra, kar je značilna posebnost slovenskih “levičarjev”. Značilen je pa Cerar po tem, da ima 
polna usta etike, ki naj bi vodila politiko. Tu pa začnejo zvoniti alarmni zvonci. Človek, ki hoče drugim soliti pamet z etičnimi načeli, mora najprej biti 
sam etično neoporečen. Kako je s Cerarjevo etiko ne v besedah, ampak v dejanju in nehanju, je popisal v Reporterju Nenad Glücks in članku dal naslov: 
“Poduhovljeni milijonar Miro Cerar”.
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Slovenija se je pobarvala v rdečo. Tako namreč kažejo rezultati 
vzporednih volitev in prvi neuradni rezultati Državne volilne komisije. 
Murgle so očitno dosegle svoje, saj so zahtevale: „Naredite mi to deželo 
znova rdečo.“

Pri tem so Milan Kučan & Co. zlorabili pravosodje in uporabili vsa 
sredstva (medije in oblast) – prvaka največje opozicijske stranke in po 
razpadu Pozitivne Slovenije liderja največje parlamentarne stranke so v 
montiranem političnem procesu poslali v zapor. Ravno zato in predvsem 
zato so te predčasne volitve nelegitimne, še manj svobodne.

Nocoj je bilo jasno, da nam tranzicijska levica oziroma komunistična 
zalega še naprej ukazuje, da praktično ni nikoli izpustila oblast iz svojih 

rok, čeprav je desnica nekaj let formalno vodila državo. In takrat je bil 
javni dolg najmanjši, imeli smo proračunski presežek, BDP na prebivalca 
je dosegal 90 odstotkov povprečja EU. In ker je zdaj kazalo, da bi Janez 
Janša s SDS utegnil ponoviti uspeh na volitvah, je bilo potrebno dvoje: 
pogrom proti Janši s strani dominantnih medijev (je še čudno, da je 
SDS sploh dobila toliko poslancev v nov državni zbor), ker pa tudi to ni 
bilo dovolj, so ga strpali v zapor in izolirali od volivcev. Tega očitka si 
Miro Cerar, ki je, vsaj tako kaže, premočno zmagal, ne bo zlahka otresel.

Ne gre, da bi Mira Cerarja vnaprej ožigosali, čeprav je bilo jasno, 
da so ga ustvarili v Murglah, temveč predvsem zato, ker sploh ni imel 
programa, kaj šele, da bi bilo napisanega kaj konkretnega. Tisto, kar je 

Kaj naj bi s tem sovenska gerontokracija hotela doseči, je popisal Nenad Glücks v Reporterju pod naslovom “Naredite mi to deželo znova rdečo”.

V sodni farsi patria je čedalje več dokazov, da gre za eklatan-
ten politični proces, ki je usmerjen proti Janezu Janši, s tem pa 
na simbolni ravni tudi proti osamosvojiteljem in elementarni 
moralni dediščini osamosvojitve. 

Pomembne pravne dokaze, da pravnomočna sodba proti Janši ne 
vzdrži,   so doslej dali nekateri znani pravniki, bivši ustavni sodniki, v 
ločenih mnenjih pa tudi trije sedanji ustavni sodniki – Jan Zobec, Mitja 
Deisinger in Ernest Petrič.

Mitja Deisinger, ki se že celo življenje ukvarja s kazenskim pravom 
in sodi pri nas za enega največjih specialistov za to področje, je v svojem 
ločenem mnenju opozoril na zelo pomembno dejstvo. Takole je zapisal: 
»V kazenskem postopku se vedno in obvezno izhaja iz opisa dejanja v 
pravnomočni sodbi. Vse, kar je v opisu dejanja (do zadnje podrobnosti), 
mora biti z obrazložitvijo sodbe storilcu kaznivega dejanja dokazano. 
To je izhodišče kazenskega prava, vsebovano tudi v 28. in 29. členu 
Ustave. Takšna strogost v kazenskih postopkih je nujna in obvezna, ker 

kazensko pravo pomeni zadnje sredstvo in ne sega na področje etike, 
morale in politike, kjer se lahko vzpostavijo druge oblike odgovornosti.«

Deisinger potem zapiše bistveno, za primer patria usodno trditev: »V 
opisu kaznivega dejanja torej ni zakonskega znaka kaznivega dejanja.« 
Ustavni sodnik Mitja Deisinger je torej med drugim povedal, da je bil 
Janez Janša obsojen za kaznivo dejanje, ki ga ni. Višje sodišče bi bilo 
namreč dolžno abstraktno sodbo (neznanega dne, na neznani lokaciji 
itn.) prevesti v konkretnost: kdaj, kje, s kom, o čem, kako itn. Ker tega 
ni storilo, ampak je samo povzelo prvostopenjsko tožbo, v resnici ni 
izreka sodbe in če tega ni, ni kaznivega dejanja.

Janez Janša sodno-zakonsko torej ni storil nobenega kaznivega 
dejanja, nič mu ni bilo dokazanega, abstraktnost sodnega izreka iz 
prvostopenjske sodbe pa izničuje tudi sklicevanje sodišča na indice. Če 
namreč v pravnomočni sodbi ni konkretnega opisa kaznivega dejanja, 
to govori o tem, da ni prav nobenega indica o kaznivem dejanju, kaj 
šele dokaza. 

Za uspešno in številčno močno izvolitev “levih” strank pa je bilo seveda treba najprej onemogočiti najmočnejšo opozicijsko stranko SDS in njenega 
predsednika Janeza Janšo. Ker se zlobni starci iz ozadja držijo načela, da je etično in moralno vse, kar jim koristi, so porabili svoj vpliv na sodiščih in v 
pravdi o finskih oklepnikih dosegli Janševo obsodbo. Obsojen brez dokazov, brez možnosti obrambe, saj se ob indicih ni mogoče braniti, in to ne le na prvi 
stopnji, ampak tudi na Vrhovnem sodišču. Čudnega to ni nič, če upoštevamo, da so si pokorščino sodišč zagotovili tako, da so za vrhovnega državnega 
tožilca postavili Zdenka Fišerja, za predsednika Vrhovnega sodišča v Branka Maslešo – oba prekaljena komunista, ki ravnata po zgledu zloglasnega 
stalinističnega tožilca Višinskega: kogar obsodi šef (pri Višinskem Stalin, pri slovenskih dveh pa Kučan), ta bo obsojen tudi brez vsakega dokaza.

Janševa obsodba s pravnega vidika seveda ni vredna počenega groša in bo vsekakor razveljavljena. Čim višja bo instanca, ki jo bo razveljavila, 
hujša bo klofuta slovenskemu sodstvu, ki je že brez tega skorumpirano do kraja. Ampak ob teh volitvah jim je z zavlačevanjem pravnega varstva uspelo. 
Da je bilo vse sojenje farsa, se strinjajo ugledni slovenski in tuji pravni strokovnjaki. Tako je Reporter objavil mnenje nekaterih slovenskih pravnikov.

tega opravljali po inštitutih ali drugih organih znotraj univerze – tako 
bi vsaj del denarja ostal univerzi, pa tudi država bi od tega pobrala več 
davka. Jasno je, da to, vsaj kar se prihodka tiče, ni v interesu Cerarja, 
ker pa drugim javnim uslužbencem predava o etiki in morali, bi moral 
to toliko bolj upoštevati pri sebi.

Nedoslednost
Ker nima operativnega programa za volitve, gradi prav na svoji 

osebni integriteti, zato bi se morali mediji še posebno osredotočiti na 
višino njegovih prihodkov in na to, kako pride do njih. To bi po besedah 
Lahovnika vsekakor naredili zahodni mediji pri politiku, ki se sklicuje 

na visoke etične standarde. Da je zasebnik Miro Cerar dolga leta svojo 
dejavnost opravljal s popoldanskim s. p. in se tako izogibal visokim 
davkom in prispevkom, kaže, da se kot zasebnik zaveda, da  so visoke 
dajatve v Sloveniji velik problem, ugotavlja Lahovnik. Zato bi pričakoval, 
da se bo tudi Miro Cerar kot politik zavzemal za nižje davke in prispevke 
in za znižanje pripravil ustrezne ukrepe. Ker pa Miro Cerar kot politik in 
najverjetnejši mandatar levice ni pripravil nobenih ukrepov za znižanje 
dajatev na delo, lahko pričakujemo, da se bo tako kot on z registracijo 
popoldanskih s. p. tudi veliko drugih izognilo najvišjim davčnim sto-
pnjam. V tem je mogoče videti njegovo nedoslednost, pravi Lahovnik.
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Po vsem tem je eno gotovo: demokracija ni zrela hruška, ki pade z neba, ampak si jo je treba zaslužiti. Očitno večini Slovencev to še ni jasno, kakor 
jim tudi ni jasno, da nobena reklama in nobeno nasilje ne bo v komunizmu in njegovih lovkah uresničilo tistega, kar obljublja. Tudi gospodarskega 
čudeža ne bo. Ali je Cestnikova vizija pravilna v vseh točkah ali ne, bo pokazala bodočnost. Vsekakor pa ne bo bolje, dokler se ne bodo slovenski kristjani 
zavedali, da so odločitve pri volitvah zadeva vesti. In Slovencem gre še vedno predobro, da bi se zoperstavili komunizmu in njegovim zlobnim starcem. 
Če tvegam prispodobo: do temeljnih sprememb bo prišlo takrat, kadar se bodo slovenski pri peku stepli za edini hlebec kruha, ki bo na polici. Bridko 
bo, ampak vse kaže, da je to za slovenskega volilca, pa naj bo veren ali neveren, edina pot.

Preprosti kot golobje, previdni kot kače
Najprej sem jih mislil na kratko napisati kot komentar pod Mavrov 

članek “Slovenci niso razočarali”, a je tipkovnica šla po svoje in se 
razpisala.

1. Morali se bomo navaditi, da v dvopolni Sloveniji vendarle obstaja 
nek PRAGMATIČNI SREDINSKI VOLIVEC. Ta je včeraj priskočil na pomoč 
standardnemu ex-LDS-volivcu iz javnega sektorja – in Cerar je premoč-
no zmagal. Na naslednjih volitvah lahko ta volivec priskoči na pomoč 
komu na desni. Ta tip volivca ni nek tavajoči in nestabilni element, 
zgolj produkt medijske manipulacije, ampak je ena izmed legitimnih 
in spoštovanja vrednih političnih drž.

2. Morali se bomo navaditi, da je KATOLIŠKI VOLIVEC razmazan 
po strankarski paleti kot MARGARINA NA KOSU KRUHA. Sposoben je 
voliti levo, sredinsko in desno. Da bo katoličan “strumno” volil eno ali 
dve stranki, je iluzija. Določena duhovščina se bo morala odpovedati 
označevati katoličane, ki niso volili desno, za “izdajalce”. Takšni katoličani 
namreč lahko v nedeljo sedijo v prvi vrsti v cerkvi, nekateri morda pojejo 
na koru, kdo izmed njih je morda celo mežnar,… Pozor, da prižnice ne 
bomo uporabljali v škodo velikega in raznolikega cerkvenega občestva!

3. Vse moramo narediti, DA JANŠA PRIDE IZ ZAPORA, nato pa ga 
poprositi, naj se umakne in dovoli pomladni opciji njeno TRANZICIJO. 

Takšnega človeka-simbola, analitičnega uma in granitnega bitja kot 
je Janša, pomladna stran ne bo več imela. Po Janši bo nastal prazen 
prostor, ki pomladnike navdaja s strahom. A če tega praznega prostora 
ne bo, tudi ne bo močnega novega liderja ter prepričljivega novega 
sloga delanja politike.

4. Včerajšnje volitve so bile prikaz nepopolne demokracije. Sodišče, 
ki je vodjo opozicije strpalo v zapor in osrednji mediji, enotni v podporo 
“novemu obrazu”, so naredili zmagovalca veliko močnejšega, kot bi bil 
sicer (če bi sploh bil). Toda Miro Cerar je zmagal in treba mu je benigno 
ČESTITATI TER DATI PRILOŽNOST. Hijene v poltemi čakajo, da preko nje-
gove stranke obvarujejo svoje stare posle in spravijo v pogon nove – to 
vemo, a Miro Cerar ni slab človek.

5. Katoličani moramo biti pripravljeni tudi na IZRAZITO MALIGNO 
MOŽNOST razvoja dogodkov. Dvotretjinska večina levih strank v parla-
mentu, do nove oblasti lakajski mediji, nadzor nad državnim kapitalom 
je moč, kakršne levica v svojih rokah ni imela vse od uvedbe demokracije. 
Janša ne svari zastonj pred apetiti levih po spremembi ustave, pred 
oddaljevanjem od Evrope,… Že za božič smo lahko deležni manevrov 
za omejevanje verske svobode, za večjo podreditev družine državi, za 
gender teorijo v šolah,…

Bodimo preprosti kot golobje in previdni kot kače (prim. Mt 10,16).

Na vprašanje kaj sedaj, je podal nekaj zanimivih točk p. Branko Cestnik v casnik.si. Članek je sicer odgovor na nek drug članek, vendar je sam po 
sebi dovolj poučen.

bilo objavljeno na njegovih spletnih straneh, ni namreč nič in pomeni 
samo eno – nadaljevanje ribarjenja v kalnem. To je bilo sporočilo in 
kot takega so ga vzeli na znanje volivci. Kar je seveda skrb vzbujajoče 
in pomeni nadaljevanje tistega, kar je začela Alenka Bratušek – brez-
glavega zadolževanje, da se vzdržuje javni sektor in zadovolji sindikate. 
To pa je pogubno za Slovenijo.

Še bolj pa skrbi, da bo mesto v hramu demokracije našla skrajno 
leva, militantna stranka – Združena levica. Njen besednjak ne spominja 
samo na čase trdega in temačnega komunizma, ampak je predvolilna 
retorika spominjala na retoriko zgodnjega nacizma: krivi so bogati, 
dobiček je zlo in podobno. Od tod pa do fizičnega nasilja nad drugače 
mislečimi ni več daleč. Sam Luka Mesec, lider ZL, je dejal, da ne 
nagovarjajo volivcev, ampak soborce. Ali to pomeni, da dobivamo skoraj 
100 tisoč levičarskih militantov, ki so svoje nasprotnike pripravljeni 
tudi likvidirati? Branko Masleša, Andrej Ferlinc, Zvonko Fišer in drugi iz 
pravosodne bande so že pokazali, kako se streže Kučanovim besedam: 
če ne gre z diskreditacijo, pa bo šlo z likvidacijo. In Janša je bil z zaporom 
likvidiran, politično onemogočen, da bi stranko popeljal do boljšega 
rezultata. Zato so te volitve nepoštene in nelegitimne. Pa naj si misli 

kdorkoli kar hoče.
K temu pa še eden od komentarjev:
Danes so kratkovidnim kvazi-levim zaslepljencem dovoljene sanje 

(in pijansko veseljačenje), jutri pa bo nov dan. Nov dan, ko bo treba 
plačat obresti brezglavega dragega zadolževanja nesposobne vlade 
Alenke Bratušek (večino strank te vlade so zblojeni, zaslepljeni in 
zavedeni volilci lepo nagradili za njihovo škodljivo delovanje). Nov 
dan, ko bo prišel račun za lažnivo poniglavo poročanje samooklicanih 
neodvisnih medijev. Nov dan, ko bo treba zategnit pas in znižati plače 
v javnem sektorju. Levi propagandisti na RTV se bodo morali res dobro 
potruditi, če bodo hoteli še to znižanje plač in življenskega standarda 
podtakniti gospodu Janezu Janši, dežurnemu krivcu za vse slabe 
stvari v Sloveniji. Jutri bo nov dan, ko nas bodo stranke komunistične 
kontinuitete poskušale izključiti iz evropske unije, oziroma iz (kot ji 
sami pravijo) “evropske roparske tolpe” in nas priključiti napredni ruski 
federaciji, kjer nas čaka ‘svetla prihodnost’. Ruski zunanji minister Lavrov 
je zadnje čase kar dosti prisoten v Sloveniji, družbo pa mu delajo znani 
glodalci (Kučan – Golobič & Co.)… Ampak, danes so dovoljene sanje 
vsem zmanipuliranim zaslepljencem.
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Ko	sem	dobil	službo	mestnega	kateheta,	sem	bil	
prepričan,	da	je	moja	“kariera”	na	svetu	končana.
»Nekako	tja	do	šestdesetega	leta	bom	učil,	potem	

bom	pa	stopil	kot	doslužen	katehet	pokoj	ter	delal	
starost,«	tako	sem	si	mislil	in	zadovoljno	hodil	vsak	
dan	dvakrat	po	Starem	trgu	v	šolo.
Toda	jaz	sem	obračal,	ravnatelj	Macher	je	pa	obrnil.
Ker	sem	bil	na	glasu	kot	navdušen	“hribolazec”,	so	

me	kmalu	potem,	ko	sem	prišel	iz	Postojne,	izvolili	v	
odbor	SPD	(Slovensko	Planinsko	Društvo).	Tako	sem	
se	seznanil	s	takratnim	blagajnikom	Macherjem,	kar	
je	bilo	odločilno	za	vse	moje	poznejše	življenje.	On	
me	je	namreč	pregovoril,	da	sem	presedlal	z	osem-
razrednice	pri	Sv.	Jakobu	na	mestni	dekliški	licej.
Za	boljše	ljubljanske,	pa	tudi	okoliške	kroge	so	

ustanovili	leta	1896	trirazredno	višjo	dekliško	šolo.	
Tam	naj	bi	dobivale	deklice	oziroma	gospodične,	ki	
si	izvolijo	sedmi	zakrament	za	najbližji	cilj,	potrebno	
izobrazbo,	pa	ne	za	dolžnosti,	ki	jih	nalaga	zakonski	
stan,	marveč	da	bi	pozneje	kot	boljše	zakonske	polo-
vice	lahko	vstopile	v	krog	tako	zvanih	narodnih	dam.
Ker	je	pa	za	primeroma	veliko	število	absolvira-

nih	 “višjih	 deklic”	 nedostajalo	 primernih	 ženinov,	
so	višji	dekliški	šoli	dodali	 še	pedagoški	 tečaj.	Tu	
so	se	pripravljale	za	maturo,	ki	so	jo	potem	delale	
na	državnem	učiteljišču.	Tako	so	se	laže	preskrbele	
za	življenje,	če	ne	z	možem,	pa	z	učiteljsko	službo.
Višje	dekliške	šole	so	prišle	polagoma	iz	mode,	

začeli	pa	so	se	uveljavljati	šestrazredni	liceji.	Zato	so	
se	mestni	očetje	domislili,	da	bi	si	lahko	tudi	Ljublja-
na	nekaj	takega	omislila.	Obsodili	so	višjo	dekliško	
šolo na postopno izhiranje ter leta 1907 odprli prvi 
razred	“mestnega	dekliškega	liceja”.
Kljub	veliki	in	pridni	agitaciji	za	novo	šolo	so	spra-

vili	skupaj	samo	36	učenk.	Bile	so	iz	raznih	šol	in	iz	
različnih	razredov.	Nekatere	so	imele	samo	predpi-
sane	štiri	razrede,	druge	pet,	nekaj	jih	je	dovršilo	
celo	šesti	razred.	Zato	je	bila	to	kaj	pisana	družba;	
veseli	in	brezskrbni	otroci,	ki	so	se	še	igrali	s	punč-
kami,	in	polodrasle	“gospodične”,	ki	so	bile	že	zelo	
samozavestne,	zlasti	še,	ker	so	jih	profesorji	vikali.
Tudi	licej	je	bil	sprva	namenjen	samo	“cvetu	lju-

bljanskih	deklet”,	pa	se	je	takoj	prvo	leto	njegovega	
obstoja	pokazlo,	da	je	tega	“cveta”	premalo,	da	bi	
napolnil	 lepe	 prostorne	 učilnice	 novega	 poslopja	
nasproti	 policijskemu	 ravnateljstvu.	 Ljubljana	 je	
bila	pač	premajhna,	da	bi	bila	založila	šestrazredni	
zavod	s	samimi	takimi	deklicami,	ki	so	čakale	v	šoli	
za	možitev	potrebno	starost.	Zato	so	kmalu	odprli	
licej	tudi	širšim	slojem.	Posledice	niso	izostale.	Za-
vod	je	kmalu	tako	zrastel,	da	so	mu	postali	prostori	
pretesni,	in	mestni	očetje	so	morali	zopet	seči	v	žep	
(pa ne v svojega) ter podaljšati poslopje.
Z	višjo	dekliško	šolo	in	poznejšim	licejem	so	bila	

zamašena	usta	tistim,	ki	so	vedno	tožili,	da	se	pre-

malo	stori	 za	žensko	 izobrazbo.	Deklice	so	dobile	
v	njih	skozi	in	skozi	moderno	vzgojo.	Če	so	se	pa	
zadostno	pripravile	na	zakonski	 stan	ali	kak	drug	
poklic,	je	bilo	pa	veliko	vprašanje.
Znana	češka	pisateljica	Božena	Němcová	piše	o	

moderni	dekliški	vzgoji	takole:	»Moderno	vzgojena	
deklica	pozna	mnogo	stvari,	a	sebe	ne	pozna.«
Jaz	sem	dekletom	to	vedno	trobil	in	jim	še	danes,	

pa	mislim,	da	dosti	ne	pomaga.	Pa	pustimo	Boženo	
govoriti!
»Ve	mnogo	(namreč	moderna	deklica),	a	ne	ve,	

kaj	je	podlaga	pravi	sreči.	Moderna	deklica	iz	tako	
zvanih	boljših	krogov,	pa	tudi	hčerka	preprostega	
obrtnika,	ki	 je	vzgojena	v	modernem	duhu,	ni	za	
moža	brez	premoženja.	Seznanila	se	 je	z	raznimi	
potrebami,	ki	brez	njih	ne	more	živeti;	hrepeni	po	
veselju	med	svetom,	le	v	tem	išče	svojo	srečo.	In	če	
je	ne	najde,	se	čuti	nesrečno.	V	njeni	duši	se	zbudi	
ona	 strast,	 ki	 uporablja	 vsako	 sredstvo	 v	 dosego	
posvetnega	uživanja.	Glava	ji	je	napolnjena	z	brez-
koristnim	firlefancem,	srce	je	prazna	celica,	ki	so	iz	
nje	trotje	izsrkali	med.	Kraljica	bi	hotela	biti,	vloga	
delavk	ji	ne	ugaja.«
To	podpišem	z	obema	rokama.	Kar	naprej	piše,	

pa ne.
»To	je	žalostno	dejstvo,	a	temu	niso	krive	ženske	

same;	to	je	prekletstvo,	ki	ga	zagreše	moški	nasproti	
ženski	s	tem,	da	ji	ne	dovolijo	vstopa	v	svetišče	višje	
izobrazbe.«
Velecenjena	gospa	Božena!	To	pa	ni	res,	in	morda	

ste	sami	prišli	že	do	spoznanja,	da	ste	se	tu	malce	
urezali.
Danes	je	ženski	odprt	vstop	tudi	v	“svetišče	višje	

izobrazbe”,	na	univerzo	in	drugam,	kjer	se	oddaja	
učenost	 na	metre,	 pa	 je	 zato	 današnja	moderno	
vzgojena	 deklica	 kaj	 boljša?	 Ali	 so	 “višje	 izobra-
žene”	 ženske	 boljše	 žene,	 boljše	matere,	 boljše	
vzgojiteljice?
Ne,	in	desetkrat	ne!
In	zakaj?
Ker	se	izobrazuje	samo	razum,	medtem	ko	je	da-

našnjemu	svetu	srce	zgolj	mišica,	ki	naj	se	kvečjemu	
“trenira”,	a	usposobi	dekle	za	športno	udejstvovanje.
Neki	profesor	je	rekel	deklicam	pri	matematiki,	

da	je	“neumnost	najlepša	ženska	čednost”.
V	nekem	oziru	je	imel	prav.	Poznal	sem	deklice,	ki	

so	bile	v	svoji	nedolžni	preprostosti	prav	prikupljive,	
nasprotno	je	bila	pa	marsikatera	nadarjena	in	mar-
ljiva	včasih	v	svoji	nadutosti	kar	zoprna.
Jaz	bi	odsvetoval	vsakemu	fantu,	ki	nima	mature,	

iskati	nevesto	v	vrstah	abiturientk	ali	celo	akadem-
sko	izobraženih.	Zgodi	se	mu	lahko,	da	bo	dobil	pri	
vsaki	priliki	očitek	v	glavo,	da	nima	mature	oziroma	
akademske	izobrazbe.
Vzporedno	z	licejem	je	nalašč	zato	ustanovljeno	

PREDZADNJA SKUŠNJA

Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
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društvo	“Mladika”	začelo	z	 internatom	 in	zasebno	
ljudsko	šolo.
Oba	 zavoda	 sta	 bila	 ustanovljena	 kot	 nekaka	

protiutež	 popolnoma	 nemškemu	Huthovemu	 izo-
braževališču	in	uršulinkam,	ki	so	vzdrževali	notranjo	
osemrazrednico	in	jako	dobro	obiskan	konvikt.	Mi-
slim	pa,	da	konkurenca	ni	bila	preveč	huda.
Ker	“Mladika”	ni	bila	kos	svoji	veliki	in	dragi	na-

logi,	so	mestni	očetje	tudi	ljudsko	šolo	in	internat	
prevzeli	na	svoja	ramena,	oziroma	naložili	na	ramena	
ljubljanskih	davkoplačevalcev.
Na	višji	dekliški	šoli	je	poučeval	verouk	dr.	Sve-

tina.	 Držal	 je	 dekleta	 trdo	 kakor	 svoje	 fante	 na	
gimnaziji	za	Vodnikom.	Če	je	katera	klepetala,	jo	je	
poklical	pred	šolsko	tablo	in	ji	rekel:
»No,	sedaj	se	pa	sramujte!«
Ko	se	je	kake	četrt	ure	sramovala,	jo	je	pa	pustil	

v	klop.
Tega	“sramovanja”	so	se	“višje	deklice”	zelo	bale,	

zlasti	še,	ker	je	navadno	imelo	za	posledico	ne	pre-
več	prijeten	razgovor	z	nadzorovalno	damo	gospo	
Wessnerjevo.	Ti	pomenki	so	tako	blagodejno	vplivali,	
da	so	bile	vedno	bolj	redke	tiste	ure,	ko	se	je	kak-
šna	“nedolžna”	deklica	“sramovala”	poleg	katedra,	
za	katerim	je	sedela	mogočna	postava	dr.	Svetine.
Dekleta	so	večinoma	na	nadzorovalno	damo	ne-

kako	“od	zgoraj	dol”	gledale.	Gospa	Wessner	je	bila	
namreč	bolj	majhne	postave.	Bale	so	se	je	pa	kakor	
popra.	Tako	je	vzdrževala	v	lepi	slogi	z	ravnateljem	
dr.	Požarom	na	šoli	vzorno	disciplino.
Ko	 se	 je	 pa	 odprl	 licej,	 je	 dr.	 Požar	 prepustil	

vodstvo	obeh	teh	zavodov	mlajšim	rokam	svojega	
tovariša	profesorja	Macherja.	In	tako	je	prišlo,	da	me	
je	moj	tovariš	v	odboru	SPD	in	novi	licejski	ravnatelj	
po	neki	seji	vprašal,	če	bi	sprejel	nekaj	ur	na	višji	
dekliški	šoli,	ker	bi	se	dr.	Svetina	rad	rešil	tega	posla.
Mene	 ni	 posebno	 veselilo	 poučevati	 razvajene	

višje	deklice,	zlasti	še,	ker	javno	mnenje	o	njih	ni	
bilo	najboljše.	Ljudje	so	jih	namreč	precej	opravljali,	
še	bolj	pa	–	kakor	sem	se	pozneje	sam	prepričal	–	

obrekovali.	Sicer	sem	bil	pa	na	osemrazrednici	pri	
Sv.	Jakobu,	kjer	sem	se	jako	dobro	počutil,	z	učnimi	
urami	dobro	založen,	da	mi	ni	preostajalo	dosti	časa.	
Mislim,	da	sem	jih	imel	28	na	teden.
Takrat	je	nadzoroval	na	ljudskih	šolah	verouk	dr.	

Karlin,	poznejši	tržaški	škof.	Vršil	je	svoj	posel	tako	
vestno,	da	si	je	med	nadzorovanjem	zapisoval	svoje	
opombe	kar	sproti	v	beležnico.	To	so	seveda	otroci	
zapazili	ter	po	svoje	razlagali.	Tako	je	neki	paglavec	
na	Grabnu	zašepetal	svojemu	sosedu:	»Glej	ga	no,	
kako	kateheta	fuksa!«
Macher	je	bil	kot	škofjeloški	rojak	znan	s	Karli-

nom.	Ker	sem	se	izgovarjal,	češ	da	morebiti	ne	bo	
nadzornik	zadovoljen,	če	bi	prevzel	še	na	kaki	drugi	
šoli	verouk,	je	šel	k	njemu	in	oba	sta	sklenila,	ne	da	
bi	mene	kaj	vprašala,	da	me	na	vsak	način	spravita	
na	licej	za	kateheta.
Dr.	 Karlin	mi	 je	 kar	 ukazal,	 da	moram	 tekom	

enega	leta	narediti	skušnjo	za	verouk	na	srednjih	
šolah.	Sprva	nisem	hotel	o	tem	nič	slišati.	Ker	mi	
pa	ni	dal	miru	ter	me	je	celo	na	ulici,	kadar	me	je	
srečal,	povpraševal,	kako	daleč	sem	že	v	študiju,	
sem	se	slednjič	vdal	in	se	začel	pripravljati.
Skušnja	me	je	precej	skrbela.	Sicer	sem	trdno	

upal,	da	ne	bom	padel.	Toda	če	bi?	Potem	je	bil	moj	
trdni	sklep,	da	se	ne	prikažem	več	v	šolo.	Rajši	bi	šel	
v	zadnje	hribe	za	kaplana.	Sramoval	bi	se	bil	pred	
učiteljicami,	ki	bi	me	lahko	imele	za	tepca,	ki	nič	ne	
zna.	In	kako	bi	mogel	kaki	deklici	očitati,	da	se	ni	
naučila?	Lahko	bi	mi	rekla:	»Saj	se	tudi	vi	niste.	Če	
bi	se	bili,	bi	bili	pa	skušnjo	naredili.«
»Ne,«	sem	dejal	pri	neki	priliki	dr.	Svetini,	»če	me	

vržejo	pri	skušnji,	pojdem	takoj	v	škofijo	po	dekret	
za	kaplana,	naj	me	pošljejo,	kamor	hočejo!«
Pa	ni	bilo	treba	iti.	Po	srečno	prestani	skušnji	sem	

bil	tako	vesel,	kakor	že	dolgo	ne.	Saj	je	bila	zadnja	
v	življenju.	Ena	me	še	čaka,	pri	kateri	pa	ne	bom	
nič	vprašan	…
Parce	mihi,	Domine,	 in	 illa	 die	 –	 Prizanesi	mi,	

Gospod,	tisti	dan!

V	nedeljo,	19.	januarja,	je	minilo	62	let,	odkar	
je	bil	v	Sloveniji	prvič	dovoljen	splav,	če	je	šlo	za	
medicinske	 indikacije	 in	 nosečnost	 kot	 posledico	
kaznivega	 dejanja,	 ter	 “če	 se	 da	 utemeljeno	 pri-
čakovati,	da	bi	si	noseča	ženska	z	rojstvom	otroka	
zaradi	svojih	posebno	težkih	gmotnih,	osebnih	ali	
družinskih	razmer	pokvarila	zdravje.

Slovenija je že leta 1952
legalizirala splav!
V	slovenskih	ginekoloških	klinikah	in	ambulantah	

so	v	soboto	19.1.1952	pričeli	z	opravljanjem	postop-

kov	t.i.	umetne	prekinitve	nosečnosti	z	namenom,	da	
omejijo	naraščanje	prebivalstva	in	uveljavijo	t.i.	žen-
ske	reproduktivne	pravice.	Slovenija	je	bila	v	okviru	
tedanje	Jugoslavije	ena	prvih	Evropskih	držav,	kjer	je	
splav	postal	legalen,	prav	tako	pa	je	bil	dostop	do	spla-
va	bolj	ali	manj	popolnoma	liberaliziran.	To	pomeni,	
da	je	bil	splav	dovoljen	ne	samo	v	primeru	medicinske	
indikacije	(npr.	ogroženo	življenje	matere),	temveč	
tudi	v	primeru	t.i.	socialne	indikacije.	To	pomeni,	da	
je	 lahko	vsaka	ženska	brez	omejitev	 in	brezplačno	
opravila	splav	v	slovenskih	zdravstvenih	ustanovah.

SLOVENIJA
VEČ KOT 700.000

SPLAVLJENIH OTROK V 62 LETIH!



NEDELJA, 10. AVGUSTA – Romanje članov in članic Slovenskega katoliškega-kulturnega centra 
v Lemontu	s	sv.	mašo	ob	11:00	dopoldne.	Po	maši	in	petih	litanijah	bo	piknik	na	hribu.

NEDELJA, 24. AVGUSTA – samostanski “Medeni piknik”.	Romarska	maša	bo	ob	11:00	dopoldne,	po	
maši	pete	litanije	Matere	Božje,	oboje	pri	lurški	votlini.	Pikniško	kosilo	bo	na	hribu.	Žrebanje	dobitkov	
bo ob 4:00 popoldne.

NEDELJA, 2. NOVEMBRA – Spomin vseh vernih rajnih.	Ob	2:30	bo	sv.	maša	za	vse,	ki	počivajo	na	
našem	pokopališču,	za	rajne	sobrate,	sorodnike	in	dobrotnike.

VES NOVEMBER je	vsak	dan	ena	sv.	maša	za	vse	pokojne,	ki	nam	jih	priporočite,	spominjamo	se	jih	tudi	
v	skupnih	in	zasebnih	molitvah.

Spremembe bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2014

NAŠI RAJNI:
LOVRO ROZMAN,	Richmond	Hts.,	OH									IVANKA ROZMAN,	Richmond	Hts,	OH

PAVLA MAVEC,	Joliet,	IL

ZA SVETE MAŠE: CAD220:	F.	Rabzel;	$90:	M.	Ovsenik;	CAD55:	
F.	Kobe;	$50:	M.	Holjevac,	M.	Cerer,	M.	Grum;	$30:	F.	Kosir;	
$20:	M.	Hozjan	(OH),	A.	Dolinar,	M.	Dular,	M.	Grahor;	$10:	J.	
Jamnik,	J.	Smole.
ZA CERKEV: $80:	M.	Simcic;	$50:	R.	Pintar;	$10:	M.	Dular.
ZA LUČKE: $10:	M.	Ovsenik;	CAD6:	F.	Kobe;	$5:	M.	Grahor.
ZA MISIJONE: $10: J. Smole.
DAR LISTU AM: $100:	W.	E.	Zerial;	CAD47:	F.	Kobe;	$40:	K.	
Arko;	$30:	M.	Oplanic;

Ob 25-letnici diakonskega posvečenja dr. Janeza Vidmarja:
$25:	M.	Tominc,	K.	Maurice.
Ob 85-letnici Andreja Remca: A. R.: $300; $50: F.&M. Mar-
tincic;	$40:	K.&T.	Krampac;	$35:	W.	Kocinec;	F.&L.	Cepon,	B.	
Krampac.
Pri kosilu 15. junija	 so	 darovi	 po	 odbitku	 stroškov	 znašali	
$1,500.00.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI

Kolikšno je dejansko število
splavljenih otrok?
V	Sloveniji	je	bilo	po	uradnih	podatkih	Inštituta	

za varovanje zdravja med letoma 1979 in 2011 
storjenih	381.713	kirurških	splavov.	Tem	je	potreb-
no	prišteti	vsaj	50.000	splavov	v	postopkih	umetne	
oploditve	 in	 nekaj	 100.000	 splavov	 opravljenih	
s	 pomočjo	 t.i.	 kemične	 abortivne	 kontracepcije	
(hormonske	tabletke,	spirale,	RU486	itd.).	Splav	je	
skupaj	z	opravljenimi	postopki	pred	letom	1979	(za	
katere	ni	 dostopne	 statistike)	 terjal	 življenja	vsaj	
700.000	otrok.	Prav	tako	pa	je	med	žrtve	mogoče	
uvrstiti	okoli	220.000	mater,	ki	se	že	leta	soočajo	s	
t.i. postabortivnim sindromom. 

O splavu in abortivnem sindromu
mediji ne smejo poročati
V	slovenskih	medijih	zaman	iščemo	podatke	o	tem,	

koliko	otrok	vsako	leto	izgubi	svoje	življenje	v	postop-
kih	splava.	Prav	tako	v	časopisih	psihologi,	zdravniki	
in	psihiatri	ne	smejo	javno	govoriti	o	psiholoških	po-
sledicah	splava.	Znano	je,	da	se	matere	splavljenih	
otrok	pogosteje	srečujejo	z	depresijo,	alkoholizmom,	
suicidalnostjo,	drogami	in	nasiljem.	Nenavadno	je,	da	
je govorjenje o vsem tem še vedno del enega najbolj 
varovanega	tabuja,	ki	ga	je	javno	prepovedano	ome-

njati.	Ideologija	reproduktivnih	pravic	ter	zagovorniki	
t.i.	enakosti	spolov	so	danes	glavni	cenzorji	omenjenih	
informacij.	Zato	je	čas,	da	se	v	Sloveniji	prebudijo	
posamezniki	in	organizacije	ter	javno	spregovorijo	o	
osebnih	stiskah	številnih	mater.

Pravica do splava ali program
za razkristjanjevanje družbe!?
Ob	obletnici	legalizacije	splava	si	je	mogoče	za-

staviti	 vprašanje,	 komu	 koristi	 ubijanje	 nerojenih	
otrok?	Zakaj	ga	je	tedanja	nedemokratična	oblast	
vsilila	ljudem?	Zakaj	se	Slovenci	v	vseh	šestdesetih	
letih	niso	smeli	odločati	o	splavu	na	referendumu?	
Zakaj	 se	 v	 razpravah	o	nizki	 rodnosti	 ne	 omenja	
splava	in	kontracepcije?	Razlog	je	v	tem,	da	je	splav	
temelj	nedemokratične	ideologije,	ki	je	usmerjena	
v	 razgradnjo	 judovsko-krščanskih	 vrednot	 kamor	
sodi	tudi	spoštovanje	človeškega	življenja	od	spo-
četja	naprej.	Za	uresničitev	te	ideologije	pa	je	bilo	
potrebno	sprejeti	 zakonodajo	 in	ustvariti	 razmere	
po	 katerih	 bi	 se	 čim	 več	 državljanov	 odločilo	 za	
splav	svojih	otrok.	S	tem	pa	se	je	vzpostavil	sistem	
moralne	 kompromitacije	 državljanov,	 ki	 se	 zaradi	
svojih	moralno	spornih	odločitev	in	krivde	niso	mogli	
več	prepoznati	v	krščanskih	okoljih.	Zato	od	tistih	
časov	naprej	beležimo	konstantni	upad	vernosti	in	
naraščanje	agnosticizma	ter	ateizma	v	Sloveniji.	
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