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PECA (nemško Petzen) je gora na Koroškem v vzhodnem delu Karavank na slovensko-avstrijski meji. Je najvzhod-
nejši dvatisočak v Sloveniji. Ima več vrhov, najvišji je Kordeževa glava (2.125 m). Legenda pravi, da je pod njo votlina, 
v kateri spi Kralj Matjaž. Njen južni del je prevotlen s številnimi rovi nekdanjega mežiškega rudnika svinca in cinka. 
Začetek enega od teh rovov je preurejen v Votlino Kralja Matjaža. Pod Peco je Krajinski park Topla (1.350 ha) ki so 
ga ustanovili leta 1966. Dolina rečice Tople je bila poseljena že konec 16. stoletja. Ohranilo se je pet starih kmetij: 
Burjakova, Florinova, Kordeževa, Fajmutova in na 1.120 m Končnikova. Vsaka domačija je imela hišo, preužitkarsko 
hišo, skedenj, hleve, kaščo, ob potoku pa ponekod še mlin ali žago. Rezbarije in poslikave pričajo, da so imeli tukajšnji 
ljudje kljub trdemu življenju čut za lepo. Več kot 230 milijonov let stare kamnine hranijo fosilne polže in amonite, pre-
bivalce nekdanjega morja. Topla se izliva v Mežo. V njunih vodah živijo raki koščaki in potočne postrvi. V teh krajih je 
veliko zanimivih metuljev (gorski apolon je najverjetneje že izumrl) in ogroženih rastlin (najmanjši jeglič, alpska zlatica, 
polegla alpska azaleja, muškatni kamnokreč, kamniška murka, peška ovsika – trava, ki izvira prav s Pece). V smrekovih 
gozdovih je tudi precej macesna. Tod je najti divjega petelina, više pa ruševca in belko ter alpskega zajca in gamsa.

SEPTEMBER začenjamo letos z angelsko nedeljo. Na slovenskem podeželju je pomenila konec poletnega dela na 
polju in začetek kmečke jeseni, zato so jo precej slovesno praznovali. Marijini godovi in spomini v septembru so: Mari-
jino rojstvo ali Mali šmaren (8.); Marijino ime (12.); Žalostna Mati Božja (15.) in Marija, rešiteljica jetnikov (24.). V preteklih 
časih so mnogi kristjani padli v muslimansko ujetništvo, pri nas posebno v času turških vpadov med leti 1408 in 1593. 
V malo manj kot 200 letih so Turki v Sloveniji pobili ali odpeljali v ujetništvo skoraj 200.000 ljudi, zato je bila Marija, 
rešiteljica jetnikov, takrat v veliki časti. God slovenske frančiškanske province, kamor spada tudi samostan v Lemontu s 
podružnima hišama v Johnstownu, PA in New Yorku, NY, je na praznik Povišanja sv. Križa (14.). Frančiškani  praznujemo 
tudi spomin Vtisnjenja ran sv. Frančiška (17.), v spomin na ta dan leta 1224, ko je sv. Frančišek na gori La Verni prejel 
Kristusove rane. Septembra godujeta tudi P. Pij iz Pietrelcine (23.) in naš prvi blaženi Anton Martin Slomšek (24.). Še 
nekaj drugih septembrskih godov: papež in cerkveni učitelj Gregor Veliki (3.); španski jezuit in misijonar v Kolumbiji 
Peter Claver (9.); carigrajski patriarh Janez Krizostom-Zlatousti (13.); kardinal in cerkveni učitelj Robert Bellarmin (17.); 
ustanovitelj lazaristov Vincencij Pavelski (27.); nadangeli Mihael, Gabriel in Rafael (29.) ter cerkveni učitelj in prevajalec 
Svetega pisma Hieronim (30.), ki je bil verjetno doma iz okolice Ilirske Bistrice, umrl pa je v Betlehemu.
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Žerjavi ko lete na tuje,
brž se zima približuje.

Če se orje na Marije sedem žalosti (15.),
tedaj njiva sedem let ne obrodi.

Ako na Mateja (21.) sonce sije,
kmalu lepa jesen zasije.

O Mihaelu (29.)
rad hudič polhe žene.

V svojem presojanju bodi zadržan; prijazen do vseh, odkrit do prijateljev.
Svojih načel ne vsiljuj nikomur. Bodi prijazen, četudi moraš odreči.

bl. Anton Martin Slomšek

SEPTEMBER – KIMOVEC
		1	 P	 Egidij	(Tilen),	op.;	Mihael	Ghebre,	muč.;
		2	 T	 Antonin,	muč.;	Janez	Frančišek	Burté	in	Se-

verin	Girault,	muč.;
		3	 S	 Gregor	Vel.,	pap.,	c.	uč;	Mansvet,	šk.;
		4	 Č	 Roza	iz	Viterba,	dev.;	Ida,	spok.;	Roza	iz	

Palerma,	dev.;	Mojzes,	prerok;
  5 P Lovrenc	Giustiniani,	patriarh;
		6	 S	 Petronij,	šk.;	Favst,	Makarij	in	tov.,	muč.;
  7 N 23. NAVADNA NEDELJA;	Marko	Križevčan	

in	tov.,	muč.;	Regina,	dev.,	muč.;
		8	 P	 MARIJINO	ROJSTVO	(MALI	ŠMAREN);
		9	 T	 Peter	Klaver,	red.;	Serafina	Sforza,	red.;	
	10	S	 Nikolaj	Tolentinski,	spok.;	Luka,	muč.;
	11	Č	 Gabrijel	Perboyre,	muč.;	Erntruda,	dev.;
	12	 P Presv.	Marijino	Ime;	Tacijan,	muč.;
	13	S	 Janez	Zlatousti	(Krizostom),	šk.,	c.	uč.;
	14	N	 POVIŠANJE SV. KRIŽA;	Krescencij,	muč.;
	15	 P	 Žalostna	Mati	božja	(Dolores);	Melita,	muč.;
	16	 T	 Kornelij,	pap.	in	Ciprijan,	šk.,	muč.;	
	17	S	 Rane	sv.	Frančiška;	Robert	Bellarmino,	šk.,	

c.	uč.;	Hildegarda	iz	Bingena,	red.;
	18	Č	 Jožef	Kupertinski,	red.;	Metod	Olimpski,	šk.,	

muč.;	Irena,	muč.;	Zofij,	muč.;
	19	 P Januarij,	šk.,	muč.;	Teodor	Canterburyjski,	

šk.;	Emilija	de	Rodat,	red.;
	20	S	 Korejski	mučenci;	Evstahij,	šk.;
	21	N	 25. NAVADNA NEDELJA;	Matej,	ap.,	evan-

gelist;	Mihael	Černikov,	muč.;
	22	 P	 Tomaž	Villanovski,	šk.;	Kandid,	muč.;
	23	 T	 P.	Pij	iz	Pietrelcine,	red.,	duh.;	Lin,	pap.;	
	24	S	 Anton	Martin	Slomšek,	šk.;	Marija	Devica	

Rešiteljica	jetnikov;
	25	Č	 Avrelija,	dev.;	Sergij	Radoneški,	šk.;
 26 P Kozma	in	Damijan,	muč.;	Elzearij	in	Delfina,	

zakonca,	tretjerednika;
	27	S	 Vincenc	Pavelski,	red.	ust.;	Eleazar,	prerok;
 28 N 26. NAVADNA NEDELJA;	Venčeslav	(Va-

clav),	muč.;	Lovrenc	Ruiz	in	japonski	muč.;
	29	 P	 Mihael,	Gabrijel,	Rafael,	nadangeli;
	30	 T	 Hieronim,	duh.,	c.	uč.;	Mihael	Kijevski,	šk.

UREDNIK VAM
Septembra	 sicer	 ne	 goduje	 nihče	 od	 slovenskih	

frančiškanov	 v	 Združenih	 državah,	 pač	 pa	 goduje	
14.	septembra	(Povišanje	sv.	Križa)	Slovenska	fran-
čiškanska	provinca	sv.	Križa	s	sedežem	v	Ljubljani.

Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa 
praznuje letos 500-letnico svojega obstoja. 
Izhodiščna	 letnica	 za	 to	praznovanje	 je	 leto	1514,	
ko	je	pramati	slovenske	province,	bosenska	vikarija,	
ustanovljena	leta	1339,	razpadla	na	dva	dela,	Bosno	
Srebreno	 in	Bosno	Hrvatsko.	Iz	te	zadnje	se	je	po	
raznih	 zgodovinskih	 spremembah	 razvila	 današnja	
slovenska	frančiškanska	provinca	sv.	Križa.	Seveda	
je	upravičeno	vpašanje,	zakaj	naj	bi	praznovali	ravno	
to	obletnico,	saj	bi	končno	z	enako	pravico	vzeli	za	
izhodišče	tudi	leto	1339,	nastanek	bosenske	vikarije,	
ali	 leto	 1708,	 nastanek	Hrvaško-kranjske	 province	
sv.	Križa,	ali	1900,	ko	je	nastala	Kranjska	provinca	
sv.	Križa,	pa	morda	celo	1919,	ko	je	dobila	ime	Slo-
venska	provinca	sv.	Križa.	Logičnega	odgovora	na	to	
vprašanje	ni.	Izbrati	je	bilo	pač	treba	eno	od	ključnih	
letnic,	in	tisti,	ki	odločajo,	so	pač	izbrali	leto	1514.
Praznovanje	obletnice	bo	seveda	v	Ljubljani	11.	

in	12.	septembra	s	simpozijem	ter	 izidom	knjige	o	
zgodovini	province.	Ker	je	pa	zgodovina	province	le	
preveč	zapletena,	jo	je	nemogoče	orisati	v	tejle	ure-
dniški	rubriki.	Daljši	sestavek	o	njej	je	že	pripravljen	
in	bo	izšel	v	naslednji,	letošnji	oktobrski	številki.

Letošnja lemontska romanja	so	že	za	nami.	Ka-
kega	posebnega	navala	ni	bilo	–	tudi	tukaj	se	pozna,	
da	se	slovenska	skupnost	v	Združenih	državah	vedno	
bolj	manjša.	Novega	dotoka	iz	Slovenije	ni,	vprašanje	
pa	je	če	ne	bo	v	ne	tako	daljni	prihodnosti	spet	pri-
šlo	do	njega,	če	upoštevamo,	kako	so	komunistične	
vlade,	posebno	zadnja,	spravile	Slovenijo	popolnoma	
na	kant.	Vsi	sicer	obljubljajo,	kako	jim	bo	pod	njihovo	
vlado	vedno	boljše,	izkaže	se	pa,	da	je	vedno	slabše.	
Je	pač	 tako,	da	hkrati	 ropati	 in	krasti,	pa	obenem	
pričakovati	Božji	žegen,	pač	ne	gre	skupaj.	Prej	bi	
človek	rekel,	da	je	po	zaslugi	komunistov	na	slovensko	
gospodarstvo	hudič	položil	svoj	rep.
Tudi	medeni piknik	je	za	nami,	vam	pa	seveda	

še	ne	morem	postreči	z	rezultati	žrebanja,	saj	je	bil	
na	koncu	avgusta,	ko	je	bila	septembrska	številka	AM	
že	davno	v	tiskarni.	Kot	običajno	bo	poročilo	o	njem	
v	oktobrski	številki.
Naj	še	enkrat	opozorim	na	Baragove dneve,	ki	

bodo	 letos	pozno:	18.	 in	19.	oktobra	v	Marquette,	
Upper	Michigan.	Upamo,	da	se	bo	tudi	 letos	zbralo	
vsaj	za	en	avtobus	romarjev	iz	Chicaga	in	okolice.

Umrli	so	v	septembru:	p. Alojzij Madic	(12.	sept.	
1979);	p. Benvenut Winkler	(15.	sept.	1960	na	Brez-
jah);	p. Robert Mazovec	(24.	sept.	1992);	br. Viktori-
jan Žnidaršič	(30.	sept.	1959)	in	p. Fortunat Zorman 
(30.	sept.	1998).	Naj	v	miru	počivajo!

p. Bernardin
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Trpljenje	našega	Gospoda	in	odrešenika	Jezusa	Kristusa	je	poroštvo	zveličanja	in	šola	potrpežljivosti.
Le	česa	ne	smejo	srca	vernikov	pričakovati	od	božje	milosti?	Saj	je	bil	za	edinega	božjega	Sina,	ki	je	

večen	z	Očetom,	premalo,	da	se	je	za	nas	
rodil	kot	človek.	Moral	je	še	umreti	od	istih	
človeških	rok,	ki	jih	je	ustvaril.
Veliko	nam	za	prihodnost	 obljublja	Go-

spod,	a	še	več	je	tega,	o	čemer	vemo,	da	je	
bilo	za	nas	že	storjeno.	Kje	smo	bili	in	kaj	
smo	bili,	ko	je	Kristus	umiral	za	grešnike?	
Kako	je	mogoče	dvomiti,	da	bo	svetim	po-
klonil	življenje,	ko	je	zanje	daroval	že	svojo	
smrt?	 Zakaj	 to	 krhko	 človeštvo	 še	 noče	
verjeti,	da	bodo	ljudje	nekoč	živeli	pri	Bogu,	
saj	 se	 je	 že	 uresničilo,	 kar	 je	mnogo	 bolj	
neverjetno:	Bog	je	umrl	za	človeka.
Kdo	 je	 pač	 Kristus?	 Tisti,	 ki	 je	 o	 njem	

rečeno:	V začetku je bila Beseda in Beseda 
je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.	 Ta	
božja	Beseda se je učlovečila in se naselila 
med nami.	Sam	po	sebi	Kristus	namreč	ne	bi	
bil	mogel	umreti	za	nas,	ko	ne	bi	bil	od	nas	
prevzel	umrljive	človeške	narave.	Le	tako	je	
neumrljivi	mogel	umreti,	tako	je	hotel	dati	
umrljivim	življenje,	ker	je	hotel	imeti	vse	tiste,	ki	jim	je	prej	samega	sebe	dal.	Sicer	pa	mi	sami	od	sebe	

ne	bi	bili	dosegli	življenja,	on	kot	tak	pa	ne	bi	bil	
mogel	umreti.
Čudovito	 zamenjavo	 je	napravil	 z	nami:	mi	

smo	prispevali,	da	je	umrl,	on	nam	bo	dal,	da	
bomo	živeli.
Ne	le	da	se	ne	smemo	sramovati	smrti	Go-

spoda,	našega	Boga,	ampak	se	moramo	nanjo	
do	konca	zanesti	in	nanjo	biti	ponosni.	S	tem	da	
je	od	nas	prevzel	smrt,	ki	jo	je	lahko	samo	pri	
nas	našel,	se	je	možato	zavezal,	da	nam	bo	s	
svo	je	strani	dal	življenje,	ki	ga	sami	po	sebi	ne	
bi	mogli	doseči.
Kako	nam	on,	ki	je	vir	življenja,	ne	bi	dal	tiste-

ga,	kar	nam	gre	iz	pravičnosti,	če	nas	je	pa	tako	
ljubil,	da	je	sam	brez	greha	za	grešnike	prestal	
trpljenje,	ki	smo	ga	mi	z	grehom	zaslužili?	Kako	
ne	bo	dal	nagrade	svetnikom	on,	ki	je	zvest	ob-
lju	bam,	saj	 je	vendar	vzel	nase	celo	kazen	za	
kri	vične,	čeprav	sam	ni	storil	nobene	krivice?
Neustrašno	torej,	bratje,	izpovedujmo	in	oznan-

jujmo,	da	je	bil	Kristus	za	nas	križan.	Povejmo	to	
veselo,	brez	strahu,	ponosno	in	brez	bojazljivosti.
Apostol	Pavel	je	razumel	križanega	Kristusa	in	

ga	je	razglasil	za	znamenje	slave.	Apostol	Pavel	
bi	bil	lahko	povedal	o	Kristusu	mnogo	božanskih	
lastnosti,	saj	je	skupaj	z	Očetom	kot	Bog	vendar	
stvarnik	sveta	in	je	vladar	sveta	kot	človek,	ki	je	
podoben	nam.	Kljub	temu	ni	rekel,	da	je	ponosen	
na	vse	te	čudovite	Kristusove	lastnosti.	Rekel	je:	
Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem 
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

P. Vladimir Kos

PESEM O NEBEŠKEM TEHNIKU
Naj eno vsaj pesem septembra zapojem
nebeškemu Tehniku: moč je iz zvezd!
Kako čudovito ustvarja brez strojev...
Kar zvezda se zdi, je ozvezdij prelest!

Ozvezdje rodi se, žari in umira.
Vesolju ne manjka nikdar energij.
In rado človeku skrivnosti odstira –
uboge oči, ki vznemirja jih sij!

Za harfo ob srcu pa nimam problema,
Nebeškemu Geniju slavo drobim,
in upanje tiho, zaupno objemam:
da pelje nekoč me v svoj zvezd labirint.

sv. Avguštin,
škof (354-430)

PONOSNI BODIMO
NA KRIŽ NAŠEGA GOSPODA
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NEDELJSKE MISLI
7. september
23. navadna nedelja
LJUBEZEN JE IZPOLNITEV POSTAVE
Rim 13,8-10
Pavel	je	ravnokar	opomnil	Rimljane,	da	so	dolžni	

spoštovati	tudi	civilne	zakone,	čeprav	je	država	brez-
verska	in	jih	celo	preganja.	Dokler	ti	zakoni	ne	kršijo	
zapovedi	pravilno	oblikovane	človekove	vesti,	jih	je	
treba	imeti	za	izraz	Božje	volje,	saj	vodijo	k	medse-
bojnemu	sožitju,	ki	je	sad	ljubezni	do	bližnjega.	Tudi	
današnje	kristjane	je	treba	stalno	opominjati	na	to,	
saj	so	nagnjeni	k	temu,	da	prezirajo	civilne	zakone,	
čeprav	ne	žive	v	deželi,	ki	bi	bila	načelno	brezverska.	
Sicer	je	res,	da	ni	pravila	brez	izjeme,	očitno	pa	ne	
manjka	takih,	ki	jim	je	izjema	postala	pravilo.	Do-
volj	je	biti	vsaj	malo	pozoren	na	to,	kar	se	dogaja	
po	cestah,	pa	se	jasno	zavemo,	da	so	le	premnogi,	
ki	prometne	zakonodaje	sploh	ne	jemljejo	resno	in	
da	brezskrbno	spravljajo	v	nevarnost	svoje	in	tuje	
življenje.	In	takih	zakonov,	ki	jih	tudi	kristjani	mirno	
prezirajo,	bi	po	vsej	verjetnosti	našli	še	in	še.	Kristjan	
je	torej	v	civilnih	zakonih	dolžan	videti	sredstvo,	kako	
raztegniti	Kristusovo	gospostvo	nad	vse	človeštvo.	
Ni	važno,	od	kod	izhajajo	civilne	oblasti:	dokler	ne	
posegajo	preko	meja	vesti	in	preko	meja	zapovedi	
ljubezni,	 jih	je	treba	imeti	za	božje	predstavnike;	
zato	pa	pri	bogoslužju	molimo	tudi	zanje.	Vendar	je	
treba	ponovno	poudariti,	da	so	za	kristjane	obvezni	
občeveljavni	zakoni,	ki	niso	proti	vesti,	pa	četudi	je	
država	brezverska	ali	veri	nasprotna.
14. september
povišanje sv. Križa
PONIŽAL SE JE, ZATO GA JE BOG POVIŠAL
Flp 2,6-11
Znameniti	odlomek	iz	Pisma	Filipiljanom	je	hva-

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

21. september
25. navadna nedelja
ŽIVLJENJE JE ZA NAS KRISTUS
Flp 1,20c-24.27
Apostol	Pavel	je	bil	za	časa	svojega	misijonske-

ga	delovanja	večkrat	v	ječi,	pa	je	tudi	od	tam	pisal	
pisma	 raznim	krščanskim	 skupnostim.	 Pismo	Fili-
pljanom	je	po	vsej	verjetnosti	napisal	v	Efezu,	kjer	
je	živel	skoraj	dve	leti,	kaj	več	pa	o	tem	njegovem	
bivanju	ne	vemo.	Filipi,	kamor	je	pisal	to	pismo,	so	
bili	prvo	evropsko	mesto,	v	katero	je	prišel	in	sicer	
na	severu	Grčije	v	Makedoniji.	V	Filipih,	od	koder	
so	Pavla	pregnali,	je	ostala	le	majhna	skupina	kri-
stjanov,	ki	so	prihajali	 iz	poganstva,	 in	na	njih	 je	
naslovljeno	pismo.	V	začetku	pisma	–	in	to	je	naš	
odlomek	–	izraža	nekaj	misli	o	svoji	usodi	v	bodoč-
nosti.	 V	 drugih	 pismih	 je	 svoje	 življenje	 opisoval	
kot	življenje	s	Kristusom,		v	Pismu	Filipljanom	pa	
prvič	vzame	v	misel	smrt.	Primerja	življenje	in	smrt	
in	ocenjuje	prednosti	enega	in	druge:	ali	oditi,	ali	
ostati;	ali	‘biti	s	Kristusom’,	ali	še	delati	za	evangelij.	
Njegov	izbor	je	jasen:	poklican	je	k	oznanjevanju,	
zato	je	pripravljen	ostati	tukaj,	čeprav	je	smrt	bolj-
ša,	saj	omogoča	združitev	s	Kristusom.	Pravzaprav	
zanimiv	odnos	do	smrti,	posebno	če	ga	primerjamo	
z	odnosom	modernega	človeka,	ki	v	njej	vidi	samo	
zlo,	proti	kateremu	se	bori	na	vse	načine	in	čaka,	da	
bodo	odkrili	zdravilo	za	nesmrtnost,	čeprav	je	jasno,	
da	je	prav	smrt	to	zdravilo,	saj	se	po	njej	začne	več-
nost.	Pavel,	pa	tudi	svetniki	so	tako	gledali	na	smrt,	
odtod	tudi	njihov	zavidanja	vreden	mir.
28. september
26. navadna nedelja
TO MISLITE, KAR JE V JEZUSU KRISTUSU
Flp 2,1-11
Krščanska	občina	v	Filipih	je	bila	Pavlu	zelo	ljuba.	

Tam	je	bival	med	svojim	drugim	misijonskim	poto-
vanjem.	Pa	tudi	tej	zvesti	občini	so	grozila	notranja	
nasprotstva	in	strankarstvo.	Pavel	skuša	to	prepre-
čiti	na	svojski	način:	opira	se	na	temeljne	vrednote	
krščanstva:	opominjanje		v	Kristusu,	kar	pomeni,	
da	Gospodova	navzočnost	utrjuje	medsebojno	zau-
panje;	prigovarjanje		v	ljubezni,	ki	jim	je	skupna	in	
prihaja	od	Boga;	skupnost		Duha,	ki	jih	stori	deležne	
milosti	nove	zaveze;	sočutje	in	usmiljenje,		za	katero	
je	dovolj	priložnosti,	da	ju	izkazujejo	drug	druge-
mu.	Iz	tega	pa	izhaja	ponižnost,		za	katero	je	zgled	
Kristus,	ki	je	nase	vzel	podobo	služabnika	in	postal	
pokoren	do	smrti	in	sicer	smti	na	križu.	Zato	ga	je	
Bog	povzdignil	nad	vse	in	mu	podaril	ime,	ki	je	nad	
vsakim	imenom,	da	se	v	Jezusovem	imenu	pripogne	
vsako	koleno	bitij	v	nebesih,	na	zemlji	in	pod	zemljo	
in	da	vsak	jezik	izpove,	da	je	Jezus	Kristus	Gospod	
v	slavo	Boga	Očeta,	kot	 je	apostol	sam	zapisal	v	
svojem	pismu.	Dobro	je	pomisliti,	kako	zelo	uporabni	
so	ti	Pavlovi	nauki	o	opominjanju,	prigovarjanju,	so-
čutju	in	usmiljenju	tudi	za	današnje	skupnosti,	ki	so	
tolikokrat	polne	nasprotovanj	in	zvitosti	ter	iskanja	
samega	sebe	–	in	to	najraje	na	tuj	račun.	Človek	se	
res	lahko	vpraša,	kje	je	ostala	ponižnost.
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BRALI SMO...
DUNAJ —	 Provincial	 redovnikov	 kamilijancev	 p.	
Leonhard	Gregotsch	je	27.	januarja,	ob	svetovnem	
dnevu	boja	zoper	gobavost	povedal,	da	ta	boj	še	
zdaleč	 ni	 dobljen.	 Vsako	 leto	 na	 novo,	 kljub	 pri-
zadevni	zdravstveni	oskrbi	in	naporih	zdravstvenih	
in	drugih	delavcev,	ugotovijo	skoraj	250.000	novih	
obolenj;	po	vsem	svetu	naj	bi	bilo	gobavih	bolnikov	
okrog	štiri	milijone.	Bolezen	najhitreje	izbruhne	in	
pobere	največ	življenj	med	najrevnejšimi.
ISLAMABAD —	Talibani	so	priznali,	da	so	povzro-
čili	eksplozije	vzdolž	poti,	po	kateri	so	v	mestu	Dera	
Ismail	Khan	romali	šiiti.	V	obeh	eksplozijah	je	bilo	
več	mrtvih	in	ranjenih.	Talibani	so	napovedali	na-
daljnje	napade.
BEIJING — Na	velikonočno	soboto	se	je	Cerkev	na	
Kitajskem	veselila	20.000	krstov,	od	katerih	je	bilo	
70	%	odraslih.	V	tem	številu	so	zajeti	samo	tisti,	ki	
so	bili	krščeni	med	velikonočno	vigilijo	ali	na	veliko	
noč.	Mnogi	 kitajski	 katoličani	 pa	 izberejo	 za	 svoj	
vstop	v	katoliško	vero	ali	 božič,	 ali	 kitajsko	novo	
leto,	ali	pa	čas	tik	pred	poroko.
RIM — Predsednik	 Italijanske	 škofovske	 konfe-
rence	kardinal	Angelo	Bagnasco	je	v	pogovoru	za	
dnevnik	Corriere	della	Sera	pred	evropskimi	volit-
vami	 izrazil	 zaskrbljenost	 zaradi	 uspešnega	 širje-
nja	 protestnega	gibanja	 Pet	 zvezd	 komika	Beppa	
Grilla.	 Dejal	 je,	 da	 je	 njegova	 stranka	 »fenomen	
upora,	 odklanjanja,	 zavračanja	 in	 končno	 nezau-
panja«.	Ne	zadošča	“le	razbijati”,	potrebno	je	dati	
“konstruktivni	prispevek”.	Uspeh	stranke	Pet	zvezd	
pa	je	tudi	“poučen”,	saj	poziva	politike,	gospodar-
stvenike,	upravitelje	in	ljudi	pri	javnih	občilih,	naj	
premislijo	o	svoji	verodostojnosti.
LONDON — Češkemu	religijskemu	filozofu	Tomasu	
Haliku	so	14.	maja	podelili	Templetonovo	nagrado	
in	 ga	 s	 tem	 odlikovali	 za	 njegovo	 zavzemanje	
za	 versko	 svobodo	 pod	 komunističnim	 režimom	
na	 Češkem	 ter	 za	 dialog	 med	 verujočimi	 in	
neverujočimi.	Templetonovo	nagrado,	“vredno”	1,3	
milijona	evrov,	podeljujejo	za	posebne	dosežke	na	
področju	znanosti	in	vere.
MANILA — Filipinski	 predsednik	 Benigno	 Aquino	
se	je	zavzel	za	nerazvezljivost	zakona,	saj	to	zago-
tavlja	tudi	filipinska	ustava.	Zakon	je	po	njej	“ne-
dotakljiva	ustanova”	in	temelj	družine.
RIM — Predsednik	 Italijanske	 škofovske	 konfe-
rence	kardinal	Angelo	Bagnasco	je	v	pogovoru	za	
dnevnik	Corriere	della	Sera	zavrnil	pozive,	da	mora	
biti	Cerkev	v	Italiji	skromnejša.	Povedal	je,	da	škof	
“zasluži”	1.300	evrov	ter	da	duhovnikom	prejem-
kov	niso	povišali	že	šest	let,	vendar	se	zaradi	tega	
nihče	ne	pritožuje.
BUDIMPEŠTA — Predsednik	madžarske	malteške	
dobrodelne	organizacije	(Magyar	Maltai	Szeretetz-
szolgalat)	p.	 Imre	Kozma	 je	na	ustanovni	seji	na	
novo	 izvoljenega	 madžarskega	 parlamenta	 199	
poslancev	pozval,	naj	bodo	zlasti	pozorni	na	 ljudi	
na	družbenem	robu:	Rome,	brezdomce,	osamljene	
starejše	ljudi	in	invalide.

NIKOZIJA — Armenci	iz	grškega	in	turškega	dela	
Cipra	so	se	prvič	po	petdesetih	letih	zbrali	k	bogo-
služju	v	cerkvi	Device	Marije	 iz	14.	stoletja.	Vodil	
ga	je	ciprski	armenski	nadškof	Varoujan	Hergelian.
RIM — Sansalvadorski	pomožni	škof	Gregorio	Rosa	
Chavez	je	na	tiskovni	konferenci	povedal,	da	se	po-
stopek	za	razglasitev	pred	34	leti	umorjenega	san-
salvadorskega	 nadškofa	 Oscarja	 Arnulfa	 Romera	
(1917–1980)	bliža	uspešnemu	koncu.	Zasluge	 za	
to	ima	v	veliki	meri	sedanji	papež.	Prebivalci	Salva-
dorja,	ne	le	katoličani,	marveč	tudi	nekatoličani,	se	
že	veselijo	velikega	dogodka.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	v	pismu	koptske-
mu	verskemu	voditelju	Tawadrosu	II.	ob	prvi	oblet-
nici	obiska	v	Vatikanu	(10.	maja	lani)	zagotovil,	da	
moli	 za	kristjane	v	 stiski	 v	Egiptu	 in	na	Bližnjem	
vzhodu.	Izrazil	je	upanje,	da	bodo	odgovorni	politi-
ki	našli	miroljubne	rešitve	v	sporih,	poudaril	pa,	da	
je	potrebno	spoštovati	pravice	vseh.
MÜNCHEN — Kardinal	Reinhard	Marx	je	v	pogovo-
ru	za	Radio	Vatikan	poudaril,	da	katoličani	ne	sme-
jo	biti	 nacionalisti.	 Prizadevati	 si	morajo	 za	boljši	
svet	za	vse	ljudi,	za	mir	in	spravo	v	Evropi.	Celini,	
na	kateri	se	evangelij	intenzivno	širi	2000	let,	sta	
krščanstvo	in	vera	vtisnili	močan	pečat.
KIJEV — Ugotovitve	središča	Razumkov	so	poka-
zale,	da	se	od	70	%	prebivalcev	Ukrajine,	ki	so	se	
opredelili	za	pravoslavne	kristjane,	manj	kot	25	%	
čuti	povezanih	z	moskovskim	pravoslavnim	patriar-
hatom;	lani	je	bilo	takšnih	še	27,7	%.	Povečalo	pa	
se	je	število	pravoslavnih	vernikov	(s	26	na	32	%),	
ki	se	imajo	za	člane	od	Moskve	kanonično	neprizna-
nega	kijevskega	pravoslavnega	patriarhata.
DUNAJ — Predstavniki	 krščanskih	 Cerkva	 so	 pri	
ekumenskem	bogoslužju	pod	geslom	Vstani in po-
begni kritizirali,	 kako	 Evropa	 ravna	 z	 begunci	 in	
iskalci	 zatočišča.	 Predsednik	 Ekumenskega	 sve-
ta	 Cerkva	 v	 Avstriji,	 metodistični	 superintendent	
Lothar	Pöll,	je	opozoril,	da	v	številnih	predelih	sveta	
preganjajo	kristjane	in	da	je	to	kot	v	bibličnih	časih	
usoda	številnih	družin.	Evropa	je	kot	biblični	Egipt	
cilj	številnih	preganjanih	ljudi,	vendar	z	razliko,	da	
njene	meje	za	begunce	večinoma	ostajajo	zaprte.
ŽENEVA — Predsednik	Papeškega	sveta	za	zdrav-
je	nadškof	Zygmunt	Zimowski	 je	na	67.	 svetovni	
konferenci	o	zdravju,	ki	je	razpravljala	o	podnebnih	
spremembah	 in	 zdravju,	 zagovarjal	dojenje	otrok	
kot	pomemben	ukrep	zoper	podhranjenost	dojenč-
kov.	Matere	bi	bilo	 treba	spodbujati,	da	dojenčke	
dojijo	tudi	v	javnosti	in	na	delovnem	mestu.	Nad-
škof	je	spomnil,	da	je	papež	Frančišek	tudi	pri	kr-
ščevanju	otrok	v	Sikstinski	kapeli	matere	povabil,	
naj	kar	tam	podojijo	otroke,	da	bi	jih	pomirile.
PRAGA — Praški	pomožni	škof	Vaclav	Maly,	pred-
sednik	 škofovske	 komisije	 Pravičnost	 in	 mir,	 je	
opozoril	 na	alarmantno	povečevanje	 števila	brez-
domcev	 na	Češkem,	 posebno	med	mladimi,	 ki	 si	
stanovanja	ne	morejo	privoščiti	 zaradi	 brezposel-
nosti.	Katoliška	Cerkev	na	Češkem	razmišlja	o	“so-
cialnih	hišah”	za	siromašne	ljudi,	kajti	ni	hujšega,	
kot	če	socialno	ogroženi	ljudje	ostajajo	prepuščeni	
sami	sebi	in	ulici.
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MADRID — Predsednik	Španske	škofovske	konfe-
rence	nadškof	Ricardo	Blazquez	Perez	je	pri	sreča-
nju	s	predstavniki	“platforme	žrtev	odvzema	otrok	
v	španskih	klinikah”	 izjavil,	da	bo	Cerkev	sodelo-
vala	pri	pojasnitvi	teh	zločinov,	v	katere	naj	bi	bile	
vpletene	tudi	cerkvene	bolnišnice,	duhovniki	in	re-
dovnice.	Med	Francovo	diktaturo	(1939–1975)	si	je	
“ma	fija”	prisvojila	 in	prodala	več	 tisoč	dojenčkov,	
za	katere	so	materam	rekli,	da	so	se	rodili	mrtvi,	
ali	pa	so	jih	prisilili,	da	so	jih	“prostovoljno”	oddale.
BONN — Generalni	tajnik	COMECE	je	v	pogovoru	
za	münstrski	 list	Kirche+Leben	pozval	k	večji	po-
moči	preseljencem.	Evropske	države	morajo	okre-
piti	pomoč	za	razvoj,	da	bodo	ljudje	tudi	v	matičnih	
državah	živeli	človeka	vredno	življenje.	Tako	se	bo	
tudi	zmanjšalo	število	ljudi,	ki	se	odpravljajo	na	ne-
varno	begunsko	pot	v	Evropo,	pri	tem	pa	jih	lahko	
ugrabijo	oziroma	postanejo	žrtve	kriminalcev.
VARŠAVA — Poljski	 vojaški	 ordinariat	 je	 objavil	
novico,	 da	 je	 poljski	 general	Wojciech	 Jaruzelski,	
znan	predvsem	po	vojaškem	udaru	na	Poljskem	in	
preganjanju	članov	poljskega	delavskega	sindika-
ta	Solidarnost,	 pred	 smrtjo,	 25.	maja,	 vojaškega	
kaplana	Raphaela	Kalinowskega	prosil	za	obisk	 in	
duhovni	pogovor.	General	je	izrazil	željo	po	spravi	z	
Bogom,	se	spovedal	in	prejel	zakrament	bolniške-
ga	maziljenja	in	sveto	obhajilo	ter	poljubil	relikvije	
svetnikov.	 Poljaki	 to	dejanje	pripisujejo	priprošnji	
papeža	sv.	Janeza	Pavla	II.,	ki	se	je	za	časa	svojega	
življenja	srečal	s	poljskim	voditeljem.
MADRID — Španska	škofovska	konferenca	se	je	ob	
odstopu	španskemu	kralju	Juanu	Carlosu	zahvalila	
za	velike	zasluge,	ki	jih	ima	za	državo,	»posebej	za	
uvedbo	in	konsolidacijo	demokratičnega	življenja«.	
Izrazila	je	prepričanje,	da	bo	njegov	naslednik	kralj	
Felipe	nadaljeval	očetovo	delo.
VATIKAN — Cerkev	v	Zimbabveju	igra	kot	posred-
nica	pomembno	vlogo	v	notranjih	sporih,	 je	dejal	
papež	 Frančišek	 zimbabvejskim	 škofom	ob	njiho-
vem	obisku.	Povabil	jih	je,	naj	bodo	vsakomur	blizu	
v	njegovih	stiskah	in	težavah	ter	si	prizadevajo	za	
enotnost	in	ozdravitev	države.
HAJFA — Več	tisoč	izraelskih	maronitov	se	je	ude-
ležilo	bogoslužij,	ki	 jih	 je	po	papeževem	obisku	v	
Sveti	deželi	(tega	se	je	tudi	sam	udeležil)	v	stolnici	
v	tem	mestu	in	v	cerkvi	apostola	Petra	v	Kafarnau-
mu	vodil	maronitski	patriarh	kardinal	Bechara	Rai.	
To	je	bil	patriarhov	zgodovinski	obisk,	saj	sta	Izrael	
in	Libanon	(iz	te	države	je	patriarh)	uradno	v	voj-
nem	stanju.	Zato	že	od	leta	1967	noben	maronitski	
patriarh	ni	potoval	v	Izrael.	Raijev	obisk	je	naletel	
na	ostro	kritiko	radikalne	šiitske	stranke	Hezbolah.
TEHERAN — Iranski	 šiitski	 strokovnjaki	 so	 prvič	
prevedli	v	perzijski	jezik	Katekizem	katoliške	Cer-
kve.	Prevod	so	pregledali	v	Vatikanu,	izdala	pa	ga	
bo	 iranska	 univerza	 Qom.	 Predgovor	 je	 napisal	
predsednik	 Papeškega	 sveta	 za	medverski	 dialog	
kardinal	Jean-Louis	Tauran.	Vodja	prevajalske	eki-
pe	Ahmad	Reza	Meftah	je	za	AsiaNews	povedal,	da	
je	prevod	velikega	pomena	za	dialog	med	šiiti	 in	
katoličani:	»Za	nas	in	naše	študente	je	pomembno,	
da	bolje	poznamo	krščanstvo.«

VATIKAN — Papeški	svet	Cor	Unum,	ki	usklajuje	
dobrodelno	dejavnost	Svetega	sedeža,	je	objavil,	da	
se	je	25	katoliških	dobrodelnih	organizacij	posve-
tovalo	o	svoji	pomoči	 žrtvam	državljanske	vojske	
v	Siriji.	Posebej	so	pregledali	delo	lani	ustanovlje-
nega	katoliškega	 informativnega	urada	v	Bejrutu,	
ki	 usklajuje	delo	pomočnikov	v	Siriji	 in	 sosednjih	
državah.	Po	podatkih	sveta	Cor	Unum	je	vojska	v	
Siriji	doslej	zahtevala	160.000	življenj,	več	kot	dva	
milijona	prebivalcev	je	zapustilo	državo,	znotraj	nje	
pa	jih	je	razseljenih	šest	milijonov.
RIM — Italijanski	 dnevnik	 Repubblica	 je	 zapisal,	
da	želi	papež	Frančišek	nadaljevati	 izročilo	 jezuit-
skega	reda	z	delovanjem	v	Aziji;	med	drugim	tudi	
z	obiskom	Kitajske,	katere	“dosje”	je	na	vrhu	pred-
nostnih	opravil	 vatikanskega	državnega	 tajništva.	
Kitajsko	bo	najprej	“obšel”	z	obiskoma	Južne	Ko-
reje	(avgusta	 letos),	ko	bo	molili	 tudi	za	severno	
sosedo,	 in	 Šrilanke	 ter	 Filipinov	 (januarja	 2015).	
Slednji	 državi	 spadata	 med	 najstarejša	 jezuitska	
misijonska	ozemlja.
MANILA — Filipinska	 škofovska	 konferenca	 je	
pozdravila	kaznovanje	treh	senatorjev,	obdolženih	
korupcije.	Omenjenim	–	Juanu	Ponceju	Enrilu,	Ra-
monu	Revilli	ml.	in	Jinggoyu	Estradi	–	sodne	oblasti	
očitajo	odtegnitev	velike	vsote	davkoplačevalskega	
denarja	iz	narodnega	sklada	za	razvoj.
BEJRUT — Libanonski	list	Al-Akhbar	je	poročal,	da	
sta	pred	več	kot	enim	letom	v	bližini	sirskega	me-
sta	Aleppo	ugrabljena	sirski	pravoslavni	metropolit	
Mar	Gregorios	Johanna	Ibrahim	in	grški	pravoslav-
ni	 nadškof	Boulos	 Yazigi	 v	 dobrem	 zdravstvenem	
stanju.	Ugrabitelji	 (islamistični	uporniki)	naj	bi	 ju	
zadrževali	 v	 provinci	 Al-Rakka	 na	 severu	 Sirije	 v	
bližini	meje	s	Turčijo.
TAIZÉ — V	sredo,	11.	junija,	je	praznoval	60.	rojst-
ni	 dan	 prior	 taizejske	 ekumenske	 skupnosti	 brat	
Alois	Löser,	ki	je	po	umoru	ustanovitelja	omenjene	
skupnosti	brata	Rogerja	Schutza	16.	avgusta	2005	
prevzel	 to	 skupnost.	 V	 skladu	 s	 pravili	 skupnosti	
prior	sam	imenuje	svojega	naslednika.	Brat	Roger	
je	to	naredil	že	osem	let	pred	smrtjo.
DUBLIN — Nadškof	Diarmuid	Martin	je	v	pogovoru	
za	irski	RTE	dejal,	da	je	zahteval	“temeljito	preiska-
vo”	v	zvezi	z	domom	za	neporočene	matere	in	od-
kritjem	800	okostij	otrok	v	Tuamu	v	grofiji	Galway	
na	Irskem.	Preiskavo	je	utemeljil	z	obrazložitvijo:	
»Če	se	je	v	Tuamu	dogajalo	kaj	takšnega,	potem	
se	 je	 lahko	dogajalo	 tudi	v	drugih	materinskih	 in	
otroških	domovih	po	deželi.«
SARAJEVO — Dne	9.	junija	se	je	končalo	medna-
rodno	mirovno	srečanje	ob	100.	obletnici	začetka	
prve	svetovne	vojske,	katere	povod	je	bil	atentat	
na	prestolonaslednika	Ferdinanda	in	njegovo	ženo	
v	 tem	mestu.	 Srečanje	 so	 pripravili	 mednarodno	
katoliško	mirovno	gibanje	Pax	Christi,	mednarodna	
zveza	 sprave	 (IFOR)	 in	 narodno	mirovno	 gibanje	
BiH,	udeležili	so	se	ga	pomembni	borci	za	mir.	Na	
njem	 so	pripravili	 več	 kot	 190	delavnic	 in	 drugih	
prireditev,	nagrado	za	mir	za	letošnje	leto	pa	so	po-
delili	sirski	jezuitski	službi	za	begunce	za	človeko-
ljubno	delovanje	med	ogroženimi	prebivalci	Sirije
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
novi sodelavci. dve novi smrtni žrtvi

nadaljevanje

Dne	7.	septembra	je	Knobleharju	umrl	doma	v	
Škocjanu	najmlajši	brat	Alojzij,	star	šele	18	let.
8.	septembra,	na	Mali	šmaren,	ki	je	bil	glavni	praz-

nik	Marijinega	društva,	je	imel	Knoblehar	z	duhov-
niki	slovesno	mašo	za	vse	članstvo.	Orglal	je	učitelj	
Hanzal.	Potem	jih	je	povabil	katoliški	škof	na	kosilo.
Promet	po	Aleksandriji	se	je	takrat	vršil	večinoma	

na	oslih.	To	so	v	Egiptu	mnogo	večji	in	živahnejši	
kakor	v	severnejših	deželah,	a	prav	tako	trmasti.	
Marsikdo	je	padel	z	njega.	Nekoč	je	padel	tudi	Jeran,	
da	se	mu	je	iz	nosa	ulila	kri;	na	obrazu	je	dalj	časa	
nosil	spomin	na	ta	padec.	Zdravi	so	bili	vsi	razen	
Klančnika,	ki	se	je	bil	silil	s	staro,	pokvarjeno	ribo.
V	Aleksandriji	je	Knoblehar	najel	štiri	italijanske	

zidarje.	 Pridružil	 se	 jim	 je	 tudi	 Arabec	 Frančišek	
Derviš-Sav.	V	šolo	je	hodil	k	aleksandrijskim	fran-
čiškanom.	Kot	mohamedanec	 je	 pri	 njih	 od	 bliže	
spoznal	katoliško	vero	in	se	je	spreobrnil.	Moral	je	
pa	iti	v	Gornjo	Italijo,	da	je	bil	krščen,	ker	če	bi	bil	
krščen	v	Egiptu,	bi	bili	med	mohamedanci	izbruhnili	
nemiri.	Po	poklicu	je	bil	zidar	in	je	dobro	znal	tudi	
italijansko	in	francosko.	Učil	se	je	arabščine.	Učitelj	
Hansal	 je	 zapisal,	 kako	ganljivo	 ga	 je	 bilo	 videti,	
ko	se	je	pred	obhajilno	mizo	skrušeno	vrgel	na	tla,	
preden	je	prejel	sv.	obhajilo.
Jakob	Šašelj	je	s	svojega	potovanja	proti	Kartumu	

poslal	staršem	več	pisem;	ohranili	sta	se	pa	samo	
dve,	prvo	iz	Kaira	leta	1853,	drugo	iz	Kartuma	leta	
1854.	Njegov	nečak	župnik	Ivan	Šašelj	ju	je	priobčil	
v	Slovencu	11.,	16.	in	17.	marca	1927.	V	prvem	pis-
mu	sporoča	Jakob	staršem,	da	je	tik	pred	odhodom	
v	Aleksandrijo	prejel	tri	lovske	nože,	ki	so	jih	poslali	
za	njim.	Vedno	je	zdrav.	»Kdor	ni	vajen	tukajšnjega	
podnebja,	je	večinoma	sam	kriv,	če	zboli;	mora	se	
namreč	dobro	paziti	pri	jedi	in	pijači	in	se	varovati	
prehlajenja.	Jaz	sem	ves	dan	dobro	oblečen,	četudi	je	
vroče,«	tako	piše.	V	pismu	pošilja	svojo	sličico	Mugè;	
eno	je	pa	dal	Jeranu,	da	jo	pošlje	v	Škofjo	Loko.	Jeran	
uči	vsak	dan	njega	in	Kramarja	arabsko	in	italijan-
sko,	a	si	oba	zelo	težko	zapomnita.	V	Aleksandriji	
so	ljudje	malo	prida,	zato	si	po	nekaterih	ulicah	ne	
upajo	sami	hoditi.	Tudi	psi	so	tam	zelo	hudi.	Ponoči	
vpijejo	nočni	čuvaji	kakor	pri	nas	pastirji	na	planinah;	
eden	se	oglaša	drugemu.	Pri	spanju	jih	zelo	motijo	
komarji;	pikajo,	kakor	če	bi	ko	zbadal	s	šivankami;	
te	male	pike	se	pa	v	nekaj	dneh	povečajo.	Ko	so	se	
kopali	v	Nilu,	so	vsi	dobili	garje	in	jih	imajo	še	zdaj,	
Knoblehar	pa	pravi,	da	kdor	ima	garje,	ne	dobi	mrzli-
ce.	»Videl	sem	tudi,«	piše,	»kako	so	prodajali	uboge	
sužnje	obojega	spola;	med	njimi	so	bili	tudi	otroci,	
ki	so	imeli	komaj	pet	ali	šest	let.	Solze	so	mi	prišle	
v	oči,	nisem	jih	mogel	dalje	gledati.«
Gostner	nadalje	piše	Mitterrutznerju,	da	so	v	Alek-

sandriji	do	17.	septembra	vse	uredili.	Konzul	Huber	

se	je	prišel	z	več	odličnimi	osebami	poslovit	od	njih.	
Na	treh	ladjah	so	odpluli.	Ker	je	pa	vel	nasproten	
veter,	so	potrebovali	24	ur,	da	so	se	ladje	pri	Aftehu	
izmotale	iz	prekopa	v	Nil.	V	Aftehu	so	namreč	v	tistih	
časih	morali	vsako	ladjo	posebej	na	vrveh	vleči	iz	
prekopa.	To	se	je	pa	moglo	samo	podnevi.	Mnogo	
ladij	 je	 čakalo,	da	pridejo	na	vrsto.	Ko	se	 je	ena	
umaknila,	so	druge	brez	reda	silile	za	njo.	Ladjarji	
in	težaki	so	kričali,	se	prepirali	in	zmerjali,	državni	
nadzornik	je	skočil	zdaj	na	to	ladjo,	zdaj	na	ono,	in	
udrihal	po	golih	hrbtih.
Misijonske	ladje	so	imele	prednost	pred	drugimi.	

Vsi	ladjarji	so	bili	mohamedanske	vere.	Bili	so	usluž-
ni,	a	so	za	vsako	uslugo	pričakovali	dar	(‘bakšiš’).	
Večkrat	na	dan	so	skupno	in	glasno	opravljali	svoje	
molitve.	Včasih	so	posedli	v	krog	in	ob	udarcih	na	
bobnič	peli	na	ves	glas	svoje	dolge,	enolične	pes-
mi.		Ob	brezvetrju	so	morali	 ladje	vleči	na	vrveh,	
gazeč	po	blatu,	bičku	ali	 tudi	 trnju.	Kadar	ni	bilo	
vetra,	je	vročina	hudo	pritisnila.	Naši	potniki	je	niso	
bili	navajeni	in	so	jo	hudo	občutili;	potili	so	se	ves	
dan,	ponoči	niso	mogli	spati.	V	noči	23.	septembra	
je	vstal	silen	vihar;	ena	izmed	tujih	ladij	se	je	pred	
njihovimi	očmi	potopila.
Hiše	in	vasi,	ki	so	jih	med	vožnjo	gledali,	so	bile	

tako	ubožne,	da	so	dejali:	ti	ljudje	so	se	učili	zidanja	
od	lastovk.	Nekje	so	videli,	kako	je	žena	zidala,	mož	
je	pa	zraven	na	igle	pletel.	Tudi	vojaki	na	straži	so	
pletli,	predli	ali	se	pogovarjali	z	dečáki.	Pred	velikan-
skimi	golobnjaki	so	se	spreletavali	celi	oblaki	golobov.
»Dne	25.	septembra	zvečer,«	piše	Gostner,	»smo	

prišli	v	Kairo.	Drevoredi,	vrtovi,	vile,	palače	itd.,	so	
dajali	njeni	okolici	izredno	mikavnost.	Posebno	lep	je	
otok	Šeda,	kjer	so	baje	našli	v	vodi	malega	Mojzesa.	
Mošeje,	ki	 jih	 je	dve	sto,	dajejo	s	svojimi	vitkimi	
minareti	mestu	 posebno	 slikovitost.	 Najkrasnejša	
med	vsemi	in	pravo	čudo	novega	časa	je	alabastrna	
mošeja	Mohameda	Alija,	orjaška	stavba,	zgrajena	
sredi	utrdb	nad	mestom	 iz	 samih	alabastrnih,	na	
štiri	 vogale	 rezanih	 kamnov.	Njena	 dva	minareta	
se	poganjata	proti	nebi,	kakor	bi	se	sploh	ne	hotela	
nehati.	Pred	mošejo	je	velik	trg,	tlakovan	s	ploščami	
iz	alabastra,	sredi	 trga	 je	pa	vodnjak.	Dva	 izmed	
nas	sva	na	oslih	jahala	gori	k	mošeji.	Že	prej	sva	
poizvedovala,	ali	smejo	kristjani	vanjo;	dobila	sva	
pa	odgovor:	 zdaj	ko	 je	mošeja	že	posvečena,	ne	
moreta	noter	brez	posebnega	dovoljenja.	Midva	sva	
pa	brez	daljšega	obotavljanja	skočila	z	najinih	oslov,	
šla	pogumno	proti	vratom,	se	sezula	in,	ne	meneč	se	
za	arabski	pogovor	paznikov,	drzno	vstopila.	To	vam	
je	čudovita	igra	barv,	ki	lijejo	skozi	tisoč	in	še	več	
barvnih	oken!	To	vam	je	bajen	lesket	in	odsev	zlata	
in	srebra	na	vseh	koncih	in	krajih.	Več	sto	svetilk,	
majhnih	in	velikih,	gori	in	se	svetlika	vsepovsod.
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Tisto	prečudno	lepo	noč	pred	angelsko	nedeljo,	
še	pred	polnočjo,	 je	Kraljev	Janez	potuhnjeno	šel	
s	 Spodnjega	 Brnika	 na	
Zgornjega	–	dva	 je	Bog	
slovensko	govorečim	lju-
dem	dal,	da	drug	drugega	
praskata	in	se	laže	sme-
jeta,	pa	še	Brnco	na	Ko-
roškem	jim	je	navrgel,	da	
bo	druščina	bolj	človeška	
–	je	šel	potemtakem	naj-
prej	za	mejami	in	kozolci	
domače	vasi	–	tu	doma-
čemu	človeku	pač	ni	tež-
ko	skrivaj	hoditi	–	preko	
praznih	njiv	in	travnikov	
pa	je	skoro	tekel,	močno	
pripogniv,	da	je	ušel	radovedni	mesečini,	dokler	ni	
prišel	do	grmovja	ob	vodi	pod	mlinom,	kjer	je	bil	
spet	v	zavetju	senc.	Ko	se	je	razgledal,	kako	je	na	
oni	strani	vode,	je	urno	preskočil	potok	–	tako,	zdaj	
je	pa	v	sovražni	deželi.

Janez	je	star	fant	in	dobro	ve,	da	so	taka	pota	
ob	tej	uri	po	tuji	vasi	nevarna,	kajti	jutri	je	angel-
ska	nedelja	in	je	na	Zgornjem	Brniku	žegnanje	ali	
semenj	in	je	nocoj	čudna	noč:	za	vsakim	vogalom	
kdo	voglari,	 izza	vsake	meje	kdo	oprezuje,	skoro	
pod	vsakim	oknom	stoji	temna	senca	in	veš:	fant	
je,	ki	je	prišel	po	bob:	če	ga	bo	dobil,	se	bo	med	
vrstniki	izkazoval	z	njim,	če	bo	pa	zastonj	trkal		in	
se	okno	ne	bo	odprlo,	bo	pa	zaukal	in	šel	drugam.	

Naj	bo	tako	ali	tako,	ti	ne	hodi	blizu,	če	nočeš	dosti	
za	pijačo	dati,	kajti	tarifa	nocojšnje	noči	je	visoka!

Janez	vé	vse	take	sta-
re	postave,	toda	namenil	
se	je,	da	jim	bo	nocojšnjo	
noč	bob	ukradel,	vsej	so-
seski	 naenkrat,	 da	 jim	
še	to	zagòde,	preden	se	
poroči,	 s	 čimer	 se	 take	
fantovske	 norčije	 jenja-
jo.	Kdor	se	take	reči	loti,	
mora	dobro	vse	premisliti	
in	 pripraviti,	 da	 se	mu	
ne	 podere	 in	 ne	 skazi,	
kakor	se	je	ubogemu	Po-
gnalovemu	Jaku,	ki	ga	je	
bolj	žganje	gnalo	kot	pa	

prešerna	fantovska	hudomušnost	in	se	mu	skazilo	
in	ni	prenesel	...
Janez	dobro	preudari	in	vse	pripravi:	izza	skriva-

lišča	ob	vodi	pregleda	kratko	razdaljo,	ki	ga	loči	od	
cerkve,	skrbneje	stisne	nabito	pištolo,	ki	jo	nosi	s	
seboj	varno	v	cunjo	zavito,	da	bi	je	rosa	ne	zmoči-
la	–	in	se	spusti	preko	travnika	in	je	v	nekaj	dobrih	
skokih	za	cerkvenim	zidom.	Zlekne	se	v	visoko	travo,	
pištolo	položi	zraven	sebe,	odkrije	jo	toliko,	da	bi	
mu	bila	takoj	pri	roki,	ko	bo	treba;	še	Beštja	jo	je	
prinesel	v	vas	od	svojega	dolgega	soldatovanja	in	
je	ostala	fantom	za	najslovesnejše	prilike.
Psi	 lajajo	 na	 vseh	

koncih	po	vasi	v	zname-
nje,	da	je	nocoj	več	va-
so	valcev	 kot	 pa	 druge	
noči;	 tu,	za	cerkvenim	
zi	dom,	 je	 pa	 tišina	 in	
mir,	le	iz	zvonika	se	sliši	
enakomerno	 škripanje	
cerkvene	ure,	ki	vselej	
vzdihne,	kadar	dolgi	ne-
pokoj	zaniha	na	drugo	
stran	–	in	tako	vzdihuje	
dan	 za	 dnem,	 leto	 za	
letom,	 kakor	 omahuje	
nepokoj	...
Tako	 se	 za	 Janeza	

začne	 čakanje:	 ve	 pa,	
da	 dolgo	 ne	 bo	 treba	
čakati.

Lojze Ilija

ANGELSKA NEDELJA
Tako se po stari slovenski navadi imenuje prva nedelja v septembru. Svoje ime je dobila po odloku 

papeža Klemena IX., ki je leta 1667 ukazal, naj bo praznik angelov varuhov na prvo nedeljo v septembru 
(tri leta pozneje ga je papež Klemen X. prenesel na 2. oktober). Začetek septembra je pomenil tudi konec 
najhujšega dela na polju, zato ni nič nenavadnega, da je ponekod ta nedelja povezana z nekaterimi obi-
čaji. Dogajanje na angelsko nedeljo v župniji Cerklje na Gorenjskem je nadvse zanimivo popisal zdomski 
pisatelj Lojze Ilija, ki je po vojski živel in umrl v Venezueli. Glavne podatke za tisti čas (dogaja se tam 
okrog leta 1890) mu je dal ljubljanski stolni prošt in skladatelj dr. Franc Kimovec, ki tudi v knjigi nastopa 
kot Ajdovčev belček iz Glinj, kakor so ga kot otroka klicali zaradi njegovih svetlih las.

Oba Brnika

Spodnji Brnik

Zgornji Brnik
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Prav	ta	čas	so	v	zvo-
niku	na	Spodnjem	Br-
niku	 fantje,	 Janezovi	
mlajši	vrstniki,	že	otve-
zli	 kemblje	 na	močne	
brezove	loke,	velikemu	
zvonu	 so	 sneli	 dolgo	
vrv,	ki	seže	do	dna	zvo-
nika,	 in	pripeli	 kratko,	
s	 katero	 bo	 Smukov	
Jo	žek	 zvonil	 goreče	 in	
z	navdušenjem,	da	bo	
vse	 teklo	od	njega,	 in	
se	bo	veliki	zvon	majal	
od stene do stene. Vse 
je	 pripravljeno	 in	 se	
prestopajo	po	zvoniku,	
skoro	vsak	z	jutranjim	
čikom	 za	 licem,	 ki	 je	

naj	boljši,	in	po	malem	pljujejo	z	visokih	lin	in	samo	
Janezovega	znamenja	čakajo:	kadar	bo	Janez	ustre-
lil,	bodo	pognali	veliki	zvon	in	začeli	pritrkovati	na	
srednjega	in	malega,	da	se	bo	vsa	dežela	zasmejala	
kakor	cigan	belemu	kruhu	–	in	bodo	začeli	nekaj	prej	
kot	 na	Zgornjem	Brniku,	 kjer	 je	 pravo	 žegnanje,	
in	jim	bodo	tako	bob	ukradli	in	bo	burka	v	deželi.	
To	bo	kar	kmalu	po	polnoči,	ker	v	tisti	vasi,	kjer	je	
žegnanje,	tudi	vedo	za	tako	tekmo	in	po	polnoči	kar	
kmalu	udarijo,	da	bi	jih	kdo	ne	prehitel,	kar	bi	bila	
prevelika	sramota	in	znamenje	njihove	zaspanosti.	
Tako	Janez	samo	čaka,	kdaj	se	bodo	Zgornjebrničani	
pripravili	in	bo	pravi	čas	pritisnil	na	petelina:	»bumf«	
...	in	se	bo	začelo.
Spodnjebrničane	 za	 tako	 hudomušnost	 ni	 bilo	

težko	pregovoriti,	 ker,	 če	 sta	dva	Brnika,	 sta	pač	
zato,	da	 je	vedno	ravs	 in	kavs	med	njima;	Janez	
ima	pa	z	Zgornjebrničani	itak	še	druge	račune.	Tudi	
oni	 so	 za	 razne	 praznike,	 kakor	 na	 Štefanji	 dan,	
na	velikonočni	ponedeljek	in	podobne	prilike,	radi	
zahajali	na	goré	in	po	maši	iskali	hiše,	kjer	imajo	
dobro	žganje	in	brhka	dekleta,	da	so	se	zavrteli	in	
vrteli	do	noči	in	še	pozno	v	noč	in	pri	tem	še	koga	
kaj	pretrdo	počesali,	da	je	imel	nazadnje	še	padar	
opravke	z	njim.
Za	take	reči	Janez	nikoli	ni	imel	pravih	talentov,	

ker	je	bil	že	od	doma	drugačnega	kova;	odkar	pa	
je	začel	misliti	na	Hariževo	Micko	 in	sta	 imela	že	
resno	besedo,	pa	so	mu	bili	taki	poljanski	vasovalci	
na	gorah	kar	nevšečni	gostje	in	se	je	namenil,	da	
bo	srboritim	fantinom	za	žegnanje	še	to	zagodel,	da	
jim	bo	bob	ukradel	–	njim	v	jezo	in	deželi	v	veselje.
Prav	dobra	volja	se	ga	loteva,	ko	za	cerkvijo	vznak	

leži	v	travi	in	gleda	zvezdnato	nebo	na	seboj.	Mlinar	
na	oni	strani	travnikov	je	že	ustavil	mlinska	kolesa	
za	ta	teden	in	spustil	vodo	z	rak	na	veliki	šum,	da	v	
prazno	pada	v	tolmun.	Vas	leži	spokojna	v	sanjavi	
mesečini,	le	tu	in	tam	zauka	samoten	vasovalec,	z	
drugega	konca	vasi	se	oglasi	daljno	petje	fantov	in	
pes	zalaja	na	neznanem	dvorišču.
Angelska	nedelja	se	praznuje	že	v	brezskrbnosti	

in	veselju	novine,	mlatiči	so	že	umili	s	sebe	prah	
mlačve,	moški	v	poznih	večerih	pod	šumom	za	mli-

nom,	ženske	pa	po	vežah,	kakor	vedó	in	znajo,	in	
jutri	se	bodo	že	prikazali	pred	cerkvijo	vsi	praznični	
in	nedeljski,	kot	da	so	drug	drugemu	svatje.	Najhujše	
skrbi	za	to	leto	so	prestane,	žito	je	srečno	v	kaščah,	
sv.	Hieronim	ga	je	obvaroval	toče,	tudi	poletne	plohe	
ga	niso	prehudo	poležale.	Na	polju	 je	 le	še	oves,	
krompir,	prosó	in	surovina;	ker	so	zdaj	tudi	dnevi	že	
krotkejši,	ti	pridelki	niso	več	v	taki	nevarnosti.	Letina	
je	že	pokazala	svoj	blagoslov,	v	gornjebrniških	bobih	
je	že	nova	pšenica,	žegnanje	na	Zgornjem	Brniku	
se	že	praznuje	sproščeno	in	veselo.
Pa	Janezu,	ko	tako	leži	vznak	v	travi	za	cerkvijo	

in	opazuje	zvezdnato	nebo	nad	seboj	in	mimogrede	
sliši	šum	vode	od	mlina,	kmalu	uidejo	misli	od	žita,	
krompirja	 in	ovsa	na	goré,	k	dekletu,	ki	bo	še	to	
jesen	njegova	žena	in	življenje	njegovega	doma,	če	
je	božja	volja	tako.	Jutri	bo	prišla	na	rázgled,	da	se	
pokaže	njegovi	materi,	ki	je	še	ne	poznajo.	Bog	daj	
in	sveta	Pomagalka,	da	bi	se	spogledali	tako,	kakor	
priletna	mati	in	njena	odraščena	hči	in	da	bi	ostala	
zastopnost	in	žegen	božji	v	hiši!	Lepo	življenje	bodo	
pravzaprav	lahko	imeli	in	nič	hudega	jim	ne	bo	pod	
skupno	streho;	pri	hiši	je	toliko	polja,	da	se	pridela	
kruha	za	silo,	še	enkrat	toliko	ali	pa	še	več	ga	pa	
on	zasluži	na	trinožnem	stolu	od	adventa	do	posta.	
Črnega	kruha	in	ocvirkov	na	žgancih	jim	ne	bo	treba	
stradati	da	bi	se	le	radi	pri	skupni	mizi	zbirali	in	bi	ne	
bilo	molka	med	njimi,	kot	je	tu	ali	tam,	kjer	si	ljudje	
sami	sebi	pekel	naredé	in	so	drug	drugemu	hudič	...	
Zato	bosta	obe	takoj	popoldne	odšli	na	božjo	pot	na	
Sv.	Višarje,	da	izprosita	žegna	božjega	za	domače,	
pa	še	za	otroke,	če	jih	bo	Bog	dal.	Naj	jih	le	dá	–	Ja-
nez	čuti	v	sebi	moč,	da	bi	se	za	svoj	mali	dom	in	za	
vse	svoje	spoprijel	z	vsem	svetom;	delal	bo,	kakor	
da	je	vprežen,	saj	se	vse	v	življenje	šteje.	Najprej	
bo	delal	šest	dni	pri	Milharju,	da	plača	vožnjo,	tri	
dni	za	mater,	tri	dni	za	ženo	–	en	dan	vožnje	en	dan	
dela	–	ali	v	travnik	ali	mlatit	ali	kakor	bo	pač	Milhar	
razvrstil	svoje	romarje,	da	mu	bodo	z	delom	vožnjo	
plačali;	pa	še	več	bi	delal,	šestdeset	dni	ali	pa	šest	
sto	dni.	»Za	dragi	dom,	za	vero	–	ne	glej	nikdar	na	
mero!«	je	bral	v	nekih	Mohorjevih	bukvah.
Tedaj	 nekaj	 zaropota	

v	 zvoniku,	 kolesje	 ure	 se	
sproži,	kot	da	se	je	težek	
voz	 spustil	 na	 dolgo	 pot.	
Kladivo	ob	velikem	zvonu	
zastoka	 in	 začne	nabijati,	
da	 odmeva	 daleč	 v	 tiho	
poletno	 noč.	 Janez	 šte-
je	–	seveda,	ne	more	biti	
drugače:	polnoči	je.	Obrne	
se	v	 travi,	da	 leži	bolj	na	
preži,	pištolo	potegne	čisto	
k	sebi.	Kar	nekoliko	tesno	
mu	je,	ko	se	zavé,	kako	je	
danes	sam	samcat	pri	taki-
le	hudomušnosti;	nekdaj	je	
bila	tudi	njegova	druščina	
številnejša.	S	Francetovim	
Petrom	 sta	 bila	 pri	 vseh	
takih	 in	 podobnih	 norči-

Zalog

Lahovče
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jah	 skupaj,	 dokler	 ni	
oni	 odšel	 v	 Ameriko	
in	 se	 ni	 več	 oglasil;	
mnogi	 so	 začeli	 ho-
diti	 “na	 barabo”,	 de-
lali	 so	pri	 pokladanju	
želez	niških	 tirov	 tam	
nekje	 za	Sa	vo	 ali	 pa	
so	 zidali	 tovarne	 po	
mestih,	 sprva	 zato,	
da	 bi	 doma	 popravili	
svinjake,	hlev	ali	stre-
ho	 na	 hiši,	 nazadnje	
so	 pa	 postali	 stalni	
delavci	in	so	na	tiste,	
ki	 so	 ostali	 na	 polju	
in	 pri	 poljskem	delu,	
pozabili.
Iz	misli	ga	predra-

mi	 govorjenje	 na	 oni	 strani	 cerkve.	Napne	 oči	 in	
ušesa,	odvije	pištolo	iz	rute	–	ta	starinska,	Beštjeva	
pištola,	saj	je	tako	velika	in	težka,	kakor	svinjska	
gnjat	–	in	čaka.	Oni	na	oni	strani	so	v	veselem	raz-
govoru	in	smehu	odprli	cerkev	in	prvi	že	štorkljajo	
po	lesenih	stopnicah	v	zvonik.
Janez	položi	prst	na	petelina	in	čaka,	da	zadnji	

zaloputnejo	 težka	cerkvena	vrata	za	seboj	 in	od-
štorkljajo	v	zvonik;	tedaj	pritisne	–	pištola	zagrmi,	
kot	da	se	je	svet	podrl.	Janez	skoči	pokonci	 in	 jo	
ubere	po	travniku	nazaj,	v	diru	preskoči	potok	pod	
mlinom	in	teče	naprej	preko	praznih	njih,	z	zvonika	
na	Spodnjem	Brniku	pa	se	že	oglasi	poskočna	pesem	
veselega	pritrkovanje:

»Bob imamo, bob imamo,
pa ga noben’mu ne damo.«
In	drobé	in	gostolé	v	mesečno	poletno	noč,	kot	

da	hočejo	vseh	deželi	brž	brž	razglasiti,	da	so	bob	
ukradli.
Na	Zgornjem	Brniku	 so	medtem	prvi	 šele	 pri-

štorkljali	v	zvonik.	Tam	zaslišijo	veselo	pritrkovanje	
s	Spodnjega	Brnika,	pogledajo	skozi	line	in	vidijo	v	
mesečini	Janeza	teči	preko	njiv	in	brž	vedo,	kaj	naj	
vse	to	pomeni.	Drug	drugemu	vpijejo:
»Vidiš	ga,	hudiča,	tistile	hudič	je	streljal!«
Toda	vse	to	nič	ne	izdá:	na	Spodnjem	Brniku	pritr-

kava	angelski	nedelji,	kot	da	je	tam	žegnanje	in	bob.
»Bob imamo, bob imamo,
pa ga noben’mu ne damo,«
gre	iz	njihovega	zvonika	po	vsej	deželi.	V	zvoniku	

na	Zgornjem	Brniku	pa	še	zvonov	nimajo	pripravlje-
nih.	Dobro	vedó,	da	je	za	letos	bob	zapravljen	in	da	
vsaj	dve	soseski	to	že	vesta.	Jezni	sami	nase	in	na	
ves	svet,	da	se	jim	je	moralo	kaj	takega	primeriti,	
otvezejo	kemblje	in	z	zamudo	se	tudi	z	njihovega	
zvonika	oglasi	drobna	pesem,	ki	pa	ne	poje	več	o	
bobu,	 ki	 je	 že	 zgubljen,	 temveč	 vrne	 Brničanom	
njihovo	baharijo:

»Zgornja Brna, Spodnja Brna,
pod Repovlje Lakota,«

kar	vse	lepo	po	domače	pove,	kako	se	te	vasi	vrsté	
na	polju,	zraven	pa	še,	da	so	“Vopovlje”	v	takemle	
nagajivem	jeziku	”Repovlje”,	zakaj	Vopovci	menda	
veliko	repe	sejejo	–	in	tudi	pojedó,	ker	se	te	vere	
držé,	da	repa	devetim	padarjem	fige	molí.
In	zdražijo	sv.	Florijana	v	Lahovčah,	vedno	bud-

nega	patrona	požarne	brambe	–	za	živih	dni	je	bil	pa	
še	nekaj	soldata	ali	kaj	–	in	mu	seveda	ni	všeč,	da	
njegovo	lepo	prestolnico	“Lakota”	imenujejo.	Zato	
brž	vrne	nazaj	bahačem	obeh	Brnikov,	kakor	da	bi	
orehe	mešal	po	golidi.

»Gruntar’ca, bajtar’ca
dreke vkup tolčeta.«
Tako	se	prebuja	angelska	nedelja.	Čim	dalje	svet-

lejša	je,	tem	glasnejša	je.	Dan	za	Šenturšo	goro	se	
neslišno	odpira,	zvezde	bledé,	rosa	postaja	ostrejša,	
noč	odhaja.	Pritrkovanje	na	vseh	straneh	narašča	in	
ga	je	čim	dalje	več	kakor	žgolenja	tičev	po	mejah.	
Zdaj	 se	 tudi	 v	Zalogu	prebudi	 stari	 sv.	Matija,	 ki	
ima	imeniten	zvon	v	svojem	zvoniku,	enega	izmed	
treh	 najstarejših	 v	 naših	 deželah.	 Glas	 njegovih	
zvonov	gre	 z	burjo	najbolje	po	deželi.	 In	 je	 stari	
očanec	nejevoljen,	da	mladiči	po	okoliških	zvonikih	
navsezgodaj	tako	reč	doprinašajo	zaradi	piškavega	
brniškega	boba,	in	jim	počasi	in	preudarno	oponaša:

»Ponev lizal,
v pooonev zijal.«
Kadar	se	zaziblje	od	ene	strani	zvonik	na	drugo	

stran,	je	»...	pooonev«	in	srednji	in	mali	malo	po-
drobita	vmes	in	je	»...	lizal«	in	je	»...	zijal«.
Sv.	Martin	v	Šmartinu,	ki	je	bil	za	živih	dni	celo	

nekaj	 višjega	 pri	 vojakih	 in	 bi	 potemtakem	 smel	
nekoliko	potegniti,	si	tudi	pomane	oči	ko	mu	okoliški	
poredneži	ne	dajo	miru;	vzdigne	se	in	jim	poropotá	
nazaj	na	svoje	majhne	zvone	prav	po	vojaško	trdó:

»Strgan mežnar
s trtam’ zvezan.«
Tudi	sv.	Magdalena	na	Pšati,	ki	se	je	stisnila	prav	

v	kot	pod	goré	in	je	odprta	samo	gorkim	vetrovom	z	
juga,	se	spomni,	da	je	danes	angelska	nedelja,	in	se	
tudi	ona	pridruži	že	močnemu	zboru	kar	s	svojo	vsak-
danjo	pesmijo,	ki	jo	pripisujejo	njenim	zvonovom:

»Pet angelčkov, pet pušeljčkov –
le v jam’co z njim, pa prst za njim.«
Tako	gre	angelska	nedelja	od	soseske	do	sose-

ske,	 povsod	 jo	 pozdravljajo	 z	 zvonovi	 in	 zvonovi	
jo	 spremijo	 naprej.	 Otroci	 še	 spé	 na	 svojih	 leži-

Pšata
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ščih,	 največ	 pa	 kar	
za	peč	jo,	 in	 jih	no-
beno	pritrkavanje	ne	
prebudi;	prebudé	se	
pa	njihovi	očetje	 in	
matere	v	zakonskih	
posteljah,	 ker	 tudi	
to	 spada	 k	 dolžno-
stim	svetega	zakon-
skega	 stanú:	 vsak	
dan	 slišati	 domači	
zvon,	 kadar	 odpira	
novi	 dan,	 naj	 bo	 v	
petek	ali	 svetek,	 in	
skupno	zmoliti	prvo	
angelovo	 češčenje.	
In	 se	 prebujajo	 od	
poskočnega	pritrko-
vanja	in	od	svetlobe	
novega	 dne,	 ki	 se	

nežno	vzpenja	na	zastrta	okna.	Ta	ali	oni	moški,	ki	
je	slišal,	kako	se	je	pritrkovanje	začelo,	je	prebudil	
ženo	zraven	sebe	in	ji	dejal:
»Ti,	slišiš,	naši	so	jim	bob	ukradli!	To	bo	še	reč	

pred	cerkvijo!«	In	odmolita	angelovo	češčenje	in	še	
dostavita	 očenaš	»na	 čast	 angelcem	varuhom,	 ki	
danes	njihov	god	in	spomin	obhajamo«	in	še	očenaš	
»za	srečen	dan	in	srečno	zadnjo	uro.«
Slednjič	se	prebudé	tudi	častitljivi	zvonovi	v	Cerk-

ljah,	ki	se	jim	nič	ne	mudi,	saj	so	pri	fari	–	kdo	jih	
bo	sodil?	Zvesto	stražo	strežejo	svoji	patroni	Materi	
Božji	Vnebovzeti	v	njeni	katedrali,	pa	se	tudi	z	ljudmi	
znajo	prav	po	domače	pomeniti	in,	če	je	že	taka	reč	
zaradi	brniškega	boba,	tudi	oni	po	svoje	podrobe	o	
južini	na	tak	dan:

»Štrukelj, knedelj,
štrukelj, knedelj.«
Pridruži	se	jim	véliki	zvon,	ki	je	močno	zoper	hudo	

uro	žegnan	 in	 ima	glas	kakor	vojvoda	na	bojnem	
polju,	kakor	gruntar	na	ozarah	svoje	njive,	in	se	jim	

pridruži	in	mogočno	potrjuje:
»Bob, bob, bob ...«
in	pod	njegovim	vodstvom	je	pesem	popolna	in	

poje	o	južini	tega	imenitnega	dne:
»Štrukelj, knedelj, bob,
štrukelj, knedelj, bob ...«
In		»booob,	booob	...«	zateguje	veliki	zvon,	ko	

se	maje	od	line	do	line.
In	ni	mogoče	drugače	–	tudi	Sv.	Lenarta,	ubogega	

kajžarja	visoko	gori	pod	planinami,	spravijo	pokon-
ci	–	pravzaprav:	vzdigne	ga	sonce,	ki	pokuka	izza	
Sv.	Primoža,	in	je	v	zadregi,	ko	je	na	polju	že	tako	
drobljenje	poljanskih	bahačev,	v	njegovem	zvoniku	
pa	še	vse	tiho.	In	na	hitro	zatoži,	kdo	je	vsega	tega	
klepeta	po	polju	kriv:

»Smukov durgeljc,
Kraljev bongeljc,«
pa	brž	utihne.	Kaj	pa	tudi	hoče	–	ubogi	Sv.	Lenart	

za	Šenturšo	goro:	če	bi	kaj	več	rekel,	bi	bil	še	tepen.
Angelska	nedelja	je	torej	v	deželi,	Vsa	sončna	vsa	

umita,	vsa	praznična,	ena	sama	luč	zgodnjega	sonca	
in	biserov	rosnih	kapljic,	ki	se	lesketajo		vseh	mejá,	
z	vsakega	drevesa,	z	vsake	bilke	na	polju.

Sv. Lenart
Cerklje

Poseben	praznik	angelov	varuhov	je	nastal	najprej	
v	Španiji	v	15.	stoletju.	Od	tam	se	je	razširil	najprej	v	
Francijo,	deloma	pa	tudi	v	druge	kraje.	Ker	liturgične	
knjige,	ki	jih	je	izdal	papež	Pij	V.	(umrl	1572),	niso	
vsebovale	 nobenega	 posebnega	 praznika	 angelov	
varuhov,	je	Gregor	XIII.	l.	1582	ta	praznik	posebej	
dovolil	škofiji	Valencia	kot	praznik	z	lastnimi	duhov-
nimi	dnevnicami.	Pavel	V.	je	l.	1608	dovolil	za	vso	
Cerkev	rimskega	obreda	obhajanje	praznika	angelov	
varuhov	na	prvi	prosti	dan	po	sv.	Mihaelu,	torej	na	2.	
oktober.	Na	prošnjo	poznejšega	cesarja	Ferdinanda	

II.	 je	 isti	papež	ukazal	obhajanje	praznika	za	vse	
dežele	tedanjega	rimsko-nemškega	cesarstva,	to-
rej	tudi	za	slovenske	dežele;	Klemen	IX.	pa	je	leta	
1667	 določil,	 naj	 bo	 praznik	 angelov	 varuhov	 na	
prvo	nedeljo	v	septembru	in	naj	se	obhaja	z	osmi-
no.	Klemen	X.	je	leta	1670	praznik	angelov	varuhov	
ukazal	za	vso	Cerkev	in	ga	nastavil	na	2.	oktober.	V	
naših	krajih,	pa	tudi	drugod	v	avstrijskih	deželah,	so	
tudi	še	po	odloku	Klemena	X.	god	angelov	varuhov	
praznovali	na	prvo	nedeljo	v	septembru.	Zdaj	ja	god	
angelov	varuhov	v	vsej	zahodni	Cerkvi	2.	oktobra.

Anton Strle

OD 2. OKTOBRA DO ANGELSKE NEDELJE IN NAZAJ

Splošni:	Da	bi	umsko	prizadeti	prejemali	ljubezen	in	pomoč,	ki	jo	potrebujejo	za	dostojno	življenje.
Misijonski:	Da	bi	se	kristjani	po	navdihu	Svetega	Duha	vključili	v	služenje	revnim	in	trpečim.
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Beth-ha-kneseth, sinagoga, shodnica,	beseda,	ki	
navadno	označuje	zbor	mož,	je	bila	verska	ustanova	
prvenstvene	 važnosti.	 Videli	 smo	 že,	 da	 je	 igrala	
pomembno	vlogo	v	upravnem	in	sodnem	življenju	
Judov	 in	 tudi	 pri	 njihovi	 vzgoji.	 Imela	 pa	 je	 tudi	
drugotne	vloge:	shodnica	je	nadzorovala	materialno	
življenje,	 imenovala	 krajevne	 sodnike,	 skrbela	 za	
izobrazbo	otrok	in	je	celo	pomenila	majhno	ljudsko	
univerzo.	Predvsem	pa	je	bila	beth-ha-tefilà,	“hiša	
molitve”,	kjer	so	se	zbirali,	da	bi	poslušali	govoriti	
Boga	preko	Postave.
Kako	je	prišlo	do	nje?	Po	vsej	verjetnosti	je	bila	

ta	ustanova	rojena	v	Babiloniji	v	času	izgnanstva,	da	
bi	nadomestila	tempeljsko	službo.	Po	povratku	naj	
bi	jo	Ezra	uvedel	v	Palestini.	Nekateri	mislijo,	da	sta	
jo	ustanovila	Ezra	in	Nehemija,	da	bi	utrdila	svojo	
oblast.	 Nekateri	 rabini	 –	 pa	 tudi	 nekateri	 novejši	
znanstveniki	–	jo	postavljajo	celo	v	bolj	zgodnji	čas	in	
sicer	pred	Nebukadnezarjevim	razrušenjem	templja,	
v	čas	Jošijeve	reforme,	ali	pa	v	čas	Jozafatovega	
poslanstva	laikov	in	levitov	(prim.	2	Krn	17,7-8),	ki	
so	šli	učit	Postavo	v	vsa	judovska	mesta.	Vsekakor	
papirusni	dokumenti	dokazujejo,	da	so	bile	shodnice	
v	Egiptu	že	v	3.	stoletju	pred	Kr.,	Jožef	Flavij	pa	v	
Judovski vojski 7,3	pravi,	da	je	bila	ena	v	Antiohiji	
že	za	časa	naslednikov	Antioha	Epifana.	Ko	je	Jezus	
vstopil	v	shodnico	v	Kafarnaumu,	da	bi	se	udeležil	
molitve	in	tradicionalnega	branja,	so	tako	v	Palestini	
kot	v	vsej	diaspori	po	vsej	verjenosti	poznali	že	več	
stoletij	to	ustanovo,	ki	do	današnjih	dni	daje	judov-
stvu	poseben	pečat.
Vsaka	vas	je	imela	svojo,	vsako	mesto	jih	je	imelo	

več.	Vsak	Jud	je	imel	pravico,	da	jo	je	ustanovil	ali	da	

je	vanjo	spremenil	svoje	bivališče.	Poklicne	skupine	
so	imele	svoje,	tako	kot	so	v	srednjem	veku	cehi	
imeli	svoje	cerkve	ali	kapele.	Judje	iz	diaspore	so	si	
naredili	svoje	v	Jeruzalemu;	tam	se	se	zbirali,	kadar	
so	prišli	na	romanje.	Apostolska	dela	nam	omenjajo	
nekatere:	 »shodnica	 osvobojencev	 in	 Cirencev	 in	
Aleksandríncev,	in	nekateri	iz	Kilikije	in	Azije«	(Apd	
6,9).	 Lahko	 pomislimo	 na	 cerkve,	 ki	 so	 jih	 tujci	
zgradili	v	Rimu,	na	primer	“San	Luigi	dei	Francesi”	
ali	“San	Giacomo	dei	Spagnoli”.	Trdijo,	da	je	bilo	v	
Jeruzalemu	med	400	in	500	shodnic:	po	več	v	vsaki	
ulici!	Tako	 je	 tudi	v	 islamu	število	mošej	pogosto	
nesorazmerno	s	številom	prebivalcev.

Sinagoga	je	pomenila	oboje,	skupnost	in	zgrad-
bo,	kjer	so	se	zbirali;	kot	Cerkev,	Ecclésia, pomeni 
skupnost	 ali	 pa	 verski	 spomenik.	 Kolikor	 je	 bilo	
mogoče,	je	bila	vedno	na	kraju,	višjem	od	naselja,	
saj	 so	 rabini	 pravili:	 »Nihče	 ne	 sme	 bivati	 više.«	
Istočasno	so	se	trudili,	da	bi	bila	v	bližini	žive	vode	
zaradi	 lažjega	 obrednega	 umivanja.	 Apostolska	
dela	nam	navajajo	besede	svetega	Pavla	v	Filipih	
v	Makedoniji:	»Na	sobotni	dan	smo	šli	skozi	mest-
na	 vrata	 k	 reki,	 ker	 smo	 domnevali,	 da	 je	 tam	

SVETA ZGODOVINA

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
tretji del
LJUDSTVO IN NJEGOV BOG

ii. poglavje
BOŽJA BIVALIŠČA

S H O D N I C A ,  K I  N I  T E M P E L J
Razvaline shodnice v Kafarnaumu

Notranjost bogate shodnice

Henri Daniel-Rops
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prostor	za	molitev«	(16,13).	Arhitektura	shodnice	
je	preprosta	in	se	prilagaja	slogu	dežele.	V	bistvu	
gre	za	pravokotno	dvorano,	ki	so	jo	stebri	delili	v	
tri	ladje,	na	katerih	je	zunaj	slonel	balkon,	ki	je	bil	
brez	 dvoma	 rezerviran	 za	 ženske.	 Iz	 preddverja	
vzdolž	vsega	pročelja	so	vanjo	vodila	trojna	vrata.	
Najbolj	imenitne	–	na	primer	kafarnaumska,	katere	
razvaline	so	odkrili	in	je	iz	časa	kakih	dvesto	let	po	
Jezusu	–	so	imele	ob	strani	stebriščno	dvorišče,	sredi	
katerega	je	v	vodometu	izvirala	voda	za	umivanja.	
Na	zunanji	zid	so	se	naslanjale	majhne	sobe,	ki	so	
služile	kot	šolski	razredi	ali	prenočišča	za	romarje.	
Okraski,	naslikani	na	mavec	ali	na	omet,	so	bili	tudi	
zelo	preprosti:	palme,	peterokrake	ali	šesterokrake	
zvezde,	sedmeroramni	svečnik.	V	Jezusovem	času	so	
še	spoštovali	prepoved	prikazovati	v	mozaiku	živali	
in	ljudi,	ki	je	pa	pozneje	šla	v	pozabo.
Shodnica	ni	bila	kraj	verskih	obredov,	zato	nima	

oltarja,	kot	ga	pozneje	ne	bo	imela	mošeja.	V	neke	
vrste	majhni	kapelici,	ki	jo	je	zapirala	zavesa,	je	bila	
sveta	omara,	tebah,	katero	so	poimenovali	aron,	ki	
je	staro	svetopisemsko	ime	za	skrinjo.	Tam	so	čuvali	
dragocene	zvitke	Svetega	pisma,	Tore	in	Sefarim,	
zavite	v	laneno	platno	in	shranjene	v	kožnih	omotih.	
Ob	strani	so	bile	shranjene	trobente	in	rogovi,	ki	so	

naznanjali	nove	mesece	in	praznike.	Pred	skrinjo	so	
neneho	gorele	luči.	Oder	ali	stol	sta	služila	bralcu,	
ki	je	razlagal	sveto	besedilo	z	obrazom,	obrnjenim	
proti	Jeruzalemu.	Za	pomočnike	so	bile	klopi	ali	stoli;	
za	tiste	v	prvi	vrsti	so	se	najbolj	potegovali	in	Jezus	
se	je	norčeval	iz	domišljavih	farizejev:	»Radi	imajo	
častno	mesto	na	gostijah,	prve	sedeže	v	shodnicah,	
(Mt	23,6).	Prihajali	so	zgodaj,	da	so	jih	zasedli	 in	
primerilo	 se	 je	 celo,	 da	 so	 podkupili	 hazzana,	 da	
jim	jih	je	prihranil.	Pred	shodom	so	poškropili	tla	z	
metino	vodo,	da	bi	očistili	zrak.
Zbiranja	 in	 delovanje	 stranskih	 prostorov	 je	

nad	zorovala	maloštevilna	 uprava,	 ki	 je	 bila	 čisto	
demokratična.	 Svet	 desetih	 starešin,	 po	 tradiciji	
imenovanih	“ustanovitelji”,	je	določil	redno	enega,	
včasih	pa	celo	tri	“načelnike	shodnice”	(prim.	Apd	
13,15).	V	vsakem	primeru	pa	je	eden	bil	predsednik,	
načelnik	v	najboljšem	pomenu	besede,	kot	je	to	bil	
Jair	v	Kafarnaumu.	Ta	sistem	je	posvojila	tudi	prva	
Cerkev.	Predsednik	in	svet	sta	odločala	o	sprejemu	
prozelitov,	 upravljala	 finance	 skupnosti,	 imeno-
vala	 krajevne	 sodnike	 in	 učitelje	 v	 šolah,	 urejala	
probleme,	ki	so	nastajali	med	člani.	Ob	njih	bil	je	
hazzan,	“sluga	za	vse”:	služabnik,	zakristan,	čuvaj	
in	 varuh,	 izvrševa-
lec	 odločitev,	 pa	 še	
pomožni	 učitelj,	 če	
ni	 bilo	 pravega.	 Ta	
človek	 je	 bil	 nena-
domestljiv,	 saj	 so	
ga	imeli	za	osebnost	
v	 skupnosti.	 Boga-
te	 shodnice	so	 ime-
le	 njemu	podrejene	
usluž	bence,	učitelje,	
zbiralce	 prispevkov,	
trobentače.	 Redno	
pa	 so	 te	 dolžnosti	
o	pra	vljali	sami	člani	
skupnosti,	kot	so	to	
delali	tisti,	ki	oprav-
ljajo	verske	naloge.

Shodnica v Jeruzalemu

Tebah
ali aron

Jezus	se	je	v	môči	Duha	vrnil	v	Galilejo	in	glas	o	
njem	se	je	razširil	po	vsej	okolici.	Učil	je	po	njihovih	
shodnicah	in	vsi	so	ga	slavili.
Prišel	je	v	Nazaret,	kjer	je	odraščal.	V	soboto	je	

po	svoji	navadi	šel	v	shodnico.	Vstal	je,	da	bi	bral,	
in	podali	so	mu	zvitek	preroka	Izaija.	Odvil	je	zvitek	
in	našel	mesto,	kjer	je	bilo	zapisano:

Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, 
da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da 
oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim 
zatirane na prostost,	da oznanim leto, ki je ljubo 
Gospodu.
Nato	je	zvitek	zvil,	ga	vrnil	služabniku	in	sédel.	

Oči	vseh	v	shodnici	so	bile	uprte	vanj.	In	začel	jim	je	
govoriti:	»Danes	se	je	to	Pismo	izpolnilo,	kakor	ste	
slišali.«	Vsi	so	zanj	pričevali,	čudili	so	se	besedam	
milosti,	ki	so	prihajale	iz	njegovih	ust,	in	govorili:	

»Ali	ni	to	Jožefov	sin?«	On	pa	jim	je	rekel:	»Seveda	
mi	boste	povedali	ta	pregovor:	›Zdravnik,	ozdravi	
sebe.‹	Kar	smo	slišali,	da	se	je	zgodilo	v	Kafarnáu-
mu,	stôri	tudi	tukaj	v	domačem	kraju.«	In	rekel	je:	
»Resnično,	povem	vam:	Nobenega	preroka	ne	sprej-
mejo	v	domačem	kraju.	Resnico	vam	govorim:	Veliko	
vdov	je	bilo	v	Izraelu	v	Elijevih	dneh,	ko	se	je	nebo	
zaprlo	za	tri	leta	in	šest	mesecev	in	je	nastala	huda	
lakota	v	vsej	deželi,	toda	Elija	ni	bil	poslan	k	nobeni	
izmed	njih	razen	k	vdovi	v	Sarepto	na	Sidónskem.	
Tudi	veliko	gobavih	je	bilo	v	Izraelu	v	času	preroka	
Elizeja,	pa	ni	bil	izmed	njih	očiščen	nobeden	razen	
Sirca	Naamána.«	Ko	so	to	slišali,	so	vsi	v	shodnici	
pobesneli.	Vstali	so,	ga	vrgli	iz	mesta	in	odvedli	na	
previs	hriba,	na	katerem	 je	bilo	 sezidano	njihovo	
mesto,	da	bi	ga	pahnili	v	prepad.	On	pa	je	šel	sredi	
med	njimi	in	je	hodil	dalje.

LUKA 4,16-30
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➧

SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

XV.
ODREŠENJE

KOT OSVOBODITEV OD STRAHU
So	strahovi,	ki	nas	spremljajo	vse	življenje.	Vodijo	

nas	k	dogajanjem,	s	katerimi	se	moramo	soočiti.	
Povezani	so	z	našo	človeško	končnostjo.	So	pa	tudi	
strahovi,	ki	nas	uklepajo,	ki	nas	držijo	kakor	zaprte	v	
ječi.	Psihiatrija	jim	pravi	nevrotično	strahovi.	Obstaja	
veliko	nevrotičnih	motenj,	ki	krnijo	naše	življenje.	
Vendar	pa	se	je	v	zadnjih	letih	število	motenj	zaradi	
strahu	znatno	zvišalo.	»Najčešča	nevrotična	motnja	
danes	 je	nevrotični	 strah,«	ugotavlja	psihologinja	
Verena	Günther.	Človeka	se	loteva	nevrotični	strah.	
»Tisti,	ki	trpi	zaradi	strahu,	je	napet,	nemiren,	sko-
rajda	 paničen;	 njegova	 pozornost	 in	 bistrost	 sta	
povečani,	hkrati	pa	je	njegovo	zaznavanje	zoženo	
in	preudarnost	zmanjšana.«
Strahovi,	ki	človeka	uklepajo,	se	 imenujejo	fo-

bije,	tako	na	primer	“agorafobija”,	bolezenski	strah	
pred	prečkanjem	velikih	trgov.	Strah	nas	je	širokih,	
odprtih	prostorov.	Mislimo,	da	tega	ne	bomo	zmog-
li	in	da	bomo	spotoma	padli.	Drugi	se	bojijo	ozkih	
prostorov.	V	cerkvi	morajo	na	primer	vedno	sesti	
v	 zanjo	 klop.	 Sicer	 se	 jih	 poloti	 strah,	 da	 jim	bo	
postalo	slabo	in	bodo	ujetniki	množice.	Mnogi	štu-
dentje	poznajo	fobijo	pred	izpiti.	Bojijo	se,	da	bodo	

na	izpitu	padli.	Često	jih	ta	strah	hromi	in	jih	ovira	
pri	prizadevnem	učenju.	Ali	pa:	kadar	se	naučijo,	se	
pokaže	strah	pri	izpitu	kot	notranja	blokada,	ki	ovira	
jasno	razmišljanje.
Napade	strahu	ali	panike	doživljajo	mnogi.	Več-

krat	ne	vedo,	zakaj	se	jim	ti	panični	napadi	sploh	
dogajajo.	Večkrat	tudi	ni	nobenega	zunanjega	povo-
da.	Očitno	je	izvor	takšnih	napadov	strahu	v	posa-
mezniku.	Često	je	to	strah	pred	izgubo	nadzora	nad	
seboj,	pa	tudi	strah,	da	bi	postali	nemočni	in	da	ne	
bi	mogli	obvladati	položaja.	In	položaji,	v	katerih	je	
občutek	poameznikove	vrednosti	ogrožen,	sprožajo	
strahove.	Vsekakor	so	napadi	panike	nepredvidljivi.	
Zato	 so	 za	 tolike	 ljudi	 tako	 grozljivi.	 “Strah	 pred	
strahom,	bojazen,	da	bi	 lahko	panika	nastopila	 v	
trenutku,	 lahko	 nedolžen	 strah	 privede	 tudi	 do	
paničnega	 napada.	 V	 psihologiji	 razlikujemo	med	
stanjem	strahu,	ki	ga	ustvarja	kak	grozeč	položaj,	
torej	med	prestrašenostjo	kot	držo,	ki	je	od	človeka	
do	človeka	različna,	in	strahom	iz	ozadja.	Strah	iz	
ozadja	je	stalen	mučen	občutek	teže	oziroma	strahu,	
ki	je	običajno	povezan	z	nezadovovoljstvom	glede	
življenjskega	stanja	prizadetega«	(Günther,	86).

—               —               —

Takšni	strahovi	so	kot	nekak	zapor.	Hrepenimo,	da	bi	bili	teh	strahov	osvobojeni.	Iščemo	nekoga,	ki	
bi	nas	rešil	vezi	strahu.	Hrepenimo	po	odrešenju	od	našega	strahu.	V	“Benedictusu”,	Zaharijevi	hvalni-
ci,	opisuje	Luka	skrivnost	našega	odrešenja	po	Jezusu	Kristusu	kot	osvoboditev	od	strahu:	»Prisege,	s	
katero	je	prisegel	našemu	očetu	Abrahamu,	da	nas	bo	rešil	iz	rok	sovražnikov	in	nam	dal,	da	mu	bomo	
brez	 strahu	 služili	 v	 svetosti	 in	 pravičnosti	
pred	 njegovim	 obličjem	 vse	 svoje	 dni«	 (Lk	
1,74-75).	 V	 grščini	 je	 tu	 uporabljen	 pojem	
“aphobos”.	 Pomeni	 pomanjkanje	 strahu.	 V	
Jezusu	Kristusu	nam	je	Bog	podaril	osvoboditev	
od	strahu.	Osvoboditev	od	strahu	je	povezana	
z	osvoboditvijo	iz	rok	sovražnikov.	Končno	so	
sovražniki	naše	duše	tisti,	ki	nam	povzročajo	
strah.	 Sovražniki	 duše,	 to	 so	 naši	 izkrivljeni	
življenjski	vzorci,	naši	kompleksi,	naše	slabosti	
in	napake.	Ali	–	v	jeziku	Svetega	pisma	–	to	so	
demoni,	ki	nam	ne	pustijo	postati	tisto,	za	kar	
nas	 je	Bog	naredil.	 Psihologija	poimenuje	 te	
sovražnike	duše	z	drugimi	pojmi:	to	so	napačne	
razlage	resničnosti,	izkrivljeni	miselni	vzorci,	ki	
zaznavajo	 resničnost	 enostransko	 in	 vidijo	 v	
njej	samo	tisto,	kar	človeka	navdaja	s	strahom.

Kako nas je Jezus osvobodil teh sovražnikov duše, teh uničevalnih miselnih vzorcev in načinov razla-
ganja naše stvarnosti? Kako naj razumemo in doživimo to osvoboditev od svojega strahu? V navedenem 
verzu iz Zaharijeve hvalnice, v skrivnosti odrešenja, kakor ga razume Luka, je zame nekaj bistvenega. Že 
Grk Luka je doživljal strah kot nekaj mučnega, kot to, kar omejuje svobodnega in pokončnega človeka v 
njegovem bivanju. Zato zanj odrešenje ni toliko v odpuščanju grehov, temveč predvsem v osvoboditvi od 
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strahu in v zmagi nad njim. To je razumel filozof religije Eugen Biser, ko je krščanstvo imenoval “religijo 
zmage nad strahom”. Jezusovo bistvo prihaja do takega izraza zato, ker ljudem stvarno odjemlje njihov 
strah. Sporoča jim: ni se vam treba bati lastne krivičnosti in notranjih sovražnikov, ki vam od znotraj pri-
šepetavajo, kako slabi ste in da ne boste zmogli gospodovati svojemu življenju. Jezus osvobaja ljudi od 
moči demonov. Vzravnava iz strahu ukrivljeno ženo in ji kaže njeno prvotno lepoto in dostojanstvo, tako 
da gre odslej skozi življenje pokončno in hvali Boga za to, da jo je tako čudovito ustvaril (Lk 13,10-17). 
Jezus vzravnava od strahu upognjene ljudi in jim kaže prvotni sijaj, v katerem žari njihova duša. On jim 
odpira oči, da bi resničnost pravilno spoznali in se osvobodili predstav svojega strahu pred stvarnostjo tega 
sveta. S svojim delovanjem pojasnjuje: strah nastaja zaradi napačnih razlag sveta in ga najlaže premagu-
jemo takrat, ko gledamo svet tak, kakor ga je ustvaril Bog. Luka nam opisuje svet v tej prvotni kakovosti. 
Človeka gleda stvarno, ne skozi temno obarvana očala, temveč z očmi Boga, ki je ustvaril svet kot nekaj 
dobrega. Ta pogled, ki je primeren stvarnosti, je pri njem izražen z besedama “svetost” in “pravičnost”.

—               —               —

Jezus	nam	je	v	svoji	pridigi	pokazal	pot	do	tega	
miru.	S	sovražniki	svoje	duše	naj	bi	sklenili	mir,	na-
mesto	da	se	z	njimi	borimo.	S	strahom	naj	bi	sklenili	
mir.	Potem	bo	postal	naš	prijatelj.	Jezus	razlaga	to	

Svet	 je	 človek,	 ki	 je	 ves	 samosvoj	 in	notranje	
zdrav.	“Sveto”	pomeni	za	Grke	to,	kar	je	svetu	odteg-
njeno,	nad	čemer	svet	nima	moči.	Jezus,	tako	meni	
Luka,	nam	je	omogočil,	da	živimo	v	svetosti	pred	
Bogom,	da	nas	ne	obvladajo	strahovi,	ki	nas	vežejo	
na	svet,	temveč	da	nas	zaznamuje	Bog.	V	vsakem	
človeku	se	nahaja	svet	prostor,	prostor	tišine,	v	ka-
terega	ne	more	prodreti	hrup	tega	sveta,	prostor,	v	
katerem	prebiva	Bog	in	kamor	ljudje	nimajo	dosto-
pa.	V	tem	našem	svetem	prostoru	prihajamo	v	stik	
z	zdravim	in	nepoškodovanim	jedrom	v	nas.	Sem	
strah	ne	more	prodreti,	tukaj	nima	nobene	moči	nad	
nami.	Tukaj	smo	odrešeni,	svobodni	pred	strahom,	
ki	tlači	in	utesnjuje.
V	 grški	 Platonovi	 filozofiji,	 ki	 ji	 Luka	 v	 svojem	

evangeliju	vedno	sledi,	je	“pravičen”	človek,	ki	živi	
pravilno.

–	Biti	pravičen	pomeni	najprej	ustrezati	lastnemu	
bistvu,	natančneje,	trem	vidikom	človeškega	življe-
nja:	duhu,	duši	in	telesu.	Pomeni	tudi	upoštevati	s	
temi	vidiki	določene	lastne	potrebe	in	s	tem	pravilno	
živeti.
–	Šele	v	drugi	vrsti	–	toda	s	prvim	vidikom	vse-

skozi	povezana	–	je	pravičnost	družbena	krepost.	
Samo	če	sem	pravičen	do	samega	sebe,	zmorem	
biti	pravičen	tudi	do	ljudi.	Pravični	vidi	svet	pravilno,	
takšnega,	kakršen	je.
–	 Luka	 nam	 kaže	 v	 Jezusu	 podobo	 resnično	

pra		vičnega	človeka.	V	njem	naj	bi	mi	sami	postali	
“pravični”,	to	je	takšni,	kakršne	si	nas	je	Bog	zamis-
lil.	Če	smo	pravični	do	svojega	človeškega	bistva,	
potem	nas	strah	ne	bo	imel	pod	oblastjo,	da	ne	bi	bili	
“pravilni”.	Vemo,	da	nas	je	Bog	napravil	“pravilne”.	
Potem	smemo	biti	takšni,	kakršni	smo.

—               —               —

Zaharijeva	hvalnica	oriše	naše	odrešenja	od	strahu	še	z	drugimi	
pojmi.	Najprej	je	tu	pojem	“gnosis”,	spoznanje,	razsvetljenje.	Spo-
znanje	zveličanja	naj	bi	nam	podaril	že	Janez	Krstnik.	On	naj	bi	nam	
odprl	oči	za	to,	da	bo	naše	življenje	zveličano	v	Jezusu,	da	nima	greh	
več	nobene	moči	nad	nami.	Jezus	sam	nam	razodeva	prisrčno	Božje	
usmiljenje.	Bog	se	je	usmiljeno	in	ljubeče	obrnil	k	nam.	Obiskal	nas	
je,	ker	smo	izgubili	samega	sebe	in	si	postali	tujci.	In	dal	je,	da	je	
nad	nami	vzšla	luč,	da	bi	nas	razsvetlila	in	naravnala	naše	korake	
na	pot	miru.	Trije	Božji	vidiki	so,	ki	so	nastopili	v	Jezusu	in	ki	naj	
bi	nas	osvobodili	našega	strahu:	Božje	usmiljenje,	njegova	luč,	ki	
nas	razsvetljuje,	 in	mir,	ki	nam	je	podarjen,	če	dovolimo	njegovi	
ljubezni,	da	prodre	v	nas.
Božje	usmiljenje	naj	bi	nas	naučilo	usmiljenja	do	samega	sebe,	

namesto	da	se	neprestano	obsojamo	 in	neprizanesljivo	 ravnamo	
s	seboj.	Trdota	do	samega	sebe	izvira	vedno	iz	strahu,	da	nismo	
dovolj	dobri.	Usmiljenje	je	pot,	kako	skleniti	mir	s	samim	seboj.	Če	
bi	dovolili	Božjemu	usmiljenju	dotekati	v	vsa	naša	očitanja	samim	
sebi,	bi	se	pomiril	strah,	da	nismo	dobri.	Božja	luč,	ki	je	zažarela	v	
Jezusu	Kristusu,	ni	hladna,	temveč	usmiljena	luč,	ki	bi	rada	prodrla	
v	brezna	našega	strahu.	Rada	bi	osvetlila	temo	v	nas,	da	bi	nam	
omogočila	usmiljen	pogled	v	globine	našega	nezavednega	in	sklenila	
mir	z	vsem,	kar	je	v	nas.

—               —               —

povezavo	v	priliki	o	kralju	z	deset	tisoč	vojaki	(Lk	
14,32-33).	Če	se	s	svojimi	deset	tisoč	vojaki,	s	svojo	
voljo,	s	svojo	disciplino,	s	svojim	razumom	bojujemo	
proti	dvajset	tisoč	vojakom,	se	bomo	v	tem	boju	iz-
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črpali.	Čim	več	moči	vložimo	v	boj	zoper	strah,	tem	
večja	bo	nasprotna	moč,	ki	jo	razvije	strah.	Prisilil	nas	
bo	k	temu,	da	bomo	zapravili	vso	svojo	moč,	da	bi	
zgradili	zidove,	da	strah	ne	bi	mogel	prodreti	v	naše	
srce.	Moč,	ki	jo	bomo	vložili	v	izgradnjo	obrambe,	
nam	bo	manjkala	v	življenju.	Postali	bomo	nesposob-
ni,	da	bi	čutili	sami	sebe.	Zidovi,	ki	jih	gradimo,	nas	
bodo	ločili	tudi	od	lastnega	srca.	Jezus	nas	vabi,	da	
sklenemo	s	svojim	strahom	mir,	da	naredimo	strah	
za	svojega	prijatelja	namesto	sovražnika.	Potem	bo	
moč,	ki	tiči	v	strahu,	postala	naša	prava	moč.	Strah	
nas	bo	spremljal	na	naši	poti.	Iz	ozkosti	nas	bo	vodil	

v	večjo	širino.	Povedano	v	podobi	Jezusove	prilike:	če	
naredimo	iz	sovražnika	prijatelja,	se	bo	naša	dežela	
razširila.	 In	 potem	 imamo	na	 razpolago	 namesto	
deset	tisoč	sedaj	trideset	tisoč	vojakov,	a	ostanemo	
pri	podobi	iz	prilike.	Imamo	torej	več	moči,	kakor	pa	
če	bi	se	v	boju	izčrpali.	Dvajset	tisoč	vojakov	strahu	
nam	bo	pomagalo,	da	svojo	deželo	zgradimo	in	obli-
kujemo.	Naše	življenje	bo	bogatejše	in	bolj	pestro.	
Mnogi	se	bojijo	s	svojim	strahom	skleniti	mir.	Menijo,	
da	bi	ga	morali	premagati.	Toda	šele	ko	sklenemo	
z	njim	mir,	bo	postal	prijatelj,	ki	nam	bo	omogočil	
svobodno	in	bolj	zavzeto	življenje.

Gospe	in	gospodje,
kot	otrok	sem	vas	gledal	kot	mogočne	in	skriv-

nostne	osebnosti,	 ki	 so	 sposobne	uresničiti	 –	kot	
davni	čarovniki	–	domišljijo,	sanje	in	veselje.	Zdaj	
je	 tajnost	 izginila,	 občudovanje	 in	 hvaležnost	 pa	

ostajata.	Zato	vam	zdaj	pišem.
Kot	vsakdo	 izmed	nas	tudi	vi	

obžalujete	in	obtožujete	nekak-
šen	užitek	v	nasilju,	ki	je	postal	
rakova	 rana	dela	 sedanje	mla-
dine.	Kot	vsakdo	izmed	nas	tudi	
vi	preklinjate	vojske	in	njihove	
sramotne	 tiranje,	 nasilja	 in	
podivjanost.
Pa	ste	res	gotovi,	da	niste	

–	oh,	seveda	čisto	nehote	–	tega	
tudi	vi	krivi	 in	včasih	celo	po-
speševalci.	Ali	ne	pomeni	pod-

tikati	radovednosti	in	potem	želji	
otrok	take	igrače,	ki	ne	le	spominjajo,	ampak	tudi	
poveličujejo	surovost,	umor	in	vojsko,	morebiti	to,	
da	se	v	njih	zbudi	želja	po	družbi,	“kjer	je	moč	nad	

pravičnostjo?”	
Ni	se	mogoče	
igrati	s	smrt-
jo	 brez	 tve-
ganja,	 da	
jo	prej	ali	
slej	tudi	
prikliče-
te.	 Ali	
ponuditi	
otroku	
natan-

čen	 in	privla-
čen	 posnetek	

UČITE OTROKE
“IGRATI SE MIR”

Pismo vsem tovarnarjem igrač na svetu in staršem,
ki ga je leta 1972 nanje naslovil Raoul Follereau

in ki je danes bolj kot kdaj pomembno.

mitraljeza	ali	avtomatske	pištole,	ne	pomeni	 zbujati	
v	njem	željo,	da	bi	
nekega	 dne	 imel	
“pravo”?
»Pa	saj	so	sa	-

mo	 igračke,«	
bo	ste	rekli!

» N e !	
Ni	revolverjev	samo	‘za	zabavo’.«
Kakšno	dobroto	pa	 lahko	 store	 vaše	
čudovite	iznajdbe,	če	ne	bodo	več	
navajale	k	nasilju,	ampak	poveli-
čevale	bratstvo…
Kot	 punčka	 –	 in	 tako	 lepe	
de	late	–	povzroči,	da	v	deklici	
zacvete	 sveti	 občutek	 za	ma-
terinstvo,	 tako	 lahko	domšljiji	
in	občutljivosti	fantov	ponudite	
možnosti	za	služenje,	želje	za	
predajanje,	klic	k	ljubezni.
Izdelujte	 uniforme	 bolniških	

sester,	 bolniških	 pomočnikov,	
dajalcev	krvi.	Ne	več	tankov,	am-
pak	mlatilnice,	rešilne	avtomobile,	

gasilske	tovornjake…	kaj	vem,	kaj	
še	vse.	Prepričan	sem,	da	boste	sami	
izmislili	več	in	bolje	kot	jaz.
Te	duše	so	v	svoji	pomladi	večkrat	v	

vaših	rokah,	kot	si	pa	mislite.	Učite	jih	
“igrati	se	mir”.

Zahvaljujem	se	vam	v	imenu	vseh	
ljudi,	ki	še	upajo…

Raoul Follereau, 1972
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

CERKEV
MATI KRISTJANOV

Med	podobami,	ki	jih	je	izbral	II.	vatikanski	kon-
cil,	da	bi	nam	dal	bolje	razumeti	naravo	Cerkve,	je	
podoba	“matere”:	Cerkev	je		naša	mati	v	veri,	v	nad-
naravnem	življenju	(prim.	Dogmatična	konstitucija	
o	Cerkvi,	6.14.15.41.42).	To	je	ena	izmed	podob,	
ki	so	jo	uporabljali	cerkveni	očetje	v	prvih	stoletjih	
in	mislim,	da	je	lahko	koristna	tudi	za	nas.	Zame	
je	to	ena	najlepših	podob	Cerkve:	Cerkev	mati!	V	
kakšnem	smislu	in	na	kakšen	način	je	Cerkev	mati?	
Vzemimo	 za	 izhodišče	 človeško	 realnost	materin-
stva:	kaj	dela	mama?
1.	Mama	predvsem	rodi	življenje.	V	svojem	telesu	

nosi	svojega	sina	devet	mesecev,	potem	pa	ga	odpre	
življenju,	ko	ga	rodi.	Tako	je	tudi	s	Cerkvijo:	rodi	
nas	v	veri,	po	delu	Svetega	Duha,	ki	jo	naredi	ro-
dovitno,	kot	je	naredil	
Devico	Marijo.	Cerkev	
in	 Devica	 Marija	 sta	
obe	mami;	 kar	 reče-
mo	 o	 Cerkvi,	 lahko	
rečemo	 tudi	 o	Mariji	
in	kar	rečemo	o	Mariji,	
je	mogoče	reči	tudi	o	
Cerkvi!	Seveda	je	vera	
osebno	 dejanje:	 »jaz	
verujem«,	jaz	osebno	
odgovarjam	Bogu,	 ki	
se daje spoznati in 
hoče	postati	moj	pri-
jatelj	(prim.	encikliko	
Luč	 vere,	 39).	 Toda	
vero sprejemam od 
drugih,	 v	 družini,	 v	
skupnosti,	 ki	me	 uči	
re	či	 »jaz	 verujem«,	
»mi	verujemo«.	Kristjan	ni	otok.	Kristjani	ne	posta-
nemo	v	laboratoriju,	kristjani	postanemo	sami	in	s	
svojo	močjo,	toda	vera	je	dar,	dar	Boga,	ki	nam	je	
dan	v	Cerkvi	in	po	Cerkvi.	In	Cerkev	nam	daje	življe-
nje	vere	v	krstu:	to	je	trenutek,	v	katerem	se	rodimo	
kot	Božji	otroci,	trenutek,	v	katerem	nam	Bog	daje	
življenje,	nas	rodi	kot	mati.	Če	greste	v	krstilnico	Sv.	
Janeza	v	Lateranu	pri	papeževi	stolnici,	najdete	notri	
napis,	ki	pravi	približno	takole:	»Tu	se	rodi	ljudstvo	
Božjega	rodu,	rojeno	po	Svetem	Duhu,	ki	dela	te	
vode	 rodovitne;	mati	 Cerkev	 v	 teh	 valovih	 rodi	
svoje	otroke.«	To	nam	daje	razumeti	nekaj	važne-
ga:	pripadnost	Cerkvi	ni	neko	zunanje	in	formalno	
dejstvo,	ni	pisanje	nekega	papirja,	ki	nam	ga	dajo,	
ampak	je	notranje	in	življenjsko	dejanje.	Cerkvi	ne	
pripadamo	tako	kot	nekemu	združenju	ali	kaki	drugi	
organizacij.	Vez	je	življenjska,	kot	tista	ki	jo	imamo	s	

svojo	mamo.	Je	namreč	tako,	kot	trdi	sveti	Avguštin:	
»Cerkev	je	v	resnici	mati	kristjanov«	(De	moribus	
Ecclesiae	I,3o,62-63;	PL	32,1336).	Vprašajmo	se:	
kako	jaz	vidim	Cerkev?	Ali	sem	hvaležen	Cerkvi,	ki	
me	je	po	krstu	rodila	v	vero,	če	sem	hvaležen	svojim	
staršem,	ki	so	mi	dali	življenje?	Koliko	je	kristjanov,	
ki	se	spominjajo	datuma	svojega	krsta?	Rad	bi	vas	
vprašal	tukaj,	zdaj,	pa	naj	vsak	odgovori	v	svojem	
srcu:	koliko	jih	je	med	vami,	ki	se	spominjajo	datuma	
svojega	krsta?	Nekateri	dvigujejo	roko,	toda	koliko	
jih	je,	ki	tega	ne	vedo!	Toda	datum	krsta	je	datum	
našega	rojstva	Cerkvi,	datum	ko	nas	je	naša	mama	
Cerkev	rodila!	In	zdaj	vam	dajem	domačo	nalogo.	
Ko	se	boste	danes	vrnili	domov,	raziščite	kateri	je	
datum	vašega	krsta,	da	ga	boste	praznovali	in	se	Go-

spodu	 zahvalili	 za	 ta	
dar.	Boste	to	storili?	Ali	
ljubimo	Cerkev	kakor	
ljubimo	svojo	mamo	in	
znamo	 razumeti	 tudi	
njene	 napake?	 Vse	
ma	me	 imajo	napake,	
vsi	 imamo	 napake,	
toda	 kadar	 se	 govo-
ri	 o	 napakah	mame,	
jih	 skrivamo,	 ljubimo	
jih	 takšne,	 kakršne	
so.	 Tudi	 Cerkev	 ima	
svoje	 napake:	 ali	 jo	
ljubimo	kot	mamo,	 ji	
pomagamo	biti	lepša,	
bolj	verodostojna,	bolj	
podobna	Gospodu?	To	
vas	 vprašujem,	 toda	
ne	 pozabite	 domače	

naloge:	poiskati	datum	svojega	krsta,	da	ga	boste	
imeli	v	srcu	in	ga	praznovali.
2.	Mama	se	ne	omejuje	samo	na	to,	da	dá	življe-

nje,	ampak	z	veliko	skrbjo	pomaga	svojim	otrokom	
tudi	rasti.	Daje	jim	mleko,	hrani	jih,	uči	življenjske	
hoje,	 spremlja	 jih	 vedno	 s	 svojo	 pozornostjo,	 s	
svojo	naklonjenostjo,	s	svojo	ljubeznijo,	tudi	ko	so	
že	veliki.	Pri	tem	pa	zna	tudi	opozarjati,	odpuščati,	
razumeti,	zna	biti	blizu	v	bolezni,	v	trpljenju.	Z	eno	
besedo:	 dobra	mama	 pomaga	 otrokom	 postaviti	
se	na	 lastne	noge	in	ne	ostati	vedno	udobno	pod	
materinsko	perutjo	kot	nasad	piščancev	pod	perut-
nicami	koklje.	Cerkev	kot	dobra	mati	 počne	 isto:	
spremlja	našo	rast	s	podajanjem	Božne	besede,	ki	
je	luč	in	kaže	pot	krščanskega	življenja;	podeljuje	
zakramente.	Hrani	nas	z	evharistijo,	prinaša	nam	
odpuščanje	preko	zakramenta	pokore,	podpira	nas	
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v	 časih	 bolezni	 z	 bolniškim	maziljenjem.	 Cerkev	
nas	spremlja	v	vsem	našem	življenju	vere,	v	vsem	
našem	krščanskem	življenju.
Tako	si	lahko	zastavimo	nova	vprašanja:	kakšen	

odnos	imam	jaz	do	Cerkve?	Jo	občutim	kot	mater,	
ki	mi	 pomaga	 rasti	 kot	 kristjanu?	Se	udeležujem	
življenja	Cerkve,	čutim,	da	sem	njen	del?	Ali	je	moj	
odnos	formalen,	ali	življenjski?
3.	Še	kratka	tretja	misel.	V	prvih	stoletjih	Cerkve	

je	bila	popolnoma	jasna	resnica:	ko	je	Cerkev	mati	
kristjanov,	 ko	 “dela”	 kristjane,	 je	 tudi	 sama	 “na-
rejena”	iz	njih.	Cerkev	ni	nekaj	različnega	od	nas,	
ampak	jo	je	treba	videti	kot	celoto	vernikov,	kot	“mi”	
kristjani:	jaz,	ti,	vsi	smo	del	Cerkve.	Sveti	Hieronim	
je	zapisal:	»Kristusova	Cerkev	ni	nič	drugega	kot	
duše	 tistih,	ki	verujejo	v	Kristusa«	 (Tract.	Ps	86;	
PL	26,1084).	Materinstvo	Cerkve	torej	živimo	vsi,	
pastirji	in	verniki.	Včasih	slišimo:	»Verujem	v	Boga,	
ne	pa	v	Cerkev	...	Sem	slišal,	da	Cerkev	pravi	...	

duhovniki	pravijo	...«	Ena	stvar	so	duhovniki,	toda	
Cerkev	niso	samo	duhovniki,	Cerkev	smo	vsi!	In	če	
praviš,	da	veruješ	v	Boga,	v	Cerkev	pa	ne,	potem	
praviš,	da	ne	veruješ	v	samega	sebe;	to	se	pa	med	
seboj	izključuje.	Cerkev	smo	vsi:	od	pravkar	kršče-
nega	otroka	do	škofov	in	papeža;	vsi	smo	Cerkev	
in	vsi	smo	enaki	v	Božjih	očeh!	Vsi	smo	poklicani	
k	 sodelovanju	 za	 rojstvo	 vere	 v	 novih	 kristjanih,	
vsi	smo	poklicani	biti	vzgojitelji	v	veri,	oznanajati	
evangelij.	Vsak	od	nas	naj	se	vpraša:	kaj	storim	jaz,	
da	bi	drugi	mogli	biti	deležni	krščanske	vere?	Sem	
rodoviten	v	svoji	veri,	ali	sem	zaprt	sam	vase?	Kadar	
ponavljam,	da	ljubim	Cerkev,	ki	ni	zaprta	v	svojo	
ogrado,	ampak	sposobna	stopiti	ven,	premakniti	se	
tudi	za	ceno	kakega	tveganja,	da	bi	ponesla	Kristusa	
vsem,	mislim	na	vse,	nase,	nate,	na	vsakega	krist-
jana.	 Vsi	 smo	 deležni	materinstva	 Cerkve,	 da	 bi	
Kristusova	luč	dosegla	zadnje	meje	sveta.	Naj	živi	
sveta	mati	Cerkev!

Papež	Frančišek	je	16.	junija	letos	v	dvorani	Pavla	
VI.	v	Vatikanu	odprl	pastoralni	simpozij	rimske	škofi-
je	o	župnijskem	in	družinskem	življenju,	poročajo	pri	
Radiu	Ognjišče.	To	je	bilo	srečanje	rimskega	škofa	s	
svojimi	verniki.	Sveti	oče	je	v	nagovoru	poudaril,	da	
je	danes	vse	več	sirot,	saj	mnogi	starši	nimajo	časa	
za	svoje	otroke.	Omenil	je	tudi,	da	se	številni	mladi	
počutijo	 zavržene	
s	strani	družbe,	ki	
jih	 ne	 zaposli.	 O	
župniji	pa	je	dejal,	
da	mora	 biti	 kraj,	
kjer	se	bodo	ljudje	
počutili	 dobrodo-
šli,	saj	je	»Cerkev	
nežna	in	usmiljena	
Mati«.
»Veliki izziv Cer  -

kve danes je, da 
postane Mati. Ne 
nekakšna dobro or-
ganizirana nevlad-
na organizacija s 
številnimi pastoral-
nimi načrti, ki jih 
si cer potrebujemo … - vendar to ni bistveno, to je le 
pomoč materinstvu Cerkve. Če Cerkev ni Mati, po-
stane, kruto rečeno, stara devica. Ne obrodi sadu«,	
je	dejal	papež	in	dodal,	da	Cerkev	prav	tako	ne	more	
biti	babica.
Sveti	oče	je	spregovoril	tudi	o	starših,	ki	nimajo	

časa	za	svoje	otroke,	ki	gredo	v	službo,	ko	otroci	

še	spijo	in	se	vrnejo,	ko	že	spijo.	To	ni	življenje,	je	
težek	križ,	je	nečloveško,	je	dejal	papež.	Ko	je	bil	
še	nadškof	v	Buenos	Airesu,	je	imel	čas,	da	je	po-
gosteje	govoril	z	mladimi	in	takrat	je	spoznal,	da	so	
mladi	pravzaprav	sirote:	»To je družba sirot! Sirot 
brez spomina na družino: stari starši so v domovih 
za ostarele. Sirote, brez ljubezni ali le na hitro: oče 

je utrujen, mama 
je utrujena, gresta 
spat … in otroci 
ostanejo sirote...«
Papež	je	opozo-

ril,	da	so	otroci	 si-
rote	 tudi	glede	za-
stonjskosti,	tiste	za-
stonjskosti	očeta	in	
matere,	ki	znata	iz-
koristiti	čas	za	igra-
nje	z	otroki:	»Imeti 
moramo smisel za 
zastonjskost: v dru-
žinah, v žup ni jah, v 
celotni druž bi. Če 
nimamo tega smisla 
v dru žini, v šoli, v 

župniji, bo zelo težko razumeti, kaj je Božja dobrota, 
dobrota, ki se ne prodaja, ne kupi, ampak je darilo, 
Božji dar, sam Bog.«
Papež	 je	opozoril,	 da	 tudi	družba	 zanika	 svoje	

otroke,	saj	skoraj	40	odstotkom	mladih	Italijanov	
ne	daje	dela	in	jim	s	tem	sporoča,	da	so	material,	
ki	se	ga	lahko	zavrže.

Frančišek

“CERKEV JE NEŽNA
IN USMILJENA MATI”
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V	hebrejščini	je	ime	Marije	Mirjam,	kar	pomeni	
“lepa”	ali	“gospa”.	V	času	Marijinega	življenja	je	bil	
pogovorni	jezik	aramejski,	ki	je	za	to	ime	uporabljal	
obliko	Mariam.	Ta	pa	prihaja	iz	korena	“merur”,	tako	
da	ime	pomeni	“grenkoba”.

Mirjam	je	bilo	ime	Mojzesovi	se-
stri.	Starozavezni	rabini	so	videli	
v	njej	simbol	izraelske	sužnosti	
v	 Egiptu	 in	 so	menili,	 da	 je	
dobila	to	ime,	ker	je	bila	ro-
jena	v	času	zatiranja	svojega	
ljudstva.	 Stara	 zaveza,	
ki	popisuje	“čas	pričako-
vanja”,	je	polna	predpo-
dob	 ljudi	 ali	 dogodkov,	
ki	bodo	nastopili	v	“času	
odrešenja”,	ko	bo	Kristus	
hodil	 po	 zemlji.	 Jezus,	
Marija,	Jožef,	zakrament	
krsta,	evharistija,	daritev	
na	Kalvariji	in	mnogo	dru-
gega	 ima	 prispodobe	 v	
Stari	zavezi,	toda	mi	jih	
vidimo	samo	kakor	“skozi	
temno	 steklo”,	 da	 tako	
rečemo,	in	pod	vodstvom	
katoliške	Cerkve,	ki	 ima	
edina	oblast	razlagati	sve-
ta	besedila.

Mojzesova sestra Mir-
jam	 je	 predpodoba	 Svete	Device.	Mirjam	 je	 bila	
prerokinja,	ki	je	zapela	zahvalno	pesem	po	tem,	ko	
so	prečkali	Trstično	morje	in	po	uničenju	faraonove	
vojske.	Marija	je	prerokovala	v	svoji	pesmi	Moja duša 
poveličuje Gospoda,	da	 jo	bodo	častili	vsi	 rodovi.	
Pela	je	o	tem,	kako	bo	Bog	mogočne	vrgel	s	prestola	
in	povišal	nizke.	Mirjam	je	podpirala	svojega	brata	
Mojzesa,	osvoboditelja	svojega	ljudstva.	Marija	je	
delala	skupaj	z	Odrešenikom,	ko	je	združila	svoje	
tpljenje	s	trpljenjem	edinega	Srednika	na	Kalvariji,	
in	 je	postala	 izpolnitev	Mirjam,	polno	uresničenje	
pogumne	ženske,	ki	stoji	poleg	in	sodeluje	s	tistim,	
ki	je	prišel	rešit	jetnike.
Skozi	 stoletja	 so	 svetniki	 in	 učenjaki	 različno	

razlagali	 ime	“Marija”.	Mešanica	jezikovne	razlage	
in	pobožnosti	je	dala	zanimivo	vrsto	mnenj.
»Marija	pomeni	razsvetljevalka,	ker	je	prinesla	

Luč	sveta.	V	sirskem	jeziku	Marija	pomeni	Gospa.«	
(sv. Izidor Seviljski, +636).
»Naj	 povem	kaj	 tudi	 o	 tem	 imenu,	 ki	 pomeni	

Morska	zvezda	in	se	čudovito	prilega	Devici	Mariji.«	
(sv. Bernard, +1153)
»Marija	 pomeni	Morska	 zvezda:	 kakor	 zvezda	

na	morju	vodi	mornarje	v	pristanišče,	tako	kristjani	
dosežejo	 slavo	 po	Marijini	materinski	 priprošnji.«	
(sv. Tomaž Akvinski, +1274).
»Najsvetejše,	 najlepše	 in	 najvrednejše	 ime	 se	

odlično	prilega	najsvetejši,	najlepši	in	najvrednejši	
devici.	Marija	pomeni	grenko	morje,	morska	zve		zda,	
razsvetljena	ali	razsvetljevalka.	Marija	pomeni	Gospa.	
Marija	je	Grenko	morje	hudim	duhovom,	ljudem	je	
Morska	zvezda,	angelom	je	Razsvetljevalka,	vsemu	
ustvarjenemu	pa	Gospa.«	(sv. Bonaventura, +1274).
»Zakaj	Bog	je	zbral	vse	vode	skupaj	in	jih	ime-

noval	morja	ali	 “maria”	(latinsko	morja).	Zbral	 je	
skupaj	vse	svoje	milosti	in	jih	imenoval	Marija…	Ni	
neizmernega	zaklada	razen	Marije,	ki	jo	svetniki	kli-
čejo	“Gospodova	zakladnica”.	Iz	njene	polnosti	so	vsi	
ljudje	obogateli.«	(sv. Ludvik Montfortski, +1716).
Posvečeno	 ime	 “Morska	 zvezda”	 gre	 nazaj	 do	

sv.	Hieronima	(+420).	Pravijo,	da	je	veliki	učitelj	v	
resnici	uporabil	naziv	“Stilla	Maris”,	da	je	opisal	Ma-
rijo	kot	“Kapljico	morja”,	kjer	je	morje	Bog.	Napaka	
prepisovalca	naj	bi	potem	iz	“stilla”	(kaplja)	naredila	
“stella”	(zvezda).	Se	ji	pa	posvečeno	ime	“Morska	
zvezda”	odlično	prilega:
»In	Devici	je	bilo	ime	Marija.	Povejmo	nekaj	stvari	

o	tem	imenu,	ki	ga	je	mogoče	razlagati	kot	Morska	
zvezda	in	se	prilega	oznaki	
Device	 Matere.	 Lahko	
jo	 primerjamo	 zvezdi,	
saj zvezda sije svojo 
svetlobo	ne	da	bi	izgubila	
kaj	 od	 svoje	 narave.	
Da	la	 nam	 je	 svojega	
Sina,	ne	da	bi	kaj	izgubila	
od svojega devištva. 
Bleščeči	 žarki	 zvezde	
ne	 odtegnejo	 nič	 od	
njene	 lepote.	 Tudi	 Sin	
ni	odvzel	Materi	nič	od	
njene	popolnosti.
Ona	je	plemenita	Ja-

kobova	zvezda,	ki	 raz-
svetljuje	ves	svet	 in	 iz	
najvišjih	nebes	dosega	
najnižji	 pekel.	 Toplina	
njenega	bleska	se	blesti	
sredi	 ljudi	 in	 spodbuja	
krepost	ter	uničuje	sla-
bost.	Ona	je	tista	slavna	
zvezda,	 ki	 sveti	 skozi	
neskončnost	oceana	življenje,	se	blešči	od	zaslug	
in	vodi	z	zgledom.
Ko	vas	premetavajo	besne	nevihte	tega	velikega	

morja	življenja	daleč	od	obale,	glejte	to	Zvezdo,	da	

Mark Alessio

MARIJINO IME
12. september

POMEN IMENA “MARIJA”

Marijino rojstvo
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se	boste	izognili	nesreči.	Ko	grozijo	
vetrovi	 skušnjav	 in	 skale	 stiske,	
glejte	na	to	Zvezdo,	kličite	Marijo.«	
(sv. Bernard, +1153).
Prevod	besede	Marija	kot	“Gospa”	

je	tudi	predložil	sv.	Hieronim	na	te-
melju	aramejske	besede	“mar”,	kar	
pomeni	 “Gospod”.	 To	 bo	 pomenilo	
naziv	“Gospa”	v	kraljevskem	ali	ple-
menitem	 smislu.	 Krščanska	 finesa	
pa	 je	 spoznala	 v	Mariji	 preprosto	
do		stojanstvo	Matere,	kot	tudi	veliči-
no	 Kraljice,	 zato	 je	 dodala	 nekaj	
prisrčnega	 temu	naslovu.	Marija	ni	
samo	“Gospa”,	je	“Madonna”,	“Moja	
Gospa”,	kar	pomeni	Naša	Gospa.	Ta	
vidik	Marije	 je	 blizu	Gospodovemu	
Srcu,	kot	ga	pojmujemo.	V	Svetem	
pismu	beremo,	da	je	bil	Jezus	nekaj	
časa	v	svoji	mladosti	“pokoren”	Njej	
in	 sv.	 Jožefu.	 To	 je	 dejanje	 Božje	
vljudnosti,	čemur	se	sv.	Bernard	čudi:
»Kaj	 naj	 najprej	 občudujemo?	

Neverjetno	pokorščino	Božjega	Si-
na,	 ali	 neverjetno	 od	 Boga	 dano	
dostojanstvo	 Božje	 Matere?	 Oboje	 je	 čudežno,	
oboje	 je	 presenetljivo.	Ko	Bog	uboga	 ženo,	 je	 to	
ponižnosti	brez	primere.	Ko	žena	ukazuje	svojemu	
Bogu	vzvišeno	brez	meje.«
Ni	težko	uvideti,	zakaj	so	predlagali	in	negovali	

te	razne	razlage	imena	“Marija”,	saj	vsebuje	mno-
go	naših	oblik	nauka	in	verovanja.	“Grenko	morje	
(mara	=	grenak;	yam	=	morje)”	dodano	razlagi,	ki	
jo	je	dal	sv.	Bonaventura,	kliče	v	spomin	Našo	Go-
spo	Sedmerih	Žalosti	in	meč,	ki	je	“presunil”	njeno	
srce	na	Kalvariji.	Obenem	se	 vrača	na	 žalostinko	
Rutine	tašče,	ki	je	izgubila	moža	in	dva	sinova:	»Ne	
imenujte	me	Naomí	 (‘Moja	 ljubka’),	 imenujte	me	
Mara	(‘Grenka’)	zakaj	Mogočni	mi	 je	poslal	veliko	
bridkost«	(Rut	1,20).	Maror	so	“grenka	zelišča”,	ki	
so	bila	del	pogrinjka	ob	velikonočni	večerji.
“Razsvetljena”	nas	usmerja	k	apokaliptični	podobi	

Janezovega	Razodetja	“žene,	ogrnjene	s	soncem”	
(Raz	12,1),	dvojni	podobi,	ki	pomeni	tako	katoliško	
Cerkev	kot	Marijo,	Mater	in	Podobo	Cerkve.	Izrazu	
“Razsvetljena”	je	bil	dodan	izraz	”Razsvetljevalka”	in	
kot	sv.	Bernard,	tudi	sv.	Elred	(+1167)	zlije	te	dve	
podobi	z	Morsko	Zvezdo	v	odlomku:
»Zato	je	danes	za	nas	vstala	zvezda:	naša	Gospa,	

sveta	Marija.	Njeno	ime	pomeni	Zvezdo	morja;	brez	
dvoma	Zvezdo	tega	morja,	ki	je	svet.	Zaradi	tega	
si	drznemo	dvigati	svoje	oči	k	tej	Zvezdi,	ki	se	je	
danes	prikazala	na	zemlji,	da	bi	nas	vodila,	da	bi	nas	
razsvetljevala,	da	bi	nam	pokazala	tiste	stopinje,	ki	
nam	jih	je	spoznati,	da	bi	nam	pomagala	vzpeti	se	
po	njih.	Zato	je	čudovito,	da	je	Marija	postavljena	na	
stopnice,	o	katerih	govorimo,	tam,	kjer	se	moramo	
začeti	vzpenjati.	Kot	pravi	evangelist,	se	je	Jakobu	
rodil	 Jožef,	mož	Marije,	 in	 tako	 se	 neposredno	 v	
trenutku	našega	spreobrnjenja	pojavi	Ona	 in	nas	
sprejme	v	svojo	skrb	 ter	nas	 razsvetljuje s svojo 
lučjo	in	nas	spremlja	po	tej	naporni	poti«	(24.	govor	

ob	Marijinem	rojstvu).
Je	 še	 druga	 zanimiva	 razlaga	

imena	“Marija”,	ki	se	nanaša	na	Cer-
kev.	Po	njej	ime	izhaja	iz	hebrejske	
besede	“mara”,	kar	pomeni	“biti	obi-
len	ali	močan”.	Na	Vzhodu	je	bila	ta	
oznaka,	ki	vsebuje	obilnost,	v	rabi	za	
označevanje	lepote	in	rodovitnosti.	
Tako	bi	 ime	naše	Gospe	pomenilo	
“Lepa”,	kar	se	prav	prilega	brezma-
dežnemu	spočetju.	Tota	pulchra	es,	
Maria	–	vsa	si	lepa,	o	Marija!	Psalmi	
preroško	opisujejo	na	ta	način	Cer-
kev	in	namigujejo	na	rodovitost	ter	
duhovne	darove	Svetega	Duha:
»O	božanska,	bašánska	gora,	o	

gora	 z	mnogimi	 vrhovi,	 bašánska	
gora!	Zakaj	gledate	z	zavistjo,	gore	
z	mnogimi	vrhovi,	na	goro,	ki	si	jo	je	
Bog	zaželel	za	svoje	bivališče,	kjer	
bo	Gospod	prebival	na	veke?«
Ta	 podoba	 sozveni	 z	 Izaijevo	

prerokbo,	ki	zadeva	novo	zavezo	(in	
Cerkev)	z	Gospodovimi	besedami:

»Zgodilo	se	bo	poslednje	dni:	Gora	hiše	Gospodo-
ve	bo	trdno	stala	kot	najvišja	med	gorami,	vzdigovala	
se	bo	nad	griči.	In	vsi	narodi	bodo	hiteli	k	njej«	(Iz	
2,2)	…	»Vi	ste	luč	sveta.	Mesto,	ki	stoji	na	gori,	se	
ne	more	skriti«	(Mt	5,14).	
Tukaj	se	psalmi	srečujejo	z	Janezovim	apokalip-

tičnim	videnjem,	ko	predstavljajo	materinsko	vlogo	
Cerkve,	deviško	materinstvo,	ki	meri	na	materinstvo	
naše	Gospe,	ki	spočenja	Kristusove	“brate”,	Marijine	
nove	sinove	in	hčere	(“preostale	njenega	rodu”	kot	
imenuje	 katoličane	
Janezovo	Razodetje)	
in	nove	otroke	Boga	
Očeta:
»Tistim	 pa,	 ki	 so	

jo	 sprejeli,	 je	 dala	
moč,	 da	 postanejo	
Božji	otroci,	vsem,	ki	
verujejo	v	njeno	ime	
in	se	niso	rodili	iz	krvi	
ne	iz	volje	mesa	ne	iz	
volje	moža,	ampak	iz	
Boga«	(Jn	1,12-13)
»Na	 svetih	 gorah	

je	 njegova	 ustano-
va,	Gospod	ima	rajši	
sionska	 vrata	 kakor	
vsa	 Jakobova	 prebi-
vališča.	 Častne	 reči	
se	govorijo	o	tebi,	o	
Božje	mesto!	…	Toda	
o	Sionu	se	bo	reklo:	
‘Mož	za	možem	je	v	
njem	 rojen,	 on	 sam	
ga	utrjuje,	Najvišji’«	(Ps	87,1-3.5)
Navdihnjena	besedila	prerokujejo,	da	bo	Cerkev	

“povišana”	 nad	 hribe	 in	 vsi	 narodi	 bodo	 prihajali	
k	njej.	Tako	bo	tudi	z	Materjo	Cerkve,	z	Njo,	ki	je	

Ogrnjena s soncem

Morska
zvezda

➧
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prerokovala:	»odslej	me	bodo	blagrovali	vsi	rodovi«	
(Lk	1,48).	Eno	izmed	predlaganih	mnenj	za	ime	Bla-
žene	Device	odseva	to	povišanje,	veličastvo	Kraljice	
nebes.	Izhaja	iz	prastare	kanaanske	literature,	kjer	
beseda	“mrym”	(izgovarja	se	približno	tako	kot	Ma-
ryam),	pomeni	“visok”	(ima	isti	izvor	kot	“marom”,	
hebrejska	beseda	za	“visok”).To	bi	naredilo	Marijino	
ime	za	“Visoka”	ali	“Povišana”.
Ta	očarljiva	–	in	zelo,	zelo	katoliška	–	želja	raz-

iskati	pomen	in	globine	svetega	imena	“Marija”	ni	
samo	neko	pobožno	brskanje	brez	povezave	s	teo-
loškimi	razlogi.	Razne	razlage	so	poudarile	pomen	
nauka	 o	Mariji,	 to	 pa	 ne	 v	 klasičnem	 teološkem	
izrazoslovju,	ampak	v	bogatih	in	barvitih	meditaci-
jah	o	imenu	naše	Gospe.	Tako	so	bile	svete	resnice	
raziskane	in	vsem	lahko	dostopne	ter	cenjene.

Sv.	 Janez	Eudes	 (+1680)	nudi	ob	koncu	svoje	
knjige	“Čudovito	otroštvo	najsvetejše	Božje	Matere”	
meditacije	ob	sedemnajstih	razlagah	imena	“Marija”,	
ki	jih	je	vzel	iz	spisov	svetih	očetov	in	nekaterih	pri-
znanih	teologov.	Med	njimi	so:	“Bog,	rojen	iz	mojega	
rodu”	(sv.	Ambrož);	“Dež,	ki	pada	o	pravem	letnem	
času”	(sv.	Peter	Kanizij);	“Morska	mira”	(mišljena	je	
dišava;	sv.	Hieronim);	“Upanje	tistih,	ki	potujejo	na	
nevihtnem	morju	tega	sveta”	(sv.	Epifanij).	Povsem	
jasno	je	iz	Svetega	pisma,	izročila	in	zgodovine,	da	
Cerkev	dolguje	zelo	veliko	Mariji,	Odrešenikovi	 in	
naši	Materi	“v	redu	milosti”.
Hvaležnost	in	vdanost	njenih	duhovnih	otrok	se	

kaže	v	prazniku	Marijinega	svetega	Imena	in	pove,	
kaj	naj	to	cenjeno	ime	pomeni	tistim,	ki	Mater	Božjo	
ljubijo	in	častijo.

Nasveti starozveznih modrecev:
»Na	dan,	ko	se	bojim,	zaupam	vate.«	(Ps	56,4)
»Zaupaj	 v	Gospoda	 z	 vsem	 svojim	 srcem,	 na	

svojo	razumnost	pa	se	ne	zanašaj.	Na	vseh	svojih	
poteh	ga	spoznavaj	in	on	bo	uravnaval	tvoje	steze.«	
(Prg	3,5–6)
»Gospod	hodi	pred	teboj;	on	bo	s	teboj;	ne	bo	te	

pustil	samega	in	ne	bo	te	zapustil.	Nikar	se	ne	boj	
in	se	ne	pláši!«	(5Mz	31,8)

Dokaz da to deluje:
»Iskal	sem	Gospoda,	in	me	je	uslišal,	vseh	mojih	

strahov	me	je	rešil.«	(Ps	34,5)
Ali kar zagotovilo od Boga osebno:
»Nikar	 se	 ne	 boj,	 saj	 sem	 te	 odkupil,	 poklical	

sem	te	po	imenu:	moj	si!	Ko	pojdeš	čez	vodo,	bom	
s	 teboj,	 ko	 čez	 reke,	 te	 ne	 poplavijo,	 ko	 pojdeš	
skoz	ogenj,	ne	zgoriš	 in	plamen	te	ne	bo	ožgal.«	
(Iz	43,1b–3a)
»Z	večno	ljubeznijo	te	ljubim,	zato	ti	tako	dolgo	

izkazujem	dobroto.«	(Jer	31,3)
»Ali	je	kaj	pretežko	zame?«	(Jer	32,27)

Jezus pa pravi:
»Pridite	k	meni	vsi,	ki	ste	utrujeni	in	obteženi,	in	

jaz	vam	bom	dal	počitek.	Vzemite	nase	moj	jarem	in	
učite	se	od	mene,	ker	sem	krotak	in	v	srcu	ponižen,	
in	našli	boste	počitek	svojim	dušam.«	(Mt	11,28–30)
»Vaš	Oče	ve,	česa	potrebujete,	preden	ga	prosite.	

Iščite	najprej	Božje	kraljestvo	in	njegovo	pravičnost	
in	vse	to	vam	bo	navrženo.	Ne	skrbite	za	jutri,	kajti	
jutrišnji	dan	bo	skrbel	sam	zase.«	(Mt	6,8b,32–34)
»Mir	 vam	 zapuščam,	 svoj	mir	 vam	dajem.	Ne	

dajem	vam	ga,	kakor	ga	daje	svet.	Vaše	srce	naj	se	
ne	vznemirja	in	ne	plaši.«	(Jn	14,27).

Tudi sv. Pavlu se splača prisluhniti:
»Nič	 ne	 skrbite,	 ampak	 ob	 vsaki	 priložnosti	

izražajte	svoje	želje	Bogu	z	molitvijo	in	prošnjo,	z	
zahvaljevanjem.	In	Božji	mir,	ki	presega	vsak	um,	bo	
varoval	vaša	srca	in	vaše	misli	v	Kristusu	Jezusu.«	
(Fil	4,6–7)

Janez in Peter o skrbeh:
»V	ljubezni	ni	strahu,	temveč	popolna	ljubezen	

prežene	strah.«	(1	Jn	4,18)
»Vso	svojo	skrb	preložite	nanj,	saj	on	skrbi	za	

vas.	Bog	vse	milosti,	ki	vas	je	po	Kristusu	Jezusu	
poklical	 v	 svojo	 večno	 slavo,	 vas	 bo	 po	 kratkem	
trpljenju	 sam	 izpopolnil,	 utrdil,	 okrepil	 in	postavil	
na	temelj.«	(1	Pt	5,7,10)

SVETO PISMO ZA STRES

Ko nas strese stres, pogosto iščemo nasvete in sprostitev v najrazličnejših člankih, pri strokovnjakih, 
prijateljih, redko pa se spomnimo, da bi za kak namig odprli Sveto pismo. Pravzaprav v njem najdemo 
konkretne nasvete o tem, kaj nas najbolje rešuje bremena skrbi, težav, neuspehov … Ne verjamete? Po-
glejmo si samo nekaj primerov:

Čeprav v Svetem pismu nikjer ne najdemo besede stres, pa to še ne pomeni, da tudi nekateri 
svetopisemski junaki niso bili pod stresom. Recimo Job:

»V moji notranjosti vre in ne odneha, zadeli so me dnevi bridkosti«	(Job	30,27).
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Pred	90	leti	so	nizozemski	protestanti	ustanovili	
“Nacionalno	zvezo	proti	zlorabi	Gospodovega	svete-
ga	Imena”	in	še	danes	je	–	pred	leti	preimenovana	v	
“Zvezo	proti	preklinjanju”	–	edina	tovrstna	ustanova	
na	svetu.	Na	najrazličnejše	načine	se	zavzema	za	
spodobno	uporabo	jezika	in	tudi	področja	delovanja	
se	z	leti	širijo:	od	prvotnih	dejavnosti,	kot	je	prosveta	
na	šolah,	pri	športnih	društvih	in	podobnih	organiza-
cijah,	postaja	Zveza	pomembna	svetovalka	vladnih,	
medijskih	in	drugih	tovrstnih	institucij.
Kot	prvotno	nalogo	si	zastavlja	ozaveščanje	šol-

ske	mladine.	V	preteklosti	so	pre-
davatelji	 predvsem	na	 krščanskih	
šolah	učence	opozarjali	na	posledice	
zmerjanja:	 kaj	 na	 hitro	 izrečena	
kletvica	pravzaprav	pomeni	in	kako	
deluje	na	okolico.	Tako	lahko	(tukaj	
tako	razširjeno!)	zmerjanje	s	hudimi	
boleznimi	še	posebno	hudo	prizade-
ne	koga,	ki	se	v	svoji	okolici	sooča	
prav	s	to	boleznijo.	Sedaj	te	učne	
ure	zastavljajo	bolj	interaktivno	in	z	
najmodernejšimi	metodami,	kot	so	
videoposnetki	in	računalniške	nalo-
ge.	Enaki	pa	ostajajo	napotki,	kako	
brzdati	svoj	 jezik	 in	kako	najbolje	
reagirati	na	kvantanje.
Letos	je	teh	projektov	že	264	in	

kar	polovica	od	teh	na	javnih	šolah.	Prav	tako	šole,	ki	
si	še	posebej	prizadevajo	za	“spoštljiv	jezik”,	pridobi-
jo	poseben	certifikat,	s	tem	pa	zagotavljajo	staršem,	
da	njihovi	otroci	ne	bodo	izpostavljeni	verbalnemu	
terorju.	Pomembno	priznanje,	še	posebno,	ker	se	v	
javnomnenjski	 raziskavi	 99	odstotkov	 anketiranih	
staršev	strinja	s	stališčem,	da	je	spodobno	govor-
jenje	 pomemben	del	 vzgoje	 in	 s	 tem	pomembno	
merilo	pri	izbiri	šole	za	njihove	otroke.
Verjetno	 se	 na	Nizozemskem	ne	 preklinja	 kaj	

več	kot	v	sosednjih	državah.	Omenjena	raziskava,	
ki	jo	vodilni	javnomnenjski	institut	TNS	NIPO	izvaja	
vsaka	tri	leta,	pa	je	pokazala,	da	se	ta	grda	navada	
počasi,	a	vztrajno	vendarle	širi.	Še	v	letu	2000	je	
skoraj	57	odstotkov	anketiranih	zagotovilo,	da	nikoli	

ne	preklinja,	po	lanski	anketi	jih	je	le	še	za	kakih	53	
odstotkov.	Zanimivo	pa	je,	da	narašča	število	Nizo-
zemcev,	ki	preklinjanje	in	grdo	govorjenje	na	splošno	
odklanjajo.	Teh	je	kar	dobrih	70	odstotkov.	Večina	
anketirancev	(dobri	dve	tretjini)	je	prepričanih,	da	so	
televizijski	programi	pomemben	vir	širjenja	grobega	
izražanja,	in	se	strinjajo	z	zahtevo,	da	televizijske	
hiše	same	poostrijo	jezikovne	standarde.	Podobne	
zahteve	naslavljajo	na	tiskane	medije,	še	posebno	
otroškega	in	mladinskega	tiska.	Že	legendarna	so	
gesla,	s	katerimi	pri	športnih	društvih	že	desetletja	

“vzgajajo”	 tako	 športnike	 kot	 navijače.	 »Kletvica	
zgreši	vsak	cilj,«	je	ena	izmed	krilatic,	s	katero	je	
odrasel	marsikateri	nadebudni	nogometaš.
Še	v	šestdesetih	in	sedemdesetih	letih	prejšnje-

ga	 stoletja	 je	 bila	 Zveza	 deležna	 posmeha	 tako	
imenovanih	 “naprednih	 sil”,	 ki	 so	 jo	 obravnavali	
kot	“skupino	krščanskih	 fanatikov,	ki	 išče	šivanke	
v	senu”.	Dandanašnji	postaja	pomemben	dejavnik	
pri	oblikovanju	javnega	mnenja.	Njena	zasluga	je	
med	drugim,	da	poleg	preklinjanja	in	bogokletstva	
k	“nesprejemljivi	rabi	jezika”	štejejo	tudi	zmerjanje,	
pridušanje	in	kar	je	še	tako	imenovanih	“krepkih”	
in	“pouličnih”	izrazov.	Škoda	pa,	da	jih	je	kar	nekaj	
najti	na	njihovi	spletni	strani.	Seveda	naštete	kot	
nesprejemljive,	pa	vendar!

Metka D. Murko

Z(A)VEZA POTI PREKLINJANJU

Oni preklinjajo, a ti blagoslavljaš; vstali so, a bodo osramočeni,
tvoj služabnik pa se sme veseliti.	(Ps	109,28)

Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje 
z vsakršno hudobijo vred.	(Ef	4,31)

Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami.	(Lk	6,28)
Kadar nas preklinjajo, odgovarjamo blágo.

Postali smo kakor smeti sveta, kakor izvržek vseh, vse do tega trenutka.	(1	Kor	4,13)
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»Cerkev mi je bila domača
kot rojstna hiša«
Edvard	Kocbek	je	bil	sin	Prlekije,	slovenske	pokra-

jine,	ki	je	rodila	nad	sto	duhovnikov	in	razumnikov,	
med	njimi	psihologa	dr.	Antona	Trstenjaka,	politika	
dr.	 Antona	Korošca,	 jezikoslovca	 Frana	Miklošiča,	
pisatelja	Ksaverja	Meška,	literarnega	zgodovinarja	
dr.	Antona	Slodnjaka,	pisatelja	dr.	Stanka	Cajnkarja.	
Njegov	rojstni	kraj	je	Sv.	Jurij	ob	Ščavnici,	današnji	
Videm,	 kjer	 je	 zagledal	 luč	 sveta	 27.	 septembra	
1904.	O	svojem	življenju	 in	delu	 je	spregovoril	v	
dolgem	 razmišljanju	 Kdo	 sem?,	 ki	 ga	 je	 bral	 27.	
aprila	1967	v	tržaškem	Kulturnem	domu,	leta	1974	
pa	je	izšlo	v	knjigi	Svoboda	in	nujnost,	s	katero	je	
celjska	Mohorjeva	 počastila	 pisatelja	 ob	 njegovi	
sedemdesetletnici.
Oče	je	bil	organist,	živeli	so	v	tuji	hiši,	obdelo-

vali	so	nekaj	zemlje,	vendar	so	tolkli	revščino.	Pa	
vendar	je	imel	na	otroštvo	prav	lepe	spomine.	Ko	
je	začel	hoditi	v	šolo,	je	postal	ministrant,	zvonar	in	
deklamator,	»očetu	sem	bil	v	pomoč	pri	cerkvenih	
opravilih,	cerkev	mi	 je	bila	domača	kakor	 rojstna	
hiša	ali	hiša	sosedov.«	Ko	je	moral	oče	k	vojakom	
in	na	 fronto,	 je	Edi	 odšel	 na	mariborsko	klasično	
gimnazijo,	 zatem	 je	bil	 nekaj	 časa	gimnazijec	na	
Ptuju,	zadnja	dva	gimnazijska	razreda	pa	je	končal	
spet	v	Mariboru.	Po	maturi	 se	 je	odločil	 za	študij	
bogoslovja,	pred	koncem	drugega	letnika	pa	je	iz	
protesta	zoper	krivico	v	hiši,	ki	ni	bila	poravnana,	
izstopil.	Odšel	je	v	Ljubljano	študirat	romanistiko,	
prevzel	uredništvo	lista	Križ	na	gori,	ki	se	je	kasneje	
preimenoval	v	Križ,	sodeloval	je	tudi	pri	reviji	Dom	
in	svet.	Po	diplomi	leta	1930	je	šele	naslednje	leto	
dobil	službo	in	sicer	v	Bjelovaru	na	Hrvaškem,	ker	je	
bil	v	Sloveniji	zaradi	svojih	naprednih	idej	nezaželen.

»Z živo vero
smo se vračali k evangeliju«
Lista	Križ	na	gori	in	Križ	sta	bila	glasili	tedanje	

katoliške	slovenske	mladine,	povečini	vključene	v	
križarsko	gibanje.	O	svojem	delovanju	v	tem	času	
je	Kocbek	v	pogovoru	za	Ognjišče	ob	svoji	sedemde-
setletnici	povedal,	da	so	si	mladi	kristjani,	vključeni	
v	to	gibanje,	prizadevali	za	to,	da	so	»v	enotni	viziji	
spajali	združenje	vseh	Slovencev,	politično	samo-
stojnost,	novo	družbeno	in	medčloveško	urediteev.	
Predvsem	pa	smo	se	z	živo	vero	vračali	k	evangeliju	
in	večkrat	prijeli	za	bič,	s	katerim	je	Jezus	pregnal	
iz	templja	računarje	in	mešetarje.	Bili	smo	uporniki,	
ki	smo	zavračali	zgolj	zunanjo	prakso,	mrtve	oblike	
življenja,	nemoč	verovanja	in	sterilnost	organizacij.«
Iz	Bjelovara	je	bil	prestavljen	v	Varaždin,	kjer	je	

spoznal	svojo	ženo	Zdravko,	s	katero	se	je	leta	1936	
poročil.	Dve	leti	poprej	je	izdal	svojo	prvo	pesniško	
zbirko	Zemlja,	s	takero	je	dokazal	svojo	veliko	pes-
niško	moč	ter	nakazal	novo	smer	tako	imenovanega	
duhovnega	 oziroma	magičnega	 realizma	 (France	
Pibernik).	Tudi	kasneje	je	bila	poezija	najmočnejši	
izraz	njegovega	literarnega	ustvarjanja.	Leta	1937	
je	v	Domu	in	svetu	izšlo	njegovo	Premišljevanje o 
Španiji,	s	katerim	je,	kot	pravi	sam,	»razburil	konser-
vativno	klerikalno	in	liberalno	ozračje	ter	cerkvene	
kroge«,	 predvsem	 pa	 povzročil	 »naglo	 ločevanje	
kulturnih	duhov«	na	Slovenskem.	Navezal	je	stike	
z	mladimi	francoskimi	katoliškimi	misleci	(persona-
listi),	s	španskimi	republikanci	in	tudi	z	nekaterimi	
slovenskimi	komunisti.

»Nimam se za politika,
sem mislec in umetnik«
Kocbek	je	s	svojimi	spisi	že	pred	drugo	svetovno	

naša kultura
Silvester Čuk

EDVARD KOCBEK
27. september 1904 – 3. november 1981

»Trudim se za stik s človekom, rad bi mu govoril z razumljivo govo-
rico, ki pretresa, vznemirja, prebuja in naravnava v svobodo. Rad bi, 
da bi čim več ljudi odkrilo nedopolnjenost sveta in njegovo nenehno 
nečlovečnost, hkrati pa njegovo odprtost in naravnanost v prihodnost. 
Dobro vem, da književnost sama ne more spremeniti sveta, pač pa lahko 
človeka usmerja v preobrazbe, ki so njegov porok. Če povzamem, lahko 
rečem: ustvarjam zato, da služim slovenski človeškosti v njenem trplje-
nju, tavanju, odkrivanju, razodevanju, napredovanju, počlovečevanju 
in osvobajanju.«

Ob stoletnici rojstva Edvarda Kocbeka, pesnika in pisatelja, prevajalca, mi-
sleca in politika, je celjska Mohorjeva družba izdala dokumentarno monografijo 
o tem velikem Slovencu, ki je bil mnogim navdihovalec in vodnik, povzročal pa 
je tudi delitev duhov zlasti s svojim političnim delovanjem med drugo svetovno 
vojsko. Gotovo je bil idealist, ki ni upošteval »po kakšni poti se da kaj doseči« 
(Janez Gradišnik), zato so ga njegovi “sopotniki” večkrat izigrali in nazadnje 
celo zatajili. O njegovem knjižnem ustvarjanju pa trdno velja sodba dr. Joža 
Mahniča: »Kar v dobi moderne pomeni Cankar in med vojskama Kosovel, to po 
drugi vojski predstavlja Kocbek.«

(Edvard Kocbek, Kdo sem?)
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vojsko	spodbujal	k	dejavnemu	sodelovanju	pri	re-
ševanju	slovenskega	narodnega	vprašanja.	Kmalu	
po	ustanovnem	sestanku	OF	se	je	vključil	v	njeno	
delovanje	in	bil	kot	predstavnik	krščanske	skupine	
od	avgusta	1941	do	konca	vojske	član	 Izvršnega	
odbora	OF.
»Osvobodilni	 fronti	 se	 je	 priključil	 v	 iskrenem	

prepričanju,	da	bodo	v	njenem	programu	kot	stalnice	
ostale	 narodna	 osvoboditev	 in	 združitev,	 socialno	
pravična	družbena	ureditev,	enakopravnost	koalicij-
skih	skupin	in	njih	svetovnih	nazorov.	V	resnici	pa	
so	se	stvari	razvijale	precej	drugače,«	je	zapisal	dr.	
Joža	Mahnič,	ki	je	ta	dogajanja	spremljal	od	blizu.	
Spomladi	1942	je	Kocbek	odšel	v	partizane.	Iz	parti-
zanskih	let	so	v	knjižni	obliki	izšli	njegovi	trije	dnev-

niki:	Tovarišija	(1949),	Slovensko poslanstvo	(1964)	
in Listina	(1967).	Leta	1951	je	izšla	njegove	zbirka	
štirih	novel	Strah in pogum,	ki	je	sprožila	krivične	
ocene	in	je	bila	(težko	pričakovan)	povod,	da	so	ga	
upokojili	in	prisilili	k	umiku	iz	političnega	življenja.	
Silovite	politične	obsodbe	je	bil	deležen	zaradi	svojih	
odkritih	besed	o	množičnem	poboju	domobrancev	v	
Kočevskem	Rogu	po	že	končani	vojski	v	intervjuju	
z	Borisom	Pahorjem	v	jubilejnem	zborniku	Edvard 
Kocbek, pričevalec našega časa	(Trst	1975).
Kocbek	je	vse	življenje	pisal	dnevnik.	Zadnji	zapis	

(31.	decembra	1978)	se	končuje	z	besedami:	»Vse	
bolj	 sem	 sam…«	Zadnje	mesece	 je	 v	 odsotnosti	
preživel	v	domu	na	Bokalcah,	kjer	je	3.	novembra	
1981	umrl.

Če	bi	jaz	bil	Knez	teme,	bi	hotel	potopiti	ves	svet	
v	 temo.	Če	bi	 imel	 tretjino	vsega	ozemlja	 in	štiri	
petine	njegovega	prebivalstva,	ne	bi	bil	zadovoljen,	
dokler	 ne	 bi	 pograbil	 najbolj	 zrelega	 jabolka	 na	
drevesu,	tebe.
Tako	bom	razložil,	kaj	je	potrebno,	da	bi	se	polastil	

Združenih	držav.
Najprej	bi	uničil	Cerkve.	
Začel	 bi	 z	 gonjo	priše-

petavanja.	 Z	 modrostjo	
kače	bi	ti	šepetal,	kot	sem	
šepetal	Evi:	»Počni,	kar	ti	
je	všeč.«
Mladim	bi	prišepetaval,	

da	je	Sveto	pismo	pravljica.	
Prepričal	bi	jih,	da	je	človek	
ustvaril	Boga	in	ne	obratno.	
Zaupno	bi	jim	povedal,	da	
je	tisto,	kar	je	slabo,	dobro,	
in	da	je	tisto,	kar	je	dobro,	
v	resnici	potvorjeno.
Stare	bi	pa	naučil	moliti	

za	menoj:	»Oče	naš,	ki	si	
v	Washingtonu.«
In	nato	bi	se	organiziral.
Pisce	bi	naučil,	kako	na-

rediti	 umazano	 literaturo	
privlačno,	 tako	 da	 bi	 vse	
drugo	izgledalo	dolgočasno	
in	nezanimivo.	Na	televizijo	
bi	spravil	najbolj	umazane	filme.
Komur	bi	le	mogel,	bi	prodajal	mamila.	Odličnim	

damam	in	gospodom	bi	prodajal	alkohol.	Ostale	bi	
pa	pomiril	s	tabletami.
Če	bi	bil	jaz	hudič,	bi	brž	zasejal	spore	v	družine,	

spore	med	Cerkvami,	spore	v	narodu	samem	in	z	
drugimi	narodi,	dokler	se	ne	bi	vsi	sami	uničili.	In	z	
obljubami	večje	naklade	bi	očaral	medije,	da	bi	te	
plamene	razpihovali.
Če	bi	bil	jaz	hudič,	bi	spodbujal	šole,	naj	vzga-

jajo	mlade	razume,	toda	zanemarijo	obvladovanje	
čustev	–	dovolj	je,	pustiti	jih	divjati	po	svoje,	dokler	
ne	boste	 imeli,	 preden	 se	boste	 zavedeli,	 pse,	 ki	
odkrivajo	mamila	in	detektorje	kovin	pred	vsakimi	
šolskimi	vrati.
V	desetih	letih	bi	imel	prepolne	zapore.
Priskrbel	 bi	 si	 sodnike,	 ki	 bi	 spodbujali	 porno-

grafijo.
Čim	 hitreje	 bi	 pregnal	

Boga	iz	sodstva,	potem	iz	
šolstva	 in	 potem	 iz	 Kon-
gresa.	 Njegove	 cerkve	 bi	
zamenjal	 s	 psihologijo,	
znanost	 bi	 pa	 naredil	 za	
božanstvo.	 Duhovnike	 in	
pastorje	bi	zvabil	v	zlorabo	
fantov	in	deklet	ter	cerkve-
nega denarja.
Če	bi	bil	jaz	hudič,	bi	na-

redil	za	simbol	velike	noči	
jajce	 in	 za	 simbol	 božiča	
steklenico.
Če	 bi	 bil	 jaz	 hudič,	 bi	

vzel	 tistim,	 ki	 imajo,	 in	
dal	tistim,	ki	hočejo	imeti,	
dokler	 ne	 bi	 uničil	 vsake	
želje	po	napredku.	In	lahko	
stavite,	da	bi	pridobil	cele	
države	 za	 spodbujanje	
hazardnih	iger	kot	poti	za	

bogatenje.
Opozarjal	bi	pred	prizadevnostjo	v	trdem	delu,	

pred	domoljubjem,	pred	moralnim	obnašanjem.
Mlade	bi	prepričal,	da	je	zakon	zastarela	reč,	da	

menjava	partnerjev	bolj	zabavna,	da	mora	biti	tako,	
kakor	vidijo	na	televiziji.
In	tako	bi	vas	slačil	v	javnosti	in	zvabljal	v	posteljo	

neozdravljivih	bolezni.
Z	drugimi	besedami:	če	bi	jaz	bil	hudič,	bi	delal	

točno	to,	kar	on	že	prizadevno	počne.

Paul Harvey

ČE BI JAZ BIL HUDIČ ...
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Abu	Bakr	al	Bagdadijevo	naznanilo	o	uvedbi	is-
lamskega	Kalifata	razodeva	občutek	obupa.	Njegovo	
naznanilo	 ima	močan	 ideološki	predznak,	 toda	za	
uvedbo	tega	novega	razdobja	svetovnega	kalifata	
je	moral	spremeniti	kraj:	ne	v	Siriji,	kjer	je	vojska	
predsednika	 Bašarja	 Asada	 grozila,	 da	 bo	 uničila	
Isis,	ampak	v	Iraku,	v	šibkem	sunitskem	delu,	kjer	
vlada	še	ni	imela	močne	vojske.	In	so	se	ustavili	s	
to	naduto	izjavo.
Že	sámo	dejstvo,	da	se	ne	imenujejo	več	“Isis”,	

kjer	 sta	 navzoča	 izraza	 “Irak	 in	 Sirija”,	 ampak	
preprosto	“Islamska	država”	kot	nekaj	svetovnega,	
je	s	praktičnega	vidika	smešno.	Istočasno	pa	razkriva	
ideološko	razsežnost	načrta:	gre	za	obnovitev	bag-
dadskega	kalifata,	ki	velja	za	najsijajnejše	razdobje	
islama.
Toda	večina	muslimanov	ne	sanja	več	o	kalifatu,	

niti	o	imperiju	brez	meja.	Vsakdo	hoče	živeti	v	nekem	
narodu,	tako	da	tudi	Kurdi	delajo	že	leta	na	tem,	da	
bi	prišli	do	svoje	države.

1. Konec kalifata
    in rojstvo “Muslimanskih bratov”
Konec	kalifata	označuje	Mustafa	Kemal	Atatürk,	

ustanovitelj	moderne	Turčije.	Leta	1922	je	1.	sep-
tembra	odstavil	sultana	Mehmeda	VI.	in	čez	18	dni	
je	bil	izvoljen	kalif	Abdülmecid	Efendi,	pa	le	za	kratek	
čas.	Atatürk	je	ustanovil	republiko	29.	oktobra	1923	
in	ko	je	bil	izvoljen	za	predsednika,	je	razglasil	3.	
marca	1924	dokončno	ukinitev	islamskega	kalifata.
Ta	 simbolična	 odločitev	 je	 bila	 pretres	 za	 ves	

muslimanski	svet,	posebno	pa	še	zaradi	poznejših	
Atatürkovih	odločitev,	predvsem	o	 laizaciji	države	
in	 deislamizaciji	 družbe:	 enakovrednost	 spolov,	
prepoved	islamskega	zagrinjala	na	javnih	prostorih,	
prepoved	fesa	in	turbana,	prepoved	brade	za	javne	
funkcionarje,	 sprejem	 latinske	 abecede	 namesto	
arabske,	 gregorijanskega	 koledarja	 namesto	 leta	
hedžre,	nedelje	kot	prazničnega	dneva,	metričnega	
decimalnega	sistema	in	tako	dalje.
Od	 takrat	 so	mnoge	 skupine	 poskušale	 oživiti	

kalifat.	Leta	1928	so	bili	iz	načrta	Hasana	al-Bana,	
ki	 ga	 je	 vodil	 azharitski	 imam	Rašid	 Rida,	 rojeni	
“Muslimanski	bratje”	prav	zato,	da	bi	zapolnili	vrzel	
manjkajočega	kalifata.	Po	različnih	razmišljanjih	in	
raziskavah,	da	bi	ustanovili	nov	kalifat	v	Egiptu	ali	
v	Arabiji,	so	sami	izjavili,	da	»ni	več	mogoče	imeti	
kalifata«	in	so	se	preusmerili:	treba	je	islamizirati	
razne	dežele	in	vlade	z	uvajanjem	šarije	kot	ustave.	

To	se	 je	uresničilo	predvsem	v	Savdski	Arabiji,	ki	
nima	ustave,	ampak	šarijo.	V	drugih	državah	je	bila	
sprejeta	ustava,	ki	se	“navdihuje”	ob	šariji.	Danes	
je	opaziti,	da	večina	muslimanskih	držav,	posebno	
bolj	razvitih,	ne	gre	v	to	smer	in	ne	upošteva	šarije	
kot	ideala.

2. Kdo je Abu Bakr al-Bagdadi
Kot	vsi	muslimanski	teroristi	ima	tudi	novi	“ka-

lif”	bojno	ime.	Njegovo	pravo	ime	je	Ibrahim	Awad	
Ibrahim	Ali	al-Badri	al-Samarai,	rojen	v	Samari	leta	
1971.	Njegovo	polno	“bojno	ime”	je:	Abu	Bakr	al-
-Bagdadi	al	Husseini	al	Quraši.
Za	vsakega	izobraženega	muslimana	je	to	ime	cel	

program.	Abu	Bakr	 je	
ime	 (bolj	 točna	 kun-
yah)	 prvega	 kalifa,	 to	
je prvega Mohamedo-
vega	 naslednika.	 Al-
-Bagdadi	 namiguje	 na	
najbolj	znano	razdobje	
islamskega	 kalifata,	
na	 abasidsko	 razdob-
je,	ki	je	imelo	sedež	v	
Bagdadu	 (750-1258).	
Al-Husseini	 se	 nanaša	
na	Huseina,	 sina	Alija	
in	Mohamedove	 hčere	
Fatime,	ki	je	najbolj	ča-
ščena	 figura	 šiitskega	
islama.	Končno	se	al-Quraši	nanaša	na	Mohamedov	
rod,	ki	izvira	iz	Qurayša.	Po	enem	izmed		hadithov 
(Mohamedovih	izrekov)	mora	biti	legitimni	kalif	Mo-
hamedov	potomec.	Ti	zadnji	dve	imeni	pomenita,	da	
je	legitimni	kalif	v	najodličnejšem	pomenu	besede,	
ki	zadovoljuje	sunite	in	šiite.

3. Kalifat, sanje
    v zmedi muslimanskega sveta
Kalifat	so	sanje,	ki	namigujejo	na	abasidski	kalifat	

v	Bagdadu.	Ni	slučajno,	da	je	Abu	Bakr	al-Bagdadi	
Iračan.	 Svoje	 načrte	 je	 najprej	 skušal	 uresničiti	
z	al-Kaido,	pa	se	 je	moral	odcepiti	od	nje.	Druge	
fundamentalistične	skupine	so	se	ločile	od	njega	in	
so	ga	potolkle	v	Siriji.	Še	več,	zdaj	so	se	ga	odločile	
potolči	vse	vlade:	Alžirija,	Tunis,	Egipt,	Sirija,	Irak…	
Podpirajo	ga	samo	še	naftne	države	–	Katar	in	druge.	
Pa	ne	zato,	ker	bi	se	strinjale	z	njegovo	idejo	kalifa-
ta,	ampak	da	ustvarjajo	zmedo	v	arabskem	svetu.

islam

P. Samir Khalil Samir

BREZUPNE SANJE
ISLAMSKEGA KALIFATA

Retorika Abu Bakra al Bagdadija je bankrotska. Ni muslimana, ki bi hotel živeti v kakem kalifatu. 
“Kalifa” samega vsi odklanjajo. Ima pa prav, ko opozarja na propad islamskega sveta, za kate-
rega pa so prvi odgovorni muslimani sami. Izrael in teorija “zarote”. Z odptim dialogom v družbi 
obnoviti islam, ki bo temeljil na splošnih in skupnih vrednotah. Sicer tudi islam tvega propad.
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Vsekakor	 kalifat	 ne	 odgovarja	 več	 temu,	 kar	
iščejo	arabski	muslimani.V	Egiptu	so	ga	zavrnili	celo	
Muslimanski	bratje,	katerih	večina	so	teroristi	in	jih	
je	nova	vlada	Al	Sissija	uničila.
Tisti,	 ki	 poznajo	 al-Bagdadija	 pravijo,	 da	 nima	

zmožnosti	za	vodstvo	kakega	velikega	gibanja	in	se	
ni	sposoben	uskladiti	z	nikomer.	Z	malo	podpore,	ki	
jo	še	ima,	je	čisto	mogoče,	da	bo	njegov	ambicioz-
ni	načrt	osvojiti	svet	zamrl.	Edina	stvar,	ki	jo	ima	
Islamska	vojska,	je	moč:	njeni	borci	ne	bi	pomenili	
nič	brez	orožja,	ki	so	jim	ga	dale	naftne	in	zahodne	
države.	 Toda	 to	 orožje	 se	 ne	more	 upirati	 pravi	
vojski.	Islamska	vojska	zgleda	zmagovita,	ker	ima	
dobro	taktiko:	napada	najšibkejša	območja,	ki	jih	
je	lahko	podvreči,	ker	so	jih	oslabila	tri	leta	vojske	
in terorizma.
Sanjali	so	tudi	o	Siriji,	pa	jim	ni	nihče	sledil.

4. Propad arabskega sveta
V	vsakem	primeru	pa	 razglasitev	kalifata	kaže	

smer,	v	katero	se	premika	islamski	svet.	Ob	branju	
al-Bagdadijeve	razglasitve	prihajajo	na	dan	tri	trdit-
ve:	 predvsem	 “hočemo	 obnoviti	 veličino	 islama”;	
nato	“zapad	je	uničil	islamski	svet,	ker	mori	ljudi,	
ustvarja	vdove…”	 in	končno	 “svoje	vodstvo	bomo	
uveljavili	s	silo”.
To	je	tipičen	pravljični	govor	fundamentalistov:	

najprej	smo	bili	sijajni,	potem	so	nas	uničili,	zdaj	
bomo	pa	dobili	oblast	nazaj	s	silo.
Takole	zgleda	filipika	v	razglasitvi,	kjer	Abu	Bakr	

opisuje	propad	islamskega	sveta:
»Islamska	Uma	(=	muslimanski	svet)	z	upanjem	

čaka	vašo	sveto	vojsko.	V	mnogih	delih	 sveta	 so	
vaši	bratje	žrtve	najhujših	oblik	mučenja.	Njihova	
čast	je	odvzeta,	njihova	kri	prelita.	Zaporniki	sto-
kajo	in	vpijejo	za	pomoč.	Sirote	in	vdove	žalujejo	
nad	svojo	usodo.	Žene,	ki	so	izgubile	svoje	otroke,	
jokajo.	Mošeje	so	oskrunjene	in	svetišča	razdejana.	
Muslimanom	so	s	silo	odvzeli	njihove	pravice	na	Ki-
tajskem,	v	Indiji,	Palestini,	Somaliji,	na	Arabskem	
polotoku,	na	Kavkazu,	na	Bližnjem	vzhodu,	v	Egitpu,	
v	Iraku,	Indoneziji,	Afganistanu,	na	Filipinih,	v	Iranu,	
Pakistanu,	Tunisu,	Libiji,	Alžiriji	in	Maroku;	tako	na	
Vzhodu	kot	na	Zahodu…«
Izhaja	iz	ugotovitve	s	katero	se	je	mogoče	zelo	

strinjati:	propad	arabskega	in	islamskega	sveta,	ki	
ga	priznavajo	izobraženci	in	ljudje	vseh	socialnih	po-
ložajev.	Kot	dokaz	je	dovolj	primerjati	muslimanske	
države	s	katerokoli	zahodno	državo	glede	gospodar-
stva,	politike,	človekovih	pravic,	pravičnosti,	druž-
benega	življenja,	skrbi	za	slabotne	in	revne:	zares	
so	v	razdobju	propadanja.	Čeprav	so	tam	milijoni	
in	so	bogatejši	od	kogarkoli	(dovolj	je	pomisliti	na	
arabske	naftne	države),	je	kulturna	raven	zelo	nizka,	
doprinosa	svetovni	civilizaciji	pa	sploh	ni.
Ob	tem	razpadu	so	porajajo	sanje.	Toda	take	sa-

nje	o	ponovnem	rojstvu	nimajo	nobene	podpore	v	
bogatih	muslimanskih	državah,	v	naftnih	državah,	ki	
jih	ne	zanima	noben	celosten	človeški	razvoj.	Arabski	
svet	mora	ob	tem	razmišljanju	priznati:	imamo	denar,	
ampak	ta	je	v	rokah	manjšine;	številni	smo	s	stoti-
nami	milijonov	ljudi,	pa	znamo	delati	samo	vojske.

5. Obnoviti odprto kulturo
V	resnici	je	edina	pot	za	obnovo	muslimanskega	

dostojanstva	kulturna	obnova	arabskega	in	musli-
manskega	 človeka.	 Treba	 je	 ponovno	 pregledati	
zakone,	spoštovati	človekove	pravice	in	jih	utrditi	s	
hojo	v	smeri	odprte	kulture,	ki	je	solidarna	z	vsem	
svetom.	Namesto	tega	pa	vidimo,	da	se	širi	kultura	
razkolov,	ki	je	korak	nazaj.
Poglejmo	na	abasidski	kalifat	 in	se	vprašajmo:	

od	kod	njegova	veličina?	Prišla	je	iz	edinosti	vseh	
delov	starega	muslimanskega	imperija.	S	kulturnega	
vidika	 so	več	kot	Arabci	doprinesli	 Iranci,	Afgani,	
Balkhi,	kristjani	sirskega	jezika…	To	je	bila	odprta	
vizija,	ki	je	dajala	prostor	vsem,	čerav	je	bil	arabski	
islamski	svet	privilegiran.
Danes	kultura	temelji	na	človekovih	pravicah	in	

solidarnosti	med	narodi.	Kaj	pa	počne	islam?	Poskuša	
opravičiti	in	ponovno	vsiliti	vsem	način	življenja	iz	
preteklosti	(iz	7.	stoletja),	značilen	za	beduinsko	in	
puščavsko	območje.	To	pač	ne	more	biti	rešitev	za	
21.	stoletje.

6. Ideološka zmota islama
Zmota	 islamskega	 sveta	 je	 na	 ideološki	 ravni.	

Vodi	k	vojskam	ideološke	vrste:	kulturnim,	verskim,	
zgodovinskim,	toda	nikoli	utemeljenim	na	resničnih	
zahtevah	ljudi.
Arabsko	ljudstvo	zahteva	rešitve	osnovnih	potreb,	

enakovrednosti	med	moškimi	 in	 ženskami,	med	
muslimani	in	drugoverci,	med	bogatimi	in	revnimi	
(v	islamskem	svetu	revni	nikoli	nima	glasu!).
Namesto	da	bi	sprejeli	od	moderne	civilizacije,	kar	

je	dobro	in	to	prevzeli,	iščejo	rešitev	v	preteklosti.
Med	vzroki	te	ideološke	zmote	je	tudi	neka	odgo-

vornost	zahoda:	mora	izboljšati	odnose	z	arabskim	
svetom.	 Islam	vidi	 v	 zahodu	kraj	 nemorale,	 brez	
vrednot.	Delno	 to	drži.	Zapad	vidijo	 kot	 voditelja	
sveta,	ampak	svojo	nadvlado	uresničuje	z	orožjem,	
z	zakonom	močnejšega.	Ko	muslimanski	svet	gle-
da	te	elemente,	odklanja	zahodni	načrt	kot	preveč	
“človeški”	in	upa	v	“božji	načrt”,	ki	je	šarija.
V	 resnici	 pa	 šarija	 nima	 nič	 “božanskega”:	 je	

usedlina	rodovnih	in	beduinskih	zakonov	9.	in	10.	
stoletja	in	nima	nobene	zveze	s	Koranom,	to	je	s	7.	
stoletjem	ali	prerokom	Mohamedom.
Čeprav	je	to	misel	večjega	dela	prebivalstva,	pa	

na	žalost	politični	voditelji,	predvsem	najbogatejši,	
še	 naprej	 vzdržujejo	 pri	 življenju	 idejo	 šarije	 kot	
nekaj	 “svetega”	 in	 branijo	 beduinsko	 puščavsko	
kultura,	saj	so	oni	nasledniki	tega	razdobja.	Toda	oni	
ne	bodo	mogli	nikdar	biti	zgled	za	muslimanski	svet.

7. Izrael in teorija “zarote”
Kriza	islamskega	sveta	se	je	zaostrila	z	ustano-

vitvijo	države	Izrael,	ki	 je	nekaj	krivičnega,	saj	 je	
nastala	na	ozemlju	neke	druge	države,	ki	ni	imela	no-
bene	krivde	za	nacistični	holokavst.	Poraz	leta	1948	
in	potem	1967	je	pokazal,	kako	zaostal	je	bil	arabski	
(in	muslimanski)	 svet	 in	 je	 povzročil	 vse	 arabske	
revolucije	ter	sovraštvo	do	Zapada	poleg	sovraštva	
do	Izraela	(in	za	nekatere	do	Judov	in	kristjanov).
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Toda	 ta	 reč	 je	 zdaj	 zgodovinsko	 dejstvo	 in	 ni	
mogoče	iti	nazaj.	V	smislu	večjega	mednarodnega	
sodelovanja	je	treba	delati	za	rešitev	izraelsko-pale-
stinskega	vprašanja.	To	pa	pomeni	tako	za	Izraelce	
kot	za	Palestince	odločitev,	da	bodo	iskali	pravično	
rešitev,	 tudi	 če	ne	bo	popolna,	saj	 sta	obe	strani	
trpeli	in	ena	drugi	zadajali	rane.
Spričo	tega	politično-vojaškega	položaja	mnogi	

vidijo	roko	Izraela	(in	Združenih	držav)	v	vsem,	kar	
se	dogaja	na	Bližnjem	vzhodu.	Celo	pri	ustanavlja-
nju	Islamske	vojske	sumijo	v	njihovo	vmešavanje	z	
namenom	razdeliti	arabski	svet	in	premešati	karte	
tega	območja.
Osebno	sem	proti	teoriji	“zarote”,	ker	ta	še	bolj	

oslabi	in	nas	dela	neodgovorne	v	naši	nesreči.	Če	pa	
ta	teorija	drži,	smo	mi	Arabci	neumni:	kdo	pa	končno	
podpihuje	vojske	znotraj	področja,	v	arabskem	sve-
tu.	To	smo	mi.	In	če	bi	se	tako	lahko	pustili	ukaniti,	
bi	naša	odgovornost	ostala.
Jasno	je,	da	ta	položaj	razdeljenosti	arabskega	in	

islamskega	sveta	daje	moč	sovražnikom	arabskega	
sveta.	Toda	podpirati	razdeljenost	in	vojsko	je	slaba	
politika,	ker	uničuje	mir	vsem,	tudi	Izraelu.	Izrael	
lahko	nadaljuje	s	prilaščanjem	palestinskih	ozemelj,	
toda	prišel	bo	do	točke,	ko	bo	moral	imeti	v	isti	državi	
Izraelce	in	Palestince	in	torej	sprejeti	znotraj	sebe	
elemente	spopadanja.	Edina	pot	je	sodelovanje.
Pristaši	teorije	“zarote”	obtožujejo	Združene	drža-

ve	in	nekatere	evropske	države,	da	so	omogočali	ta	
genocid	znotraj	islamskega	sveta.	Ponovno:	krivda	
je	naša.	Problem	se	je	rodil	pri	nas	v	Siriji,	ker	je	
vlada	v	Damasku	ne	le	diktatorska,	ampak	pripada	
tudi	alavitski	manjšini.	Notranji	politični	in	družbeni	
problem	Sirije	se	je	spremenil	v	versko	vojsko	med	
suniti	in	šiiti,	vojsko,	ki	ima	korenine	v	7.	stoletju.
Tudi	rešitev,	ki	jo	je	predložil	Abu	Bakr	al-Bagdadi	

izvira	iz	7.	stoletja,	ko	se	je	Mohamed	lotil	spopadov	
z	vsemi	arabskimi	rodovi,	ki	niso	verovali	v	Boga	
(in	njegovo	poslanstvo).	Organiziral	je	več	kot	60	

roparskih	pohodov	v	desetih	 letih	 (622-632),	 kot	
poroča	najstarejši	življenjepis	muslimanskega	Pre-
roka	 il	Kitâb	al	Maghâzî	 (“Knjiga	pohodov”)	pisca	
al-Wâqidîja.

Sklep: Obnoviti arabsko družbo
           s splošnimi vrednotami
Če	hočemo	res	obnoviti	arabsko	družbo,	so	po-

treb	ne	nekatere	temeljne	odločitve:
1.	Arabci	se	moramo	naučiti	sožitja	na	temelju	

skupnih	vrednot	brez	vojsk	zaradi	verskih	razlik.	Mi-
sliti	moramo	na	solidarnost	v	državah	in	na	celotnem	
območju.	Ni	mogoče,	da	so	skrajno	bogati	Arabci	in	
ljudje,	ki	komaj	preživijo.Te	razlike	vodijo	v	vojske.
2.	Treba	je	sodelovati	v	celotnem	območju,	pred-

vsem	z	Izraelom	za	mir	s	Palestinci.	Vsak	korak	za	
mir	v	tem	smislu	bo	olajšal	odnose	z	Zapadom.
3.	Nujno	je,	da	arabske	dežele	izoblikujejo	ustave	

po	navdihu	pravičnosti,	enakosti,	človekovih	pravic	
in	miru	brez	razlik	spola	ali	vere.
4.	Končno	je	družbo	treba	očistiti	korupcije.	Naše	

države	tonejo	v	korupciji.	V	Egiptu,	na	primer,	mnogi	
ne	gredo	v	bolnišnice,	ker	vedo,	da	je	vsaka,	tudi	
najmajša	postrežba	možna	samo	s	podkupnino.	Za	
kirurški	 poseg,	 za	 vsakdanjo	 tableto,	 za	 injekcijo	
moraš	plačati,	sicer	te	ne	zdravijo!
Ta	 kalifat	 ne	 upošteva	 nobenega	 od	 teh	 štirih	

načel.	Zato	bo	brez	uspeha,	še	več,	povečal	bo	dis-
kriminacije,	ki	temelje	na	načelih	izpred	več	kot	1000	
let.	Velika	večina	muslimanov	hoče	živeti	v	skladu	s	
pravimi	in	resničnimi	vrednotami;	samo	salafiti	se	
hočejo	vrniti	v	srednjeveški	čas!

Rešitev je vstopiti v vizijo mednarodnega meda-
rabskega	sodelovanja,	da	bi	zgradili	novo	civilizacijo	
v	skladu	s	pozitivnimi	elementi	modernega	časa	in	
vrednotami	 islamske	 tradicije.	 Izven	 tega	arabski	
svet	ne	bo	doživljal	drugega	kot	propad	in	–	kar	je	še	
slabše	–	se	bo	to	godilo	v	imenu	vere,	to	je	islama.	
Čas	je	rešiti	islam	z	borbo	proti	verskemu	fanatizmu.

Pet	krščanskih	družin	so	njihovi	delodajalci,	la-
stniki	opekarn,	ugrabili	 in	zasužnjili.	Osvobodil	jih	
je	poseg	sodnega	uradnika	 in	policije.	Družine	so	
lastniki	dveh	opekarn	v	vaseh	Ahmed	Nagar	in	Dera	v	
Punjabu,	preprosto	konfinirali	na	njihovem	delovnem	
mestu.	Policija	je	šele	na	odločno	zahtevo	uradnika	
posegla	vmes	in	kristjane	osvobodila.
Po	osvoboditvi	so	člani	ene	od	družin	pripovedova-

li	o	svojem	trpljenju.	Bili	so	žrtve	prisilnega	dela	in	so	
ravnali	z	njimi	kot	s	sužnji	več	kot	25	let.	Ena	izmed	
žena,	Safia	Bibi,	je	začela	delati	v	opekarni	skupaj	s	
svojim	možem	Anwarjem	Masihom	takoj	po	poroki.	
Ima	devet	otrok,	ki	so	bili	vsi	rojeni	v	opekarni.	Ko	
so	otroci	odrasli,	so	tudi	njih	prisilili	delati	na	istem	
kraju.	Plačila	običajno	sploh	niso	dobivali,	če	so	pa	
hoteli	zapustiti	delo,	so	jih	pretepali	in	mučili	ter	cele	

preganjanje kristjanov

PAKISTAN
zasužnjene družine osvobojene

dneve	puščali	brez	hrane.	Safijin	mož	je	leta	2013	
umrl	 zaradi	 bolezni	 in	 oslabelosti,	 ne	 da	 bi	 sploh	
poklicali	 zdravnika.	Otroci	 se	 niso	mogli	 udeležiti	
pogreba,	ker	so	jih	prisilili	delati.	Branili	so	jim	tudi	
udeleževati	se	molitve	v	cerkvi	in	praznovati	božič	
in	druge	krščanske	praznike.
Direktor	 agencije,	 ki	 pakistanskim	 kristjanom	

nudi	zastonjsko	pravno	pomoč,	je	izjavil	za	agencijo	
Fides:	»Žalostno	je	ugotoviti,	da	suženjstvo	obstoja	
v	Pakistanu	še	v	21.	stoletju.	Lastniki	opekarn	so	po-
gosto	bogati	in	vplivni	in	jih	je	težko	obtožiti.	Delavci,	
pogosto	kristjani,	delajo	v	suženjskih	razmerah	celo	
življenje,	da	bi	plačali	dolgove	gospodarjem.	To	traja	
po	več	rodov.	Včasih	jih	prodajajo	iz	ene	opekarne	
v	drugo.	Vlada	za	vse	to	ve,	vendar	ni	nikdar	resno	
posegla	vmes.	Agencija Fides.
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Japonska	je	razdeljena	na	43	–	več	ali	manj	zgo-
dovinsko	utemeljenih	–	upravnih	enot	ali	provinc,	
po	angleško	prefectures,	to	je	prefektur.	V	osrednji	
prefekturi	Mie	se	vije	85	km	dolga	reka	Kúšidagáwa.	
Stojim	nekje	 ob	 njenem	gornjem	 toku	 in	 strmim	
na	breg	na	drugi	strani	reke.	Prav	zdaj	boža	prvo	
pomladansko	 sonce	 veje	 raznih	 dreves	 –	 oh,	 ko	
bi	 imel	 dovolj	 prirodopisnega	 znanja,	 da	bi	 lahko	
imenoval	ta	drevesa!	Debla	so	tanka,	vendar	se	v	
določeni	višini	razprostrejo	v	neke	vrste	pahljače:	
ena	je	svetlorjava,	skoraj	rumena,	druga	je	svetlo-
zelena,	ostale	so	skoraj	vijoličaste	barve,	z	rjavimi	
in	lahno	zelenimi	vejami	na	temnem	ozadju.	Moja	
stran	reke	nima	toliko	dreves,	a	eno	je	iz	belih	vej,	
katerih	konice	so	čisto	rdeče.	Med	obema	bregovoma	
pa	mirno	teče	zelena	reka	in	njena	barva	poudarja	
lepote	obeh	bregov.	Ali	si	morete	misliti	prijetnejši	
uvod	v	prihajajočo	 japonsko	pomlad?	Seveda	me	
boste	spomnili	na	cvetoče	češnje	in	na	svet,	ki	ga	
spreminjajo.	A	to	je	drugačen	način	pomlajevanja	
japonskega	sveta,	ki	nudi	toliko	možnosti.	In	zdi	se,	
da	jih	naš	čudoviti	Stvarnik	v	veliki	meri	upošteva	
na	Japonskem	in	napolni	naravo	s	krasotami,	ki	jih	
le	On	lahko	pričara!
Ne	vem,	kako	dolgo	stojim	takorekoč	zatreskan	

v	naravo.	Naenkrat	zaslišim	za	seboj	prijeten	ženski	
glas	v	japonščini:
»Ali	ni	čudovito?«
Obrnem	se	in	pred	menoj	stoji	prikupna,	starejša	

Japonka	v	skoraj	do	tal	segajočem	toplem	kimonu.	
Istočasno	 se	 drug	 drugemu	 prikloniva.	 Z	 lahnim	
nasmeškom	me	vpraša:
»Ali	ste	slikar?	Oprostite	mi	vprašanje.«
Smehljaje	ji	odgovorim:
»Na	žalost	nimam	tega	daru.«
Ona pa:
»Vidim,	 da	 vas	 nihče	 ne	 spremlja.	 Ali	 ni	 večji	

užitek,	če	lahko	uživate	naravo	še	s	kom	drugim?«
»Spoštovana	gospa,	uživanje	lepote	me	zmeraj	

navdaja	z	novim	veseljem	–	zmeraj	na	novo	odkri-
vam	umetnost	Boga	Stvarnika.«
Gospe	 se	 za	hip	 razširijo	 očesne	 zenice,	 gleda	

me,	zavitega	v	zimski	plašč,	in	ne	da	bi	spremenila	
prijaznost	svojega	obraza,	me	vpraša:
»Verujete	v	Boga?«
Smehljaje	pokimam:
»Verujem.	In	nimam	niti	sence	dvoma	o	Njego-

vem	bivanju.«
Gospa	za	hip	povesi	oči	k	mojim	še	zimskim	če-

vljem,	potem	se	zazre	vame:
»Srečen	človek!	Jaz	pa	iščem	in	iščem	to	bitje	–	

zaman!«
»Spoštovana	gospa,	iščite	in	boste	našli!«
»Ali	mi	lahko	daste	kakšno	idejo,	ki	bi	mi	poma-

gala	hitreje	najti,	kar	tako	zelo	želim?«	mi	odvrne.	
In	takoj	doda:
»Vas	smem	povabiti	na	skodelico	čaja?	Moj	dom	ni	

daleč	od	tukaj.	In	sedé	se	da	bolje	razmišljati,	ali	ne?«
V	pritrdilen	odgovor	se	ji	vljudno	priklonim:
»Sem	upokojeni	profesor	univerze	Sophia	v	Tokiu,	

po	poklicu	misijonar.«
»O,«	 reče	 gospa	 s	 kančkom	 veselja	 v	 glasu,	

»sem	vdova	po	možu,	ki	je	bil	profesor	na	univerzi	v	
Ósaka.	Učil	je	zgodovino.	Na	smrtni	postelji	je	prosil	
prijatelja,	protestantskega	pastorja,	naj	ga	pokoplje	
protestantsko.«
Med	temi	besedami	sva	se	že	precej	oddaljila	od	

reke;	travnata	pot	je	prešla	v	gramozno	in	po	kakih	
10	minutah	vstopiva	v	njen	dom,	z	lončkom	dišeče	
gardenije	na	oknu.
Dovolite	mi,	 da	 v	 naslednjih	 vrsticah	 izpustim	

podrobnosti,	ki	so	nama	čaj	–	in	pozneje	celo	kosilo,	
pogovor	se	je	namreč	zavlekel	–	v	obliki	začimb	in	
drugih	delikates,	in	seveda	pogovor,	napravile	blago-
slovljeno	prijeten.	Dovolite	mi,	da	opustim	celo	vrsto	
vljudnih	izrazov,	s	katerimi	je	treba	opremiti	stavke	
v	japonščini,	če	govoriš	s	starejšo	gospo,	posebno	
kadar	ti	nudi	izvrsten	čaj	in	še	bolj	izvrstno	kosilo	...
»Ko	ste	se	morali	posloviti	od	dragega	mrtvega	

moža	–	ste	čutili,	da	je	to,	kar	ga	je	bilo	oživljalo,	
isto	kot	tista	mrtva	stvar	v	krsti?	Tisto,	kar	ga	je	
bilo	oživljalo	in	ga	delalo	pravega	človeka	nevidnih	
misli	 in	 svobodnih	 odločitev,	 imenujemo	 duha	 ali	
dušo.	Ne	da	se	prijeti,	ker	ni	nekaj	snovnega,	kot	je	
telo.	Ker	ni	nekaj	snovnega,	ne	more	umreti.	Vsak	
od	nas	ljudi	je	duh	in	snov;	to	slednjo	prejmemo	od	
staršev,	ki	pa	nam	duha	ne	moreta	dati,	saj	se	ne	
da	prijeti	–	kdo	nam	ga	da?	Nekdo,	ki	razpolaga	z	
duhom;	ki	ga	zmeraj	znova	ustvari,	da	se	določeno	
bitje	lahko	spočne	in	rodi	kot	človek,	ne	kot	žival	ali	
rastlina	ali	diamant.	Tega	‘nekdo’	imenujemo	Boga,	
natančneje	Boga	Stvarnika.
V	kolikor	smo	telo,	umremo;	v	kolikor	nismo,	živi-

mo	naprej,	a	na	kak	način,	nihče	ne	ve;	po	vsej	ver-
jetnosti	se	srečamo	s	svojim	Stvarnikom.	Ali	se	vam	
ne	zdi,	da	se	mu	moramo	v	tem	trenutku	zahvaliti,	
da	nismo	živali,	ampak	ljudje,	ki	po	smrti	nadalju-
jejo	življenje.	Pomislite:	ali	ni	to	nekaj	čudovitega,	
da	lahko	nadaljujemo	življenje	v	svetu,	ki	je	tako	
čudovit,	da	še	sanjati	ne	moremo	o	njem.	In	potem	
je	pred	nami	še	zgodovinsko	dejstvo:	pred	približno	
dva	tisoč	leti	je	nastopil	v	deželi	z	imenom	Palestina	
(danes	je	v	njej	najbolj	znana	država	Izrael)	človek,	
ki	 je	na	tisoče	ljudi	ozdravil	 le	z	besedo,	včasih	z	
dotikom	roke	in	besedo.	Ker	je	bil	politikom	napoti,	
so	ga	pribili	na	križ,	on	pa	je	po	smrti	in	treh	dneh	
v	zastraženem	grobu	vstal	od	mrtvih,	tako	kot	je	
bil	sam	pred	svojo	smrtjo	napovedal.	Samega	sebe	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega baje trpežnega misijonskega cekarja

VPRAŠANJE OB ZELENI REKI
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je	 razodel	 kot	Sina	nebeškega	Boga	Očeta.	Naše	
človeške	družine	so	torej	podobne	nebeški	Družini.«
Moje	nadaljne	besede	pretrga	strahoten	ropot.	

Njej	obstane	roka	z	žlico	v	juhi,	meni	obstanejo	vilice	
in	nož	na	mesu.	Spogledava	se	z	besedo	“potres”.	
Čakava.	Še	en	silovit	sunek	od	spodaj	navzgor	zaziba	
hišo. Potem je vse mirno.
»Še	to	hočem	dodati:	tistemu	božjemu	človeku	je	

bilo	ime	Ješuà,	v	naši	japonščini	Jézusu	ali	Jézu.	Ker	
je	ves	človeški	rod	rešil	večne	smrti,	večkrat	dodamo	

besedo	Kristus.	Iz	te	besede	izhaja	naziv	kristjan	ali	
–	z	ozirom	na	ves	svet	–	katoliški	kristjan.«
Potem	pomagam	pri	čiščenju	od	potresa	precej	

zaprašene	hiše.	Največ	škode	je	utrpela	klet.	–
Zgoraj	omenjenim	besedam	so	sledile	še	druge	

ob	drugih	časih.
Po	nekaj	letih	je	gospa	z	veseljem	sprejela	krst	v	

katoliško	Cerkev.	Če	se	vam	“po	nekaj	letih”	zdi	dolga	
doba	–	pomislite,	da	v	nebesih	–	če	se	strahotno	ne	
motim	–	ne	nosijo	zapestnih	ur.	O,	srečna	večnost!

Pri lutkah je vedno tako, da počnejo tisto, kar hoče lutkar, ki je skrit pred očmi gledalcev. Tako je tudi v Murglah skriti lutkar odločil, da mora Janša 
v zapor, da mu ne bi mešal štren pri ustoličenju nove lutke. In Vrhovno sodišče je pokorno prikimalo: njegov predsednik, prekaljeni komunist Branko 
Masleša, dobro ve, da je pokorščina lutkarju vrhovni zakon, spričo katerega so vsi drugi zakoni in človekove pravice samo zunanje lice, ki naj zavaja 
tujino, predvsem Evropsko unijo, kateri Slovenija pripada.

Lutke so torej zamenjali. Prejšnja, ki sliši na ime Alenka Bratušek in se je zdaj znašla v političnem košu za odpadke, skuša samo sebe promovirati 
za slovensko komisrako v Bruslju: dejanje, ki ga je nekdanji predsedin Protikorupcijske komisije Drago Kos (sicer zvest komunist) imenoval “politični 
incest”. Kaj počenja nova lutka, ki sliši na ime Miro Cerar, bomo pa videli.

Da je bila obsodba Janeza Janše zaradi finskih oklopnikov patria grobo kršenje človekovih pravic, je danes vsem jasno. Za očitane prekrške ni bil 
naveden niti čas, niti kraj, niti način, niti vsebina, zato se obtoženec sploh ni mogel braniti. Ali, kot je povedal predsednik VSO (Združenja za vrednote 
slovenske osamosvojitve) Aleš Hojs, ki je bil član Janševe ministrske ekipe in je tudi član Zbora za republiko: »Ta sodba argumentira dejstvo, da 
v Sloveniji še vedno vladajo paralelne strukture, da te strukture vladajo zato, ker ni bila izvedena lustracija – da sodnikov, ki so bili 
nosilci sodstva v prejšnjem sistemu, nismo zamenjali –, da v sodstvu ne delujejo ljudje, ki bi bili vredni zaupanja izrekanja sodb v 
imenu ljudstva.«

Dejstvo je, da se tranzicija, ki jo pooseblja Milan Kučan, Janše boji bolj kot hudič križa in ga zato skuša onemogočiti na vse načine. Koliko je vredno 
slovensko sodstvo, ki je obsodilo enega najzaslužnejših Slovencev braz vsakih dokazov, zgolj na politični pritisk komunističnih botrov, lahko presodi 
vsak sam. Tako vrhovni tožilec, komunist Zvonko Fišer, kot tudi Vrhovno sodišče so pa v silni zadregi, ker je jasno, da bo sodba, ki jo je Vrhovno sodišče 
potrdilo, padla bodisi na Ustavnem sodišču ali pa v Strassbourgu. Ker pa pri teh ljudeh ni nobene poštenosti, Janšo nalašč držijo v zaporu, da bi ga 

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

DRUGE LUTKE, ISTI LUTKAR

BENIN
otroci – sužnji

»Revščina	in	razpad	družinskega	jedra	sta	brez	
dvoma	dva	glavna	vzroka	trgovanja	z	otroci.	K	temu	
je	dodati	še	pomanjkanje	vzgoje	otrok	in	njihovih	
družin,	spopade	in	politično	negotovost	v	Afriki	 in	
Aziji,	pa	dolgove,	ki	so	se	nakopičili	v	družinah	in	
nekaznovanje	 trgovcev	 z	 otroci.«	 To	 je	 vsebina	
poročila,	poslanega	agenciji	Fides	kot	predstavitev	
kampanje	“Nisem	naprodaj”,	ki	jo	vodijo	salezijanci	v	
Beninu,	da	bi	obvarovali	otroke	pred	trgovci	z	ljudmi.	
»Preprodaja	otrok	je	ena	od	najhujših	reči,	s	katero	
imamo	opravka,	 ker	 uničuje	 otrokovo	otroštvo	 in	
upanje	 v	 prihodnost,«	 nadaljuje	 poročilo.	 P.	 Juan	
José	Gómez,	ki	je	odgovoren	za	sprejemno	hišo	v	
Porto	Novo,	 pričuje	 dramatično:	 »…	 sprejeli	 smo	
otroke,	ki	so	jih	lastni	starši	prodali	za	približno	€30		
($40,2).	V	podporo	te	kampanje	je	bil	posnet	film,	
ki	prikaže	vso	grobost	položaja	v	Beninu	glede	tega	
vprašanja,	ki	odseva	nekaj,	kar	se	dogaja	ne	le	v	

Afriki,	 ampak	 tudi	na	drugih	kontinentih.	Več	kot	
milijon	otrok	je	žrtev	trgovine	s	človeškimi	bitji,	kot	
poroča	Mednarodna	organizacija	za	delo.	Število	pa	
še	naraste,	če	upoštevamo	nezakonite	posvojitve,	
prisiljene	poroke	 in	 preprodajo	 organov.	Od	vseh	
žrtev	trgovine	z	 ljudmi	 je	27%	otrok,	kot	povedo	
podatki	Združenih	narodov.	Agencija Fides.

CENTRALNOAFRIŠKA
REPUBLIKA

pokradena pomoč
Karmeličanski	misijonar	Avrelij	Gazzera	poroča,	

da	 darovana	 pomoč	 ne	 pride	 do	 tistih,	 ki	 jim	 je	
namenjena.	Večina	sredstev	konča	v	žepih	ljudi,	ki	
do	njih	nimajo	nobene	pravice.	Civilna	družba	tega	
denarja	 ni	 nikoli	 videla.	Mednarodne	 sile	 nimajo	
nobene	skupne	strategije	in	sodelovanja.	Domačini	
so	prepričani,	da	te	sile	skrbe	predvsem	za	interese	
tistih	držav,	ki	so	jih	poslale.	Agencija Fides.
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Spoštovani gospod predsednik,
kot veleposlanik Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksem-

burg sem Vas v letih 2003-2008 (in še posebej v času slovenskega pred-
sedovanja Evropski uniji) imel čast spoznati ne samo kot dolgoletnega 
in izjemno uspešnega premiera Vaše države, ampak tudi kot velikega, 
prepričanega Evropejca in eno osrednjih osebnosti Evropske unije. Zato 
bi Vam najprej rad iskreno čestital ob Vaši nedavni izvolitvi za novega 
predsednika Evropske komisije. Z Vami prihaja Evropa v dobre roke.

Dovoljujem si obrniti se na Vas v zvezi z mučnimi pripetljaji, ki so 
pred kratkim nastali v Sloveniji ob določanju slovenskega člana Evropske 
komisije in so Vam zagotovo znani, vendar nemara ne tako nadrobno, 

kot so se v resnici dogajali in se še zmerom dogajajo. Kot veste, ga. 
Alenka Bratušek, dosedanja predsednica vlade Republike Slovenije, ki 
je pred približno štirinajstimi meseci prevzela to funkcijo kot začasna 
predsednica tedanje največje stranke v slovenskem parlamentu “Pozi-
tivna Slovenija”, 25. aprila 2014 na volilnem kongresu svoje stranke ni 
bila dokončno izvoljena za predsednico, zato je iz nje izstopila, deset dni 
pozneje pa je odstopila tudi kot predsednica vlade, in kot posledica te 
odločitve so v Sloveniji 13. julija 2014 spet potekale predčasne volitve.

Med sedmimi strankami, ki so se na teh volitvah uvrstile v par-
lament, je “Zavezništvo Alenke Bratušek”, njena tik pred volitvami 
ustanovljena nova stranka, prišla v parlament kot zadnja s samo 4,34% 

O predčasnih volitvah 13. julija, na katerih je zmagal Miro Cerar in nekaj o njem samem je bilo govora že v avgustovi številki. Ko tole pišem je od 
volitev minilo že mesec dni – zgodilo se ni še nič. Še vedno “glihajo”, kdo bo prišel v koalicijo in kdo ne. Načrta Cerar že pred volitvami ni imel nobenega 
in tudi zdaj ni slišati, kaj naj bi nova vlada – mandatar bo po vsej verjetnosti Cerar – počela. To je seveda voda na mlin tranzicijskim komunistom, ki 
bodo mirno kradli še naprej, dokler se bo še dalo kaj ukrasti. Je pa zato Slovenija priča nesramni predrznosti, ki bi si je človek ne mogel predstavljati niti 
v najbolj umazanih sanjah. Alenka Bratušek, ki je kot predsednica vlade v enem letu zadolžila Slovenijo za 8 milijard evrov in ustvarila 400-milijonsko 
luknjo v državnem proračunu, je samo sebe kandidirala na mesto evropskega komisarja v Bruslju. Čeprav mora biti kandidat za komisarja strokovnjak 
vsaj v nekem odseku politike (finančnem, prosvetnem...) in čeprav mora tekoče znati angleško, česar Bratuškovi res ni mogoče “očitati”, in čeprav se 
je ves čas bahala, kako je Slovenijo obvarovala pred finančnim posegom Evrope, zdaj brez sramu rine samo sebe na mastno plačan položaj v Bruslju. 
In da bi sebe napredila še lepšo, je predlagala poleg sebe še Karla Erjavca in Tanjo Fajon, češ naj Bruselj sam izbira. In ni zlomek, da bi ji v Bruslju celo 
nasedli, vendar je nepričakovano posegel vmes upokojeni veleposlanik Borut Trekman, znanec predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, 
ki v Bruslju o teh kandidatih odloča in mu je poslal pismo, v katerem je razgalil vso nesramnost Bratuškove. Takole je napisal Junckerju.

Glede sodnih dosežkov Vesne Žalik smo že pisali o primeru škofa Gre-
gorija Rožman –  jugoslovansko vojaško sodišče ga je leta 1946 obsodilo 
na 18 let strogega zapora in zaplembo vsega premoženja na podlagi 
obtožbe, da je sodeloval z okupatorjem. Po dolgoletnem vztrajanju za 
sodno rehabilitacijo je ljubljansko okrožno tožilstvo končno leta 2009 
kazenski postopek zoper Rožmana ustavilo, s čimer je bil rehabilitiran, na 
poti do te rehabilitacije pa so bili vmes mnogi sodniki, tudi Vesna Žalik. 
Ta je bila predsednica senata okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je leta 
1996 zavrnil zahtevo za obnovo kazenskega postopka zoper Rožmana. 
Pri tem je sicer pohvalila škofovo medvojno humanitarno dejavnost (pri 
okupatorjih se je zavzemal za bolj človeško ravnanje s prebivalstvom, 
aretiranimi in obsojenimi, med njimi tudi komunisti), vendar, kot je 
zapisala, to »ne more opravičiti preostalega njegovega inkriminiranega 
ravnanja«, kot ga je ugotovilo vojaško sodišče.

Medtem ko je pri Rožmanu Žalikova prepoznala inkriminirano 
ravnanje, pa se to ni zgodilo v primeru ravnanja razvpitega goljufa 
Sandija Grubeliča na začetku devetdesetih let, saj ga je oprostila. Primer 
Grubelič je odjeknil v javnosti kot prvi v razmerah novega liberalizirane-
ga gospodarstva. Grubelič je na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta 
po svojem grosupeljskem podjetju Trend Form oškodoval več kot 4.800 
ljudi z območja vse Jugoslavije, s tem ko je od njih pobral denar, da bi v 
dogovorjenih rokih dobili osebna vozila v najem oziroma lizing. Ostali 
so brez denarja, avtomobilov pa niso videli nikoli.

Čeprav je bil iz načina poslovanja jasno izkazan namen goljufanja, ki 
je Grubeliču omogočil več kot 200 milijonov tolarjev (okoli 30 milijonov 
nemških mark) protipravne premoženjske koristi, ga je senat temeljnega 
sodišča v Ljubljani na čelu z Žalikovo leta 1992 oprostil obtožbe za 
goljufijo. Slednja je ugotovila, da v »objektivnem smislu nenamensko 
porabljena  sredstva iz naslova leasing vplačil lahko pomenijo kaznivo 
dejanje«, toda brez goljufivega namena gre zgolj za civilnopravno škodo 
in ne za kaznivo dejanje. Zapisala je, da je imel Grubelič ves čas namen 
izpolniti pogodbene obveznosti, delno jih je tudi izpolnjeval, njegovi 
osebni dolgovi pa so »popolnoma irelevantni in na njihovi podlagi ni 
mogoče zaključiti, da je že od vsega začetka ravnal goljufivo«. Višje 
sodišče je njeno sodbo raztrgalo, v ponovnem sojenju pa je bil zaradi 
goljufije obsojen na sedem let zaporne kazni, ki je sicer zaradi kronične 
bolezni večji del ni presedel.

Po besedah poznavalcev se je med sojenjem za Grubeliča v medijih 
zavzel celo dr. Ljubo Bavcon, in to z enako razlago, kot jo je imela sodnica 
Žalikova: da sploh ne gre za kriminal, pač pa zgolj za civilno razmerje 
med Grubeličem in oškodovanci – kupci vozil. Bavcona smo po elek-
tronski pošti vprašali, zakaj po njegovem ni šlo za kaznivo dejanje in ali 
mu je znano, da naj bi Grubelič pred osamosvojitvijo sodeloval z Udbo 
oziroma SDV. Odgovoril nam ni, smo pa po posredniku dobili odgovor 
Grubeliča: ni sodeloval z SDV, ampak so njega nadzorovali od leta 1974 
naprej, ker naj bi bil kot obrtnik zanimiv zaradi različnih poslov.

umaknili iz politike, njegov akt pa je Masleša na pritisk javnosti dal v pregled, toda za sodnico je določil Vesno Žalik, ki je najprej odšla na dopust, 
obenem pa tudi povedala, da bo pregled akta vzel veliko časa. In kdo je ta Vesna Žalik, ki skupaj z Maslešo svinjari po Vrhovnem sodišču? Nenad Glücks 
je o njej objavil v Reporterju tole:
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glasov (naj omenim, da sta jo prehiteli kar dve, prav tako nanovo 
ustanovljeni dober mesec pred volitvami, in ena od njiju je s 34,49% 
glasov tudi zmagala).

Že pred temi volitvami so slovenski mediji javnost seznanili z 
neuradnimi namigovanji in govoricami, da naj bi ta do danes brez dvoma 
najneuspešnejša predsednica katerekoli slovenske vlade - njena največja 
dosežka sta dodatna zadolžitev naše države za več ko osem milijard 
evrov in štiristomilijonska luknja v državnem proračunu - nameravala 
kar sama sebe predlagati za funkcijo evropske komisarke, in sicer pod 
pretvezo, da si jo na tem mestu želite Vi osebno in ji ponujate celo mesto 
podpredsednice Evropske komisije.

Na vprašanja novinarjev, ali je to res, ni nikoli odgovorila z “da” ali 
“ne”,ampak je rajši z dvoumnimi nasmeški zelo nedvoumno namigovala, 
češ da naj bi bila to Vaše pričakovanje in Vaša želja, saj je ženska, Vi pa 
imate težave z žensko kvoto. S tem ni zbudila velike revolte samo v dru-
gih strankah, ampak predvsem pri veliki večini slovenskih državljanov, ki 
so na zadnjih volitvah jasno povedali, da se jim zdi povsem neprimerna 
za kakršnokoli vodilno funkcijo že v Sloveniji, kaj šele v Evropi.

In ko se je očitkom, da gre za nehigienično ravnanje, pridružil 
tudi zmagovalec volitev dr. Miro Cerar in zelo vljudno, vendar hkrati 
tudi zelo decidirano izjavil, da takemu načinu izbiranja kandidata 
kot prihodnji predsednik vlade absolutno nasprotuje, je ga. Bratušek 
bliskovito sklicala sejo svoje vlade v odstopu in jo seznanila, da bodo 
v Bruselj poslana naslednja imena kandidatov: Alenka Bratušek, Karel 
Erjavec in Tanja Fajon (dosedanji komisar dr. Janez Potočnik, ki je bil 
kandidat prihodnjega predsednika vlade dr. Mira Cerarja, je svoje 
soglasje h kandidaturi umaknil, ko je izvedel, da ne bi bil predlagan 
kot edini kandidat).

Dokončna izbira med temi tremi kandidati bi bila tako, spoštovani 
gospod predsednik, prepuščena Vam. Pretveza za táko dokončno 
odločitev, ki je ni sprejela vlada, naj bi bila obveznost, da je treba kan-
didate brezpogojno predlagati do 31. julija 2014, pri čemer pa je kot 
tank povozila nespodbitno dejstvo, da smo imeli v Sloveniji predčasne 
volitve prav zavoljo njene popolne nekompetentnosti šele pred tremi 
tedni. Res je neverjetno, da zanjo osebno sploh prihaja v poštev prevzem 
nekega položaja v tisti Evropski komisiji, ki jo ves čas – in še posebej med 
predvolilno kampanjo – demonizirala kot največjo sovražnico Slovenije, 
saj se je ves ta čas docela neženirano ustila, kako nas je pred njenim 
posegom v suverenost države Slovenije rešila samo in edinole ona.

Pri tem je zelo precizno zasnovala to “spletko”, kot je to njeno deja-
nje pred kakim tednom v nekem televizijskem intervjuju poimenoval 
dosedanji evropski poslanec Jelko Kacin: svojemu lastnemu imenu kot 
imenu kandidatke, ki “si jo želite Vi”, je dodala še ime Karla Erjavca, ki 
kot dosedanji zunanji minister v Sloveniji zavoljo svoje nesposobnosti 
in neevropsko usmerjene politike uživa kvečjemu splošen porog, in ime 
evropske poslanke Tanje Fajon, ki nima doslej prav nikakršnih političnih 
izkušenj, saj je l. 2009 po koncu svoje zaposlitve kot večletna dopisnica 
Radiotelevizije Slovenija iz Bruslja kandidirala za evropsko poslanko na 
listi bivše “Zveze komunistov Slovenije”, ne da bi tedaj sploh bila članica 
te stranke. Spletka je s tem dosegla svoj namen, saj se zgolj splošnemu 
poznavalcu slovenskega političnega prizorišča zdi med tremi predlaga-

nimi imeni še zmerom najsprejemljivejše ime predsednice dosedanje 
slovenske vlade, ki se ponaša z neslavnim rekordom v roku trajanja.

Spoštovani gospod predsednik, kolikor smo obveščeni, še najmanj 
pet članic Evropske unije do zdaj ni predložilo svojih komisarskih kan-
didatov. Med njimi npr. tudi Kraljevina Belgija, ki je po zadnjih volitvah 
še zmerom brez vlade, pa čeprav je od belgijskih volitev v primerjavi s 
slovenskimi minilo bistveno več časa, saj so od 13. julija 2014 do danes 
pretekli komaj trije tedni.

Prepričan sem, da Belgija, čeprav še ni predlagala svojega kandida-
ta, zavoljo tega ne bo ostala brez komisarskega mesta, in prav tako sem 
prepričan, da mora biti Republika Slovenija kot enakopravna članica EU 
enako obravnavana in da je zmagovita stranka slovenskih volitev edina 
pristojna za določitev kandidata za prihodnjega komisarja iz Slovenije, 
saj so jo za to legitimirali volivci. Evropski komisar je voljen za naslednjih 
pet let prihodnosti, in v tem času bo izvršilno oblast v Sloveniji opravljal 
dr. Miro Cerar – ga. Alenka Bratušek pa bi bila izvoljena v imenu ne 
preveč slavne preteklost, četudi je vodila vlado komaj trinajst mesecev 
prejšnjega legislativnega obdobja, v tem času pa je s svojim “političnim” 
ravnanjem dosegla edinole to, da je v Sloveniji že drugič (in topot po 
komaj dveh letih in pol) prišlo do predčasnih parlamentarnih volitev, 
iz katerih je sama izšla kot največja poraženka.

Spoštovani g. predsednik, tega pisma ne pišem iz kakršnekoli 
osebne koristi: sem že več ko dve leti v pokoju, že dolgo nisem član 
nobene od slovenskih političnih strank, res pa je, da sem kot slovenski 
kritični intelektualec v osemdesetih letih prejšnjega stoletja aktivno 
sodeloval pri nastajanju samostojne slovenske države, nato pa se po 
svojih najboljših močeh trudil za uveljavitev te nove države v novi Evropi. 
Zagotavljam pa Vam: če se samo malo pregleda obveščanje slovenskih 
medijev v zadnjih dneh in pobrska po internetu, se izkaže, da deli 
moje mnenje pretežna večina slovenskih državljanov, ki jih je skupaj z 
njihovimi otroki in vnuki trenutna kandidatka za evropsko komisarko 
iz Slovenije pahnila v zadolžitev za dolgo vrsto prihodnjih let.

In ne samo to: na neetičnost ravnanja ge. Alenke Bratušek javno 
opozarjajo vrhunski slovenski pravniki in politologi, predvčerajšnjim, 
5. avgusta 2014, pa je celo predsednik uradne, v parlamentu izvoljene 
Komisije za preprečevanje korupcije obvestil slovensko javnost, da ta 
državni organ preiskuje korupcijsko tveganje te odločitve ge. Alenke 
Bratušek, predsednice slovenske vlade v odhodu. Ta se po tem sporočilu 
svoji kandidaturi seveda ni odrekla. Sicer pa sem prepričan, da Vam o 
vsem tem obširno, stvarno in nepristransko poroča Stalno predstavni-
štvo EU v Republiki Sloveniji.

Pričakujem, spoštovani gospod predsednik, da Vam bo moje pismo 
lahko rabilo za informacijo o dejanskem stanju in splošnem razpoloženju 
v naši državi in Vam bilo v pomoč tudi pri obravnavanju Slovenije kot 
enakovredne in enakopravne članice EU, saj ste tak način izkazovali z 
vsem svojim dolgoletnim delovanjem na evropskem političnem prizo-
rišču in upravičeno veljate za velikega prijatelja vseh državljanov naše 
države, ne samo tistih politično tako ali drugače opredeljenih, ki so bili 
kdaj na oblasti. Zato si lahko zamišljam, ali v tem res zelo bizarnem 
primeru ne bi bilo bolj modro počakati na predlog člana Evropske ko-
misije za naslednje petletno obdobje, ki Vam ga bo posredovala nova, 
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Naj zaključim z besedami dr. Boštjana M. Turka, s katerimi končuje svoj članek z naslovom “Obrazi strahu”, ki ga je 9. avgusta objavil v Reporterju:
»Janez Janša je tista sredobežna os, ki četrt stoletja vzdržuje elementarni postulat družbene morale, ki jo je komunizem odpravil. Ko se zavzema za 

evropsko Slovenijo in na volitvah zbere tudi več kot četrt milijona glasov (2004, 2008, 2011), je najbolj neposredna grožnja postkomunizmu v Sloveniji. 
Je edini, ki je sposoben recidive tega sistema zanikati v počelu, kot je Milan Kučan edini, ki je sposoben organizirati njihovo obrambo.

Kako se bo ta dvoboj v narodu, polnem strahu, končal, ne ve nihče.«
Vemo pa eno: tisti, ki organizirajo obrambo postkomunizma, so gerontokracija, vlada starcev. Čas, njihov rabelj je blizu in črv, da kljub vsemu 

izgubljajo, jih bo grizel do zadnjega. Smrt jim ne bo v olajšanje, ampak v muko, saj Bog ni samo dober, ampak je tudi pravičen.

Že 27 let je minilo od znamenitih zgodovinskih dogodkov na Roški, 
ki so pomenili radikalen preobrat v dotedanjem pojmovanju človekovih 
pravic v nekdanji socialistični Jugoslaviji. Mineva že 24 let od kar imamo 
novo državo, ki je v svojo Ustavo zapisala varovaje človekovih pravic kot 
eno izmed najvišjih vrednot slovenske družbe.

Tudi Vaša funkcija Varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji go-
vori o tem, da smo človekove pravice v pravni teoriji postavili zelo visoko 
in da smo želeli zgraditi družbo z visokimi standardi na tem področju.

Žal, v praksi se je v obdobju teh poosamosvojitvenih 24-ih letih, 
dogajalo in se še naprej dogaja marsikaj, kar je v popolnem nasprotju 
s tistim, kar je zapisano v slovenski Ustavi.

Prvič. V vseh teh letih nismo opravili svoje civilizacijske dolžnosti in 
dostojno pokopali mrtvih iz bratomorne vojne, slovensko pravosodje 
pa je padlo na izpitu in ni procesiralo nobenega od zločincev zaslužnih 
za genocidna dejanja nad lastnim narodom v času vojne in po njej.

Drugič. Skoraj dvajset let se nihče v tej državi ni resno zanimal za 
usodo tisoče izbrisanih sodržavljanov, ki so ostali brez osnovnih člove-
kovih pravic in dostojanstva. Politika se je z njimi ukvarjala šele ko je 
to postalo politično donosno in oportuno, in šele evropsko pravosodje 
je opozorilo na prave razsežnosti problema. Naše pravosodje pa je 
tukaj zopet padlo na izpitu pravne zaščite državljanov, in če hočete, 
na izpitu človečnosti.

Tretjič. V kako globoki moralni krizi tiči naša družba, se je pokazalo 
tudi v prvih letih po izbruhu ekonomske krize, ko so na cesti brez plačila 
ostali domači in tuji delavci. Verjetno se še spomnite žalostnih prizorov 
obubožanih in ponižanih delavcev, ki so k nam prišli z velikim upanjem, 
a smo jih iz države odpravili kot nekaj nepotrebnega, čeprav so z nami 
in za nas gradili infrastrukturo, ki jo je Slovenija v letih konjukture 
potrebovala. Naša država je s svojimi nadzornimi funkcijami tukaj 
povsem odpovedala, in s človekovimi pravicami smo bili zopet na psu.

Četrtič. Zadnji dogodki v zvezi s sojenjem v zadevi Patria pa že 
pomenijo rušenje stavbe na katerih slonijo človekove pravice in 
načenjajo same temelje demokracije. Imam vtis, ki ga delim s stotisočimi 
državljani naše dežele, da slovensko pravosodje zopet sodi po političnem 
prepričanju, in ne po zakonih, ki bi morali biti za vse državljane enaki. 

Obstajajo resni indici, da slovensko pravosodje sodi Janezu Janši in 
ostalim v zadevi Patria celo po nareku vplivnih struktur iz bivšega 
totalitarnega režima in da imamo v Sloveniji opraviti z montiranim 
političnim procesom.

Janši, daleč najvplivnejšemu liderju opozicije, slovensko pravosodje 
sodi iz prepričanja, da je moteč in destruktiven dejavnik v slovenski 
politiki, ki ga je treba s politične scene odstraniti z vsemi sredstvi, tudi 
s pomočjo indicev in brez vsakršnih dokazov. Seveda, o Janezu Janši, 
politiku in vodji opozicije, lahko mislite in pišete vse kar želite, če le ni 
osebno žaljivo, saj je svoboda govora tudi bistvo demokracije.

Toda ne morete Janezu Janši soditi in ga obsoditi brez dokazov, 
ne morete ga odstraniti s politične scene na ta način, ker ta način po-
litičnega obračunavanja najeda same temelje demokracije, za katero 
se zavzemam že vse svoje življenje. Zato je ta proces točka preloma, 
lakmusov papir, test demokratične zrelosti naše družbe, križišče, ki bo 
pokazalo koliko resno mislimo z demokracijo, človekovimi pravicami in 
evropskimi civilizacijskimi vrednotami.

To je križišče, ki bo pokazalo v kakšno smer bo šla naša družba v 
bodočnosti. Zato tega trenutka ne kaže zamuditi, draga Vlasta, Va-
ruhinja človekovih pravic – zato se je treba oglasiti, ker to je ne samo 
vaša profesionalna potreba, temveč tudi vaša državljanska dolžnost.

Sam sem 24 let samo opazoval destruktivne pojave v naši družbi, 
tiho in molče trpel ob slikah in glasovih ponižanih državljanov, gradil 
svoje stališče do slovenske politike in slovenske novejše zgodovine, zdaj, 
ko so na preizkusu temelji naše demokracije, temelji politične svobode 
in temelji človekovih pravic – ne morem biti tiho in samo opazovati. 
Zdaj je treba vstati in reči – to ni prav, tako se ne sodi, tako se ne gradi 
družba prihodnosti.

Pridite, Varuhinja človekovih pravic, pridite kdaj pred sodišče in se 
vprašajte zakaj vsak tretji državljan Slovenije ne verjame, da je sojenje 
Janši pravično, tretjina pa o tem nima stališča. Vprašajte se, zakaj dan 
za dnem, po vročini in dežju, vztraja na stotine državljanov v veri, da 
sojenje Janezu Janši in ostalim v aferi Patria ni bilo pravično. Pridite in 
spregovorite tem ljudem, ki predstavljajo lučke demokracije. Ne dovo-
lite, da te lučke ugasnejo, ker bo s tem ugasnila tudi naša demokracija.

Kaj bo počela nova vlada, kakršna koli že bo, je nemogoče predvideti. Glede na to, da Cerar nima nobenega načrta, zraven pa kaže, da NSi, ki ima 
izdelan plan, ne bo niti prišla v koalicijo, je mogoče karkoli. Tudi največje neumnosti, nadaljevanje tistih, ki smo jih že videli. Kakšno je sedanje stanje, 
je pa povedal David Tasić, človek, ki ga je jugoslovanska vojska s Kučanovo odobritvijo zaprla tik pred slovensko osamosvojitvijo. Govor je bil 5. avgusta 
predstavljen Varuhinji človekovih pravic, Vlasti Nussdorfer.

legitimna vlada Republike Slovenije.
Hvala za to, da ste si utrgali čas za to moje pismo. Z izrazi odličnega 

spoštovanja ostajam
Borut Trekman, veleposlanik v p.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
PRIPOVEDNIK

Na	 liceju	sem	prevzel	prvo	 leto	(1908/9)	pouk	
v	dveh	razredih	in	prvi	razred	na	počasno	smrt	ob-
sojene	višje	dekliške	šole.	Naslednje	leto	mi	je	dr.	
Svetina	prepustil	še	oba	ostala	letnika.
Sprva	se	nisem	posebno	dobro	počutil.	Medtem	

ko	sem	bil	v	šentjakobski	šoli	navajen	deklic,	ki	sem	
jih	nagovarjal	z	“otroki”,	so	tu	sedele	pred	menoj	
odrasle	gospodične.	Med	njimi	so	bile	nekatere	že	
neveste.	Morebiti	bi	bile	vse,	če	bi	bile	dobile	priprav-
ne	ženine.	Zato	sem	jim	izmed	vseh	zakramentov	
zadnjega	posebno	natančno	razložil.	Ker	so	se	zelo	
zanimale	zanj	ter	izredno	pazljivo	poslušale,	sem	ga	
obdeloval	dve	uri.
“Višje	deklice”	so	bile	sicer	disciplinirane,	samo	

nekoliko	preveč	pridne	so	bile,	 tako	da	 so	hotele	
imeti	med	veroukom	tudi	ženska	ročna	dela.
Nekega	popoldneva	je	v	tretjem	letniku	Vera,	ki	

je	sedela	v	zadnji	klopi,	nekaj	pod	njo	šarila.
»Kaj	pa	imate	pod	klopjo?«
Pa	se	je	namesto	nje	oglasila	njena	prijateljica	

Ema,	ki	je	poleg	nje	sedela:
»Aufstoferungo	šiva.«
Vse	so	se	veselo	zasmejale	 in	 tudi	 jaz	sem	se	

komaj	resnega	obdržal.	Mislil	sem,	da	so	se	deklice	
smejale,	ker	je	Ema	rabila	za	balo	pristni	ljubljanski	
izraz	“aufstoferunga”,	pa	so	se	le	zato,	ker	je	bila	
Vera	tako	rekoč	že	zaročena.
Priznati	moram,	da	za	višjo	dekliško	šolo	nisem	

prav	nič	žaloval,	ko	je	končala	svoje	življenje.	“Višjih	
deklic”	se	nikakor	nisem	mogel	privaditi.
Veliko	hitreje	sem	se	udomačil	na	liceju,	kjer	sem	

skoraj	v	vsakem	razredu	našel	nekaj	znank,	ki	so	
kakor	jaz	presedlale	s	šole	pri	Sv.	Jakobu.
Ko	sem	postal	(leta	1910)	“pravi	licejski	učitelj”,	

sem	prevzel	tudi	“Mladiko”.	Tu	me	otroci	niso	s	po-
sebnim	veseljem	sprejeli.	Imeli	so	namreč	mojega	
prednika	preveč	radi.	Tako	so	se	takoj	drugi	teden	
zoper	mene	pritožili.	Mislim,	da	je	bil	četrti	razred,	
ki	je	“vložil	tozadevno	pritožbo”	pri	svoji	učiteljici.
Tožili	so	me,	da	ne	pripovedujem	“povestic”,	da	

samo	razlagam,	da	dajem	“za	učiti”	in	da	celo	spra-
šujem,	pa	še	za	rede.
Mislim,	da	bi	bili	otroci	razlago	še	nekako	prenesli,	

ker	sem	včasih	povedal	kakšen	zgled	(ki	pa	seveda	
ni	veljal	za	“povestico”),	le	spraševanje	jim	je	bilo	
popolnoma	odveč.
Ko	sem	zvedel	za	to	pritožbo,	sem	pri	neki	pri-

liki	vprašal	svojega	prednika,	kako	je	postopal	na	
“Mladiki”.
»Veš,«	je	dejal,	»ti	otroci	so	silno	razvajeni.	Da	

mi	niso	nagajali,	sem	jim	pa	povesti	pripovedoval.«
Gospod	je	seveda	tudi	razlagal	in	spraševal,	otroci	

navadno	vse	pretiravajo.	Zato	so	njega	pohvalili,	da	
jim	je	“samo”	povestice	pripovedoval,	mene	so	pa	
zatožili,	da	“samo”	razlagam	in	sprašujem.

Polagoma	je	pa	bojno	stanje	med	njimi	in	menoj	
prenehalo	in	postali	smo	si	najboljši	prijatelji.	Tistim,	
ki	so	dobro	znali,	sem	dajal	podobice,	poleg	tega	sem	
še	obljubil,	da	jim	bom	o	božiču	povedal	povestice,	
in	bojna	sekira	je	bila	pokopana.
Že	na	šentjakobski	šoli	sem	imel	navado,	da	sem	

zadnjo	uro	pred	prazniki	in	počitnicami	povedal	kako	
povest.	Glas	o	tem	je	prišel	 tudi	na	 licej.	To	sem	
spoznal	takoj	o	prvih	božičnih	počitnicah.
Znano	je,	da	je	zadnje	dopoldne	pred	počitnicami,	

najsi	bodo	katerekoli	že,	mladina	prazniško	oziroma	
počitniško	razpoložena,	tako	da	so	dotične	ure	za	
pouk	tako	rekoč	izgubljene.	Moji	tovariši	na	liceju	
so	si	navadno	pomagali	s	tem,	da	so	dali	kaj	brati.
Jaz	si	tega	nisem	smel	privoščiti.	Ko	sem	pred	

nekimi	 velikonočnimi	 počitnicami	 v	 drugem	 liceju	
samo	za	poskus	rahlo	omenil,	da	bi	lahko	kaj	brali	iz	
zgodb	Svetega	pisma,	sem	naletel	na	splošen	odpor.	
Moral	sem	se	vdati	in	povedati	povest.
O	Neronu	pripovedujejo,	da	je	bil	velik	despot	in	

krvolok,	a	da	je	bil	brez	moči,	kadar	je	nastopil	pred	
svojim	narodom	v	amfiteatru.	Če	je	drhal,	ki	se	je	
ponosno	imenovala	“populus	Romanus”	in	je	prišla	
brezplačno	v	teater	ter	je	bila	še	celo	pogoščena	na	
javne	stroške,	zahtevala,	naj	poje	in	pleše,	je	pel,	
dokler	ni	postal	hripav,	in	plesal,	da	ga	je	pot	oblival.	
V	amfiteatru	je	odločal	podložnik,	ne	imperator.
Jaz	sicer	upam,	da	se	ne	morem	primerjati	Ne-

ronu,	a	v	tem	sva	si	bila	podobna,	da	je	on	moral	
ubogati	svoje	podložnike,	jaz	pa	učenke.
Včasih	 so	me	 tudi	 nekoliko	 potegnile,	 zlasti	 v	

kakem	višjem	razredu.
»Kakšno	povest	naj	vam	povem?	Morebiti	tisto,	o	

dveh	revežih,	ki	sta	ukanila	roparje?«	sem	jim	dejal	
pri	neki	priliki.
»Da,	gospod	profesor,	to	nam	povejte!«
»Pa	se	mi	zdi,	da	sem	vam	jo	že	povedal.«
»Še	nikdar	ne,	res	ne,«	so	mi	zatrjevale	z	resnimi	

obrazi,	na	katerih	sem	pa	dobro	opazil	skrito	veselje.	
Seveda	sem	takoj	spoznal,	da	bi	me	rade	potegnile.	
Drage	volje	sem	jim	naredil	to	veselje,	saj	je	bilo	
poceni	in	nedolžno.
Ko	sem	povest	končal,	so	zaklicale	veselo:
»Že	najmanj	četrtič	ste	nam	jo	povedali!«
Kot	pripovednik	bi	bil	nekoč	prišel	skoraj	v	nepri-

liko.	Bilo	je	to	med	svetovno	vojsko,	ko	se	je	licej	
preselil	iz	svojega	poslopja	v	Gosposko	ulico	na	šte-
vilko	štiri.	Takrat	nas	je	hodil	nadzorovat	dr.	Bezjak.	
Ne	vem,	kaj	mu	je	bilo,	da	je	prišel	to	samo	na	sebi	
koristno,	 za	 nadzorovanega	 pa	 včasih	 neprijetno	
delo	izvrševat	prav	zadnje	dopoldne	pred	sklepom	
prvega	polletja,	in	to	celo	k	meni.
Takrat	 sem	bil	 drugo	 uro	 v	 četrtem	 liceju.	 Na	

vsestransko	zahtevo	in	ob	največji	pozornosti	poslu-
šalstva	sem	pripovedoval	neko	zelo	napeto	povest.	



Naenkrat	se	odpro	vrata	in	v	sobo	stopi	dr.	Bezjak.
Seveda	ni	bilo	to	posebno	prijetno	iznenadenje.	

Toda	stik	med	razredom	in	menoj	je	bil	naravnost	
čudovit.	Vsi	smo	se	takoj	znašli	v	novem	položaju.	
Deklice	so	strumno	vstale	in	jaz	sem	rušilcu	naše	šol-
ske	“idile”	službeno	prijazno	segel	v	roko.	Trenutek	
nato	so	učenke	že	mirno	sedele	pred	zaprtimi	knji-
gami.	Z	disciplino	je	bil	nadzornik	lahko	zadovoljen.
»Papež,	pripovedujte	dalje!	Kaj	je	cerkveni	zbor	

od	Husa	zahteval?«
In	pridna	Mara	me	je	takoj	razumela.	Odgovarjala	

je	lepo	gladko,	da	je	nadzornik	ves	čas	med	njenim	
pripovedovanjem	zadovoljno	kimal.	Ko	sem	videl,	
da	si	je	že	ves	razred	od	“prijetnega”	presenečenja	
oddahnil,	sem	vprašal	še	nekatere,	nato	pa	prešel	k	
razlagi.	Ko	je	zazvonilo,	je	dr.	Bezjak,	kakor	je	bilo	
videti,	prav	zadovoljen	odšel.
Komaj	so	se	vrata	za	njim	zaprla,	so	deklice	že	

dale	s	še	nekoliko	pritajenim	glasom	duška	svojemu	
veselju.
»Dobro	ste	se	izrezali,«	so	me	hvalile	ter	me	pro-

sile,	da	sem	jim	v	odmoru	povedal	nadaljevanje	in	
konec	povesti,	ki	sem	jo	moral	zaradi	nadzorovanja	
prekiniti.
V	nižjih	razredih	so	me	najrajši	poslušale,	če	sem	

jim	pripovedoval	o	duhovih	in	strahovih,	v	višjih	so	
me	pa	večkrat	prosile,	naj	 jim	povem	kake	svoje	
doživljaje.	Vse	so	bile	najbolj	zadovoljne,	če	sem	
jim	povedal	kaj	smešnege.	Pri	tem	sem	spoznal,	da	
imajo	otroci	za	humor	zelo	dober	čut.
Med	svetovno	vojsko,	ko	je	bil	smeh	tako	redek,	

sem	spisal	za	“Domoljub”	humoristično	povest	“Uso-
depolna	past”.
Humoristične	 stvari	 pisati	 ni	 lahko,	 ker	 človek	

nikdar	ne	ve,	če	bodo	res	humoristično	vplivale.	Hu-

mor	pa,	ki	ne	razgiba	pri	človeku	mišic,	ki	so	menda	
ustvarjene	za	smeh,	je	kakor	mlačna	neslana	voda.
Da	bi	torej	spoznal,	če	je	“Usodepolna	past”	res	

humoristična	povest,	sem	jo	najprej	povedal	v	petem	
razredu	“Mladike”.	Otroci	so	jo	sprejeli	z	velikim	vese-
ljem.	Pri	nekaterih	mestih	so	kar	odskakovali	v	klopeh	
od	smeha.	Šele	potem	sem	jo	poslal	“Domoljubu”.	
Pozneje	sem	zvedel,	da	so	bili	bralci	z	njo	zadovoljni.
Otroci	so	v	mnogih	ozirih	ostri,	dobri	kritiki,	zlasti	

zato,	ker	so	naravnost	neusmiljeno	objektivni.
Pred	 več	 leti	 so	 igrali	 v	 Ljudskem	 domu	Sar-

denkovo	igro	“Mater	gaudiosa”.	Med	drugim	je	bilo	
uprizorjeno	 tudi	 Jezusovo	vstajenje.	Za	menoj	so	
sedeli	 štirje	otroci	 iz	 iste	družine:	kakih	deset	 let	
star	deček	in	tri	njegove	sestre.
Kritizirali	so	kar	med	dejanjem,	to	pa	zelo	pridno.	

Ko	so	zagledali	rimske	vojake	pred	grobom,	so	od-
ločno	ugovarjali,	da	bi	bilo	to	res	vojaki.
»Pena	spat,«	se	je	oglasil	fantek	v	ljubljanskem	

‘žargonu’,	»kakšni	vojaki	so	pa	to?	Saj	so	le	mesarji!«
Ko	je	prišel	Jezus	iz	groba,	ga	je	fantkova	naj-

mlajša	sestra	neusmiljeno	skritizirala:
»Kaj,	tale	larfa	naj	bo	Jezus?«
Kritika	v	“Slovencu”	se	je	seveda	drugače	glasila.
»Vojaki	pred	grobom	so	bili	res	legionarji	od	san-

dal	do	perjanice	na	čeladi.	Tudi	Jezusova	maska	je	
bila	nad	vse	posrečena.«
Glas,	da	znam	povestice	pripovedovati,	je	prišel	z	

liceja	tudi	na	uršulinsko	gimnazijo.	In	tako	še	danes	
združujem	ob	dnevih	pred	počitnicami	 “utile	 cum	
dulci	–	koristno	s	prijetnim”.	Najprej	jim	dam	po-
trebne	nauke	za	praznike	oziroma	počitnice,	potem	
pa pride povest.
Zapazil	 sem,	 da	 se	 vselej	 od	 veselja	 zganejo,	

kadar	končam	“utile”	in	začnem	z	“dulci”…

Barack	Obama	je	obiskal	angleško	kraljico	in	jo	
vprašal:	»Veličanstvo,	kako	vi	tako	uspešno	vladate?	
Ali	mi	lahko	daste	kakšne	namige?«
»No,«	je	rekla	kraljica,	»najbolj	važno	je,	da	se	

obdaste	z	inteligentnimi	ljudmi.«
Obama	se	je	namrščil,	nato	pa	vprašal:	»Kako	

pa	veste,	če	so	ljudje	okrog	vas	res	inteligentni?«
Kraljica	je	popila	požirek	čaja.	»Oh,	to	je	pa	lahko.	

Samo	zastavite	jim	kakšno	intelignetno	uganko.«
Kraljica	pritisne	gumb	na	svojem	interfonu:	»Pro-

sim…	More,	bi	poslal	sem	Tonyja	Blaira?«
Tony	Blair	vstopi	v	sobo:	»Da,	Veličanstvo?«
Kraljica	se	nasmehne	in	reče:	»Tony,	prosim,	od-

govori	mi	na	tole:	tvoja	mati	in	oče	imata	otroka,	ki	
ni	niti	tvoj	brat	niti	tvoja	sestra.	Kdo	je	to?«
Tony	Blair	odgovori	brez	pomisleka:	»To	sem	jaz.«
»Tako	je.	Odlično,«	reče	kraljica.
Obama	pride	domov,	da	bi	zastavil	Joetu	Bidnu,	

svojemu	izbranemu	podpredsedniku	isto	vprašanje.
»Joe,	odgovori	mi	na	tole.	Tvoja	mati	in	tvoj	oče	

imata	otroka,	ki	ni	niti	 tvoj	brat	niti	 tvoja	sestra.	

če ni res, je pa dobro izmišljeno

KRALJIČINA UGANKA
Kdo	je	to?«
»Ne	 bi	 vedel	 zagotovo,«	 reče	 Biden.	 »Pridem	

nazaj	z	odgovorom…«
Gre	k	svojim	svetovalcem	in	vsakega	povpraša,	

pa	mu	nobeden	ne	zna	dati	odgovora.	Končno	naleti	
na	Sarah	Palin,	ki	nekega	dne	večerja	zunaj.
Biden	vpraša:	»Sarah,	bi	mi	lahko	odgovorila	na	

tole?	Tvoja	mati	in	oče	imata	otroka,	ki	ni	niti	tvoj	
brat	niti	tvoja	sestra.	Kdo	je	to?«
Sarah	Palin	odgovori:	»To	je	lahko,	to	sem	jaz!«
Nato	gre	Biden	nazaj	povedat	Obami.	»Vidiš,	malo	

sem	raziskal	in	imam	odgovor	na	tisto	uganko.	To	
je	Sarah	Palin!«
Obama	skoči	pokonci,	zacepeta	pred	Bidnom	in	

se	jezno	zadere	nanj:	»Ne,	ti	idiot!	To	je	Tony	Blair!«

NAŠI RAJNI:
MARY LANGERHOLC.	Pittsburgh,	PA



SOBOTA 18. in NEDELJA 19. OKTOBRA: Baragovi dnevi v Marquette, MI.
NEDELJA, 2. NOVEMBRA – Spomin vseh vernih rajnih.	Ob	2:30	bo	sv.	maša	za	vse,	ki	počivajo	na	

našem	pokopališču,	za	rajne	sobrate,	sorodnike	in	dobrotnike.
VES NOVEMBER je	vsak	dan	ena	sv.	maša	za	vse	pokojne,	ki	nam	jih	priporočite,	spominjamo	se	jih	tudi	

v	skupnih	in	zasebnih	molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.

ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2014

ZA SVETE MAŠE: $170:	J.	Sezun;	CAD110:	J.	Kosir;	$100:	P.	
S.,	A.	Knez,	J.	Ivanetic,	J.	Gerzel,	F.	Petrovic,	J.	Jarc;	$90:	J.	Do-
linar;	$80:	F.	Markun;	$70:	J.	Berkopec,	H.	Gorshe,	M.	Lavrisha,	
S.	Grm;	$60:	I.	Cenkar,	F.	Vasle,	S.	Vidmar;	$50:	E.	Gobetz,	B.	
Pavlovcic,	A.	Lekan;	$40:	M.	Martincic,	I.	Kosem,	M.	Fabian,	dr.	
V.	M.	Mersol,	M.	Cufar,	J.	Meglic;	$30:	V.	Kaplan,	A.	Sever,	E.	Vei-
der,	M.	Stepec,	J.	Tompa,	M.	Tiedmann,	M.	Zakelj,	W.	Kocinec,	A.	
Delak,	F.	Omahen,	H.	Klesin,	J.	Majcan,	M.	Grdadolnik;	$20:	M.	
Mavec,	C.	Burjec,	S.	Intihar,	V.	Jakomin,	P.	Jakopec,	M.	Sedlasek,	
U.	Stepec,	M.	Cugelj,	M.	Starman,	M.	Celestina,	D.	Kranjc,	M.	
Vagrin	Hawes,	M.	Stefancic,	E.	Grau,	A.	Malensek,	B.	Modic,	V.	
Lipovec,	A.	Plosinjak;	$10:	J.	Kaluza,	M.	Dular,	I.	Manfreda,	M.	
Ovsenik,	A.	Selak,	A.	Debevc,	M.	Kosem	Borstnik,	A.	Oblak,	B.	
Cemas,	V.	Tominec,	I.	Monahon,	M.	Mohar,	F.	Rote,	A.	Lamovec,	
I.	Volcjak,	F.	Kosir,	D.	Androjna,	J.	Kacin,	J.	Knez,	F.	Urankar.
ZA CERKEV: $100:	U.	Cowley;	$90:	M.	Erdani;	$70:	A.	Lamo-
vec;	$50:	F.	&	N.	Puc,	H.	Klesin;	$40:	P.	Rozman,	A.	Petrich,	A.	
Bucik,	F.	Omahen;	$30:	M.	Lavrisha,	I.	Cenkar,	M.	Grdadolnik,	A.	
Plosinjak;	$20:	M.	Rigler,	J.	Ivanetic,	V.	Jakomin,	J.	Dolinar,	dr.	
V.	F.	Mersol,	J.	Tompa,	M.	Kocjan,	M.	Vagrin	Hawes,	A.	Delak,	S.	
Grm,	J.	Sobocan,	F.	Urankar;		$10:	J.	Kaluza,	S.	Kosem,	M.	Cu-
gelj,	M.	Strancar,	A.	Debevc,	M.	Celestina,	S.	Ferkul,	D.	Kranjc,	
A.	Oblak,	M.	Tiedmann,	J.	Novak,	J.	Knez;	$4:	J.	Berkopec.
ZA SAMOSTAN: $190:	J.	Gerzel;	$50:	J.	Ivanetic,	P.	Jakopec,	S.	
Vidmar,	H.	Klesin;	$40:	V.	Lavrisa,	A.	Lekan;	$30:	J.	Dolinar,	V.	
Lipovec;	$24:	A.	Sever;	$20:	M.	Rigler,	I.	Kosir,	dr.	V.	F.	Mersol,	
A.	Oblak,	A.	Delak,	M.	Grdadolnik,	F.	Markun;	F.	Urankar;	$10:	
L.	Sovan,	M.	Strancar,	A.	Debevc,	S.	Ferkul,	I.	Monahon,	M.	Ti-
edmann,	M.	Klemenc,	M.	Virant,	J.	Sezun,	J.	Novak,	J.	Knez;	$5:	
M.	Cugelj.

ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $40:	A.	&	F.	Wozniak;	$30:	
Slovenian	Union	of	America,	Branch	2;	$20:	A.	Oblak;	$10:	dr.	
V.	F.	Mersol,	A.	Debevc.
ZA LUČKE: $10:	 M.	 Rigler,	 V.	 Kaplan,	 A.	 Debevc,	 M.	 Vagrin	
Hawes,	M.	Tiedmann,	F.	Rote;	$9:	M.	Grdadolnik;	CAD8:	T.	Ko-
zelj;	 $6:	 J.	 Berkopec,	 A.	 Sever,	 J.	 Dolinar;	 $5:	 J.	 Ivanetic,	 I.	
Volcjak;	$4:	A.	Oblak;	CAD3:	J.	Kastelic.
ZA MISIJONE: $50:	F.	&	N.	Puc;	$30:	 J.	Dolinar,	S.	Vidmar;	
$25:	dr.	V.	F.	Mersol;	$20:	J.	Berkopec,	S.	Ferkul;	$10:	M.	Rigler,	
I.	Stupica,	A.	Debevc;	$5:	M.	Tiedmann.
ZA BARAGOVO ZVEZO: $50:	S.	Vidmar;	$25:	dr.	V.	F.	Mersol;	
$20:	J.	Berkopec,	J.	Dolinar,	A.	Oblak,	N.	B.	Kovacic,	J.	Lomshek,	
F.	Markun;	$10:	M.	Rigler,	E.	Veider,	A.	Debevc,	M.	Celestina,	M.	
Klemenc,	J.	Novak;	$5:	M.	Cugelj,	M.	Tiedmann.
DAR LISTU AM: $465:	A.	Remec	ob	85-letnici;	$200:	J.	Gerzel;	
$100:	P.	Rozman;	$70:	K.	Dovnik;	$50:	M.	Martincic,	M.	Lavrisha,	
M.	Hozjan,	J.	Bizjak,	S.	Markun;	$40:	I.	Matic,	F.	Urankar;	$30:	
dr.	A.	Pust,	H.	Klesin,	J.	Majcan;	$25:	A.	Rozman,	J.	Ivanetic;	$20:	
A.	Petrich,	C.	Burjes,	E.	Gobetz,	M.	Hocevar,	I.	Kosir,	B.	Rozman,	
A.	Sever,	M.	Fabian,	C.	Leskovar,	dr.	V.	F.	Mersol,	D.	Kranjc,	A.	
Srsen,	M.	Cufar,	M.	Grdadolnik,	J.	Kacin,	V.	Lipovec,	F.	Markun,	
J.	Jarc;	CAD19:	M.	Komljanec;	CAD18:	F.	Ritlop;	$12:	J.	Novak;	
$10:	M.	Rigler,	N.	Lodewyck,	I.	Manfreda,	E.	Veider,	A.	Debevc,	
M.	Celestina,	M.	Kosem	Borstnik,	A.	Oblak,	V.	Tominec,	F.	Vasle,	
M.	Stefancic,	M.	Tiedmann,	W.	Kocinec,	A.	Lamovec,	I.	Volcjak,	M.	
Klemenc,	A.	Plosinjak;	CAD10:	S.	Ritlop;	$5:	A.	Selak.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI JULIJA 2014

Ženske	se	ne	bi	smele	na	glas	smejati	v	javnosti,	
je	poudaril	namestnik	turškega	predsednika	vlade	
Bület	Arinc,	ki	se	je	pritožil	glede	“moralne	korup-
cije”	v	državi.	Po	njegovem	mnenju	bi	čist	moški	
moral	biti	zvest	svoji	ženi	in	imeti	rad	svoje	otroke,	
čista	ženska	pa	bi	morala	razlikovati	med	grehom	in	
dovoljenim,	se	ne	bi	smela	smejati	v	javnosti	in	bi	
morala	ščititi	svojo	moralno	čistost,	namestnikove	
besede	povzema	Daily	News.
Ljudje	morajo	ponovno	prebrati	Koran,	je	pojasnil	

Arinc,	saj	je	prepričan,	da	so	se	številne	moralne	
vrednote	v	moderni	družbi	 izgubile.	»Kje	so	naša	
dekleta,	ki	zardijo,	sklonijo	glave	in	umaknejo	po-
gled,	ko	jih	opazimo,«	se	je	vprašal	namestnik	pre-
mierja.	Po	njegovem	so	nekatere	televizijske	serije	
namenjene	temu,	da	najstnike	spremenijo	v	“spolne	
odvisnike”.	Za	neprimerne	pa	je	označil	tudi	infor-
macije,	ki	krožijo	po	medijih	in	tudi	na	univerzah.

SAJ NI RES … PA JE!
ženske se ne bi smele na glas smejati v javnosti

Nezadovoljen	je	tudi	nad	potrošništvom	in	števi-
lom	avtomobilov	ter	mobilnih	telefonov,	ki	jih	imajo	
Turki	v	lasti.	Prepričan	je,	da	se	ženske	po	telefonu	
pogovarjajo	nekoristne	stvari.
»Ženske	si	izmenjujejo	recepte	prek	mobilnih	te-

lefonov.	‘Kaj	se	še	dogaja?	Kaj	je	z	Ayşejino	hčerjo?	
Kdaj	bo	poroka?’	O	tem	se	pogovarjajte	v	živo,«	je	
poudaril	Arinc.
Tudi	avtomobilov	ne	bi	smeli	uporabljati	za	nepo-

membne	poti,	je	prepričan	namestnik	premierja.	Po	
njegovem	bi	bila	lahko	reka	Nil	polna	nafte,	pa	ne	
bi	uspeli	napolniti	vseh	avtomobilskih	rezervoarjev	
na	svetu.
Ekmeleddin	Ihsanoglu,	ki	se	bo	potegoval	za	Er-

doganovo	mesto	na	prihodnjih	volitvah	se	je	odzval	
na	Arincove	komentarje	in	dejal,	da	bi	se	Turkinje	
morale	čim	več	smejati,	pravzaprav	bi	se	moral	vesel	
smeh	slišati	bolj	kot	karkoli	drugega.


