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KLEK niti ni kaka posebno visoka gora, po vrhu pa niti ni slovenska. Leži onkraj južne slovensko-hrvaške meje
v Gorskem Kotarju nad Ogulinom. Je res zanimive oblike, posebno njegov vrh. Gledan od vzhodne strani daje vtis
ležečega velikana. Klek, ki je blizu slovenske meje je znamenit zato, ker je po slovenskih bajkah zbirališče čarovnic,
ki nanj prijahajo na metlah. O tem je zapisal celo znameniti pisec “Slave vojvodine Kranjske” in vsestranski učenjak
Janez Vajkard Valvasor leta 1689: »Nedaleč od tod leži vsem znani Coprniški hrib, imenovan Kleh ali Klijek, na katerem
imajo po splošno znanem poročilu coprnice in hudiči svoje sobote in svoje čarovniške plese.« Treba je seveda upoštevati, da je bilo v Valvasorjevem času splošno prepričanje, da coprnice res obstojajo in da se sestajajo s hudičem. Kar
je posebno zanimivo v tej bajkah pa je, da so se slovenske coprnice zbirale in dobivale s hudiči na Hrvaškem. Naj bo
torej ta slika in zgodba spomin na stare čase, ko je bila za coprnice dovolj dobra metla. Danes jim ni treba več jahati
na metli na Klek, saj se zmenijo kar po telefonu in internetu.
OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca, zato v začetku praznujemo rožnovensko nedeljo (5.). V oktobru sta
še dve nedelji posvečeni posebnim namenom: misijonska (19.), ki na spominja na obveznost oznanjevanja veselega
oznanila vsemm tistim, ki ga še niso bili deležni, in veže vsakega kristjana; ter žegnanjska (26.), ki je spomin na posvečenje vseh cerkva na slovenskem področju. Ta nedelja je bila uvedena še v Avstriji, ko je vsaka cerkev praznovala
žegnanje na svojo obletnico in so se zato shodi kar vrstili, ob njih pa tudi neredi in pretepi. Zato je državna oblast
v soglasju s cerkveno posamezna žegnanja prepovedala in postavila vsa na eno edino nedeljo in s tem zlorabam
odlomila ost. Drugi godovi oktobra pa so: cerkvena učiteljica in zavetnica misijonov, karmeličanka Terezija od Deteta
Jezusa (1.); spomin angelov varuhov (2.), ki se jim je treba vsakodnevno priporočati; redovni ustanovitelj frančiškanov,
minoritov, kapucinov, klaris in svetnega tretjega reda Frančišek Asiški (4.); redovni ustanovitelj kartuzijanov Bruno (6.);
duhovnik Janez Leonardi in očak Abraham (oba 9.); frančiškanski mučenci Daniel in tovariši (10.); škof Maksimilijan
Celjski (12.); cerkvena učiteljica, karmeličanka Terezija Velika-Avilska (15.); pospeševateljica češčenja Srca Jezusovega
Marjeta Marija Alacoque (16.); apostolski učenec, škof in mučenec Ignacij Antiohijski (17.); evangelist in spremljevalec
sv. Pavla Luka (18.); redovni reformator Peter Alkantarski ter kanadski mučenci Izak Jogues in tovariši (vsi 19.); opat Vendelin ter univerzitetni profesor in tretjerednik Contardo Ferrini (oba 20.); mučenka Uršula (21.); frančiškanski pridigar
Janez Kapistran (23.); ustanovitelj klaretincev in škof Anton Marija Claret (24.) ter apostola Simon in Juda Tadej (28.).
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Terezija Deteta Jezusa, red.; Remigij, šk.;
Angeli varuhi; Teofil (Bogoljub), spok.;
PRVI PETEK; Evald, muč.; Gerard, op.;
PRVA SOBOTA; Frančišek Asiški, red. ust.;
27. NAVADNA NEDELJA; rožnovenska;
Bruno, red. ust.; Fides, dev., muč.;
Rožnovenska Mati božja; Marko I., pap.;
Demetrij, muč.; Marcel, muč.; Tajda, spok.;
Janez Leonardi, duh.; Abraham, očak;
Frančišek Borgia (Borja), red.; Danijel in
tov., muč.; Florencij, red., muč.;
Janez XXIII. pap.; German, šk., muč.;
28. NAVADNA NEDELJA; Maksimilijan
Celjski, šk.; Serafin iz Montegranara, red.;
Edvard, kralj; Gerald iz Aurillaca, vitez;
Kalist I., pap., muč.; Gavdencij, šk., muč.;
Terezija Velika (Avilska), red., c. uč.;
Marjeta Alacoque, red.; Gerard Majella,
red.; Gal, op.; Jadviga, kneginja;
Ignacij Antiohijski, šk., muč.; Rudolf, šk.;
Luka, evangelist; Julijan, pušč.;
29. NAVADNA NEDELJA, misijonska;
Izak Jogues, duh. in tov. kanadski muč.;
Peter Alkantarski, red.; Etbin, op.;
Vendelin, op.; Irena (Miroslava) muč.;
Contardo Ferrini, tretjerednik;
Uršula, muč.; Jakob iz Strepe, šk.;
Janez Pavel II., pap.; Marija Saloma, svetopisemska žena; Marko, šk.;
Janez Kapistran, red.; Severin iz Kölna, šk.;
Anton Marija Claret, šk., red. ust.; Martin, op.;
Krizant in Darija (Darinka), muč.;
30. NAVADNA NEDELJA, žegnanjska;
Bonaventura iz Potenze, red.;
Sabina, muč.; Frumencij, šk.;
Simon in Juda Tadej, ap.; Cirila, muč.,
Narcis, šk.; Ermelinda Brabantska, dev.;
Alfonz Rodriguez, red.; Marcel, muč.;
Volbenk (Bolfenk), šk.; Kvintin, muč.

Vinotoka deževanje,
grudna je vetrov divjanje.
Če je Gal (16.) suhoparen,
oznanjuje, da ob letu suša pripotuje.
Če je vlažen in mrzel Luka (18.),
repo popuka in osmuka.
Če je na Uršule (21) lepo,
še lene babe nastíl dobó.

UREDNIK VAM
Letošnji medeni piknik 24. avgusta je zaznamovala precejšnja vročina, ki je letos nepričakovano poz
no začela nastopati šele po Velikem šmarnu. Včasih
je prav zabavno slediti vremenski napovedi, saj so
za zadnjih deset dni avgusta napovedovali skoraj za
vsak dan in vsako noč po tri nevihte, torej kar šest
v štiriindvajsetih urah, potem je bila pa v resnici ena
ali nobena. Vendar pa je vprašanje, kakšen “račun”
bo treba plačati za lepi začetek septembra. Kakšna
bo jesen? Slišati je bilo tudi, da bo prihodnja zima
hujša od zadnje, torej zna biti račun velik.
Za lačne so pripravili in ocvrli krofe Lilijana Cepon, ki je darovala tudi vse sestavine, ter Ida Babic
in Bernard Rozman. Prodajali so pa krofe in druge
pečene dobrote Lilijana Cepon, Margie Cepon, Anica,
Hozjan, Julka Kaluza in Micka Mavec.
Za kuhinjo so poskrbeli Toni Pettit, Julie Lavoie
in Bernard Rozman.
Za žejne je daroval pijačo Slovenski Katoliški
Center, pri točilni mizi pa so stregli njegovi člani pod
vodstvom Martina Hozjana.
Potice, jabolčne zavitke ali denar so darovali:
Ida Babic, Ivanka Buh, Mina Densa, Fanika Fritz, Fanika Gorsic, Jozica Horvat, Julka Kaluza, Micka Mavec,
Ljuba Novak, Marija Oplanic, Nandi Puc, Stephanie
Samsa, Ivanka Sever, Ivanka Zerdin in Marija Zorjan.
Nagrade sta darovali in prodajali srečke:
Dolores Puhek in Genevieve Buol.
Igral in pel je ansamber Zadnja kaplja.
Vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri medenem
pikniku, naj bo tukaj izrečema zahvala članov
lemontskega samostana.
Posebno zahvalo za organizacijo sta zaslužila
Vince Rigler in Mark Cepon.
Če je na seznamu umanjkalo kakšno ime, se že
vnaprej opravičujemo in prosimo za obvestilo, da bo
napaka popravljena v prihodnji številki.
PRI ŽREBANJU si je pa sreča izbrala naslednja
imena: $500: Maria Zakelj, Cleveland, OH; $250:
Aloisia Sever, Seven Hills, OH; $100: Sophie Kosem,
Cleveland, OH; Maria J. Dolynka, Valley Park, MO;
Pat Wolfe IN; $50: M/M John Tiedmann, Hawthorn
Woods, IL; Cenka Kosir, Burlington, ON; Anton Branc,
Sailorsburg, PA; Michelle J. Ilc, Painesville, OH; Maria
J. Dolynka, Valley Park, MO.
Rojstni dan praznuje oktobra p. Atanazij Lovrenčič (3. oktobra 1922).
Umrli so oktobra: p. Janez Vianney Trinko (10.
okt. 1969); p. Avguštin Svete (16. okt. 1979); p. Ciril
Shircel (17. okt. 1959); p. Bernard Ambrožič (23.
okt. 1973 v Sydneyu, Avstralija) in p. Odilo Hajnšek
(30. okt. 1971 pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah).
Naj v miru počivajo!
p. Bernardin

Dokler materina beseda slovi, se narod časti in oživlja.
Kakor hitro materina beseda umira, peša tudi narodova slava in moč.
Prijatelji, ne pozabimo, da smo Slovenci!

bl. Anton Martin Slomšek
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sv. Janez Pavel II.

DESET “ZDRAVA MARIJ”
“Zdrava Marija” je najobširnejši del rož
nega venca in obenem najlepša marijanska
P. Vladimir Kos
molitev.  Prav v luči prav razumljene “Zdrava
Marije” je mogoče jasno uvideti, da marijanski značaj ne le ne nasprotuje kristološkemu,
Vsak vinotok prinese zadnje rože,
ampak ga poudarja in povzdiguje. Prvi del
“Zdrava Marije”, ki je vzet iz besed, ki sta
z meglenim se nasmeškom poslovi.
jih Mariji izrekla nadangel Gabriel in sveta
Kot da ni več pogovor z nado možen...
Elizabeta, je v resnici molitveno premišljeA vinotok se moti, v muf zavit.
vanje skrivnosti, ki se izpolnjuje v nazareški
Devici. Te besede izražajo, če smemo tako
So rože, ki ne zvénejo nikoli!
reči, občudovanje nebes in zemlje in dajejo
Vpleténe v venček, ah, kako dehté
slutiti veselje Boga samega, ki gleda svojo
od Vstalega od mrtvih, z griči naokoli –
mojstrovino – učlovečenje Sina v deviškem
sledí pustile božje so nogé...
telesu Marije – s tistim radostnim pogledov
Prve Mojzesove knjige, s tistim pradavnim
Vpleténe venčke pošljemo v Nebesa
zanosom, s katerim je Bog ob zori časov
Kraljici rožnovenski v nade dar.
gledal dela svojih rok. Ponavljanje “Zdrava
In ne umré, kjer so zelí, drevesa,
Marije” v rožnem vencu nas postavlja na
ki jih zamislil večni je Vrtnar.
valovno dolžino Božje očarljivosti: je radost,
začudenje in spoznanje največjega čudeža
zgodovine. Je izpolnitev Marijine prerokbe: »Odslej me bodo blagrovali vsi rodovi« (Lk 1,48).
Težišče “Zdrava Marije”, vez med prvim in drugim delom, je Jezusovo ime. Včasih se nam ob hitri molitvi to težišče izmuzne in z njim tudi
povezava s Kristusovo skrivnostjo,
ki jo premišljujemo. Pa prav po tem
poudarku, ki ga dajemo Jezusovemu
imenu, je mogoče spoznati značilno
in sadu polno molitev rožnega venca.
Že Pavel VI. je v Apostolski spodbudi
Marialis cultus spomnil na navado,
ki jo imajo ponekod, da poudarijo
Kristusovo ime tako, da mu dodajo
prošnji vzklik skrivnosti, ki je ravno na
vrsti. Ta navada je posebej hvalevred
na pri javni molitvi rožnega venca. S
poudarkom izraža kristološko vero, ki
je lastna raznim trenutkom Odrešenikovega življenja. Je izpoved vere in
istočasno pomoč, ohraniti medatacijo
živahno in daje doživljati moč prilagajanja, ki je v ponavljanju “Zdrava
Marije” v odnosu do Kristusove skrivnosti. Ponavljati ime Jezusovo – edino
ime, v katerem nam je dano upati v
odrešenje – ki se prepleta z Marijinim
in tako rekoč pustiti, da nam ga Ona
prišepne, je pot priličenja, ki nas
hoče pripeljati vedno bolj globoko v
Kristusovo življenje.
Iz čisto posebnega odnosa s Kristusom, ki dela Marijo božjo Mater,
Theotókos, izhaja moč prošnje, s
katero se obračamo nanjo v drugem
delu molitve, ko njeni materinski
priprošnji zaupamo svoje življenje in
uro svoje smrti.

TE ROŽE NE ZVÉNEJO NIKOLI
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NEDELJSKE MISLI
5. oktober
27. navadna nedelja
ŽIVIMO KREPOSTNO IN BOG BO Z NAMI
Flp 4,6-9

Značilnosti, h katerim apostol spodbuja Filipljane, so nekakšen seznam kreposti. Te vrste izraze
redko najdemo v Svetem pismu, pa še takrat imajo
drugačen pomen, kot jim ga daje Pavel. Resnično
ne pomeni življenja po razodetju, ampak pošten
odnos do bližnjega. Častno pomeni, da je kristjan
na dobrem glasu v okolju, v katerem živi. Pravično
ne pomeni toliko tisto, kar je Bogu po volji, ampak
predvsem ravnotežje v človeških odnosih. To naj bi
sicer urejala zakonodaja, ki pa le prevečkrat ostane
samo teorija, v praksi pa se mora za to potruditi
vsak posameznik. Tudi ostale značilnosti: poštenost,
ljubeznivost in čistost imajo isti skupni imenovalec.
Na koncu jih namreč povzema z izrazom: vse, kar
je količkaj krepostno in hvalevredno. Gre torej za
to, kakšen glas in ugled bodo kristjani uživali med
poganskim svetom, v katerem žive, oziroma, kak
šno znamenje  bodo kristjani v svojem svetu. Saj
so kristjane takrat kot zdaj presojali po njihovih
medsebojnih odnosih in odnosih do tistih, ki drugače
mislijo. To pa pomeni, da je vsak kristjan misijonar
že s tem, da je tukaj; da s svojim zgledom vpliva na
svet, v katerem živi. Tudi naš čas potrebuje zglede v
okolju, ki je vse prej kot krščansko, nemalokrat pa
ne samo brezbrižno, ampak krščanstvu sovražno.

12. oktober
28. navadna nedelja
GOSPOD DAJE APOSTOLU MOČ
Flp 4,12-14.19-20
Pavel se, kot vse kaže, Filipljanom zahvaljuje za
pomoč, ki so mu jo nudili, ko je bil v ječi. Bogu je
sicer hvaležen za vse, vendar hkrati izraža svoje
nezanimanje za materialne dobrine. »Znam biti
reven in znam biti v obilju. Vsega sem navajen: biti
sit in biti lačen...« Nikakor ne odklanja darov, ki mu
jih dajejo in se ne gre nekega strogega spokornika,
vendar ni navezan ne na izobilje ne na pomanjkanje. Kar ga zanima, je samo uresničevanje Božjega
odrešenjskega načrta, h kateremu je poklican: torej
njegova misijonska dejavnost. Taki so bili vsi resnični
oznanjevalci vseh časov in so še danes: hvaležni
za darove, ki jih prejemajo, če jih ni, pa znajo tudi
zategniti pas. Dajejo se na razpolago ljudem, med
katerimi delujejo, če se pa ljudje zanje ne zanimajo, si po evangeljsko otresejo prah z nog in odidejo
drugam. Mnoge nekoč cvetoče škofije, župnije in
prav taki samostani so tako prenehali, nastali pa so
novi, o katerih prej ni nihče sanjal. Res pa je, da se
v časih stiske izkažejo resnični prijatelji. Kot zgled so
nam lahko misijonarji in ne nazadnje ravno slovenski, sa jih je v primerjavi z maloštevilnim narodom
izjemno velik odstotek, pa tudi Slovenci sami, saj
kljub gospodarski krizi in vedno hujšim obdavčitvam
kažejo odprto srce in roke za misijone.
2014 OKTOBER

19. oktober
29. navadna nedelja
DELO, LJUBEZEN IN UPANJE
1 Tes 1-5b
Pavel je iz Korinta poslal svojega učenca in pomočnika Timoteja v Solun, kjer je sam prej ustanovil
krščansko občino, in Timotej se je vrnil z dobrimi
novicami. Zato Pavel v svojem Pismu Solunčanom
hvali njihovo vero, upanje in ljubezen, ki so osnovne kreposti krščanskega človeka, vendar zaslug ne
pripisuje sebi in svoji človeški zgovornosti, ampak
Božji moči.  Vsebino oznanjevanja spremljajo čudeži,
podobni Kristusovim – tudi v našem času, če jih le
hočemo videti – poučevanje in opominjanje pa rodi
vero, upanje in ljubezen. Vero  smo prejeli enako
kot Solunčani: po oznanjevanju in zgledu družine in
okolja. To je velika prednost, ki smo je bili deležni,
da smo namreč že od otroških let rasli v okolju, ki
mu krščansto z vso svojo vsebino ni bilo tuje. Ljubezen  je v nas zasadil Bog sam, naša skrb pa je, da
jo gojimo in razvijamo, pa naj gre tukaj za ljubezen
do Boga ali pa do bližnjega, kar sta po Kristusovem
nauku njavečji zapovedi. Upanje   je pričakovanje
izredne prihodnosti, zaupanje v Boga na zemeljski
poti in potrpežljivost v preizkušnji, ki je delež vsakega človeka. Vera, upanje in ljubezen pa imajo isti
predmet: vzpenjanje k deležnosti Božje slave,   ki
nam bo dana ob dopolnitvi časa, ta pa se bo začel
v trenutku našega vstopa v večnost.

26. oktober
30. navadna nedelja
SLUŽIMO BOGU V PRIČAKOVANJU SINA
1 Tes 1,5c-10
Apostol Pavel občuduje gorečnost, s katero so
si Solunčani prizadevali, da bi ga posnemali, saj so
tako postali zgled za druge vernike. Rast v evangeliju
se uresničuje v nekakšnih koncentričnih krogih: že
stara zaveza je zahtevala, naj verniki posnemajo
Boga in bodo sveti, kot je on svet. Isto je zahteval
tudi Jezus. Značilno za novo zavezo pa je, da je treba
posnemati tudi ljudi, saj so postali Božja znamenja.
Tako je kristjan povabljen k posnemanju Jezusa (ki
je živel med ljudmi kot človek); pa tudi Pavel se nič
ne obotavlja zahtevati, naj Solunčani posnemajo
njega in po drugi strani pričakuje, da bodo pogani
posnemali krščanske Solunčane. Zgodovina je Pavlu
velikokrat dala prav: marsikje so ljudje začeli posnemati kristjane, ker so cenili njihov zgled. Seveda pa
je treba biti pri posnemanju zgledov previden: je že
tako, da slabe zglede rajši posnemamo kot dobre,
saj od nas ne zahtevajo nobenega napora. In tu si
je treba zastaviti ključno vprašanje: kaj se bodo od
nas naučili tisti, ki si nas jemljejo za zgled in kakšna
je naša odgovornost, če jim ne dajemo dobrega
zgleda. Po drugi strani pa sami vedno posnemamo
neke svoje ideale, vendar se je pri tem treba vprašati, ali so to res ideali in posnemanja vredni, ali pa
je vse skupaj na njih samo maska. Po domače: ne
gre capljati za vsakomer, ampak samo za tistim,
ki je tega vreden. Za takim pa zvesto in pogumno.
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BRALI SMO...

LJUBLJANA — V letu 2012 so v 494 prostovoljskih
organizacijah (ki so oddale poročilo; dejanske številke bi torej bile še višje) delovali kar 46.903 prostovoljci, ki so skupaj opravili več kot 6 milijonov
ur prostovoljskega dela. Če bi to skušali ovrednotiti
z denarjem, bi znašal dobrih 64 milijonov evrov.
Podatki kažejo še, da sta med prostovoljci skoraj
dve tretjini žensk, po starostni strukturi pa prevladujejo starejši od 60 let. Manjši porast je tudi med
prostovoljci, mlajšimi od 30 let.
VATIKAN — Papež Frančišek je 16. junija v nagovoru pri avdienci anglikanskemu primasu Justinu
Welbyju, (svojo službo je nastopil skoraj istočasno
kot papež Frančišek, pri prvem srečanju pred enim
letom pa sta se zavzela za nadaljevanje teološkega dialoga in sodelovanje za blaginjo ljudi), dejal,
da je ločenost kristjanov “pohujšanje, ovira za verodostojno oznanjevanje evangelija”. Edinost med
kristjani, čeprav je videti, kot da je pot do nje še
zelo dolga, mora biti cilj vseh ekumenskih korakov,
ob človeškem prizadevanju pa se je treba zavedati,
da je “svoboden božji dar”. Papež je poudaril: »Iti
moramo skupaj.« Tako katoličane kot anglikance
je povabil k skupnemu boju zoper sodobne oblike
sužnosti, kot je trgovina z ljudmi in organi.
FATIMA — V Fatimi se je 14. junija z mašo v Marijini romarski baziliki končalo štiridnevno letno srečanje tiskovnih predstavnikov evropskih škofovskih
konferenc, katerega “delovni del” je bil v Lizboni.
V imenu Slovenske škofovske konference se ga je
udeležil njen generalni tajnik in tiskovni predstavnik
p. dr. Tadej Strehovec. Generalni tajnik škofovske
sinode kardinal Lorenzo Baldisseri jih je seznanil z
bližnjimi pripravami na izredno škofovsko sinodo o
družini, ki bo od 5. do 19. oktobra v Rimu.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je 27.
junija objavil, da se je Kongregacija za nauk vere
po cerkvenem kazenskem postopku na prvi stopnji
odločila, da bo laizirala spolnih zlorab obtoženega
nekdanjega apostolskega nuncija v Dominikanski
republiki, poljskega nadškofa Jozefa Wesolowskega. Nadškof se lahko v dveh mesecih pritoži zoper
to odločitev. Podrobnosti v Vatikanu niso navedli.
BUKAREŠTA — Romunski pravoslavni teolog Radu
Preda je v pogovoru za Kathpress povedal, da je
tudi 25 let po koncu Ceausescujevega režima in
kljub že začeti obravnavi grozljivih političnih dogajanj komunizem še vedno “zelo občutljiva tema”
tudi zaradi napadov, ki so se zgrnili na Romunsko
pravoslavno cerkev glede dozdevnega sodelovanja
s komunističnimi oblastniki. »Pri tem je bila Cerkev
žrtev in ne storilec,« je dejal teolog.
EISENSTADT — V Neckenmarktu na avstrijskem
Gradiščanskem, ki meji na Madžarsko, so 12. avgusta trije duhovniki (dva katoliška in evangeličanski) blagoslovili križ, ki so ga postavili v spomin na
številne državljane NDR, ki so pred 25 leti bežali na
Zahod. Prebežniki so ob slovesnosti obudili spomin
na to dejanje ter na življenje za “železno zaveso”.
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MANAGVA — Nekdanji nikaragovski minister za
kulturo, teolog osvoboditve in pesnik Ernesto Cardenal, je v pogovoru za bonnski General-Anzeiger
izjavil, da mu je papež Frančišek zelo blizu predvsem zaradi svoje politike vodenja Cerkve. O njem
je dejal: »On postavlja v Vatikanu stvari na glavo.
Ne, natančneje povedano: On postavlja stvari, ki
so narobe, vnovič na noge.«
STRASSBOURG — Od 19. do 22. junija so se na
rednem letnem srečanju zbrali generalni tajniki
evropskih škofovskih konferenc. Razpravljali so o
nujnosti, da se v Evropi nadaljuje postopek za dosego sprave in miru, pritegne pa tudi evropske ustanove. Pozornost so namenili tudi varovanju temeljnih človekovih pravic, razmeram v Ukrajini in BiH,
verskemu zapostavljanju in strahu pred kristjani,
ugovoru vesti pri zdravstvenih delavcih, ohranitvi
klasične oblike družine ter pomoči priseljencem in
preseljencem na stari celini.
PARIZ — Skupina francoskih poslancev je predložila nov zakon, ki predvideva, da bi morali vsi t. i.
hipermarketi, ki so veliki 1.000 kvadratnih metrov
ali več, vso hrano, ki je ne prodajo, podariti človekoljubnim organizacijam. Pod predlog zakona se je
podpisalo 63 poslancev vseh političnih strank.
KIJEV — Iz vzhodne Ukrajine prihajajo zaskrbljujoče novice, da ruski separatisti okrutno ravnajo s
protestantskimi (baptističnimi) verniki: mnogi morajo zapustiti svoje domove, prisvajajo si njihove
cerkve in druge stavbe, prepovedujejo jim bogoslužje. Nekatere so celo umorili. Razlog za takšno
početje je tudi prepričanje, da je protestantsko
krščanstvo zahodno in nima mesta v ruskem pravoslavnem svetu. Ukrajinska baptistična skupnost
šteje 2.700 župnij s 121.000 člani.
VATIKAN — Papež Frančišek je 29. julija s tvitom
opozoril, da je potrebno bolj ceniti oskrbnike starejših ljudi in gospodinjske pomočnice. To je naredil
tudi iz lastne izkušnje, saj so imeli njegovi starši v
Buenos Airesu hišno pomočnico s Sicilije.
HONGKONG — Škof v tem mestu, kardinal John
Tong Hon, je bil 31. julija star 75 let. Zavzema se za
versko svobodo na Kitajskem. Pred časom je zaradi
nespoštovanja te svobode kritiziral oblasti: »Če bi
vlada dovoljevala versko svobodo, ne bi potrebovali
skrivne Cerkve.« Cerkev je na Kitajskem še vedno
podrejena državi, ki jo nadzira, za verske dejavnosti
je načeloma potrebno dovoljenje vlade.
PALERMO — V tem južnoitalijanskem mestu se je
– kljub papeževemu opozorilu v Caserti, da se cerk
venih slovesnosti ne sme mešati s tujimi prvinami,
in svarilu italijanskih škofov pred mafijo – procesija z Marijinim kipom ustavila tudi pred pogrebnim
zavodom mafijskega botra Alessandra D’Ambrogia.
Ta je sicer v zaporu, velja pa za enega najbolj nevarnih mafijskih botrov v mestu.
MONROVIA — Zaradi okužbe z virusom ebole je
umrl direktor bolnišnice reda usmiljenih bratov p.
Patrick Nshamdze. Generalni prior reda p. Jesus
Etayo je v okrožnici članom reda opozoril na nevarno širjenje te bolezni na zahodu Afrike ter na z njo
povezane težave, posebej oskrbo okuženih.
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RIM — Italijansko državno tožilstvo je po 27 letih
ustavilo preiskovalni postopek zoper danes 57-let
nega duhovnika Antonia Costabila, osumljenega,
da je leta 1987 v Vareseju zadavil študentko Lidio
Macchi. Osumili so ga, ker jo je poznal kot skavtinjo in ker je v svojem dnevniku zapisala tudi pripombo o “nemogoči ljubezni”. Duhovnik je moral
zaradi suma umora zapustiti Varese, deloval je tudi
kot misijonar v Ugandi.
ASUNCION — Španski kardinal v rimski kuriji Santos
Abril y Castelló je suspendiral argentinskega škofa
Rogelia Livieresa Plana. Vzrokov, zakaj je to naredil,
iz “vljudnostnih razlogov in spoštovanja do svetega
očeta” ni navedel, javna občila pa so poročala, da
je paragvajskemu nadškofu Vergi oponesel, da
je homoseksualec; na veliko je tudi posvečeval
duhovnike … Paragvajska škofovska konferenca je
zaman poskušala umiriti napetosti zaradi škofovih
prenagljenih besed.
NINGBO — Kitajska agencija Xinhua je poročala,
da je požar razdejal katoliško stolnico, posvečeno
Mariji sedmih žalosti, v vzhodnokitajskem mestu
Ningbo. Cerkev so postavili leta 1713 in je bila spomeniško zaščitena, saj je bila velik zgodovinski in
arhitekturni spomenik.
VATIKAN — Papež Frančišek je 31. julija na god
ustanovitelja jezuitskega reda sv. Ignacija Lojolskega (njegov član je tudi sam, v Argentini je bil od
leta 1973 do 1979 celo provincial) obiskal rimsko
središče reda. Obedoval je skupaj z jezuiti, srečal
pa se je tudi z mladimi člani reda. V soboto, 2.
avgusta, pa je na god novega svetnika Petra Fabra (1506–1546), ene najpomembnejših osebnosti
Družbe Jezusove, zjutraj v Domu sv. Marte v Vatikanu maševal z mladimi jezuiti.
BERLIN — Podpredsednik nemškega Bundestaga
Johannes Singhammer je muslimanske organizacije v Nemčiji pozval, naj že enkrat jasno spregovorijo in se zavzamejo za preganjane kristjane po
svetu ter se uprejo takšnemu ravnanju z njimi. Ob
opozorilu na borce skrajnostne skupine Islamska
država iz Nemčije je muslimanske starše in druge
odgovorne opozoril, naj gledajo, da njihovi otroci
ne bi pristali v skrajnem islamu. Odgovorni pa naj
bodo pozorni pri dodeljevanju nemškega državljanstva muslimanom.
VATIKAN — Tiskovni predstavnik Svetega sedeža
p. Federico Lombardi je povedal, da bo obisk papeža Frančiška 21. septembra v Albaniji (prvi znotraj
Evrope) zelo pomembno papeževo dejanje. Papež
Frančišek je že 15. junija v nagovoru pri molitvi angelovega češčenja povedal, da želi s tem obiskom
okrepiti in opogumiti Cerkev v Albaniji, ki je morala
tako dolgo “trpeti zaradi posledic preteklih ideologij”.
BRATISLAVA — Raziskava slovaške akademije znanosti med 1.215 prebivalci je pokazala, da
28 odstotkov Slovakov redno obiskuje nedeljsko
mašo, osem odstotkov pa tudi večkrat med ted
nom. Pri zadnjem popisu prebivalstva leta 2011 je
76 odstotkov državljanov navedlo, da pripadajo eni
od 15 priznanih cerkva ali verskih skupnosti; 62
odstotkov katoliški Cerkvi.
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BUENOS AIRES — Škof Jorge Eduardo Lozano je
po argentinskem finančnem zlomu izjavil, da je od
tedaj v Cerkvi v tej državi čutiti “mešanico skrbi in
previdnosti”. Izrazil je upanje, da se položaj zaposlenih, posebej najbolj ranljivih ljudi, ne bo poslabšal.
VATIKAN — Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja je izdala nove smernice, po katerih se bodo morali redovi
v prihodnje bolj usmerjati po načelih cerkvenega
družbenega nauka ter se izogibati kapitalističnim
zlorabam pri upravljanju z dobrinami. To pomeni
bolj razvidno denarno poslovati in gospodariti.
WASHINGTON — Sudanska kristjanka Meriam
Yahya Ibrahim Ishag, ki se je v domovini kljub prestopu iz islama v katoliško Cerkev zaradi poroke
rešila smrtne kazni, je z možem in otrokoma prispela v ZDA. Na letališču v Philadelphiji jo je sprejel
župan Michael Nutter. Pozdravil jo je kot “borko za
mir na svetu”. Iz tega mesta je odpotovala v Manchester, kjer so jo prav tako navdušeno sprejeli.
RIM — Upravnik papeževih vil v Castel Gandolfu
Osvaldo Gianoli je povedal, da bodo to območje
mogoče že kmalu odprli za obiske. Prvi poskusni
obisk je bil, ko si je “papeževo kmetijo”, na kateri
pridelujejo zelenjavo, mleko, oljčno olje in drugo za
potrebe prebivalcev Vatikana, ogledalo 350 otrok in
odraslih, za katere skrbijo v Domu sv. Marte.
RIM — Ratzingerjevo nagrado za izjemne teološke dosežke, “teološko Nobelovo nagrado”, bo papež Frančišek 22. novembra podelil francoski svetopisemski strokovnjakinji Anne-Marie Pelletier (prvi
med ženskami) in poljskemu svetopisemskemu strokovnjaku duhovniku Waldemarju Chrostowskemu.
BEIJING — Škof kitajske škofije Wenzhou Vincent
Zhu Waifang je potožil zaradi mesece trajajoče
kampanje kitajske vlade zoper katoliško Cerkev
in protestantsko versko skupnost. Uničevanje
cerkvenih poslopij in odstranjevanje križev bo
zamajalo družbeno trdnost, to je pravo preganjanje
kristjanov. Vernike je povabil, naj se “z okrepljeno
vero” postavijo za svoje pravice in dostojanstvo.
VATIKAN — Pri Svetem sedežu so umaknili suspenz zoper 81-letnega redovnika Miguela Escota,
ki je bil v letih od 1979 do 1990 minister za zunanje
zadeve v nikaragovski sandinistični vladi. Kazenski
ukrep so zoper njega in še dva “duhovnika ministra” uvedli leta 1985, ker je duhovnikom prepovedano opravljati politične naloge.
PRAGA — Nekdanji češki predsednik Vaclav Klaus
je v pogovoru za televizijo izjavil, da bo še enkrat
kandidiral za predsednika, če se bo za to odločil
tudi katoliški duhovnik Tomas Halik in ne bo imel
dovolj močnega protikandidata. Halik velja za “zastavonošo dediščine Vaclava Havla”. Klaus, ki je
husit, vidi v njem predstavnika nevarne restavracije. Javna občila Haliku pripisujejo malo možnosti za
zmago na volitvah.
ANKARA — Turške manjšine imajo mešane občutke
po zmagi Reçepa Tayyipa Erdogana na predsedniških
volitvah, zlasti po besedah, ki jih je izrekel na njihov
račun: bojijo se islamizacije. Kljub temu upajo, da
bodo ljudje različnih ver in kultur živeli v sožitju.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
novi sodelavci. dve novi smrtni žrtvi
nadaljevanje
»Midva sva pa brez dalj
pustil proč, dokler bi vrč ne
šega obotavljanja skočila z
bil prazen. Sredi kajute so
najinih oslov, šla pogumno
mu bili pripravili neke vrste
proti vratom, se sezula in, ne
posteljo; na njej je nepremeneč se za arabski pogo
nehoma pel, dokler ni zavor paznikov, drzno vstopila.
spal, večkrat tudi ponoči, ko
To vam je čudovita igra barv,
se je zbudil, in vsako jutro
ki lijejo skozi tisoč in še več
navsezgodaj. Če mu je kdo
barvnih oken! To vam je
storil kakšno uslugo, mu je
bajen lesket in odsev zlata
izražal hvaležnost s petjem.
in srebra na vseh koncih
Gospodu provikarju je bil
in krajih. Več sto svetilk,
neizmerno hvaležen; kadar
majhnih in velikih, gori in
njegova ladja ni prišla takoj
Mošeja Mohameda Alija v Kairu
se svetlika vsepovsod. Kar
za našo, je bil vidno potrt, v
ne pokrivajo okraski v arabskem slogu, to krijeta v
strahu, da se mu je kaj hudega zgodilo. Ko sem bil
izobilju škrlat in svila. V svojem življenju še nisem
bolan, mi je na ganljiv način kazal sočutje.«
videl krasote, ki bi bila tej podobna. Ko sva se vsega
Mohamedanski menih (derviš) je hodil vak dan
nagledala, sva šla venkaj, ne da bi se nama kaj
molit med mohamedanske ladjarje in jih kropit z
zgodilo; pazniki so samo zmedeno gledali.«
neko vodo. Nekoč je z njo pokropil tudi Mugù in se ga
Nekaj jih je šlo v Marijino votlino, uro hoda iz
na več mestih dotaknil. Ta ga je začudeno pogledal.
mesta, kjer je – tako trdi izročilo iz 13. stoletja –
V svojo praznovernosti se je zbal, da bi mu ta obred
bivala sv. Družina, ko je pribežala v Egipt. V votlini
ne škodil; zato je praščil v derviša in ga tako udaril
je pa bilo zaradi poplave Nila do kolen vode; tudi
za uho, da ga potem ni bilo nikoli več na ladjo.
sicer je bila zelo zanemarjena. V Kairu so bile takrat
V Kairu so najeli še četrto ladjo, ker so dokupili
tri katoliške cerkve. V frančiškanski cerkvi je Jeran
mnogo stvari. Knoblehar je skrbel, da so imeli vso
naletel na moravskega Čeha.
pot dovolj tečne hrane; rad jim je kupil to in ono
Kairo je bil poln pisanega, šumnega in kričavega
malenkost, da jih je razveselil.
življenja, pa tudi poln umazanosti in smradu. Ker v
Več izmed njih je dobilo egiptovsko očesno boleEgiptu ni dežja, ki bi izpiral prah in odnašal smeti,
zen, ki jim je štiri tedne povzročala hude bolečine.
je po mestih zelo težko skrbeti za snago.
3. oktobra so ob ugodnem vetru zapustili Kairo.
O zamorcu Mugì je Luka Jeran pozneje pisal tudi
Malo ven iz mesta so videli cel grič pšenice, pravkar
to (Letno poročilo Marijinega društva 1853/54, str.
na prostem omlatene; bila je pa brez varuha in so
13):
jo obletavale jate ptic. Peljali so se mimo mrke puš»Visok je in vitek in ima tudi ustnice črne, dočim
čave, v kateri je živel sv. Anton Puščavnik. Videli so
so pri drugih zamorcih rdeče. Zobje so snežno beli
skupino skalnih votlin, ki so imele vsekana vrata. V
in molíjo nekoliko naprej; oči so razmeroma majhne.
njih so nekoč živeli, molili in se pokorili puščavniki.
Gre zelo pokonci. Vedno je vesel in za šale razpoloZdaj pa tam domujejo divje živali in ptice, ki se
žen. Hodi bos. Na lahteh, prsih in nogah nosi do sto
ponoči tožno oglašajo.
obročev, ki ponoči, ko se obrne, zazvenijo in zarožlKo so se vozili že precej daleč od Kaira, se je peljal
jajo. Njegova razsodnost je precej ostra, srce polno
na ladji mimo nek mizar iz Kartuma. Povedal jim je,
ljubezni in hvaležnosti. Razumevanja je pa šibkega,
da je Milharčič že spet bolan in da ga bodo težko še
da mu je težko kaj dopovedati. Tudi arabsko slabo
videli. Vse, zlasti Knobleharja, je ta vest silno potrla.
izgovarja. Precej truda je bilo treba, da se je naučil
Gostner piše v svojem poročilu: »V noči od 7. do
narediti križ. Jedel je pri mornarjih; kadar smo ga
8. oktobra sem se naenkrat zbudil; zagnalo me je z
povabili k naši mizi, se je čutil zelo počaščenega. V
ležišča na krovu. Ladjo je zagnal silen veter na skale,
uživanju jedi je zelo zmeren in je vselej dobro vedel,
skrite sredi reke, da s je nagnila na stran. Na ladji
kaj bi mu škodilo; tistega se potem ni pritaknil, zlasti
so predmeti, ki niso bili pritrjeni, plesali kakor živi.
potem ne, ko se ga je bila nekoliko lotila mrzlica.
Ladjarji so kričali in vpili. Véliko jadro se je spodaj
Če kakšne jedi pri mizi ni znal jesti, je opazoval
odvezalo in se tako oklenilo jambora in vrvi, da je
druge in potem isto storil. Njegova najljubša pijača
ujelo vsak sunek vetra in ga ni bilo mogoče zviti.
je bilo neko arabsko pivo (iz prosa), imenovano
Ta naš položaj je bil zelo čuden, po drugi strani pa
buza. Večkrat me je prosil za nekaj drobiža, da si
vendar zelo preprost: še en močan sunek vetra, ki
ga je kupil. Več mu dati bi pa ne bilo pametno, ker
ga bo jadro ujelo, in ladja bo ležala prevrnjena kakor
bi k velikemu vrču povabil vse ladjarje in bi jih ne
žlica, mi vsi pa spodaj pod njo.
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Niko Kuret

PREKMURSKA IN KOROŠKA
TRGATEV
Lendavske gorice

Tudi Prekmurje ima svoje “gorice” četudi jih ni
mnogo. Največ jih je okoli Lendave, nekaj jih je od
Dobrovnika do Bogojine in okoli Suhega vrha. Drugod po Goričkem so komaj imena vredne.
Prekmursko vinogradništvo sega že v rimsko
dobo. Tudi prekmursko trtje je uničila trtna uš konec
19. stoletja, gorice so si opomogle šele v letih pred
prvo svetovno vojsko. Najboljša trta je lipojna, sicer
pa je razširjenih po prekmurskih goricah več sort in
tudi šmarnica ...
Gorice se raztezajo po gričih, je pa tudi nekaj
ravninskih vinogradov. Če so gorice v bregu, je spod
nji del zglavje (“zgladve”), gornji rob pa sep. Trte
so zasajene danes v ravnih vrstah, redéh, včasih so
jih sadili v gručah. Klopotci iz Slovenskih goric se
nadaljujejo tudi v Prekmurju, pravijo jim klepotci.
Tudi okoli hiš raste trta tu in tam, to so na Dolinskem
in Ravenskem lúgaši, na Goričkem pa brajde.
Grozdje je zrelo,
brati de ga trbélo.
Što de ga brau?
San sveti Mijáu.
V ranih letih je grozdje zrelo že septembra, gotovo
pa Mihôlovem. Bratva je med 5. in 10. oktobrom.
Navadno beró vsi “vérti” (gospodarji) isti dan in v
enem dnevu tudi obero.
Bratva je praznik tudi v Prekmurju. Iz goric odmeva petje; gospodinja poskrbi za obilnejšo jed,
navadno zakoljejo nekaj perutnine, premožnejši
privoščijo bračem in prešarjem celo prašiča.
Grozdje nosijo tudi v Prekmurju v pütah, brentah,
ali pa sipljejo grozdje kar sproti v kad na vozu, da
ga odpeljejo v klet ali pa domov, če prešajo doma.
Z goric pozdravljajo lesene, s slamo krite “kleti”,
a le nekatere imajo še en prostor v zemlji (“pivnico”). V “kleti” sta navadno dva prostora, hiša (“iža”)
s pečjo in štedilnikom, mizo in klopmi, stoli, tudi s
posteljo, in prava klet ali pivnica, v kateri stoji preša.
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Vina danes ne spravljajo v “kleti”, ampak ga zvozijo
rajši domov.
Grozdje danes že meljejo s strojem (mlinom)
ali pa ga mečkajo s kolom ali rogovilo. V Pertoči pa
je še zdaj navada, da ga tlači bos moški. Zmleto
ali stlačeno grodje spravijo nato v koš (“cüfto”) na
preši. Koš nato razdero, v Bogojini grozdje ponovno
pretlačijo, tokrat z bosimi nogami kakor v Pertoči,
in spet naložijo v koš.
Kakor povsod drugod, se tudi v Prekmurju o
Martinovem mošt spremeni v vino. Po starem so na
ta dan nesli v gorice košaro črne zemlje. To je bil
dar zemlji in zahvala za pridelek. »Eti je tou stari
teštament: po Martinovom je vino; indo so čarno
zemlou f korbüli nesli v gorice te dni ...«
Tudi na Koroškem so imeli svoje dni dobro vino. V
globasniški, šentlipški in žitarski fari je rastla nekdaj
slovita vinska kapljica, ki so jo – po Žitari vasi –
imenovali “žitárec”. Danes je ta kapljica na slabem
glasu. Tako je kisla, da cerkovnik zvoni faranom dan,
pravijo, že kmalu po polnoči; to je ljudem znamenje
da se v postelji obrnejo na drugo stran, ker bi jim
vinska kislina sicer prejedla želodec ...
Suhi vrh

Vinograde so imeli tod baje že Rimljani; svet je
rahel, peščen, lega južna, trta pa dandanes večinoma modri burgundec. Vino je bilo svoje dni izvrstno
in zdravilno. Celo cesarju Karlu V. španskemu so leta
1516 poslali sodček žitárca, da si je z njim pozdravil
želodčno bolezen. Žitárca so svoje dni tudi drago
prodajali na Bavarsko, v München, kjer so si Bavarci
z njim preganjali želodčne nadloge, ki jih je povzročalo preobilno zaužito pivo. Še leta 1865 je bil žitárec
tako sladak, “da se je glažek mize prijemal”. Poljanci
od Drave in iz Dobrave so radi hodili v Šentlipš na
kupico žitárca. Pozneje so vinogradniki trsje tako
zanemarili, da je popolnoma propadlo.
O veseli trgatvi v Podjuni zato dandanes še komaj
kaj vedo.
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➧

PO TRGATVI
Stara dolenjska zidanica

Po končani trgatvi, posebno pa po sv. Martinu,
so hrami, zidanice in kleti ob nedeljah polni veselih
obiskovalcev, čeprav se jesen že izteka in vreme ni
več prav prijazno. Kadar prejde binima, pa se bliža
zima – pravijo celó v Tomaju.
»Dolenjec,« pripoveduje Fran Levstik, »ga ... ne
pije nikoli tako rad kakor jeseni, nikoli se mu ga
tako malo ne smili. Takrat je vse dobre volje, malo
in veliko, mlado in staro. Kdor nima sam nograda,
pa gré od hrama do hrama okoli prijateljev. Tako
je do blizu božiča. Šele potem, ko sod poje, začno
tudi skopovati z vinom. Po vinskih krajih so ljudje
sploh bolj radodarni, – še preveč. Manj resni so,
bolj prijazni od Gorenjca ...« (Potovanje od Litije do
Čateža, Celovec 1858)
In Bojec je pojasnil Levstiku: »To je tako. Kako bo
človek jeseni brez vina? Zakaj sem pa trpel in guzo
napenjal? Poleti je voda dobra; jeseni bi je ne pil za
ne vem kaj. Vsacemu najbolj prav služi tako, kakor
je vajen. Vse leto sem upal: zdaj sem dežja prosil,
zdaj sem se ga bal, posebno v strahu bil zavoljo
toče; pa bi še ne smel vedeti, kakovo slast ima? E,
pojte, pojte!« (prav tam)
Po štajerskih goricah je jeseni še prav posebno
veselo. Družabni, razigrani Štajerec pokuša rujno
kapljico:
Mene zdaj močno veseli,
da en glažek vina za me stoji.
Le pijmo ga, le pijmo ga,
saj vino nam je vajvoda!
Da sosed pride k sósedi,
le glažek vina mu nalij:
ne smeš mu oponašati,
ne tudi ogovarjati.
Oča nebeški tak vuči,
kaj on veli, se naj zgodi ...
V živahnih družbah je nastala množica pivskih
pesmi, zdravic in iger.
Jeruzalem, kjer sladko vince rase,
gorica sem in tje, gorica sem in tje!
Veseli je, kdor sladko vince pije,
če ga le piti ma, če ga le piti ma.
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Prijatelj moj, le pijmo sladko vince,
ki nam ga daje Bog, ki nam ga daje Bog,
te gremo mi, kdaj bo rudeče lice,
veseli vsi domo, veseli vsi domo.
Največje gospodarjevo veselje je, če svojega gosta napoji. Odtod toliko pivskih pesmi, ki zahtevajo,
da tisti, ki je na vrsti, kozarec izprazni do dna:
Ena kupica sladkega vinčeca
sen no ta po mizi je privandrala.
Le popijmo ga, le zavžijmo ga
na zdravje našga I ...
In če se siromak upira, mu družba neusmiljeno
ponavlja:
Toti neče piti, ne dobre volje biti.
Piti, piti, piti no dobre volje biti ...
Ko pa nazadnje le izpije, se mu še posmehujejo:
Prešmentani pijanec, al kaj še s tebe bo,
če se poboljša ti ne boš?
Družba se je za začetek rada spomnila tistega, ki
je dal vincu dozoreti:
En glažek al pa dva v imen Gospoda Boga,
v imen Marije Device in svetga Jožefa!
Hvala bod Bogu, tak dobre volje smo ...
Hudomušneži sicer obrekujejo vinogradnike: če
je vino dobro, baje pravijo: »Takega smo pridelali!«
Če je slabo, pa: »Takega je Bog dal!«
V 19. stoletju je na Štajerskem ob kupici žlahtne
kapljice zakipela narodna zavest:
Eno si zapojmo, bratje, to mi vemo,
ja vemo, ja vemo, da Slovenci smo!
Da ji je botrovala študentovska objestnost, dokazuje konec pesmi:
K čem je vino v kleti?
Enkrat mormo vmreti,
ja vmreti, vmreti,
to zna vsaki san!
Slava vsem tabernam!
Requiem aeternam,
aeternam, aeternam
bodo peli nam.
Štajerska “klet”
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Tan na onem sveti
ne de vinca v kleti,
ja v kleti, ja v kleti,
tan le süša bo.
V vinsko razpoloženje se rada prikrade misel na
smrt, posebno Dolenjcu:
Bratec, prim za kupico,
zapoj nam to zdravičico:
morbit, da danes k lejtu
ne bomo več na svejtu
prepevali.
Pojdemo v črno zemljo,
od tam nas več nazaj ne bo ...
To dobre volje ne skali. Ta traja, dokler ne pride
slovo. Takrat pijo še šentjanževca:
Zdaj ga pa pijmo vsak en glaž
v ime svetga Šentjanža:
pri vas ostani večni Bog,
naj pa na srečna rajža.
Po nekaterih viničarijah na Štajerskem so imeli ohranjene značilne šege. Kdor je prvič prestopil
prag, je moral prestati nekoliko neprijeten obred.
Tako pripoveduje Januš Golec o vlogi 300 let starega
hrastovega samostanskega loparja v Miklovi viničariji
na štajersko-hrvaški meji pri Zavrču. »Ko prestopiš ...
prvič prag Miklove viničarije na Lovrenčaku,« beremo,
»ti razloži hišni gospodar zgodovino in navado tristoletnega kloštrskega loparja. Ko ti je znan ta izvirni
običaj, se sestane takoj na licu mesta sodišče, ki ti
prisodi gotovo število batin ... Stopiti moraš najprej

bl. Anton Martin Slomšek

K vinu prigrizek

na štajersko plat hiše, se pripogniti in hišni gospodar
te usposobi za gosta s krepkimi udarci s trdo ploskvijo
... Ko si prestal inštalacijo na Štajerskem, se ponovi
na isti način na Hrvatskem ... Po skelečih udarcih ...
prinesejo ti krožnik s soljo, kruhom, hišnim ključem in
veliko čašo najboljšega vina ... Po končanem obredu
bilikuma ti ponudi prijatelj spominsko knjigo, v katero
moraš lastnoročno beležiti, kedaj si bil prvi bit in koliko
ti jih je bilo odmerjenih ...«
Značilne šege trškega in malomeščanskega rodoljubnega izobraženstva so danes že del zgodovine.
Ne tonejo pa samo one v pozabo. Tudi nekdanji
čas bendime, trgatve, bratve bledi. Sodobne kleti,
kakršna je, postavim, v Kapeli ali v Brdih, se komaj
še ujemajo s starimi šegami ob bratvi. Pri obiranju
grozdja resda še ni mogel stroj nadomestiti človeka,
toda starih šeg je čedalje manj ...

V I N S K A T R TA

Na svetu lepše rož'ce ni,
Kakor je vinska trta;
Po zimi spi, po let' cveti,
V jesén sode nataka.

Nobene svete maše ni,
De bi ne b'la dar'vana,
Nobene dobre volje ni,
De bi ne b'la spošt'vana.

Te druge rož'ce tud' cvetó,
Nobena ni tak žlahtna;
En čas cveto, se posušó
In minejo brez sadja.

Naše srce razveseli,
Povzdigne nam veselje,
Tud' slabim svojo moč deli,
Tolaži naše želje.

Po hribcih je nasájena,
Od sončeca obs'jana,
Od kmetička obrézana,
Od Jezusa dar'vana.

Otrokom sladko grozdje da,
Možem pa dobro vino,
Za vsakega veselja 'ma,
Zato jo vsi častimo.

Kak' sladko je, poskus'mo zdaj
Od vinske trte piti.
Bog ji že tudi za naprej
Obilno daj roditi.
2014 OKTOBER
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
ii. poglavje

BOŽJA BIVALIŠČA

B O G O S LU Ž J E V S H O D N I C I
Kot shodnica sama, je tudi bogoslužje preprosto.
Shodnica se odpre trikrat na dan za vse tiste, ki bi
hoteli priti molit: takrat recitirajo Š’ma in Š’mone
Ezre. Na drugi in pêti dan tedna (odgovarjata ponedeljku in četrtku), ki sta tržna in sodna dneva,
je važnejše zbiranje. To je bila dobra priložnost
spomniti zbrane podeželane na resnice Postave.
Glavni obred je pa v soboto. Nanj pridejo vsi zakonito pripoznani člani skupnosti. Medtem ko druge
dni zadoščajo trije ljudje, da, celo en sam, sobota
zahteva, da obred opravi sedem različnih oseb, ki
jih pokliče hazzan, kadar so na vrsti. Vsekakor pa
mora biti navzočih vsaj deset Izraelcev, da bi bila
skupnost pravno veljavna.
13-letnik naprej moli uvodni molitvi

V tem obredu ni nič, prav nič, kar bi spominjalo
na obrede v templju. Ni nobene daritve. Navada je
utrdila red bogoslužja, ki ga nikdar ne kršijo. Začnejo
stojé z molitvijo in obrazom, obrnjenim proti Jeruzalemu. Pomočniki recitirajo Š’ma in Š’mone Ezre,
še rajši pa eden od pomočnikov položi pred omaro
zvitek Postave in glasno recitira obe molitvi, medtem
ko skupnost tiho moli in mu glasno odgovori Amen,
kar potrdi pristanek duše svetim besedam. To važno
nalogo lahko opravi vsak vernik, ki je versko odrasel,
torej star trinajst let: lahko si predstavljamo, da je
Jezus pogosto tako molil sredi svojih. Nato pride
temeljni del bogoslužja: branje Postave. Hazzan potegne iz omare in iz dvojnega ovoja sveti zvitek in ga
ponudi v branje prvemu od sedmih bralcev. Treba je
bilo zares brati; prepovedano je bilo izreči na pamet
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Skupna molitev

več kot eno vrstico. Besedilo je bilo razdeljeno točno
na 153 odlomkov, tako da so v malo manj kot treh
letih prebrali ves Pentatevh (Peteroknižje, pet Mojzesovih knjig). Šele pozneje so v Babilonu potrojili
dolžino odlomkov, da bi bila vsa Postava prebrana
v enem letu. Hazzan stoji zraven bralca. Če se ta
zmoti, ga popravi; če pride do odlomka, ki bi lahko
osupnil poslušalce ali jih spravil v smeh, ga ustavi.
Vsako v hebrejščini prebrano vrstico prevedejo v
aramejščino, da bi jo vsi razumeli. Vsak bralec ima
pravico komentirati besedilo, ki ga je prebral; za
to se navadno usede. Lahko ima pridigo, preprosto
razlago ali midraš, dolžina pa je odvisna od njega
(prim. Lk 4,20). Bili so komentatorji velikega slovesa, kot so to bili pridigarji v naših cerkvah. Radi
so jih vabili v shodnice: Jezus in pozneje sveti Pavel
sta bila gotovo med njimi.
Temu osrednjemu delu bogoslužja so sledili dodatki, ki so bili različni od shodnice do shodnice. To
so bila lahko branja ali molitve, tako kot je bil včasih
na koncu maše zadnji evangelij in po njem molitve na
dnu oltarnih stopnic. Nato eden od bralcev povzame
besedo za “zadnje berilo”, ki je vedno iz prerokov.
Temu so rekli, da je maftir, ali, da dela maftir. Tako
je nekega dne Jezus naredil maftir v nazareški shodnici. Bralec je vzel največ tri vrstice, ki si jih je prej
izbral in premislil – Jezus je vzel samo dve – nato
jih je komentiral. To so pogosto delali pridigarji na
krščanskih prižnicah, ki so začeli govor z navedkom
iz evangelija, na katerem je potem temeljila pridiga.
Komentar prerokov je moral biti vedno v aramejščini.
Naposled je prišel pred tebah (sveto omaro) verOKTOBER 2014

Bralec in hazzan

nik, ki je naprej molil prvo molitev in povzel besedo
za zaključno molitev. Ta se je končala z blagoslovom,
ki je moral biti izrečen v eni sapi brez oddihovanja.
Zdi se, da so v nekaterih shodnicah ob tem prepevali
psalme in znane svetopisemske zbirke, ki je postala
zbirka pesmi judovskih skupnosti in je taka ostala
tudi v Cerkvi. Ob izhodu je vsakdo dal svoj dar zbiralcem, ki so skrbeli za revne. Darove v naravi so
sprejemali prav tako kot denar, zato se je dogajalo,
da so se ob vratih shodnice ali na dvorišču nabirali
kupi vseh sort darov. Vsa služba božja je trajala
okrog ene ure.
Važnosti shodnice in njene božje službe v življenju
Izraela Kristusovega časa ni mogoče dovolj ceniti.
To, kar bodo pozneje v srednjeveških mestih rotovži
in cerkve, je bila shodnica za Jude. Ogromno jih je.
Vse, brez izjeme, služijo tako za bogoslužje kot za
upravne in sodne zadeve. Biti izobčen iz shodnice je
bila sramota. Ko je krščansko oznanjevanje začelo
vznemirjati Jude, nam o tem poroča Janezov evangelij: » Judje so namreč že sklenili, da bodo vsakogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice«
(9,22). V diaspori je shodnica tista, ki zagotavlja
edinost judovske skupnosti in ohranja žive vezi zvestobe ter preprečuje, da bi se verniki pustili potopiti
v poganski množici.
Je bila shodnica, kot so včasih rekli, nasprotnica
templja, njegov tekmec? Za Jezusov čas se zdi, da

ne; bila je rajši njegovo predverje, nadomestilo za
tiste, ki niso mogli romati v Jeruzalem. Ni pa čisto
nič manj gotovo, da duh obeh ustanov ni bil enak:
na eni strani slovesno bogoslužje, obredi, daritve,
cel ceremonial; na drugi strani pa preprosto branje
in molitev. Krščanska maša bo v nekem pomenu
mešanica obojega, saj je evahristični obed duhovno
vezan na pomen daritve, ostali del obreda pa je sestavljen iz molitev in beril, kot je to bilo v shodnici.
Res pa je, da od trenutka, ko je shodnica prevzela
v judovskem življenju to prvenstveno mesto, Izrael
ne potrebuje več svojega templja. Pa tudi bodočnost vere je zagotovljena. Ta vera bo lahko živela
neodvisno od vsake svete zgradbe in od vsakega
bogoslužja. Postala je vera besede, čisto teoretična
vera z obiljem doktrine. V naročju shodnice neštevilni komentatorji Postave oblikujejo izročilo, ki ga
bo sprejel Talmud. Rimljani bodo sicer lahko porušili
tempelj, ne bo pa v njihovi moči preprečiti, da se
judovske skupnosti, raztresene po vsem cesarstvu,
ne bi ob sobotah zbirale za molitev in branje Postave. Premagani in razpršeni so Judje, judovstvo
pa bo preživelo, ker vsak Jud nosi s seboj tisto, kar
je potrebno za bogoslužje: kjerkoli se zbere deset
vernkov Edinega, je Izrael in Bog ga varuje. Pravo
versko življenje je postalo duhovno.
Sklepni blagoslov

Je mar predvidel to čudežno posledico pisar Ezra,
ki je po povratku iz babilonskega izgnanstva navadil
svoje ljudstvo, da se je redno zbiralo k molitvi?

JEZUS V SHODNICI
Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost
in ta mogočna dela?«
Mt 13,54
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.
Lk 4,16-19

MOLITVENI NAMENI

ZA OKTOBER 2014

Splošni: Da bi Gospod podelil mir tistim pokrajinam sveta, ki jih najbolj mučijo vojske in nasilje.
Misijonski: Da bi misijonska nedelja zbudila v vsakem verniku prizadevanje in gorečnost za oznanjanje
evangelija vsemu svetu.
2014 OKTOBER
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

XVI.
STRAH V SVETU

Danski religiozni filozof Sören Kierkegaard je
natančno razlikoval med bojaznijo in strahom. Bojazen, pravi, se vselej nanaša na nekaj določenega, na neko konkretno nevarnost: bojim se volka,
strmoglavljenja letala, izpita. Nasprotno pa strah
za Kierkegaarda ni stvaren. V njem je to, kar se
doživlja kot nevarnost, nedoločeno. Strah lahko postane temeljni občutek. Četudi današnji jezikoslovci
in filozofi ne poznajo več tega jasnega razlikovanja
med bojaznijo in strahom, pa je Kierkegaard, ko je
razumel strah kot nedoločeno razpoloženje, odkril
vendarle nekaj pomembnega. S tem je opisal temeljni občutek sodobnega človeka. Bivanjski filozofi,
kakor so Heidegger, Jasper, Sartre in Camus, vidijo
človekov ‘biti-v-svetu’, ki ga določa strah. Martin
Heidegger je v svoji analizi strahu v znamenitem
delu “Bit in čas” spoznal, da se tisti, ki ga je strah,
ne boji ničesar, kar biva znotraj sveta. »To, česar se
boji, je ‘biti-v-svetu’ sámo.« Strah veže človeka na
samega sebe in ga osamlja. Prisili ga v ‘svobodo’, da
izbere samega sebe. »V strahu je nekaj ‘srhljivega’.«
Strah kot temeljno razpoloženje človeka mu kaže,
da je v svetu, pa ne v njem doma. Ta ‘ne-biti-doma’
vodi v izkušnjo grozljivosti bivanja. Heidegger iz tega
zaključi, da se človek počuti v tem svetu tujca. Strah
ga sili, da odkrije svoje najnotranjejše bistvo, svojo
“prvinskost”. Strah, ki ga misli Heidegger, »je občutek nedopovedljive ogroženosti, ki obstoji že pred
—

vsakim konkretnim povodom, tisto razpoloženje, v
katerem se kaže kakor nekakšna usmerjenost bivanja v nič.« Mnogi pesniki sledijo bivanjski filozofiji
in opisujejo življenje današnjega človeka kot “biti
v strahu”. Ta oblika strahu je značilna za naš čas.
Grška filozofija pa tudi filozofija srednjega veka je
videla svet kot red, v katerega nas je postavil Bog.
Ta red je v sebi dober. Lahko mu zaupamo. Zaradi
tega se brezpredmetni strah ne pojavlja ne v Grčiji
ne v srednjem veku.
Naš strah je najgloblje povezan z našim odnosom
do sveta. Bojimo se, da bi izgubili svet in s tem to,
kar nas povezuje z njim: imetje, uspeh, ljubezen
in potrditev, zdravje in moč. In bojimo se lastne
končnosti, ki je povezana z našo bitjo v svetu. Čutimo, da svet ne zmore izpolniti našega neskončnega
hrepenenja. Ponuja nam varnost in oporo, obljublja
nam plačilo za naše uspehe priznanje za to, kar smo.
Obenem pa opažamo, da svet tega, kar obljublja,
ne drži.
Vse, kar je povezano s svetom je krhko: naše telo
je ranljivo, imetje minljivo. S smrtjo ga ne moremo
vzeti s seboj. Tako nam govori že skeptični (dvomov polni) pridigar v istoimenski knjigi Pridigar. Na
koncu vseh svojih naporov za uspeh in veselje, za
lastnino in varnost, mora priznati: »In glej, vse je
nečimrnost in lovljenje vetra, ni dobička pod soncem« (Prd 2,11).
—

—

V Janezovem evangeliju povezuje Jezus strah z našim
‘biti-v-svetu’ takole: »Na svetu imate stisko, toda bodite
pogumni: jaz sem svet premagal« (Jn 16,33). Janez se v
tej besedi očitno sklicuje na bivanjsko izkušnjo gnoze, ki je
hrepenela po tem, da bi ubežala svetu in našla v razsvet
ljenju neko pomiritev temeljnega strahu, ki je z njenim
‘biti-v-svetu’ tako tesno povezan. Janez je videl tukaj nekaj, kar nas spominja na to, kar se v podajanjih sodobnih
bivanjskih filozofov pojavlja kot temeljni občutek našega
časa. Zares nas naši strahovi spominjajo na strah, kakor ga
je poznala in vedno znova opisovala gnoza v prvem stoletju
po Kristusu. Kakor pri mnogih ljudeh tistega časa obstaja
tudi danes razširjeno hrepenenje po tem, da bi temu svetu
in njegovi moči ubežali, šli po neki spiritualni poti in se v
mistiki združili z Bogom. Martin Heidegger je pisal, da bežijo
mnogi ljudje v “neko vsakdanje javno življenje”, v neko
“pomirjeno samogotovost”, v “povprečno vsakdanjost bivanja”. Nasprotno pa gnoza ni iskala osvoboditve od strahu
v begu svet, temveč v osvoboditvi iz okovov tega sveta.
—

Pot, ki nam jo za ravnanje s strahom kaže evangelij, je nekoliko drugačna: pot vere mora združevati oba pola. Strah, ki je povezan z ‘biti-v-svetu’,
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lahko premagamo tako, da se brez strahu obrnemo
k svetu, pri tem pa hkrati čutimo notranjo svobodo
pred svetom in njegovo močjo.
OKTOBER 2014

Evgen Drewermann je v svoji predstavitvi odnosa
med vero in strahom povezal bivanjski strah bivanjske filozofije s štirimi oblikami človeškega strahu,
kakor ga je v svoji znameniti knjigi predstavil Fritz
Riemann.
Po Kierkegaardu živi človek v tem svetu kot svobodno bitje med poli nujnosti in možnosti, končnosti
in neskončnosti. Te pole v sebi mora vzdrževati in
združevati. Strah postane grozeč če noče vzdrževati
te napetosti, temveč posveti vso energijo enemu
polu in se veže nanj. Štirje temeljni strahovi imajo
opraviti s temi štirimi poli, ki zaznamujejo ta ‘biti-v-svetu’. Povezani so z našo naravnanostjo k svetu.
In končno jih je mogoče premagati le v veri.
– Prvi temeljni strah je strah ‘prisiljenega’ človeka. Ta kroži okrog pola nujnosti. Iz strahu pred vsem
mogočim beži človek v nujnost. To vodi k temu, da
»obvlada celoten življenjski občutek, celotno mišljenje, celotno naravnanost bivanja ta temeljna resnica: da bi bil opravičen, si moram pridobiti bivanjsko
opravičilo« (Drewermann). Strah ‘prisiljenega’ je
strah pred izgubo lastne vrednosti. V svetu doživljam
samega sebe kot tistega, ki je brez vrednosti. Zato
moram svojo vrednost v svetu dokazovati z dosežki
in delom. Toda čim bolj si prizadevam, da bi dosegel svojo vrednost z dosežki, tem močnejši postaja
strah. Ta je lahko končno premagan le v veri, da me
Bog brezpogojno sprejema takšnega, kakršen sem.
– Drugi temeljni strah je strah histeričnega človeka, ki kroži okrog pola neskončne možnosti. To
je strah pred neutemeljenostjo bivanja. Ker nimam
nobene čvrste opore, ker mi svet in vse, kar je v
njem dragocenega, izginja, moram iskati zunanjo
oporo. To je lahko lastnina, ki se je čvrsto oklepam.
Lahko pa je tudi človek. Toda če pričakujem od nekega človeka popolno oporo in popolno varnost, ga
—

bom preobremenil. In končno mojega globoko nahajajočega se strahu ne bo mogel pomiriti. To zmore
le vera v Boga, ki mi daje oporo. Bog je temelj, na
katerem morem svojo življenjsko zgradbo graditi z
gotovostjo, ne da bi se moral bati, da se bo sesula.
– Tretji strah je strah k depresiji nagnjenega človeka, ki obupuje nad neskončnostjo. Je strah zaradi
‘bivanja po lastni krivdi’. Že samo s tem, da sem
v svetu, sem si naložil neskončno mnogo krivde.
Drugim jemljem čas in prostor, ki ga potrebujejo za
življenje. Mnogi poskušajo premagati ta strah s tem,
da se razdajajo za druge. Hkrati hočejo poplačati
svoj dolg. Toda čim bolj si prizadevajo, da bi odplačali svoj dolg z zavzemanjem za druge, tem bolj se
preobremenjujejo in prej ali slej se čutijo izčrpane.
Njihov strah zaradi krivde jih zasleduje vse do preobremenitve. Vodi jih do obupa, ki ga je Kierkegaard
opisal kot prvotno obliko strahu.
– Četrti strah je strah shizoidnega človeka. Takega človeka je strah bližine. Po Drewermannovem
prepričanju se ne more sprijazniti s polom končnosti. Stika s svojimi občutki nima, zato deluje na
druge čustveno hladno in oddaljeno. Boleče rane
opisuje, kot da pri tem sam ne bi bil udeležen. Ker
ni v čustvenem odnosu do samega sebe, do ljudi in
do sveta, prenaša svojo lastno domišljijo na druge.
Na mesto stvarnosti postavlja svoje mišljenje. Ker
kroži le okrog samega sebe, mu postaja svet tuj.
In včasih prenaša v ta svet vse svoje ideje tujosti.
Ta domišljija more naraščati vse do preganjavice.
Potem ga preganja strah, da bi ga kdo drug mogel
zasledovati. Shizoidnega človeka more osvoboditi
njegovega strahu šele vera, ki mu daje občutek
doma in varnosti. Šele na ozadju popolne dobrote,
ki jo občuti v vseh stvareh, zmore človek prenehati
z vztrajanjem v shizoidnem strahu do sveta.
—

—

V Janezovem evangeliju imamo pred očmi Jezusa, ki se ne boji. Počiva v Bogu. V Bogu je premagal
ves človeški strah. Tudi skozi pasijon gre Jezus kot nekdo, ki je suveren spričo vseh človeških grozljivosti.
Svoje središče je našel v Bogu. Zato ga tudi kak Pilat ne more vznemiriti. In celo rablji mu ne morejo do
živega. Usmrtiti morejo le njegovo telo. Toda strašno pot, ki mu jo bodo prizadejali, bo razumel le kot
pot k Očetu. Jezus je v sebi premagal strah. In tako nas vabi, a svoj strah premagamo v veri. Medtem ko
gledam na Jezusa, morem s svojim strahom shajati drugače: če se bojim, se moram vselej vprašati, ali
sem odvisen od sveta, ali dovolim, da me določajo svet in njegova merila.
—

Pot, da bi se osvobodil od strahu, je: osvoboditi
se navezanosti na svet. Na prvi pogled more to
napotiti v budizem: če me svet več ne napada, potem mi tudi ne more več vlivati nobenega strahu.
Vseskozi je to ena izmed možnosti, kako premagati
strah. Drewermann imenuje budizem učinkovito
“obliko psihohigiene” proti strahu: »Kdor se zmore
rešiti stvari in tujih vplivov, ta se več ne boji, ta ne
more biti več razočaran, ta počiva v sebi.« Toda
za Drewermanna je ta način premagovanja strahu
koristen le pri strahovih ki jih v meni povzroča svet.
Medtem ko se jaz odstrani, se izbriše izvor strahu.
»Kako pa, če začne človek trpeti v samem sebi in
če prav gotovo trči na vrsto strahu, ki mu pomaga,
da postaja vedno bolj on sam, ker izstopa iz svoje
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osebne biti – če torej ne gre več za strah, ki prihaja
v zavest kot odraz sveta, temveč kot avtorefleksija
zavesti?« Drewermann vidi krščansko vero kot učinkovito terapijo: tukaj gre za odnos do neke osebe,
pred katero moremo mi sami razviti svojo osebno
bit. In citira znamenito besedo Martina Bubra: »Jaz
postajam ob tebi.« Svoj strah premagamo, če nas
neka oseba ljubeče sreča in nam dovoli, da smo mi
sami. Pri tem pa ne gre le za človeško osebo, ki bi
se je edine lahko oklepali. Končno je to Božja oseba,
pred katero se pomiri naš strah za lastno osebno
bit. Edina pot, da bi se osvobodili svojega strahu
zase je v tem, da »se jaz nauči, da v nasprotju do
popolnega Božjega Jaza izoblikuje svoj lastni jaz«
(Drewermann). Osebno srečanje z nekim človekom,
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ki me brezpogojno sprejema, ki me ne vrednoti in
presoja, temveč mi dovoli biti tak, kakršen sem, je
gotovo odnos, v katerem zaslutim nekaj absolutne
osebne Božje biti, ki je zadnji temelj mojega bivanja,
ki mi v globini odvzema moj strah za samega sebe.
V osebi Jezusa Kristusa se blešči Božji Ti za nas na
—

enkraten način. Jezus je posredoval ljudem popolno zaupanje v Božjo dobroto, ki je zmoglo pomiriti
njihov globoko zasidrani strah. Pri tem je uporabljal
arhetipske podobe in simbole, ki segajo v globino
človeškega nezavednega, se dotikajo izvora strahu
in ga razsvetljujejo.
—

—

Jezus, tako nam govori Janezov evangelij, je svet
premagal. Niso ga vodila merila tega sveta. In zaupal je
v Boga, svojega Očeta. To ga je osvobodilo od prevlade
sveta. Dojel je svet, razkrinkal obljube sveta kot prazne
in videl temelj svojega zemeljskega bivanja v svojem Božanskem Očetu. V veri se udeležujemo te Jezusove zmage
nad strahom. Tako presežemo svet. Sicer smo še naprej
v svetu, toda nismo več od sveta. Ker leži naš najgloblji
temelj skrit v Bogu, nima svet nad nami nobene moči. Ne
more nam več povzročati strahu. V veri gledamo svet z
drugimi očmi. Zremo namreč v temelj, v bistvo stvari. In
v vsem gledamo končno Boga. Zato smo v svetu, vendar
nas ne obvladuje. Če je vse prežeto z Bogom, izgubi svet
moč zastraševanja. Potem srečamo v svetu Boga. Tako
je po Janezovem evangeliju zmaga nad strahom prvič v
svobodi v odnosu do sveta in drugič v spremembi sveta
po veri. V veri vidimo, da je Bog sam prišel na svet po
Jezusu Kristusu. In kot od Boga napolnjen nam postane
ta svet domovina. Toda najgloblja domovina sredi sveta
je védenje, da je naš obstoj utemeljen v Bogu. Biti v
Bogu, to nam v našem strahu prinaša resnično svobodo.

O STRAHU
V SVETEM PISMU
Strah Gospodov sovraži hudobijo, prevzet
nost, napuh, hudobno pot in hinavska usta.

Mar ni tvoj strah Božji tvoja opora, tvoje po
polno življenje tvoje upanje?

Začetek modrosti je strah Gospodov, spo
znanje svetih je razumnost.

Kdor prijatelju odreka dobroto, zapušča strah
Mogočnega:

Strah Gospodov podaljšuje dni življenja, leta
krivičnikov pa se krajšajo.

Vladarstvo in strah sta pri njem, ki dela mir na
svojih višavah.

Strah Gospodov je vrelec življenja, da se člo
vek ogne zankam smrti.

Strah Gospodov je slava in ponos, veselje in
venec radosti.

Strah Gospodov je šola modrosti, pred častjo
hodi ponižnost.

Polnost modrosti je strah Gospodov, s svojimi
sadovi opaja ljudi.

Nasledek ponižnosti je strah Gospodov, boga
stvo, čast in življenje.

Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apo
stolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj.

Gospoda nad vojskami imejte za svetega, on
naj bo vaš strah, on naj bo vaš preplah.

V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen
prežene strah.

Prg 8,13

Prg 10,9

Prg 10,27

Prg 14,27

Prg 15,33

Prg 22,4

Iz 8,13
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

CERKEV — MATI KRISTJANOV
Vračam se k podobi Cerkve kot matere. Podoba
Cerkve kot matere mi je zelo všeč. Zato sem se hotel vrniti nanjo, saj se mi zdi, da ta podoba ne pove
samo, kakšna je Cerkev, ampak tudi, kakšen obraz
bi morala imeti vedno Cerkev, ta naša mati Cerkev.
Rad bi poudaril tri stvari ob primerjavi z našimi
materami, z vsem tem, kar delajo, kar živijo, kar
trpijo za svoje otroke. Zato se vprašam: kaj dela
mama?
Predvsem uči hoditi v življenju, uči hoditi dobro v
življenju, zna usmerjati otroke, skuša jim vedno pokazati pravo pot v življenju, da bi odraščali in postali
odrasli. To pa dela mehko, z občutkom, z ljubeznijo
in to vedno, tudi kadar poskuša spraviti na pravo
pot, kadar jo zavozimo v živ
ljenju ali pa stopimo na pot,
ki vodi v prepad. Mama ve,
kaj je potrebno, da bo otrok
dobro hodil v življenju. Tega
se ni naučila iz knjig, ampak
iz svojega srca. Mamina univerza je njeno srce. Tam se
mame naučijo, kako vzgajati
svoje otroke.
Cerkev dela isto: usmerja
naše življenje, uči nas kako
prav hoditi. Pomislimo na
deset zapovedi: kažejo nam
pot, ki jo je treba prehoditi
za dozorevanje, da bi imeli
trdne točke v svojem načinu
obnašanja. Zapovedi so sad
naklonjenosti, ljubezni Boga
samega, ki nam jih je dal.
Lahko mi rečete: »Pa saj so
zapovedi! En kup ‘ne’!« Pa
bi vas povabil, da jih preberete – morda ste jih že malo
pozabili – in da jih potem
naklonjeno premislite. Videli
boste, da se nanašanjo na
naš način odnosa do Boga, do nas samih in do drugih, prav tako, kot mama uči za pošteno življenje.
Vabijo nas, naj si ne delamo materialnih malikov,
ki nas potem narede za sužnje; naj se spominjamo
Boga in spoštujemo starše, da bodimo pošteni in
spoštujmo drugega … Poskusite jih gledati tako in
je sprejemati kot bi bile besede, pouk mame, da bi
vam bilo dobro v življenju. Mama nikdar ne  uči kaj
slabega, saj hoče le dobro svojim otrokom. In tako
dela tudi Cerkev.
Rad bi vam povedal še eno stvar: ko otrok
zraste postane odrasel, gre svojo pot, prevzame
svoje odgovornosti, hodi z lastnimi nogami, počne,
kar hoče, se zgodi, da zablodi ven s poti, pride do
kakšne nesreče. Mama ima potrpljenje  spremljati
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otroka vedno, v vsakem položaju. K temu jo sili moč
ljubezni. Mama zna obzirno in ljubeznivo opazovati
otrokovo pot in najde vedno način, kako razumeti,
biti blizu in pomagati. V moji domovini pravimo, da
zna mama “dar la cara”. Kaj to pomeni? Pomeni, da
mama zna “zastaviti samo sebe” za svoje otroke,
da jih vedno brani. Mislim na mame, ki trpijo zaradi otrok v zaporih in drugih težkih položajih: ne
sprašujejo, ali so krivi ali ne, ampak nadaljujejo z
ljubeznijo in pogosto dožive poniževanja, pa jih ni
strah, se ne nehajo darovati.
Taka je Cerkev: usmiljena mati, ki razume in sku
ša vedno pomagati, dajati pogum tudi spričo svojih
otrok, ki so se zmotili in se še motijo. Ne zapre
hišnih vrat, ne sodi, ampak
nudi Božje odpuščanje, nudi
svojo ljubezen, ki vabi nazaj
na pravo pot tudi tiste svoje
otroke, ki so padli v globoko
jamo. Cerkve ni strah vstopiti v njihovo noč, da bi jim
dala upanje. Cerkve ni strah
vstopiti v našo noč, ko smo
v temi duše in zavesti, da bi
nam dala upanje! Cerkev je
namreč mati!
Še zadnja misel. Mama
zna prositi, trkati na vsaka
vrata za svoje otroke; brez
tehtanja to stori z ljubeznijo.
Le pomislimo, kako znajo
mame trkati tudi in pred
vsem na vrata Božjega sr
ca. Mame toliko molijo za
svoje otroke, posebno za
najslabotnejše, za tiste, ki
so najbolj potrebni, za tiste,
ki so stopili na nevarna in
napačna pota. Spomnimo
se na sveto Moniko, mater
svetega Avguština. Kako je
ta sveta mati molila za sina, koliko solz je prelila!
Mislim na vas, drage mame: koliko molite za svoje
otroke, ne da bi se utrudile. Molite še naprej in
zaupajte svoje otroke Bogu, ki ima veliko srce.
Trkajte na vrata Božjega srca z molitvijo za otroke!
Tako dela tudi Cerkev: z molitvijo polaga v Gospodove roke usodo svojih otrok. Močno zaupajmo v
molitev Matere Cerkve: Gospod ne bo ostal neobčut
ljiv. Vedno nas zna presenetiti, ko ne pričakujemo.
Mati Cerkev to ve!
To so misli, ki sem vam jih hotel danes zaupati:
glejmo na Cerkev kot na dobro mamo, ki nam kaže
pot, po kateri hoditi v življenju, ki zna biti vedno
potrpežljiva, usmiljena, razumevajoča, ki nas zna
položiti v Božje roke.
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Silvester Čuk

ROŽNI VENEC

ROŽNOVENSKA NEDELJA (5. oktobra)
ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA (7. oktobra)
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen
naši nebeški Materi Mariji; v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po
dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz “najlepših jesenskih rož” – častimo jo
z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala
vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz
otroške vere preprostih src pred približno sedemsto
leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh
slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola
življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.
Že več kot štiristo
let obhajamo poseben
praznik Rožnovenske
Matere božje. Sredi
16. stoletja je namreč
krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci.
Leta 1571 so Turki
zbrali v Sredozemlju
močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi
močmi prizadeval, da
bi krščanski vladarji
združili svoje pomorske sile in se Turkom
postavili po robu, vse
verne ljudi pa je prostil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč
Matere božje.
7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke
pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem
uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin
na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik “Marije
Zmagovalke”. Njegov naslednik Gregor XIII. je spominski dan preimenoval v “praznik naše ljube Gospe
rožnega venca”, papež Klemen XII. pa je praznik
raztegnil na vso Cerkev ter ukazal, naj se obhaja
na prvo nedeljo v oktobru. Med papeži novejšega
časa je molitev rožnega venca najbolj širil Leon XIII.
(1878-1903), ki je o njem napisal kar 16 apostol-

skih pisem in okrožnic, v katerih je toplo priporočal
vsakdanjo molitev rožnega venca, mesec oktober pa
je razglasil za mesec rožnega venca. V lavretanske
litanije Matere božje je uvrstil vzklik: “Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!” Papež Pij X.
je leta 1913 določil, da se god rožnovenske Matere
božje obhaja stalno 7. oktobra in tako je še zdaj.
Tudi papeži 20. stoletja so o rožnem vencu veliko
govorili in pisali.
Močna spodbuda za gorečo molitev rožnega venca so bila Marijina prikazovanja v Lurdu leta 1858
in zlasti v Fatimi leta
1917. Bernardki v Lurdu se je nebeška Gospa prikazovala z rož
nim vencem v roki in
Bernardka ga je molila
vedno, ne le takrat, ko
je šla k votlini. Trem
fatimskim pastirčkom
se je Marija prvič prikazala 13. maja 1917
opoldne, ko so bili
po tamkajšnji navadi
sredi molitve rožnega
venca. Naročila jim je,
naj vztrajajo in pobož
no molijo rožni venec
za mir na svetu. Ko
se jim je 13. oktobra
prikazala zadnjič, se jim je predstavila kot “Kraljica
rožnega venca”. Pri tretjem prikazanju jim je narekovala molitev, ki jo navadno ponavljamo po vsaki
desetki rožnega venca: »Jezus, odpusti nam naše
grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v
nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«
Med sodobnimi apostoli rožnega venca velja
omeniti irskega duhovnika p. Patricka Paytona, ki je
leta 1942 ustanovil gibanje Družinski rožni venec.
To gibanje zdaj vključuje že nad 20 milijonov družin,
ki redno molijo rožni venec. Geslo tega gibanja je:
»Družina, ki moli rožni venec, ostane združena –
narod, ki se poraja iz takih družin, ljubi mir.«

Kakor so naši predniki z molitvijo rožnega venca prosili sebi in svojim potomcem
stanovitnost v veri in zvestobo Cerkvi,
tako bomo sprosili tudi v našem času Cerkvi varstvo in svobodo.

Gregorij Rožman

Molitev rožnega venca je družinski katekizem za stare in mlade,
je vez edinosti vernih med seboj in z Bogom.
Franc Sodja
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Jože Bartolj

ANGELI
Ena najbolj priljubljenih otroških molitev je “Sveti angel”. Statistike kažejo, da kljub tej priljubljenosti,
v angele, kot jih pozna krščansko izročilo, pri nas verjame zelo malo ljudi. Pa vendar Sveto pismo govori
o angelih na okoli dvesto mestih.
Drugje, na primer v Ameriki, so raziskave pokazale, da v angele verjame več ljudi, kar lahko pripiše
mo predvsem domišljiji filmske industrije (npr. City of Angels). Resnici na ljubo pa je treba povedati,
da so v tem in podobnih filmih angeli popolnoma napačno predstavljeni. Ni čudno, če kritičen človek, ki
ima veliko znanja na svojem poklicnem področju, na verskem pa zelo malo, enostavno ne more verjeti
v takšne angele. Take naivne predstave o obstoju nevidnega sveta namreč ne morejo vzdržati kritične,
razumske presoje.
V veroizpovedi molimo, da verujemo v Boga
»Stvarnika vidnih in nevidnih stvari.« S tem najkrajše povemo, v kaj krščanstvo veruje na osnovi
razodetja iz Svetega pisma in dvatisočletnega izročila Cerkve. Sveto pismo govori o angelih kot (od)poslancih. Beseda angel pomeni božji poslanec. Že sv.
Avguštin je ugotovil, da angeli nimajo imena glede
na to, kaj so, ampak glede na to, kaj delajo. Kristjani
verujemo, da
je Bog pred
vidnim ustvaril
nevidno stvarstvo. Vanj sodijo
tudi duhovna bitja. Na
koncu je ustvaril človeka,
ki je nekakšna povezava med
vidnim in nevidnim svetom, med
materialnim in duhovnik, ker je telesno-duhovno bitje.
Angeli so torej duhovna bitja. Imajo
svojo osebnost, individualnost, kar pomeni, da tudi dva nista enaka, imajo svojo voljo, spoznanje, razum, sposobna so ljubezni
in komunikacije. Vse to je namreč potrebno,
če hočejo opravljati naloge, za katere jih je
Bog ustvaril – povezovanje med njim in ostalim
stvarstvom.
In kako vemo, da vse to imajo? Preprosto: samo
osebna bitja namreč lahko stopajo v stik z drugim
osebnim bitjem, torej človekom!
Ker angeli sodijo v svet nevidnih stvari, čistih
duhov, se že pojavi težava: kako naj si ga mi, ki
nimamo nobene izkušnje čistega duha, predstavljamo? Brez predstav namreč ne moremo razmišljati.
Vse predstave angelov, ki jih poznamo, bodisi s slik,
kipov, umetniških upodobitev, kjer najdemo mlade
ljudi, brez opredelitve spola, največkrat s perutnicami, so samo plod človeške domišljije. Taka predstava
je bila pač najbližja našemu videnju. Vendar pa ni
toliko pomembno, kako si angele predstavljamo,
kako jih narišemo ali tudi kako jih doživimo. Bolj
pomembno je, kaj je za temi predstavami. Kaj smo
v njih doživeli? Kaj nam je bilo ob tem sporočeno?
K čemu nas je vse to nagnilo? Če nas je nagnilo k
boljšemu, bolj plemenitemu, odprtemu in vernemu
življenju, potem lahko rečemo, da je bilo posredovanje angelov pristno.
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Angel je bitje, ki živi v povsem drugačnih razsež
nostih življenja, kot mi. Na primer: za angela ne
veljata zakonitosti časa in prostora. Ljudje si težko
predstavljamo, kako je lahko nekdo v istem trenutku
povsod, in da tam ni ne preteklosti ne prihodnosti
ne sedanjosti, ampak je večnost. Zato angel lahko
deluje hkrati povsod.
Kako je z materialnimi dokazi o obstoju angelov? Ko se
je Mariji prikazal nadangel
Gabriel, je moral uporabiti nekaj
iz našega snovnega
sveta, da ga je Marija
lahko videla. Nadangel Gabriel pač nimaobraza, nima
postave, ki bi jo lahko pokazal.
Lahko pa se je z božjo pomočjo
materializiral. To se pravi, da se je v
vidni obliki pokazalo nekaj, česar prej
ni bilo. Težko je reči, kaj je Marija v
resnici videla. Ali je imela videnje samo
v mislih, ali se je nadangel prikazal tudi
vidno? Vendar to pravzaprav ni pomembno. Važen je učinek, ki ga je Bog hotel.
To, da je Gabriel prenesel Božje sporočilo
in da se je na Marijino privolitev »Beseda
učlovečila...«
V neposredni bližini samostan sv. Pija v
San Giovanni Rotondo je gora Monte San
Angelo, kjer je po izročilu na skali odtis
noge nadangela Mihaela. Ker se je na tej
gori zgodilo že mnogo izjemnih primerov
ozdravljenj in spreobrnjenj, ne moremo
samo zamahniti z roko in primer pripisati praznoverju, kajti: »...po njih sadovih
jih boste spoznali...«. In če naj bi se tu res prikazal
angel, si lahko tudi ta primer razložimo z materializacijo, ki se je je Božji poslanec lahko poslužil...
Vsa poslanstva, naloge, za katere Bog uporablja
angele, niso enako pomembna, zato lahkosklepamo,
da obstaja tudi delitev več vrst bitij. Zlasti sholastična teologija v srednjem veku nas prepričuje o tem.
Ne gre toliko za število in preštevanje, ampak bolj
za razvrstitev glede na njihovo poslanstvo.
Nadangeli so tisti angeli, za katere iz razodetja
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vemo, da so imeli izredna pomembna poslanstva,
kot je na primer oznanjenje Odrešenika ali “vodstvo
v boju proti zlu” (Mihael).
Posebej omenimo angele varuhe. Njihov obstoj
temelji na svetopisemskem in bogoslovnem razmišljanju, da Bog človeka nikoli ne pusti samega.
Za vsakega človeka ima posebnega poslanca, ki ga
spremlja in varuje. Na kakšen način se to pokaže,
pa obstaja tisoče razlag.
Angeli so bitja, ki imajo svojo svobodno voljo,
zato se pojavlja še vprašanje tistih angelov, ki so
se Bogu »uprli«. Govorimo o padlih angelih, ki niso

več hoteli služiti Božjemu načrtu odrešenja. Prvi med
padlimi angeli je satan, Lucifer.
Angeli niso v središču krščanskega oznanila,
obstaja pa posebna veda o angelih ali angelologija,
ki je del dogmatične teologije. Bila so obdobja, na
primer pred nekaj desetletji, ko angelologije skoraj
na nobeni teološki fakulteti niso predavali. Danes se
zopet vrača, predvsem zaradi vse večje zmede, ki
jo med ljudi seje “new age”.
Sporočilo naše vere v angele je: Bog je človeku
vedno očetovsko naklonjen in angeli so bitja, ki
posredujejo Božjo skrb za človeka.

Alojz Rebula

ANGEL SLOVENIJE
Sveti p. Pij je bil po potrebi tudi grob človek.
Nekoč se je pri njem spovedoval francoski duhovnik. Ponorčeval se je iz angela varuha. P. Pij mu je
prisolil klofuto.
Ta svetnik je pač jemal krščansko vero za to, kar je. In ker je
obstoj angelov izpričan v njeni
ustanovni listini, v Svetem pismu,
je v angele tudi verjel. Sicer pa mu
ni bilo težko verovati vanje, saj je
imel, kot je razvidno iz njegovih
spisov, z “nebeškimi osebnostmi”,
kot jih imenuje, tudi opraviti.
Kar zadeva Novo zavezo, angeli
tako rekoč oklepajo lok Kristusovega zemeljskega bivanja: najdemo jih tako ob njegovem rojstvu
(na betlehemskih poljanah) kakor
ob vstajenju (v praznem grobu).
Odveč bi bilo dokazovati, kak
šno navdihovalno vlogo so imeli
angeli v vseh vejah umetnosti,
od slikarstva in kiparstva do literature, posebno poezije. Glede
slovenske poezije naj omenimo
Antona Vodnika in neko čudovito
mesto v Župančiču. A angeli vsaj
metaforično oplajajo poezijo do
danes. Iz angela žari očarljiva
prispodoba in umetniki jo čutijo.
A če ta bitja niso šla iz umetnosti, so se manj trdno držala tam,
kjer bi morala biti najbolj doma,
namreč v teologiji, kolikor jih ta ni sploh odslovila
ali vsaj stanjšala njihovega osebnega obstoja v ne-

kakšne brezosebne odseve božje moči.
Vendar Cerkev angelov še malo ni odstranila iz
svojega verovanjskega zaklada. V njeni tradiciji
ohranjajo svojo trdno in častno
mesto. Da pa ti celo vidno posegajo tudi v človeško dogajanje,
nam dokazujejo življenjepisi novodobnih svetnikov, na primer
sv. Favstine Kovalske. V Fatimi je
male vidce pripravljal na srečanje
z Gospo skrivnosti obiskovalec,
ki se je sam predstavil kot “angel
Portugalske”.
Po vsem tem je antipatija do
angelov pri nekaterih modernih
teologih čudna in morda kaže pri
njih pomanjkanje nekega bivanjsko-estetskega čuta, neko puščobo duha: koliko lepše si je namreč
predstavljati neskončni prostor, ki
loči človeka od Vsemogočnega,
oživljen z lepimi, mogočnimi in
prijateljskimi bitji, kakor kot neko
neznansko in ledeno kozmično
praznino.
Filozof Maritain je v vseh svoji
racionalni naravnanosti domneval,
da angelske sile sodelujejo tudi
pri urejevanju fizičnega vesolja,
z živalskim in rastlinskim svetom
vred.
Slovenski kristjan bi moral biti
vesel, da je med angeli raznih
narodov tudi eden, ki čuva njegovo domovino in ki
bi se mu lahko predstavil kot “angel Slovenije”.

Angeli so vedno prisotni ob tebi ne da bi jih videl.
Vzemi si čas za angele, kot imajo oni vedno čas zate.
Verjemi v angele, kot oni verjamejo vate.
Čudeži se dogajajo tistim, ki verjamejo v angele.
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Andrej M. Poznič

ATEIZEM JE VERA
Med vsemi verovanji tega sveta je ateizem najbolj čuden pojav. Človek se odloči,
da bo veroval, da Boga ni. Ne verovati v Boga je popolnoma nerazumno dejanje, kajti
za tako odločitev je potrebno posiliti vsa dejstva, ki so razumu na razpolago. Celotno
vesolje in vse, kar v njem je, razumu pripovedujejo, da ga je nekdo ustvaril. Ateist pa
se preprosto odloči, da je kaj takega nemogoče. Zato njemu vesolje ne pripoveduje
več ničesar. Čeprav noč pripoveduje noči in vse stvarstvo poje svojemu stvarniku,
kar smo danes pravzaprav že sposobni nekako “poslušati” s tehničnimi napravami, si
ateist nikoli ne postavi temeljnega vprašanja “od kod vse, kar je” in “čemu vse, kar
je”. Ateist naredi nelogičen skok in razglasi taka filozofsko-eksistencialna vprašanja
za neznanstvena in vnaprej diskvalificira odgovore, ki jih ponujajo verstva.

Sekundarnost ateizma
Ateizem je vera, ker je osebna odločitev o lastni
neveri, je pa poskus dati svojemu praktičnemu brezbožnemu življenje neke razumske osnove. Vera namreč ima svoje razloge, ki so razumni. Predvsem pa
je vera usmerjena v spoznavanje Boga. Krščanstvo
nas konkretno uči kdo je Bog in kako rad nas ima.
Kdo je Jezus, Božji Sin in kaj je storil za nas. Vabi pa
nas, da se pustimo od tega nagovora prevzeti in se
potegujemo za obljubo vstajenja in večnega življenja
v skupnosti z Bogom. Ateist, posebno evropski, ki je
ateist nasproti krščanstvu, se definira kot nevernik
glede na Boga, ki ga oznanja Cerkev. Ateizem zato
nikoli ni prvotna človeška drža, ampak je vedno
posledica neke izkušnje Boga in “njegovih”, se pravi
Cerkve in cerkve, njenih naukov in zgledov. Ateist
ne moreš postati zaradi simpatije, temveč zaradi
antipatije do nekoga in nečesa. S tem izhodiščem
pa je človek presneto blizu sovraštvu in ne smemo
se čuditi, da je le-to vgrajeno v vsak sistem, ki se
napaja v ateizmu. Komunizem, npr. se je avtodefiniral kot “znanstveni ateizem”, pa je bil daleč
od vsake znanstvenosti in je bil pravzaprav prava
religija ateistov. Ker pa ateizem ne more ustvariti
skupnosti v smislu tega, kar dela Jezus v Cerkvi,
je najbolj naraven izraz tega verovanja pravzaprav
fanatična politična stranka, ki je strogo hierarhično urejena in je poslušnost zagotovljena s “petimi
grami svinca” iz pištole. Fanatičnost komunistov pri
izgradnji sveta brez Boga je fascinantna prav tako
kakor pogubna za vsakega, ki ni delil njihovega
prepričanja. Misijonarskost ateista je prav v doslednosti njegovega nasilja nad drugimi brez primere
v zgodovini. A njihovi napori s pomočjo “prisvojitve
države” (predvsem naša šola je še vedno ateistična!)
rojevajo neslutene sadove tako, da postaja Jezusovo
vprašanje o tem ali bo našel vero na zemlji, ko bo
prišel, pravzaprav resna stvarnost.

Nezmožnost odnosov
Ker ateizem sloni na izvorni negaciji, nikakor ne
more ustvariti pozitivnega odnosa. Ne med ljudmi,
ne do stvari ni sposoben vzpostaviti spoštljivega in
potrjujočega odnosa. Ateisti se ne družijo v skup
nosti (cerkve), temveč kvečjemu v društva/lobije s
katerimi potem vplivajo na javno življenje, vedno
2014 OKTOBER

v smislu izvorne antipatije. Ateizem uničuje, kajti
končni cilj ateista je nič. Praznina, ki ni niti nirvana,
temveč pravo in dokončno izginotje. Pot v nič pa je
polna ruševin, kajti vsak končno deluje v skladu s
svojim prepričanjem. Vernik gradi božje kraljestvo,
nevernik pa gradi družbo niča in praznine. Ateizem
pelje družbo v popoln individualizem, kar pomeni
v samoto pekla že na tem svetu. Zato je ateizem
pravzaprav pravi satanski otrok in je zlo, ki v ozadju
napaja več kot en uničevalen, koroziven in koruptiven pojav v družbi.
Za pravo razumevanja stanja v družbi moramo
ateizem uvrstiti med verovanja, ki so osebna in nerazumna, zato jih je silno težko izkoreniniti. Ker je
nerazumen, ne sprejema intelektualnih argumentov,
ker je oseben prevzame vse človeške ravni in jih
zastruplja celostno, zato so ateisti, neverniki, pravzaprav slepi tam kjer vernik vidi luč, ki razsvetljuje
vsakega človeka.
Slovenija je že od leta 1945 v rokah strupenega
in zlohotnega ateizma. Ateizacija javnega življenja
je popolna do te mere, da ateizem sprejemamo ne
le kot prevladujočo verovanje, temveč kot določujočo misel. Že skoraj 70 let sistematično izganjajo
krščanstvo iz naše narodne zavesti, naše kulture in
navad. Zadnji primer je izgon Cankarjeva Očenaša
hlapca Jerneja iz parlamenta, a stvar se ne konča
tu. Vsak vernik, posebno laiki v javnih službah, hitro
postanejo tarče diskriminacije in preganjanja, če na
kateremkoli področju postanejo vodilni. Večini je pot
na vodstvena mesta tako ali tako zaprta!
Biti ateist je osebna odločitev, ki ni razumna,
ker je verovati v nič silno težko, ker je odločitev za
ateizem posledica slabe izkušnje z božjim na zemlji
in ker graditi za nič nima nobenega smisla. Od tod
do sebičnosti ni daleč. Ateist, ki govori o solidarnosti
tega ne more misliti resno, ker solidarnost nasprotuje njegovemu prepričanju. Na oblasti imamo ateiste,
prave nevernike, prave anti-kristjane. Njihova dejanja potrjujejo, da so njihove besede o solidarnosti
prazne, saj njihova dejanja (davki) bijejo po najbolj
nedolžnih in pomoči potrebnih v naši družbi.
Vera v nič je pravzaprav eden od temeljnih problemov naše družbe, naših medsebojnih odnosov
in vprašanje, ki bo odločalo o naši prihodnosti. Kar
verujemo, to bomo tudi postali.
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P. Bernardin Sušnik

OB 500-LETNICI

KRATKA ZGODOVINA
SLOVENSKE FRANČIŠKANSKE PROVINCE SV. KRIŽA
Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa, pod katero spadajo tudi redovne hiše v Lemontu
s podružnima hišama v New Yorku in Johnstownu (PA) v Združenih državah, ter Merrylandsu
(NSW), Melbournu (VIC) in Adelaidi (SA), letos praznuje svojo 500-letnico. Provinca pa niti ni
nastala takšna, kot je danes, niti ni bila taka skozi zgodovino. Naj ta kratki oris njene zgodovine
priča vsaj o enem vidiku dela frančiškanskega reda med Slovenci.
Pramati slovenske frančiškanske province sv.
Križa je bosenska vikarija, ki je bila ustanovljena
leta 1339 na pobudo frančiškanskega generalnega
ministra Geralda Eudesa. Naglo se je razširila, saj je
po pričevanju Jerneja iz Pise že leta 1376 imela 35
samostanov, ki so bili razdeljeni na sedem kustodij.
Obsegala je vse ozemlje povojne (1945) Jugoslavije
in Bolgarije ter Transilvanijo in južno Madžarsko,
segala je pa celo v Italijo (Apulija in Kalabrija). Zaradi obsežnega ozemlja so se posamezne kustodije
morale prej ali slej osamosvojiti.
Ko so Turki leta 1436 osvojili Bosno, je dotedanja
bosenska vikarija leta 1514 razpadla na dva dela: na
Bosno Srebreno in Bosno Hrvatsko. Prva je obsegala
samostane pod turško oblastjo, druga pa samostane
pod krščansko vlado. Papež Leon X. je obema deloma
leta 1517 uradno priznal naslov province.
Ker so samostani na Hrvaškem zaradi turških vpadov propadali, saj sta od devetindvajsetih ostala le
še dva (Trsat in Senj), mnogo redovnikov pa je bilo
pomorjenih ali izgnanih, so si begunci iskali zavetje
pri sosednih Hrvatih in Slovencih, kjer so prevzeli
nekaj že obstoječih samostanov, nekaj pa so jih na
novo ustanovili. Sredi 17. stoletja ima “Bosna Hrvatska” zopet petnajst samostanov, toda nobenega
več v Bosni. Kljub temu pa je do leta 1708 ohranila
stari naziv “Bosne Hrvatske”. Tega leta je sprejela
primernejše ime “Hrvaško-kranjska provinca sv.
Križa”, ki ga je z nekaj prekinitvami ohranila do leta

Ljubljana
Marijino Oznanjenje
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1900. Cesar Jožef II. jo je z dekretom 9. februarja
1783 razdelil na “Hrvaško obmorsko provinco” in
“Kranjsko provinco”. Ker je pa zadnja imela le osem
samostanov, ji je isti cesar dve leti pozneje pridružil
več samostanov na Štajerskem in Koroškem in ji dal
novo ime “Notranjeavstrijska provinca sv. Križa”. Ta
razširitev in novi naslov pa sta trajala samo šest let.
Cesarski dekret od 17. maja 1791 je iz štajerskih
in koroških samostanov izoblikoval novo “Avstrijsko
provinco sv. Bernardina”. Tako je bila “Kranjska
provinca sv. Križa” znova omejena na samostane na
slovenskem ozemlju, pripadel ji je pa še samostan
v Pazinu v Istri.
Novo mesto

Kamnik

V tem stanju je ostala do francoske zasedbe in
ustanovitve politične ilirske province, ki je spadala
pod Francijo. Leta 1810 je bila z ukazom generala
Marmonta ustanovljena “Ilirska provinca sv. Križa”,
ki je obsegala v bistvu isto ozemlje kot nekdanja “Hrvaško-kranjska provinca sv. Križa”. Z dekretom francoske vlade je bila “Ilirska provinca sv. Križa” dne 17.
OKTOBER 2014

Kostanjevica (Nova Gorica)

septembra 1813 obsojena na smrt, toda preden se je
dekret mogel izvršiti, je bilo konec francoske zasedbe
Ilirije. Stvari so se vrnile v prejšnje stanje in provinca
si je privzela staro ime “Hrvaško-kranjska provinca
sv. Križa”, ki ga je ohranila do leta 1900, ko je s tako
imenovano reformo generalnega ministra Alojzija
Lauerja papeška konstitucija “Felicitate quadam”
provinco razdelila
Maribor
med dva naroda:
“Kranjsko provinco
sv. Križa” in “Hrva
ško provinco sv.
Ci
rila in Metoda”.
Tej so pripadli vsi
samostani na Hrvaškem, prvi pa
samostani na Slovenskem in sicer v
Ljubljani, Novem
mestu, Kamniku,
na Kostanjevici, v
Runi (pozneje je
prešel v hrvaško
provinco), Nazarjah, Mariboru in v Pazinu v Istri, poleg tega pa še
rezidenci pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah in na
Brezjah. Tem se je pozneje pridružil samostan na
Sveti gori ter rezidence na Viču, pri Novi Štifti in v
Žabnicah s Sv. Višarji.

Nazarje

Brezje

Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Ljubljana-Vič

Nova Štifta
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V Združenih državah je provinca s pooblastilom generalnega ministra od 1.
avgusta 1912 ustanovila komisariat za dušnopastirsko delo med slovenskimi
izseljenci. To delo še zdaj opravlja na treh krajih: v samostanu Lemont (IL), ki
mu pripadata podružni hiši v New Yorku in Johnstownu (PA), morala je pa zaradi
izumiranja Slovencev in pomanjkanja redovnih poklicev opustiti postojanke pri Sv.
Štefanu, Chicago (IL), pri Sv. Juriju, South Chicago (IL), v Detroitu (MI), La Salle
(IL), Willard (WI) in Greenfield (WI).
Lemont, IL

Johnstown, PA

New York, NY
Ljubljana-Šiška

Koper

Provinca si je 22. julija 1919
privzela ime “Slovenska provinca sv. Križa”. Po novi razmejtvi
med Jugoslavijo in Italijo po prvi
svetovni vojski, so Sveta gora,
Pazin in Žabnice prišli pod Italijo.
Leta 1921 je bila ustanovljena
rezidenca v Šiški v Ljubljani, leta
1930 rezidenca na Rocnem pod
Šmarno goro, leta 1937 pa hospic
za Bežigradom v Ljubljani. Danes
ni več razlikovanja med samostani, rezidencami in hospici: vsi so
samostani.

Konec druge svetovne vojske in nova razmejitev med
Ljubljana-Bežigrad
Italijo in Jugoslavijo je provinci prinesla spet samostana na Sveti gori in Kostanjevici, na novo so pa prevzeli
samostan sv. Ane v Kopru in samostan, ki so ga za časa Italije
Sveta gora
zgradili tridentinski frančiškani
v Strunjanu, pa je bil takoj po
vojski podržavljen. Prav tako je
bila podržavljena tudi rezidenca
na Rocnem pod Šmarno goro s
pripadajočo tiskarno. Ker tridentinski frančiškani niso poskrbeli za
listine o lastništvu strunjanskega
samostana, je po izvršeni denacio
nalizaciji lastništvo uveljavila koprska škofija in prevzela Strunjan
1. avgusta 2014.

Kew (Melbourne, VIC)

Iz komisariata v ZDA so slovenski frančiškani leta
1951 začeli oskrbovati dušno pastirstvo za slovenske
izseljence v Avstraliji. Po upadu poklicev v Ameriki,
je to skrb prevzela provinca, ki zdaj oskrbuje verska
središča v Merrylandsu (NSW), Melbournu (VIC) in
Adelaidi (SA).
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Merrylands
(Sydney, NSW)

West Hindmarsh (Adelaide, SA)

KO NAM SPREGOVORIJO SANJE
Sanje sta si pravilno razložila dva svetopisemska Jožefa
Sanje so stare toliko kot človeštvo. Pomembnost sanj je izražena že v Svetem pismu,
sanjali so svetniki, pa tudi današnji ljudje se sanjam ne moremo izogniti.

Zakaj sanjamo?
Znanstveniki ugotavljajo, da so naši možgani zelo dejavni, kadar sanjamo, saj so zaposleni z organiziranjem tega, kar se nam je zgodilo čez dan. V vsakih sanjah je tako delno navzoča konkretna vsebina,
vendar pa so dogodki navadno brez vrstnega reda in popačeni, zato se nam največkrat zdi, da sanje nimajo
nobenega smisla.

Sanje v Svetem pismu
Razlaganje sanj ni novodobni pojav. Sanje so sebi in drugim v ključnih trenutkih razlagali že svetopisemski
očaki. Gotovo poznaš starozavezne Jožefove sanje. Jožef je najprej sanjal o snopih, ki se mu priklanjajo,
nato pa še o zvezdah. Bratje so bili zaradi tega nevoščljivi in so ga prodali
v Egipt. Tam je sposobnost razlaganja sanj prišla Jožefu zelo prav, saj je
razložil faraonove sanje in si prislužil pomembno mesto v Egiptu. Podobno
je tudi Daniel znal razložiti Nebukadnezarjeve sanje. V tistih časih so ljudje
dajali sanjam velik pomen, kajti verjeli so, da so »sanje resnične in njihov
pomen zanesljiv« (prim. Dan 2,45). Razlagalci Svetega pisma pravijo,
da imajo svetopisemske sanje poseben pomen – v času spanja naj bi bili
ljudje bolj odprti za navdihe Svetega Duha in nagovor Boga.
Tudi v Novi zavezi, zlasti v Matejevem evangeliju, beremo opise sanj.
Pred Jezusovim rojstvom je bil Jožef v sanjah opomnjen, naj vzame k sebi
Marijo. Kasneje se mu je spet prikazal angel in ga posvaril, naj zbeži v Egipt.
Ko je bila vrnitev domov varna, je bilo Jožefu tudi to sporočeno v sanjah.

Svetniki in sanje
Ene bolj znanih svetniških sanj so tiste, ki jih je kot otrok sanjal Janez
Bosko. Sanjalo se mu je, da se je znašel sredi gruče razposajenih dečkov.
V sanjah sta se mu prikazala Jezus in njegova Mati. Povedala sta mu, da
bo nekoč skrbel za te dečke. Don Bosko je sanje zaupal domačim. Bratje
so se iz njega norčevali, mama je dejala, da bo morda duhovnik, babica
pa mu je odvrnila, da v sanje ni treba verjeti. Nekaj let kasneje je don
Bosko spet sanjal podobne sanje. Videl je čredo jagnjet, ki jih je vodila Gospa iz prvih sanj. Don Bosko je
šel med njimi, med potjo so se nekatera od teh jagnjet spremenila v pastirje, ki so vodili svojo čredo vsak
na svoj konec. Tudi te sanje je don Bosko razumel šele postopoma, ko so se uresničevale.

O čem pa ti sanjaš?
Mnenja o sanjah so deljena. Nekateri (tako kot don Boskova babica) sanjam ne pripisujejo nobenega
pomena, drugi pa včasih prevelikega. Tako kot pri vsaki drugi stvari je tudi v tem primeru dobro ohraniti
zdravo mero. Če boš sanjal o zlatnikih, to še ne pomeni, da boš obogatel. Če pa te kakšna stvar teži, boš
(morda) v sanjah našel namig, kako se s tem soočiti. Ne glede na to, ali sanjaš podnevi ali ponoči, z zaprtimi ali odprtimi očmi, pa skušaj vedno delati dobro in v vsem odkrivaj božjo voljo!
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Ksenja Hočevar

“ČARODEJ BESEDE,
VITEZ MISLI”
PISATELJ, AKADEMIK, PROFESOR DR. ALOJZ REBULA
PRAZNUJE 90 LET ŽIVLJENJA

po Družini

»V slovenskem kulturnem prostoru zavzema
posebno mesto. Ne v prejšnjih časih ne v sedanjem
med našimi književniki ni bilo človeka, ki bi s takim
žarom in tako jasno branil stališča krščanstva in
slovenstva. Rebula je bojevnik za resnico – za
resnico o Bogu, za resnico o krščanstvu, za resnico
o slovenstvu.« Tako je o Alojzu Rebuli v uvodu v
knjigo zbranih kolumn Credo, ki je izšla pri založbi
Družina ob njeni 60-letnici, zapisal kardinal Franc
Rode. »Pisatelj z bleščečo besedo in s hrabrostjo
misli odgovarja na vprašanja, zakaj veruje v Boga, ki
se je razodel v Jezusu Kristusu in ga oznanja Cerkev.
In to na način in na intelektualni ravni, ki presega
marsikaj, kar smo imeli doslej na Slovenskem in –
menim – marsikje po svetu. Alojz Rebula je namreč
čarodej besede in vitez misli
kot malokdo. Ne pretiravam,
če ga primerjam s klasičnim
francoskim mislecem iz 17.
stoletja Blaisom Pascalom:
ista globina razmišljanja, ista
genialna pronicljivost uvidov,
isti izzivalni prikaz krščanskega paradoksa, isti smisel za
misterij bivanja, isto trezno,
da ne rečem tragično občutje
človekove usode na svetu,
ista odprtost v neskončno,
isto hrepenenje po večnosti.
Po svoji intelektualni naravnanosti se Rebula vključuje v tisti žlahtni miselni tok,
ki gre od Platona prek Avguština in Bonaventure do
Newmana in Guardinija. Poleg zahtevnega razuma
pri njem vselej spregovori tudi srce. Takega besed
nika nam je Bog v svoji milosti naklonil za ta bedni
čas plahega razuma in omahljivih src.«
Alojz Rebula se je rodil 21. julija 1924 v Šempolaju nad Tržaškim zalivom. Po klasični gimnaziji in
malem semenišču v Gorici je študiral klasične jezike
na Univerzi v Ljubljani, v Rimu pa doktoriral z disertacijo o prevodih Božanske komedije v slovenščino.
Od konca študija do upokojitve je na tržaških sred
njih šolah poučeval latinščino in klasično grščino.
Kljub bogatemu literarnem opusu – napisal je okoli
petdeset romanov, novel, dnevnikov, esejev, hagiografij – se nikoli ne predstavi kot pisatelj: »Sem
upokojeni srednješolski profesor klasičnih jezikov.
Beseda pisatelj mi sama po sebi nič ne imponira. Kot
mi nič ne imponirajo nazivi kakor akademik, doktor
in podobni. To vse je zunanja garnitura. Imponira mi
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samo človek, kolikor je človek, začenši z njegovim
etičnim profilom.« Človeka z naše skrajno zahodne
meje, vzgojenega v italijanskih šolah, pišočega in
čutečega slovensko, razmišljujočega po grško, discipliniranega po rimsko poznamo tudi kot odličnega
govornika iz številnih javnih nastopov in prevajalca
Svetega pisma in antičnih besedil. Njegova pisateljska, predavateljska in prevajalska bera ni izjemna
le po obsegu, ampak tudi po raznovrstnosti snovi
in tem. V njih se kopičijo avtobiografska doživetja,
zrcalita se njegova široka klasična izobrazba in
splošna razgledanost, nedvoumno se kaže njegova
pripadnost slovenstvu in krščanstvu.
Da je Rebula kot plodovit pisatelj s svojimi deli
»presegel meje slovenstva in se zapisal v kulturno
in duhovno zakladnico ev
rops kega krščanstva«, mu
je v čestitki, ko ga je pred
lan i predsednik italijanske
republike Giorgio Napolitano
imenoval za velikega častnika
viteškega reda za zasluge,
zapisal nadškof Anton Stres.
Poleg številnih nagrad v italijanskem prostoru ga je sem
in tja opazila tudi slovenska
literarna stroka: leta 1969 je
prejel nagrado Prešernovega
sklada za roman V Sibilinem
vetru, leta 1995 pa še Prešernovo nagrado za literarni opus in deset let pozneje
nagrado kresnik za roman Nokturno za Primorsko.
Za slednjega mu je leta 2005 najvišje škofijsko
priznanje sv. Jožefa podelil tudi koprski škof Metod
Pirih, ob 90-letnici pa mu bo Slovenska škofovska
konferenca podelila najvišje cerkveno priznanje,
odličje sv. Cirila in Metoda.
Od leta 1998 “katoliški mislec 20. stoletja”, kot
ga imenujejo mnogi, piše rubriko Credo v Družini.
Urednik Franci Petrič je zapisal, da je z Rebulo,
»stebrom vernosti, Cerkve in slovenstva, svetovljana, človeka širokih obzorij, globoke duhovnosti in
verskega življenja, izjemne razgledanosti, kulturne
in človeške širine« katoliški tednik izbral »najprodornejše slovensko pero, ki se ne sramuje svoje vere
in pripadnosti Cerkvi ter le-to tudi javno brani«. Iz
tedna v teden občudujemo svežino njegovega duha
in se čudimo prodornosti misli, v Rebuli se dobesedno
uresničujejo pesnikove besede: »Ne, kar mora, kar
more, to mož storiti je dolžan!«
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TUDI TO JE ISLAM

NEIZREKLJIVA
KRIMINALNA DEJANJA
»Ves svet z grozo gleda to, kar se zdaj imenuje
“obnovitev kalifata”, ki ga je 29. oktobra 1923 uki
nil Kemal Atatürk, utemeljitelj moderne Turčije.
Dejstvo, da je proti tej “obnovitvi” večina muslimanskih verskih in političnih ustanov, ni preprečilo
džihadistom “Islamske države”, da ne bi počenjali
in še počenjajo neizrekljiva kriminalna dejanja.« To
je zapisal Papeški svet za medverski dialog v sporočilu, ki ga je objavil 12. avgusta 2014. Sporočilo
se nadaljuje:
»Papeški svet za medverski dialog, vsi, ki se
ukvarjajo z medverskim dialogom, pripadniki vseh
ver kot tudi vsi ljudje dobre volje lahko samo obtožujejo in obsojajo brez izmikanja ta človeka nevredna
dejanja: pobijanje ljudi samo zaradi njihove verske
pripadnost, gnusna dejanja obglavljanja, križanja
in obešanja trupel na javnih mestih, prisiljevanje
kristjanov in jazidov, naj izbirajo med spreobrnitvijo
v islam, plačevanjem posebnega davka (jizya) ali
begom; prisiljen izgon desetin tisočev ljudi, med
katerimi so otroci, stari, noseče ženske in bolniki;
ugrabljanje deklet in žena, ki pripadajo jazidski ali
krščanski skupnosti kot vojni plen (sabaya); nalaganje barbarske navade obrezovanja žensk; uničevanje
bogoslužnih krajev ter krščanskih in muslimanskih
mavzolejev; prisilno zasedanje in skrunjenje cerkva
in samostanov; uničevanje križev in drugih verskih simbolov kristjanov in drugih verskih skupin;
uničevanje krščanske versko-kulturne dediščine
neprecenljve vrednosti; podlo nasilje z namenom
zastraševati ljudi, da bi jih prisilije vdati se ali bežati.
Noben vzrok ne more opravičiti takih barbarstev,
toliko manj še neka religija. Gre za skrajno težak
napad na človeštvo in na Boga, ki ga je ustvaril, kot

je pogosto opomnil papež Frančišek.
Ni mogoče pozabiti, da so kristjani in muslimani
zmogli živeti skupaj – čeprav je res, da včasih teže,
včasih laže – skozi stoletja in so zgradili kulturo sobivanja in civilizacijo, na katero so ponosni. Na tem
temelju se je v teh zadnjih letih dialog med kristjani
in muslimani nadaljeval in poglobil.
Dramatični položaj kristjanov, jazidov in drugih
verskih ter narodnostnih skupnosti, ki so v Iraku po
številu manjšinske, zahteva jasno in pogumno opredelitev odgovornih za verske skupine, predvsem od
muslimanov, od ljudi, ki so zadolženi za medverski
dialog, in vseh ljudi dobre volje. Vsi morajo soglasno
brez izmikanja obsoditi te zločine in njihovo opra
vičevanje z verskimi razlogi. Koliko bo pa sicer še
verjeti veram, njihovim pripadnikom in njihovim
voditeljem? Koliko verodostojnosti bi lahko še imel
medverski dialog, ki je napredoval zadnja leta?
Odgovorni v verskih skupnosti so poklicani tudi
izvajati lasten vpliv na vladajoče, da bi se končali
zločini in da bi bili kaznovani tisti, ki jih počno; da
bi se vzpostavilo pravno stanje na vsem ozemlju,
ki bi jamčilo povratek v lastne domove tistim, ki so
bili izgnani. Isti verski voditelji bodo ob spominu na
potrebnost etike pri vodstvu človeške družbe poudarjali, da je podpora, financiranje in oboroževanje
terorizma vredno moralne obsodbe.
Po vsem tem je Papeški svet za medverski dialog
hvaležen vsem tistim, ki so že dvignili glas za obsodbo terorizma, posebno tistega, ki se opravičuje
z vero. Pridružimo torej svoj glas papežu Frančišku:
“Naj Bog miru zbudi v vseh resnično hrepenenje po
dialogu in spravi. Nasilje se ne premaga z nasilje.
Nasilje se premaga z mirom.”«

preganajanje kristjanov

KITAJSKA:

UPOR BOGOSLOVCEV

Beijingški bogoslovci so bojkotirali slovesnost podelitve diplom, ki naj bi bila konec junija in so odklonili sodelovati pri maši, ki naj bi jo opravili nelegitimni
škofje (posvečeni brez papeževega odobrenja), ali
tisti, ki so bili vmešani v nelegitimna posvečenja v
preteklih letih. Narodno semenišče v glavnem mestu
se je poskušalo najprej pogajati z bogoslovci, potem
pa je bilo prisiljeno preklicati slovesnost.
Seveda ni bilo treba čakati na povračilne ukrepe:
vse bogoslovce so poslali domov brez diplom in brez
možnosti, da bi se vrnili v bogoslovje. Odprto pismo,
ki so ga podpisali bogoslovci, je razložilo upor: »Nočemo biti proti papežu, tudi če bi zaradi tega ne mogli
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postati duhovniki. Tako bomo imeli vsaj čisto dušo
v občestvu z vesoljno Cerkvijo in bomo združeni v
Kristusovi ljubezni.«
Protesti proti Patriotičnemu združenju in proti
manipulacijam vlade s katoliško Cerkvijo so vedno
bolj pogosti. Tudi bogoslovci v Šanghaju so se uprli
navzočnosti nelegitimnih škofov pri škofovskem
posvečenju pomožnega škofa Ma Daquina, pogum
nega moža, ki je po svojem posvečenju naznanil
svoj izstop iz Patriotskega združenja in je zaradi tega
zaprt v Marijinem svetišču Šešan, ne da bi mogel
opravljati svojo službo. Zaradi svojega upora so
bogoslovce vrgli iz semenišča, semenišče pa zaprli.
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misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega trpežnega misijonskega cekarja

ZA TISTI EDINSTVENI ROJSTNI DAN
Že dolga leta se poznamo: doktor Y. W. in njegova
prikupna, zmeraj vsaj za en smehljaj pripravljena
žena A. W. Hišo, malce v švicarskem stilu, sta si postavila prav na ravnini, ki čez kako uro pešpoti preide
v vznožje mogočne gore Fudži. Tokrat je gospa A. W.
dosegla 70 let plodnega življenja in – če se ne motim
– 50 let zakonskega življenja. Po častitljivi japonski
tradiciji bi teh 50 let zadostovalo za kar se da slovesno praznovanje. Toda doktor in njegova žena sta
bila mnenja, da najprej skupaj z menoj – dolgoletnim
prijateljem – proslavita edinstveni dogodek. Seveda
po sveti maši, ki sem jo daroval – nam misijonarjem
je to dovoljeno – na njunem domu, ki me zmeraj
spominja na švicarsko gorsko hišo.
Doktor W. se je odločil za restavracijo ob enem od
petih gorskih jezer, ki so raztresena okoli gore Fudži
v ogromnen površinskem krogu. Jezero ni veliko, a
sončni zahod ga spremeni v plameneč kotel barv, ki
čisto počasi izginjajo v vodi, ki leži kar nekaj metrov
pod površino okolice.
To, kar dela restavracijo privlačno, je njena zgradba, ki s svojimi okni gleda na jezero. Nudi tudi nekaj
jedi, ki so bolj evropsko-ameriške kot pa japonske
– to tudi na svoj način privlači goste.
Ne mislite, da vse to opisujem, ker mi bo restavracija  nekoč poplačala tovrstno reklamo ... Doktorja
poznajo – zdravniki so na Japonskem bolj poznani
kot politiki –, dvomim, če poznajo njegovo ženo;
moj enkraten obisk pa ni ostal niti v blagajni, ker
je proslavo plačal gospod doktor. Opis jezera in restavracije pa lahko pomaga bralcu čutiti prazničnost
sicer bežnih trenutkov in navadnih ljudi, ki jim je
dobri Stvarnik naklonil kombinacijo jezera, odkoder
odhaja sonce in kamor prihaja trojica praznovalcev.
Sobe te restavracije so pravzaprav nekake švicarske izbe. Zlahka lahko slišimo – če hočemo –
sosedov govor.
Oprostite, da sem pozabil omeniti, kaj pijemo s
slovesnimi požirki: francoski burgundec Chardonnay
Pinot Noir.
Z nožem in vilicami sredi obloženega pečenega
govejega zrezka me doktor naenkrat vpraša:
»Kaj naj odgovorim starejšemu sorodniku, ki
hoče postati moje katoliške vere, a je tako slaboten,
da ne more brati ne poslušati raztegnjenih razlag.
Šele čez dva tedna – če ne bo vremenskih ovir – ga
lahko pride misijonar krstit. Kako se lahko medtem
pripravi na svoji bolniški postelji?«
Tudi moj nož in vilice se ustavijo na zrezku.
»Ne krčevito in ne s silo,« odgovorim, »ampak
lagodno naj včasih pomisli na Jezusa na križu, ki je
za nas vse, tudi zanj, rad trpel. In na istega Jezusa,
ki je tretji dan iz groba vstal, česar noben človek
ne zmore.«
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Doktor odloži za trenutek pribor, napolni kozarec
z vinom, počaka za trenutek, da isto lahko stori
njegova žena – in seveda tudi jaz se jima pridružim
– in nazdravi:
»Hvala za najboljši nasvet tega meseca!«
Ob dotiku vsi trije kozarci skoraj kristalno zazvenijo, nakar se pojavi sam restavrater, ki mu doktor
veselo naroči še eno buteljko.
S koščkom nekakšne japonske torte – na žalost
slovenske ne poznajo – se bližamo koncu. Zunaj
oken se poslavljajo zadnji žarki od jezera, toda nebo
še ni nočno – vijolično. Naenkrat pri sosednji mizi
vstaneta mladenič in dekle – zdi se, da sta večerjo
končala – priklonita se nam spoštljivo in mladenič
nagovori zdravnika:
»Oprostite najinemu vmešavanju. Sva mladoporočenca in tudi midva bi rada postala katoličana.«
Vsi trije vstanemo, se priklonimo in skoraj enoglasno čestitamo k poroki. Doktor pokima restavraterju,
ki ni nikdar daleč od miz:
»Prosim, še dva kozarca!« nakar se kmlau dvig
ne pod razsvetljeni strop pet kozarcev kot kri se
iskrečega vina.
Doktor prevzame pogovor:
»Tista stvar z mojim bolnim, tako rekoč nezmož
nim sorodnikom je izjema. Postati katoličan ni tako
velik problem kot je ostati katoličan v popolnoma
nekrščanskem okolju. To okolje vsebuje vaše drage,
pa prijatelje in znance.«
Mladenič ga vljudno prekine:
»Jaz sem pilot civilne letalske družbe.«
»Kje živite?« vpraša doktor.
»V pristanišču Jokoháma.«
Zdaj se oglasim še jaz:
»Jokoháma je trimilijonsko mesto. Nekaj starejših
misijonarjev živi v tem mestu. Prosil bom enega izmed njih, da vam posveti le nekaj nujno važnih ur za
osnove krščanskega nauka, in to v skladu z vašim zahtevnim delom. Sicer pa ste v svojem zahtevnem delu
zmeraj blizu neba, kar je tudi neke vrste priprava.«
Vsi se nasmehnemo, posebej še doktor, ki ga je
odlično francosko vino vidno rdeče obarvalo. Potem
si izmenjamo potrebne naslove in se še dolgo poslav
ljamo, kot je to lepa japonska navada – če se komu
ne mudi – ob prilikah, ki presegajo navadni tempo
življenja. Dolgo poslavljanje ima še to prednost, da
med govorjenjem ugotavljamo, kateri dnevi lahko
pridejo v poštev za morebitne obiske. Med govorjenjem tehtamo srce, ki ga besede odkrivajo.
Za nas tri je doktor naročil velik in udoben tak
si. Že sem na tem, da se usedem poleg šoferja, ko
opazim, da mi je plašč nekam težak in da ima več
žepov, kot bi ga smel imeti. Sežem v enega in otipam – najbrž denarnico, tako debelo, kot bi si jo niti
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v sanjah ne upal imeti ... Z doktorjem se vrneva k
restavraterju, ki z nama takoj vstopi v garderobo.
Mojega črnega plašča s praznimi žepi ni težko najti;
na zunaj je podoben plašču, ki sem ga – po barvi
sodeč – zamenjal. Kako, da nisem opazil denarnice?

Tisto francosko vino je bilo tako odlično ...
Z doktorjem sva bila na pragu, ko zaslišim za
seboj globok bas nekje tam iz garderobe:
»Kje je moj črni plašč?«
Kaj vse ustvarja pravo francosko vino!

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

LAŽ IN NASILJE
Dejstvo, da je bil Janez Janša obsojen na dve leti zapora na podlagi ugotovitve, da je ob ”neznanem času na neznanem kraju in na neugotovljen
način” sprejel obljubo podkupnine, je posmeh pravu. Ni, da bi tukaj navajali imena in izjave uglednih domačih in tujih pravnikov, ki tovrstno obsodbo
postavljajo izven vseh pravnik norm. Tu ni šlo za pravno, ampak politično obsodbo, da so Janši onemogočili nastop na predčasnih volitvah, ki jih je
povzročila Alenka Bratušek s svojo nesposobnostjo. Višek vsega pa je, da ga zdaj že drugi mesec držijo v zaporu. S tem dejanjem je Slovenija prenehala
biti pravna država in se je odkrito napotila nazaj v totalitarni režim. Režiser vseh teh celo za politiko ogabnih potez, je znan: Milan Kučan ki s svojo
komunistično kliko hoče spraviti Slovenijo iz Evropske unije in zveze Nato ter nazaj v objem balkanske kloake, v kateri se je vedno najbolje počutil.
On je bil tudi režiser začasnih volitev in spravil na dan svojega kandidata Mira Cerarja. O njem pozneje. Kakšna je pa bila Kučanova vloga v času
slovenske neodvisnosti, je pa popisal v svojem blogu Sebastjan Erlah pod naslovom “Kronologija Kučanove osebne tragedije”.
1. Z aretacijo četverice JBTZ se želi znebiti Janeza Janše. Ni mu
uspelo, zadeva pa je še sprožila osamosvojitvene postopke za Slovenijo.
2. Z litostrojsko stavko začne komunistična partija dobivati opozicijo.
Tudi to začne slabiti moč partije.
3. Slovenija se po zaslugi osamosvojiteljev, med katerimi je najzasluž
nejši Janez Janša, osamosvoji od Jugoslavije, kar je bila Kučanova najhujša
nočna mora, saj izgubi veliko ozemlje kot prvi naslednik diktatorja Tita.
4. Kučan se mora politično na zunaj na novo opredeliti. Postane
“demokrat”, kot predsedniški kandidat pa zamrzne strankarsko knjižico.
5. Kučan naredi Janeza Drnovška, da bi kot predsednik republike
obdržal politično moč tudi preko vlade RS.
6. Kučanu se čez nekaj let Drnovšek začne upirati, saj hoče prevzeti
primat na SLO “levici”.
7. Kučanu se v tem času zgodi padec Drnovškove vlade in pol leta
desne vlade Andreja Bajuka.
8. Drnovšek še vedno nevaren Kučanovi oblasti. Kučan začne delati
Antona Ropa.
9. Anton Rop se izkaže za nezadovoljivega človeka za Kučana.
10. Kučanov spopad z Drnovškom še traja, toda Kučanu nekako
uspe v tem boju.
11. Kučanu se v tem času zgodi prva Janševa vlada.
12. Janševa vlada ogrozi obstoj Kučanove absolutne oblasti tako na
političnem, kot ekonomskem področju.
13. Janševa vlada doseže članstvo v EU in NATU, kar je druga Kuča
nova najhujša nočna mora.
14. Janševa vlada se izkaže za izredno sposobno, statistike v pozitiv

nem smislu ponorijo, kar je za Kučanovo oblast skoraj smrtno. Poleg tega
Janša še odlično vodi Evropsko unijo, kot predsednik Evropskega sveta.
15. Kučan naredi Jankovića.
16. Kučan si izmisli veliki pok s Finske, saj po tako “brutalni” vladi do
njegove vladavine, ne misli stvari več prepuščati naključju.
17. Kučan naredi Pahorja.
18. Pahorjeva vlada dosledno izvršuje Kučanove ukaze.
19. Pahor se izkaže za nesposobnega.
20. Pahorjeva vlada pade.
21. Kučan še enkrat naredi Jankovića.
22. Janković zmaga na volitvah. V Murglah pijejo šampanjec.
23. Kučanu se zgodi “incident” Janković; nesposobnost oblikovanja
vlade.
24. Kučanu se zgodi Janez Janša že tretjič…
25. Kučan naredi “spontane ljudske” vstaje.
26. Janševa vlada pade.
27. Kučan naredi Alenko in umakne Jankovića.
28. Alenka se izkaže za neobrzdano lutko.
29. Kučan pošlje Janšo v zapor že drugič.
30. Kučan strmoglavi Alenko, ker ga ogroža in naredi Cerarja in za
vsak slučaj še Združeno Levico – ziher je ziher.
31. Kučan (po)naredi volitve in Cerar “zmaga” na volitvah.
32. Kučanu se dogaja Odbor 2014.
Torej, Kučan ima večino časa praktično nesrečno in tragično politično
življenje – vendar, največja sreča v tej nesreči in tragediji pa je – da je
obdržal svojo diktaturo!

Seveda Kučanu in njegovi komunistični druščini teče voda v grlo: zgodil se mu je Odbor 2014. Vsak dan se pred ljubljanskim sodiščem zbere lepo
število ljudi, tudi po več sto, ki prižigajo sveče in zahtevajo Janševo osvoboditev, zraven pa govorniki, med njimi tudi vidne osebnosti, javno razglašajo
in obsojajo ne le sodni zločin Janševe obsodbe, ampak splošno brezpravno stanje Slovenije in skorumpiranost pravosodja.
Nadvse posmehljivo in cinično pa se je Kučana privoščila Janševa stranka SDS. Ker bi radi Janši vzeli še poslansko mesto, hočejo ustanoviti komisijo,
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ki bo o tem odločala. Vsaka parlamentarna stranka naj bi predlagala enega kandidata. In SDS je predlagala – Kučana. Tole je poročilo Gašperja Lubeja
na Siol.net pod naslovom “Milan Kučan je kandidat SDS.
Slovenska demokratska stranka Janeza Janše za svojega pravnega
strokovnjaka za proučitev pravne podlage za odvzem mandata Janši
predlaga nekdanjega predsednika republike Milana Kučana.
Tako so se v SDS odzvali na poziv predsednika parlamentarne
mandatno-volilne komisije Mitje Horvata (SMC), da vse parlamentarne
stranke predlagajo po enega člana strokovne komisije, ki bo proučila
različna pravna mnenja o odvzemu poslanskega mandata Janezu Janši.
Ta zaradi zadeve Patria prestaja dvoletno zaporno kazen.
Milan Kučan je prava izbira, ker …
»Poslanska skupina SDS je vaše zaprosilo obravnavala in se vam za
vabilo najvljudneje zahvaljuje. PS SDS predlaga, da se okrepi strokovnost
in predvsem neodvisnost te nedvomno potrebne nove institucije, zato
se je odločila, da v omenjeno strokovno komisijo pravnih strokovnjakov
predlaga Milana Kučana,« je zapisano v predlogu, ki ga je največja
opozicijska stranka objavila na spletni strani SDS.
… je nesporna pravna avtoriteta …
V obrazložitvi poslanci SDS pišejo, da je diplomirani pravnik Kučan
nesporna pravna avtoriteta v Republiki Sloveniji z izjemnim vplivom
v državni upravi, politiki, sodstvu, tožilstvu, policiji, Slovenski vojski,
varnostno-obveščevalnih službah, medijih, univerzah, Stranki Mira
Cerarja in v Zvezi društev upokojencev Slovenije.
… je izjemno citiran …
»Znanstvena biografija gospoda Milana Kučana, nosilca častnega
doktorata univerze v Clevelandu, ZDA, obsega več tisoč obsežnih stro
kovnih del, od katerih so številna prevedena v najpomembnejše svetov
ne jezike. Število citatov iz njegovih najpomembnejših znanstvenih del
v publikacijah svetovano znanih teoretikov prava sega v deset tisoče.«
… je bil prvi komunist …
Poslanci SDS še pišejo, da sicer Kučan kot diplomirani pravnik
ni delal v svojem poklicu, ima pa na področju spoštovanja ustave in
zakonov ter človekovih pravic “neprecenljive praktične izkušnje”, ki
jih je nabral predvsem kot predsednik centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije in vrhovni šef Službe državne varnosti.  Z njimi

presega svojega mentorja in nestorja pravilnega pravnega pristopa
do varovanja človekovih pravic Ljuba Bavcona, so prepričani poslanci
največje opozicijske stranke.
… bomo privarčevali zaradi klicev v Murgle …
»Odločanje o odvzemu mandata poslancu opozicije bo od nepo
srednem tehtnem prispevku Milana Kučana v strokovni skupini zaradi
njegove nesporne strokovne avtoritete bistveno lažje, postopek pa
krajši. Predvsem pa nesporno uspešen, kar je končno cilj ustanovitve te
komisije,« piše v predlogu SDS.  Poslanci slovenskih demokratov ome
njajo še varčevalne argumente, ker na račun državnega zbora preostalim
članom komisije, predvsem Cirilu Ribičiču in Rajku Pirnatu, ne bo treba
na stroške državnega zbora telefonirati v Murgle. Poleg tega ocenjujejo,
da se bo Kučan odpovedal honorarju za svetovanje, ki »ga bo tako ali
tako opravil, tudi če ga v skupino ne imenujemo.«  »Predsednika MVK
prosimo, da v izogib izgubljanju časa in zaradi potrebnega varčevanja
pri potnih stroških soglasje Milana Kučana pridobi kar neposredno pred
sednik njegove stranke SMC ob svojih rutinskih posvetih z gospodom
Kučanom na temo dviga DDV,« sklenejo poslanci SDS.
Predlog o imenovanju Milana Kučana v komisijo pravnikov je
podpisalo vseh 21 poslancev SDS, vključno s predsednikom stranke
Janezom Janšo.
Zdaj pa zares
V državnem zboru so nam potrdili, da je predsednik komisije Horvat
takšen predlog prejel. Brez dvoma gre za ciničen odziv največje opo
zicijske stranke na predlog predsednika komisije. V SDS Janeza Janše,
ostrega kritika nekdanjega predsednika Kučana, so že večkrat poudarili,
da je Janšev mandat nesporen. Iz mnenja zakonodajno-pravne službe
državnega zbora sicer izhaja, da bi bil odvzem mandata Janši lahko
sporen, med pravniki pa so mnenja o tem deljena. SDS v mandatno
-volilno komisijo ni imenovala svojih članov, v večini parlamentarnih
delovnih teles pa ne zaseda vodilnih položajev iz protesta, ker naj bi bile
volitve zaradi Janševega prestajanja “nepravične in krivične” zaporne
kazni nelegitimne.

Ko sem se o tem pogovarjal z nekom v Sloveniji – po Skypu, seveda – me je opozoril, da bi lahko Kučan rešil še en problem. Trenutno je slovenska
tajna služba “Sova” brez obveznega parlamentarnega nadzorstva, ker je v komisiji, ki naj jo nadzoruje, tudi Janša, in je zaradi njegovega članstva
komisija po odredbi mandatarja Mira Cerarja ta čas blokirana. Namesto Janše naj v komisijo imenujejo Kučana, pa bo mir, saj so do zdaj v teh tajnih
službah, posebno v “Sovi” tako ali tako sedeli sami stari udbovci, ki so vse izsledke nosili najprej Kučanu, ta pa je dal vladi samo tisto, kar se je njemu
zdelo primerno. To je seveda državna tajnost, ki pa zanjo v Sloveniji ve vsakdo, ki vsaj malo opazuje politiko in politike.
Tajne službe, sodišča ... vse to pokorno izvršuje ukaze iz Murgel, kjer domuje Kučan. Kako to “neodvisno” sodstvo deluje, je pa popisal dr. Vasko
Simoniti v Reporterju pod naslovom “Tožilci in sodniki kot krokarji, sodišče pa ‘hiša sramote’”.
Še nikoli niso potekale tako dolgo demonstracije državljanov, ki
zahtevajo uveljavitev pravne države, pošteno sodstvo in razveljavitev
krivične sodbe, izrečene Janezu Janši, ter njegovo izpustitev iz zapora.
Zakaj so potrebne te demonstracije? Stojimo pred hišo, v kateri delajo
tožilci in sodniki. Kot najbolje plačani državni funkcionarji s trajnim
mandatom so razdeljeni v tri stopnje in sedemnajst razredov in kot
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kakšni režimski birokrati Avstroogrske ali carske Rusije so opremljeni
z domnevno imenitnimi nazivi podsvetnikov, svetnikov, nadsvetnikov,
pravih svetnikov, pomočnikov predsednikov, namestnikov predsednikov
in predsednikov sodišč in tožilstev ipd.
Prekriti s črnimi ogrinjali skakljajo kot kakšni krokarji po zatohlih
hodnikih svojega gradu in, kadar je potreba, strežejo svojim gospodar
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jem s preganjanjem tistih, ki so označeni, da jih je potrebno izločiti iz
javnosti. Med njimi prevladuje miselnost ideologije, da je pravosodje
orodje za obrambo točno določenega političnega režima. Z občutkom
večvrednosti in predvsem občutkom popolne nedotakljivosti se tožilci
in sodniki takó dobro počutijo, da nekateri ne morejo zadržati svoje zla
gane korektnosti in iz njih občasno bruhne njihova prava narava v obliki
popolnega prezira do ljudi. Tâko profesionalno pritlehnost in pristranost,
privoščljivo hudobijo in globok primitivizem je v vsej nenadzorovani
iskrenosti izrazila preplačana sodnica, državna funkcionarka s trajnim
mandatom ne vem katere imenitne stopnje in razreda, ko se je javno
posmehovala in javno poniževala državljane, ki so bili prizadeti, ko so
izvedeli za izrek krivične sodbe.
Med temeljne človekove pravice spada pravica do poštenega soje
nja. Vendar ti tožilci in sodniki na poligonu svojih ideoloških surovosti
in fiksnih idej, verjetno misleč, da so napredni, pravični in neodvisni,
obsojajo ljudi brez dokazov, na stotine ljudem so samo v zadnjem
desetletju kršili človekove pravice, poljubno zavlačujejo sodne procese,
pošiljajo ljudi v zapor, jih denarno kaznujejo, sami poljubno vlagajo in
umikajo obtožbe, ljudi zaslišujejo, se iz njih norčujejo, jih zasmehujejo,
žalijo, uničujejo posameznikom in njihovim družinam življenja, in se
veda vsakršne morebitne ovadbe, ki kažejo na to njihovo bresramnost
in nasilje, zavračajo in še dodatno kaznujejo ljudi, češ, da vlagajo krive
ovadbe. Pri vsem tem nenehno zlorabljajo pravo. Premišljeno in načrt
no zlorabljajo pravo! Gre že za organizacijo, v kateri si zaposleni želijo
nadeti videz nekakšnih svečenikov, ki uresničujejo načrt ”Nevidnega” pri
ponovnem ustvarjanju harmonične družbe enako mislečih. Ob vsej tej
krivični bohotnosti stojijo politično osveščeni državljani sami s svojimi
pravicami pred tem gradom lažne pravosodne korektnosti. Nihče jih
ne brani pred političnimi zlorabami v pravosodju. Institucije, tudi tiste
najvišje v državi, ki bi se morale zavedati in reagirati na politične zlorabe
prava v pravosodju, tega niti na povsem načelni ravni ne storijo. Kljub
nekaterim posameznikom v teh ustanovah so bile te institucije vedno
režimske in so take tudi ostale. Ljudje pa tako ostajajo sami in nezašči
teni. Edino orožje, ki ga imamo, je javno in jasno izražanje svojih misli.
Tega – javne besede – so se najbolj bali v prejšnjem režimu in tega se
bojijo tudi sedaj. Še zlasti je javne besede strah ljudi v pravosodju, kjer
so bili vedno navajeni brez vsakršnih posledic in odgovornosti delovati
tako, kakor jim je bilo ukazano s strani njihovih gospodarjev. Pravniki v
nekaterih demokratičnih državah sedaj že dobro vedo, kakšno je stanje
v našem pravosodju. Tudi politiki v demokratično delujočih državah že
dobro vedo, kaj se pri nas dogaja in nas na to tudi opozarjajo. Seveda pa
od tukajšnjih tožilcev in sodnikov, ki sejejo zlo z nenehnimi zlorabami
prava in merijo vzdržljivost človeškega potrpljenja, še ne moremo
pričakovati nobenega opravičila za njihovo nevredno delo. Politični
veljak, nekdaj zapriseženi nedemokrat in nekdanji predsednik Zveze
komunistov, jim je celo javno priznal tisto, kar seveda vedo tudi sami,
ko zavestno zlorabljajo pravo na najrazličnejših instancah, to je, da se
vedno lahko izgovorijo, da so se pri svojem deljenju pravice zmotili. Do
sedaj ni še nikoli noben tožilec, ali sodnik, odgovarjal za svoje politične
zločine. Oni pač ne počnejo zločinov pri deljenju pravice in svoje resnice.
Oni se lahko pri svojem opravilu lahko samo motijo oziroma zmotijo;
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pa četudi desetkrat in več. In za njihovo zmoto, še posebej, če ima
politično ozadje, ni sankcij. Zato počnite, kar hočete in kolikor hočete,
jim je v bistvu sporočil njihov nekdanji predsednik, saj vam nihče nič
ne more. Ta intelektualna nepoštenost, ki veje iz stavka: »Sodniki se
lahko tudi zmotijo,« pomeni v okolju naše družbene resničnosti pred
vsem zavedanje tistih, ki imajo politično moč, da bodo, dokler pri nas
ni prave demokracije, bivši oblastniki ohranili tudi danes vso oblast
v svojih rokah. In demokracijo takega tipa, ki je zgolj privid prave in
pravno delujoče demokracije, lahko vzdržujejo le tožilci in sodniki, ki
imajo status državnega funkcionarja, trajni mandat in poleg drugih
privilegijev tudi najpomembnejšega med njimi, to je, da imajo pod
pokrovom dovoljene zmote alibi in hkrati odpustek za svojo premišljeno
in namerno zlorabo prava v politične namene. Dejansko zaščiteni z vseh
strani se tožilci in sodniki bojijo samo javnosti in javnega opozarjanja
na njihove nenehne zlorabe prava. Kot krokarji skakljajo po zatohlih
hodnikih svojega gradu in določajo, kaj je za določen političen režim,
ki mu služijo, pravica in resnica. A belega dne in jasnega , odkritega
obraza državljanov se bojijo kot sove svetlobe.
Zato moramo vedeti, dragi prijatelji, do so ti pravni privilegiranci
pred nami, državljani, ki želimo pravno in pravično državo, v veliki
prednosti in žal bodo še nekaj časa tudi ostali. Po ponotranjenem
načelu: Sodniki se lahko zmotijo, pripravljajo tudi že za to jesen nova
ovajanja, zasliševanja, procese in izrekanja sodb, ne samo proti Janezu
Janši, ampak tudi proti drugim, za katere sodijo, da so politično nepri
merni. Prozornost njihovega delovanja, tako na primer domnevno čisto
slučajna ubranost razpisa vsebinsko neumnih sodnih obravnav, jih ne
vznemirja, saj imajo oblast; in nenazadnje kaj je indic, ne dokazi, ki
jih manj zanimajo, itak odločajo oni. Oni pač delujejo še vedno tako,
kot je bilo od nekdaj značilno za totalitarno oziroma nedemokratično
pravosodno mišljenje: prvič, da je sicer pravo zapisano, a velja le
tako, kot si ga razlaga tisti, ki ima v rokah tudi politično oblast. Zato
na primer zagovorov obtožencev ali njihove obrambe, pa če so ti še
tako vrhunsko argumentirani in nesporno prepričljivi, ne samo, da ne
upoštevajo, ampak jih sploh ne preberejo. In drugič, pomembno je,
da so politični procesi, različne vrednosti in pomena, podkrepljeni z
določenim propagandnim medijskim ustrahovanjem ljudi nenehno
prisotni. Ljudje morajo namreč imeti nenehno možnost občutiti, kaj
so tožilci in sodniki zmožni narediti. Ljudi mora biti strah. Bistvo je
torej, da se politični procesi nikoli ne opustijo in nikoli ne končajo. O
današnjem slovenskem pravosodju je že pred sto leti zelo natančno
pisal Franz Kafka v okviru države, po vzoru katere so si naši državni
funkcionarji večinoma nadeli imenitne instančne nazive. V sodnih
postopkih je tako najprej potrebno poznati razliko med resnično in
navidezno sodno oprostitvijo. Sodniki vas oprostijo za neko stvar, potem
ko seveda v zaporu vendarle presedite nekaj mesecev, toda, ko pridete
domov bodisi iz zapora bodisi iz sodišča, vas tam že čaka poziv na novo
sojenje. In potem je z vašo svobodo konec. Sodniki so namreč ob prvi
oprostitvi že predvideli drugo obtožbo. A ta druga oprostitev, do katere
morebiti pride, ni dokončna, saj drugi oprostitvi sledi tretja obtožba,
tretji četrta in tako naprej. Lahko pa, če nočejo, da gredo po tej poti,
táko sodno farso uprizarjajo z zavlačevanjem. »Zavlačevanje je v tem,
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da obdržijo obravnavo neprestano na najnižji razvojni stopnji. Da je to
mogoče doseči, je potrebno, da je obtoženec, pa tudi pomočnik, prav
posebno še pomočnik, v neprestanem osebnem stiku s sodiščem …
Procesa ne smemo izgubiti iz oči,« je temeljno politično vodilo pravo
sodnih birokratov pri diskvalifikaciji in uničenju njihovih žrtev. Torej
gre za uprizarjanje večih procesov, ki je dejansko eden; ali pa se gredo
s formalno enim sodnim spisom tako umazano igro do onemoglosti
žrtve, tako da je spis nenehno v postopku. Pošljejo ga, kakor zahteva
nenehno delo sodnih pisarn, višjim sodiščem, potem pa ga spet vrnejo
nižjim »in tako niha z večjimi ali manjšimi nihaji, z večjimi ali manjšimi
zastanki gor in dol« (Franz Kafka, Proces, Ljubljana: Mladinska knjiga,
1998, str. 128-131). To se je dogajalo in se dogaja, verjetno pa se bo
dogajalo tudi s tem osrednjim procesom o Patriji proti Janezu Janši, ko
bodo, tako kot je o naših sodnih odločitvah pred sto leti pisal Kafka, vso
zadevo vrnili v ponovni krog pravosodnega izživljanja na prvo stopnjo.
Na koga se lahko ob tem maščevanju, poniževanju, zasramovanju,
mučenju in ubijanju ljudi s strani pravosodja lahko obrnemo? Naše
morebitne tožbe, ovadbe za zlorabo prava s strani pravosodja in njim
podobnih paradržavnih institucij, lahko naslovimo samo na pravosodne
institucije, ki nas dnevno žalijo in ponižujejo. Ostane nam torej samo

javno in jasno izrekanje našega ogorčenja, da takega krivičnega in
maščevalnega sodstva ne sprejemamo.
Ko govorijo v svojih referatih vrhovni predstavniki takega pravosodja
o dostojnosti, etiki in mejah dopustnega, jim moramo kot državljani
jasno povedati, da naj najprej tožilci in sodniki prenehajo z očitnimi
zlorabami prava, s posmehovanjem, z idolatrijo simbolov nedemo
kratične države in z odločnim in prepričljivim sankcioniranjem take
udomačenosti med njimi samimi. Niti tisoč besed, kakršnekoli že so,
se ne more primerjati niti z enim dnevom, ki ga doživlja človek, potem
ko ga je sodnik po krivem obsodil. Niti tisoč besed, kakršnekoli že so, se
ne more primerjati niti z enim dnevom, ki ga človek prebije v zaporu,
če je po krivici obsojen. Niti tisoč besed, se ne more primerjati s posme
hovajem sodnice ljudem, ki so bili prizadeti ob izreku krivične sodbe.
Cilji tistih, ki stojijo za takim sodstvom in mu dajejo celo javno od
vezo za njegovo sramotno početje, so žal danes v veliki meri doseženi.
Ljudje , ki padejo med mlinske kamne takega pravosodja, so praviloma
osebnostno uničeni in povsem izločeni iz vsega družbenega in politič
nega življenja. Tega sramotenja in poniževanja svobodnih državljanov
bo enkrat konec. Želim si, da bi to bilo kmalu. Do takrat pa vsakomur
povejte, da je hiša pred katero stojimo, hiša sramote.

Medtem pa Kučanov zadnji “izdelek” Miro Cerar maši skupaj vladno koalicijo. Pa mu ne gre kaj posebno od rok, posebno Karel Erjavec, ki je bil
zgaga vsake vlade, v kateri je bil član, mu meče polena pod noge. Seveda Cerarja ni toliko v hlačah, da bi ga postavil tja, kamor spada. Koliko ga je
sploh v hlačah je popisala profesorica grščine, doktorica antropologije in kolumnistka Maja Sunčič v Reporterju pod naslovom ”Ko slišim za Cerarja,
se mi obrne želodec”.
Po volilni zmagi so se še bolj razcvetele slabosti bodočega premierja
Mira Cerarja. Vedno bolj je jasno, da sploh ni noben “dobri Cerar”, kot so
ga vzhičeno oklicali dominantni mediji, ampak v resnici slab človek, ki
ga zaznamuje dvojna morala.
Ampak kaj bodo Cerarju vrline in moralna pokončnost? Saj ima na
svoji strani dominantne medije, že dolgo je njihov največji ljubljenček,
tlakovali so mu pot do volilne zmage, zdaj pa bodo zanj ustvarjali lažno
realnost.
Čeprav se Cerar že od volitev pogaja s potencialnimi koalicijskimi
partnerji, je zanj edino pomembna ena koalicija, in sicer z dominantnimi
mediji, ki zanj opravljajo umazano delo. Podobno so še nedavno počeli
za nekdanjo favoritko, odhajajočo premierko Alenko Bratušek in njeno
vlado. Če nam je bilo takrat slabo od mešanice ovacij in cenzure vseh
nepravilnosti v zvezi z Bratuškovo in njeno vlado, si bomo pod Cerarjem
res izbruhali želodce. Že od predvolilnega obdobja vse nepravilnosti
in spornosti pri Cerarju in njegovi SMC cenzurirajo in medsebojno
tekmujejo, kdo bo bolj in prej polizal drek z njegovih čevljev. Po volitvah
se je to najjasneje pokazalo pri izbruhu afere Infond Holding 3, v katero
sta vpletena generalni sekretar SMC Erik Kopač in eden glavnih piscev
programa SMC, Aleksander Kešeljević, saj dominantni mediji niso
opravili niti svoje osnovne naloge poročanja in informiranja javnosti.
Po Cerarjevem premierskem ustoličenju se bodo razmere še zaostrile,
saj bodo dominantni mediji kot pobesneli psi trgali vsakega, ki si bo
zgolj drznil podvomiti o njihovem novem gospodarju.
Največjo povolilno dvoličnost je Cerar pokazal z zavrnitvijo Bratuško
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ve in njenega ZAAB, češ da ta stranka vliva nezaupanje. Zanj je sporna
tudi samokandidatura Bratuškove za evropsko komisarko, ki jo šele
preiskuje KPK. Po drugi strani dvoličnega Cerarja ne moti sodelovanje z
Evropskim centrom za reševanje sporov Katarine Kresal, katere ravnanje
kot ministrice je KPK v poročilu poleti 2011 označila za koruptivno. Kre
salova je utelešenje izgube zaupanja v politike in ena največjih političnih
negativk v samostojni državi. S svojimi aferami je vseskozi destabilizirala
Pahorjevo vlado in je med glavnimi krivci za predčasne volitve 2011.
Da ne govorimo o še eni veliki negativki slovenske politike, Cerarjevi
materi Zdenki. Cerarjeva je kot dolgoletna generalna državna tožilka
in kasneje kot pravosodna ministrica ena glavnih grobark slovenske
pravne države, saj ni preganjala gospodarskega kriminala pod šifro
“ni vsaka velika svinjarija kaznivo dejanje”. Zato nas ne preseneča, da je
njen sin Miro Cerar volivce nategnil z moraliziranjem o pravni državi.
Cerar tudi ne bo preiskoval sebe, visoke člane svoje stranke ali
glavne pisce programa SMC – Erika Kopača, Aleksandra Kešeljevića ali
Milojko Kolar. Ne, branil jih bo in napadel tiste, ki njihove nepravilnosti
preiskujejo. Čeprav je medijsko zaslovel z moralističnimi obsodbami in
razsodbami, se po volilni zmagi obnaša kot avtokratski sodnik “v imenu
Mira Cerarja”. Če mu ne ustreza, na vprašanje pač ne bo odgovoril. Razen
na kratko: ni tako. Ni res. In pika. Na objavljene dokumente in obširne
dokaze o spornosti Kopača in Kešeljevića je avtokratsko odgovoril:
nehajte širiti neresnice. Dokazov, s katerimi bi ovrgel trditve, seveda ni
priložil. Enako je storil za sporno Milojko Kolar: izdal je kratek razglas,
v katerem zahteva, naj mediji nehajo diskreditirati Kolarjevo. Dokazov,
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da gre za diskreditiranje, seveda ni priložil. Ker Miru Cerarju ni treba
ničesar dokazovati, saj je njegova beseda zakon.
Da Cerarja moralna spornost pri prijateljih, zaveznikih in drugih
podrepnikih ne moti, smo videli tudi pri izbiri moralno izredno spornega
Dušana Mramorja za finančnega ministra. Čeprav so v dominantnih me
dijih deževale hvalnice, je iz te kandidature zaudarjal smrad po Cerarjevi
dvoličnosti. Po lanskem poročilu KPK je Cerar namreč silovito napadal
Jankovića, zdaj pa ga očitno ne moti, da je prav Mramor vztrajno in do
zadnje kaplje krvi podpiral istega spornega Jankovića in njegove bank
rotirane Stožice, kjer je pod Mramorjevim dekanovanjem celo žuriral
Alumni klub Ekonomske fakultete, katerega predsednik je bil dolgo prav
Janković. Na predavanja bodočim ekonomistom je Mramor vabil danes

zaprtega tajkuna Bineta Kordeža in nekdanjega predsednika uprave NLB
Marjana Kramarja, enega izmed glavnih krivcev za slabe kredite NLB, ki
jih bomo morali še desetletja odplačevati davkoplačevalci. Isti Mramor
je predlagal, da kakor v totalitarnem socializmu prisilno delamo zastonj
sobote in tako plačujemo račune za ekonomsko krizo, ki so jo ustvarili
prav kordeži in kramarji.
Pod Cerarjem se nam res slabo piše: od njegovega zlaganega mo
raliziranja se nam bodo vsak dan obračali vse bolj prazni želodci. Če že
iz Cerarjeve moke ne bo kruha, pa nam bo kot vegetarijanec ponudil
vsaj travo. In če še to ne zaleže, bo Mramor ob ovacijah dominantnih
medijev predlagal kakšno obliko prisilnega dela. Vse za Cerarjev blagor
in ohranitev oblasti, kakopak.

Medtem se je pa “mojškri” (tako posmehljivo imenujejo “odstopljeno” predsednico vlade Alenko Bratušek, ki je po izobrazbi povezana s tekstilom)
posrečilo, da se je pririnila za komisarko v Junckerjevo ekipo v Bruslju. Ni je bilo niti malo sram, da je kandidirala samo sebe in dokazala, da se je vedno
brigala le zase, za državo pa ji ni bilo mar. Niti ni znano, kako je pretentala Junckerja, ki velja za sposobnega človeka, da je tako zgubo vzel v svojo
ekipo. Na splošno se v Sloveniji pohujšujejo nad tem, da so osebo, ki je državo do konca spravila na psa, v Bruslju sploh sprejeli. Sam se pa bolj strinjam
s Sebastjanom Erlahom, kot je to zapisal v svojem blogu pod naslovom “Reševanje vojakinje Alenke ali kako izstopiti iz Evropske unije”.
Ko je bila Alenka Bratušek še pred nedavnim premierka, je v
intervjuju za CNN dejala, da Slovenija ne potrebuje denarja, ampak
potrebuje čas.
Za Bratuškovo lobiral “slovenski Stalin”
Danes je jasno, zakaj je Slovenija potrebovala čas. Pravzaprav, ne
Slovenija, čas je potrebovala Bratuškova sama. Kot je znano, se je zaton
vladanja “mame Drakule” izpod Alp, začel kmalu po njenem nastopu.
Nekdanja premierka se je bolj kot po svoji sposobnosti vladanja in ob
vladovanja finančno-gospodarske krize, izkazala po ostrem jeziku, pitju
krvi slovenskemu narodu in nenehnemu ukvarjanju celo z desetletnimi
domnevnimi napakami vlade Janeza Janše. Njena očitna arogantnost
je bila očitno preveč tudi za prvega strica iz ozadja, Milana Kučana,
ki dejansko kot nekakšen samodržec, vlada naši državi. Zato je bilo
potrebno Bratuškovo strmoglaviti in na njeno mesto, tudi s strategijo
pogoljufanih volitev, postaviti nekoga, ki bo bolj obvladljiv od “krvave
grofice”. In na sceno je stopil bledolični in mehki Miro Cerar, Kučanova
marioneta, ki bo bolj upogljiva in ubogljiva. Toda Bratuškova veliko
ve. In prav lahko bi s svojim vedenjem zakulisnih mafijskih iger, ki se
jih gre Forum 21, ogrozila absolutno vladavino botra iz Murgel. Zato
je bilo potrebno Bratuškovi nameniti nekakšno “nagrado”. Tu pa je na
sceno stopil “slovenski Stalin”, kakor je Gregorja Golobiča imenoval
filozof prepisovalec Slavoj Žižek. Golobič je Alenki Bratušek ustanovil
novo stranko in za njo lobiral v Bruslju, da bi postala nova slovenska
evropska komisarka.
Partijsko ustvarjanje terena
za izstop iz EU in Nata
Kot spremljamo te dni v naših medijih, če se te sploh še lahko tako

imenuje, saj vse bolj, namesto vloge medijev, opravljajo naloge režimske
propagande, so se pogovori o zasedbi funkcionarskih položajev v Uniji
začeli. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je od treh
kandidatov, ki jih je predlagala še vlada Alenke Bratušek, in sicer Tanjo
Fajon, Karla Erjavca in Bratuškovo, na pogovore povabil prav nekdanjo
premierko. Slovenska javnost je zaradi tega ogorčena celo do te mere,
da postaja splošno mnenje o Evropski uniji vse bolj negativno. Ljudje
se upravičeno sprašujejo, kako je mogoče, da je oseba, ki je popolnoma
zavozila našo državo, sploh lahko kandidatka za evropsko komisarko, kaj
šele, da bi to zares postala. A ob tem velja resno opozorilo! Reševanje
vojakinje Alenke je lahko do potankosti sofisticirana gesta Kučanove
partijske nomenklature, s katero bi ubili dve muhi na en mah – rešiti
se Bratuškove kot problema grožnje partijski absolutni oblasti in pa
sprožitev splošnega negativnega odnosa do Evropske unije, kar pred
stavlja ploden teren za izstop Slovenije iz Unije in Nata, kar so večne
mokre sanje Kučanove partije. Zato je pri tem potrebno biti previden
in ne reagirati na prvo žogo, saj gre prav s tem voda na mlin partiji.
Slovenski adijo Evropski uniji pa bi pomenil v prevodu dobrodošlico
Severni Koreji, s tem pa močno približevanje tudi ukrajinski situaciji, ko
so na prodemokratične protestnike na ulicah streljali ostrostrelci. Prav
od takšnega črnega scenarija pa nas rešuje članstvo v Uniji, pa naj bomo
na Unijo še tako jezni. In dalje, če razmišljam malce provokativno, ali ni
mogoče celo dobro, da bi Bratuškova pristala v Bruslju, kjer jo Evropa
lahko močno drži za vajeti, kot pa da bi kot poslanka v Državnem zboru
delala nadaljnjo škodo pri nas? Lahko bi, spet provokativno, celo dejal,
da bi bila to likvidacija enega najhujših nasprotnikov demokracije in
prosperitete naše države.

Vem, da se marsikdo sprašuje, kako dolgo bo to še trajalo. Odgovor je dokaj jasen: Slovencem se v povprečju še vedno predobro godi. Ko se bodo
zbrihtali, bodo sledili zgledu papeža Siksta V. Pred njim nihče ni mogel priti na kraj z rimskimi razbojniki. Sikst V. je pa dal na dan svojega kronanja tri
od njih obesiti na Angelski most in jih je pustil tam toliko časa, da so kosti popadale v Tibero. Pa je bil mir.
Temu zgledu bodo – mutatis mutandis – sledili Slovenci takrat, ko se bodo morali pri peku stepsti za edini hleb kruha, ki bo naprodaj.
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SPOMINI
LICEJKE
Ako bi “Mladiko” primerjal steklenici, bi lahko
rekel, da je imela liberalno, ali če hočete, napredno
“etiketo”. Nekateri, ki vse črno vidijo, so celo trdili,
da je naravnost brezverska šola.
Pa ni bilo tako. Jaz sem se na njej prav dobro
počutil, da, skoraj bolje kakor pri Sv. Jakobu. Učiteljice so bile verne, pridne, vestne in so me celo
podpirale pri verski vzgoji otrok. Tudi deklice so bile
večinoma dobre in so rade imele verouk, čeprav so
bile nekatere izmed njih iz rodbin, ki niso bile veri
in Cerkvi prijazne.
V šoli smo se držali tako cerkvenega leta, da je
vsak, ki je stopil v razred, takoj spoznal, da so tu
otroci katoliške vere. O božiču smo imeli po vseh
razredih jaslice, v majniku šmarnice, pa se nihče ni
nad tem “pohujševal”. Nadzornik Hubad nas je zaradi
jaslic celo pohvalil. Skratka, kot katehet sem na tej
šoli užil veliko duhovnega veselja.
Moj naslednik je pa po vojski imel na “Mladiki”
marsikatero bridko uro. Med učenkami je dobil otroke, ki so bili doma naravnost protiversko vzgojeni.
Ko je neko uro pripovedoval v prvem razredu o
Jezusu, se kar na celem oglasi neka deklica in pravi:
»Mamica je pa rekla, da so to, kar nam pripovedujete o Jezusu, same izmišljene čenče.«
Ko jim je pa naslikal trpljenje v peklu, je zvedel
v istem razredu, da so si pekel izmislili duhovniki,
da z njim ljudi strašijo. Tudi to je povedala “skrbna”
mamica svoji nadobudni hčerkici.
Tako rušijo pogosto starši doma, kar zida katehet
v šoli. Potem se pa čudijo, da imajo slabe, nepokorne
otroke. Čemu bo pa otrok ubogal, če pa ni ne Boga
ne pekla, če je pa tako prijetno ne ubogati in se ni
treba bati ne časne ne večne kazni?
Čudno, ko je isti katehet v šoli otrokom pojasnil,
da angeli, ki so jih videli na Miklavževem večeru
v Narodnem domu, niso bili pravi, je pa dregnil v
sršenovo gnezdo, in to prav pri tistih mamicah, ki
so učile svoje otroke, da so zgodbe Svetega pisma
“čenče”. Šle so k ravnatelju Jugu in ga zatožile, da
otrokom jemlje veselje.
Jug gospodu ni nič omenil, samo meni je izrazil
željo, da bi povedal svojemu tovarišu, naj pusti otrokom to “lepo iluzijo” o angelih v Narodnem domu.
Lepo prijazno izražene želje mu seveda nisem
spolnil. Jaz vendar nisem mogel reči katehetu Lederhasu, naj otroke pouči, da je razen devetih v
Svetem pismu naštetih angelskih zborov še deseti,
namreč tisti, ki se prikazuje v Narodnem domu in
drugih domovih.
Česa vsega se nekatere mamice ne spomnijo!
torej, o Jezusu naj katehet otroka ne pouči, ker
spada to med “izmišljene” čenče, pač pa naj svojo
veljavo potrdi, da so s peruti ozaljšane deklice res
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pristni angeli, ki so pravkar prišli iz nebes.
Nekatere mamice so sploh zelo urne za pritožbe.
Tudi mene so tožile, to pa pri Macherju.
Do znanega dekreta Pija X. o zgodnjem sv. obhajilu so hodile zlasti deklice zelo pozno k prvemu
sv. obhajilu. Nekatere so bile že tako velike, da bi
človek lahko mislil, da gredo k poroki, ko jih je videl
svatovsko belo oblečene iti v cerkev. Zato sem imel
prva leta, ko sem se trudil, da bi izvedel papežev
dekret, velike boje z mamicami, ki se niso mogle
sprijazniti z mislijo, da bi njihovi otroci že v prvem
ali drugem razredu pristopili prvikrat k angelski
mizi. Nekatere so šle kar naravnost k Macherju in
se pritoževale čez “katehetove sitnosti”. Macher je
bil pa v tem oziru pameten mož.
Nekega dne je prišla k njemu imenitna dama ter
ga prosila, naj me pouči, da nimam nikake pravice,
njene “Fifice” siliti k prvemu obhajilu.
»Jaz sem hodila,« je podprla svojo pritožbo, »v
‘Innere Schule’ (notranja šola) k uršulinkam, pa sem
šla k sv. obhajilu šele v šestem razredu, pa tudi Fifice
ne pustim prej.«
Macher jo je zavrnil prav po gorenjsko:
»Gospa, ne delajte katehetu sitnosti! Papež je
zapovedal, da morajo otroci že v prvem ali drugem
šolskem letu k obhajilu; kaj pa hoče katehet drugega
storiti, kakor da uboga?«
In Fifi je šla potem brez vseh nadaljnjih zaprek
k sv. obhajilu.
Imel sem pa res velike sitnosti, preden je bil v
tem oziru led prebit. Kadar sem povedal v šoli, da
se bo treba pripravljati za prvo sv. obhajilo, so mi
večinoma “podale izjavo”, da jih mamice ne puste.
»Prav, le povejte doma, da ne bom pustil nobene
k sv. obhajilu, ki je lena, zabita in še tako neumna,
da se ne more za sv. obhajilo naučiti. Kar je pridnih
in pametnih, te bodo pa vse šle.«
V nekaj urah so se že vse oglasile, da pojdejo.
Mamice pač nočejo imeti lenih, zabitih in neumnih
otrok.
Na liceju se pa nisem tako dobro počutil kakor
na “Mladiki”, zlasti prva leta, ko sem imel vedno kak
razred, ki mi je grenil življenje. Nekatere učenke –
pa teh ni bilo veliko – so bile že od doma glede vere
brezbrižno ali celo sovražno razpoložene, druge so
se pa navzele tega nasprotstva z branjem veri sov
ražnih knjig in listov, ali pa z občevanjem z ljudmi,
ki smatrajo menda za dolžnost, da sejejo v mlada
dekliška srca strupeno seme verske brezbrižnosti,
če ne celo sovraštva do vere.
Težko mi je bilo učiti, razlagati in navajati k verskemu življenju v razredu, če sem videl na nekaterih
obrazih prezirljiv nasmeh ali izraz upornosti. Res,
med licejkami so bile tudi dobre in verne, pa te niso
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razreda oblikovale, ker so bile krotke in mirne ter so
potrpele, če so jih njihove “naprednejše” tovarišice
zasmehovale.
Nekoč mi je Macher povedal, da je imel v četrtem
liceju “pridigo”.
»Od Mice (njegova hčerka) sem zvedel, da so dve
sogojenki zaradi njune pobožnosti druge zasmehovale, pa sem jim nekoliko glave izmil. Mislim, da jima
bodo sedaj dale mir.«
Jaz sem jim potem naredil še eno “pridigo” ter tudi
tistim nekoliko “izmil glave”, o katerih sem vedel, da
so verne, pa so imele premalo poguma, da bi svoji
tovarišici branile pred prostaškimi napadi.
Krotkost je sicer lepa čednost, kakor tudi poniž
nost in miroljubnost. Toda kadar gre za dobro stvar,
takrat je pa treba odločno nastopiti, kar navadno
precej zaleže. To mi je jasno pokazal primer z Olgo,
ki je prišla leto pozneje v isti razred, v katerem je
Macher “pridigoval”.
Bila je kongreganistinja, edina v razredu, in je to
tudi očitno kazala in sicer s tem, da je nosila tudi v
šoli na verižici okrog vratu kongregacijsko svetinjo.
Takrat so namreč nosile deklice verižice z različnimi
obeski. V nižjih razredih so imele navadno svetinje
z Marijino podobo, v višjih se je pa pri eni ali drugi
morala nebeška Mati umakniti kakšni pasji glavici
ali celi prašičku, v katerega je dotična deklica imela
več zaupanja kakor v Marijo.
Olga je morala sprva marsikatero slišati, česar
pa ni mirno spravila. S svojim odločnim nastopom
si je kmalu pridobila ves razred. Vse brez razlike so
jo imele rade. To sem spoznal iz tega, kako so z njo
občevale.
Kongregacije takrat še niso bile tako razširjene
kakor danes. Na liceju je bilo vsega skupaj samo
kakih pet ali šest kongreganistinj, ki so hodile v
stolno kongregacijo. Bile so pa “Nikodemi”. Nihče ni
vedel zanje, niti součenke ne. Nekoč, že med vojsko,
je Macher nekaj slišal o tem zvoniti ter naravnost
zahteval, naj mu povem, katere so v kongregaciji. Pri
tej priliki sva se z ravnateljem prvikrat in zadnjikrat
sprla, pa še to samo za eno uro.
»Jaz odločno zahtevam, da mi poveš imena,« je
rekel nekam osorno.
»Če bi ti manj odločno zahteval, bi ti jih povedal.
Ker pa govoriš tako, kakor bi bil to zločin, da so v
kongregaciji, jih ne povem.«
»V kongregaciji se uganja politika.«
»Da, pa nebeška. Voditelj uči kongreganistinje,
naj bodo staršem dobri otroci, v šoli pridne in ubog
ljive učenke, ter jih navaja k poštenemu, lepemu
življenju, k ljubezni do Boga in domovine. To je vsa
politika. To ti pa še lahko izdam, da so med našimi
kongreganistinjami večinoma same odličnjakinje.
Macher se s tem odgovorom sicer ni zadovoljil,
kongregacije pa pozneje ni nikdar več omenil. Zato
jo je pa moj nadzornik za verouk dr. Gruden. On je
pa “zahteval”, naj jo ustanovim za licejke.
»Seveda,« sem mu rekel, »da nas bo v nji z menoj
vred sedem. Delaj za licej reklamo, da bodo dajali
taki starši svoje otroke k nam v šolo, ki jih hočejo
imeti v kongregaciji, pa ti jo takoj ustanovim.«

Tudi dr. Gruden mi ni pozneje nikdar več omenil
kongregacije.
Bili so taki, ki so imeli licej kar naravnost za brezversko šolo. Ja sem sicer svoje licejke marsikaterikrat oštel, pri drugih sem jih vedno branil. Neko leto
je šlo za to, da bi bil dobil licej od deželnega odbora
podporo. Pa mi je poslanec Žitnik pri neki priliki kar
odkrito rekel, da se dekleta na liceju slabo vzgajajo.
»Treba je samo videti, kako se te ‘frklje’ na ulici
obnašajo.«
Branil sem jih pa z mirno vestjo, ker smo res vsi
brez izjeme gledali na to, da niso “flankirale” okrog,
zlasti še s fanti, kje tam po Večnem potu ali po kakih
drugih samotnih potih v tivolskem gozdu, seveda
tudi ne po ljubljanskih ulicah.
Licejkam so še pred vojsko učenke drugih šol
rade očitale, da se “afnajo”. Zakaj ta očitek, res ne
vem. Če jih primerjam s tem, kako se dijakinje dandanes oblačijo, so bile naše gojenke pred vojsko in
med vojsko naravnost preprosto oblečene. Svilenih
oblek, svilenih nogavic in lakastih čevljev ni nobena
nosila. Kadar so bile v “paradi” so bile belo oblečene
od čevljev do klobuka, pa ne v svilo.
Sicer se mi pa zdi, da je nekoliko nečimrnosti v
obleki, če je ni preveč, napaka, ki se pri ženskem
spolu še najlaže prenese. Gotovo je snažno in okusno
oblečena deklica bolj prikupljiva kakor taka, ki hodi
okrog vsa skuštrana in zanemarjena.
Ene take se še prav dobro spominjam. Dasi iz
dobre hiše, se je nalašč tako oblačila, da je s svojo
zanemarjeno zunanjostjo vzbujala celo pozornost.
Trdila je, da je vzvišena nad vsako modo in nad
“cunjami”, katere druge nase obešajo, ker nimajo
nič v glavi. Pozneje sem jo videl med visokošolci pri
neki demonstraciji. Šla je v prvih vrstah razoglava
in vsa skuštrana, da so ji lasje kar vihrali, in kričala.
Nekaj takih deklet, pa moraš pritrditi Schillerju, ki
je rekel: »Da werden Weiber zu Hyänen – ženske tu
postanejo hijene«. Seveda bi na drugi strani človek
prav tako mislil, če bi videl trop žensk z našminkanimi lici in rdeče pobarvanimi ustnicami, samo da
bi v tem primeru moral zamenjati hijene z mandrili.
Ženske imajo včasih čuden okus. Nekoč me je na
pošti, ko sem kupoval znamke, nagovorila neka mlada dama kakor starega znanca. Bila sva si res znana,
saj sem jo učil enajst let. Pa je bila “pomalana”, da
sem jo komaj spoznal. Ustnice je imela kakor živo
oglje, da sem se nehote nekoliko nazaj pomaknil.
Pa bi se ji ne bilo treba prav nič mazati. Bila je ved
no čedna in prikupna kot otrok, kot deklica, in bi
bila tudi še sedaj kot gospa, če bi pri svoji slikarski
umetosti ne zamenjavala platna z – obrazom. Pravijo, da tako zahteva moda, da mora imeti dama, ki
hoče biti količkaj moderna, vsaj ustnice pobarvane.
Seveda, moda, to vam je kruta gospa, ki jo je treba
ubogati, čeprav – boli.
V novejših časih nosijo dame večerne obleke tako
dolge, da se po tleh vlečejo. Da ne porabijo preveč
blaga, puste hrbte gole. Vse pa kaže na to, da bodo
pariški “stvaritelji” mode kmalu prišli do tega, da ni
lepo, če je tako velika ploskev, kakor je hrbet kakšne
dame, zlasti še, če je nekoliko rejena, popolnoma
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ROMANJA IN POBOŽNOSTI 2014
NEDELJA, 2. NOVEMBRA – Spomin vseh vernih rajnih. Ob 2:30 bo sv. maša za vse, ki počivajo na
našem pokopališču, za rajne sobrate, sorodnike in dobrotnike.
VES NOVEMBER je vsak dan ena sv. maša za vse pokojne, ki nam jih priporočite, spominjamo se jih tudi
v skupnih in zasebnih molitvah.
Spremembe bomo pravočasno objavili.
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prazna. Zato jo bodo najbrž ukazali – tetovirati. In
dame, ki bodo hotele biti moderne, se bodo prav gotovo podvrgle tej proceduri, čeprav bo precej mučna.
Slišal sem, da se dobe tudi dijakinje, ki se “malajo”. Da si kaka jesenska dama, ki hoče v svoji neumni
preprostosti goljufati leta in smrt, zamaže svoj veli
in zgrbančeni obraz kakor zidar star razpokan zid,
bi se človek še ne čudil; da si pa gre mlado dekle

kvarit nežno kožo in ustnice z rdečilom in drugimi
sredstvi, tega pa res ne razumem, za to sem pač
premalo moderen …
Licej se je po vojski spremenil v žensko gimnazijo. Zato dijakinje te gimnazije niso več licejke,
marveč gimnazijke. Zdi se mi pa, da se jih staro
ime “licejke” še vedno trdovratno drži, čeprav se je
glas o njih zboljšal.

GROZLJIVE ŠTEVILKE

Sirija – največja humanitarna kriza naše dobe
beguncev že več kot tri milijone
Pred državljansko vojsko v Siriji je pobegnilo že
več kot tri milijone ljudi – od tega samo v zadnjem
letu več kot milijon, so sporočili Združeni narodi.
Ob tem dodajajo, da v to številko ni vključenih več
sto tisoč ljudi, ki so prav tako zbežali pred vojsko,
vendar se niso prijavili kot begunci.
Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) opozarja, da so za tolikšno povečanje števila beguncev
v enem letu odgovorne vse bolj grozljive razmere v
državi.
V poročilu opisuje mesta, v katerih so obkoljeni
lačni prebivalci, civilisti pa so tarče napadov ali ubiti.
Po podatkih UNHCR je poleg beguncev še 6,5
milijona ljudi razseljenih znotraj države, kar pomeni,
da je moralo skoraj 50 odstotkov Sircev zbežati od
doma. Med njimi je več kot polovica otrok.

DAROVI

Večina sirskih beguncev se je zatekla v sosednje
države, največ jih je v Libanonu, in sicer 1,18 milijona, v Turčijo jih je zbežalo 832.508, v Jordanijo
613.252, v Irak 215.369, v Egipt 139.090, v Severno
Afriko pa 23.367.
UNHCR navaja, da je Sirija zdaj največja humanitarna kriza naše dobe, pomoč sirskim beguncem pa
največja operacija v 64-letni zgodovini te agencije.
Ob tem opozarja, da jim kljub radodarnosti donatorjev primanjkuje sredstev.
Donatorji so prispevali za več kot 4,1 milijarde
dolarjev pomoči, vendar bodo, kot navajajo v UNHCR, do konca leta potrebovali še dve milijardi, da
bi beguncem zagotovili nujno potrebno pomoč.
V Siriji je bilo od začetka državljanske vojske
marca 2011 ubitih že več kot 191.000 ljudi.
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ZA SVETE MAŠE: $320: M. Krecic; $170: F. Petrich; $110: R.
Staric; $100: V. Kaplan, S. Mramor; $70: A. Branc, NN; $60: J.
Bambic; CA$ 55: J. Nosan; $50: L. Langerholc, V. Guvo; $40: M.
Ilc; $30: K. Zajc, R. Drensek, S. Levstik; $20: P. Knaus, V. Skof,
J. Zalar, L. Martincic, B. Markun; $10: K. Arko, M. Stariha, M.
Klement, M. Alexander.
ZA CERKEV: $150: J. & F. Arko; CA$110: K. Kolenko; $100: A.
Branc; $60: NN; $50: J. Horvat, J. Zalar; $40: J. Hocevar; $30:
M. Turk; $20: S. Levstik, F. Grah, P. Knaus, V. Skof; CA$20: I.
Bancic; $10: V. Zupancic, R. Drensek, R. Staric; $5: M. Breszach.
V zahvalo Mariji Pomagaj $20: F. Petrich.
ZA SAMOSTAN: $250: B. Magajne; $150: J. & F. Arko; $100:
A. Branc; $50: J. Horvat; $30: J. Zalar; $25: S. Mramor; $20: K.
Zorjan, V. Guvo, V. Zupancic; $10: M. Stariha, F. Grah, P. Knaus.
ZA LUČKE: $30: V. Kaplan; $20: M. Taucher, S. Mramor; $10: J.
Bambic; $9: V. Zupancic.
ZA MISIJONE: $25: A. Branc; $20: M. Turk, K. Zorjan, V. Guvo
$15: M. Simrayh; $10: M. Stariha, S. Mramor; $5: V. Zupancic.

ZA BARAGOVO ZVEZO: $50: S. Mramor, R. Staric; $25: A.
Branc; $20: F. Petrich; $10: M. Stariha $5: V. Zupancic.
DAR LISTU AM: $210: F. Krnicar; $100: M. Magajne, M. Tau
cher; $65: S. Mramor; $50: A. Branc, J. Zalar, K. Zorjan, J. Shirley $40: S. Vuksinic, M. Kosir $30: S. Mrva; $20: A. Lenassi,
E. Jursic, R. Drensek, M. Turk, J. Horvat, V. Zupancic, $10: P.
Knaus, J. Bevec; CA$8: I. Bancic; CA$3: J. Nosan.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

NAŠI RAJNI:
MARI BAMBIC, Milwaukee, WI
METODA MENCIN PETERSON, Pueblo, CO

