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KUM je s svojimi 1.220 metri višine najvišji vrh Zasavskega hribovja, zato ga ljubkovalno imenujejo tudi Zasavski 
Triglav. Je eden najbolj razglednih slovenskih hribov, s katerega se lahko vidi večina Slovenije. Pogled seže od Triglava 
čez Kamniške in Savinjske Alpe pa v vzhodno in južno Slovenijo tja do Gorjancev in Snežnika na hrvaški meji. Kum 
ima dva neizrazita vrhova, na katerih sta stali božjepotni cerkvi sv. Neže (še stoji) in sv. Jošta, ki so jo po drugi vojski 
podrli in na njenem mestu zgradili TV stolp, v nekdanjih cerkvenih prostorih je pa planinski dom. Dostop do Kuma 
je sorazmerno lahek bodisi iz doline Save preko Dobovca, bodisi z dolenjske strani preko Podkuma. Na Antonovo 
nedeljo (po 13. juniju) je običaj, da ljudje prinesejo krače, katere po sv. maši licitirajo. Dobiček je ob takih prilikah (to 
ni edina v Sloveniji) namenjen vzdrževanju cerkve. Leta 2003 je skupina Laibach, ki se razglaša za kulturno, prišla do 
ključa cerkve s prevaro, češ, da bodo imeli v slučaju slabega vremena v njej krajšo kulturno predstavo, ki naj bi bila po 
načrtu zunaj. Slabega vremena sicer ni bilo, bili pa so v cerkvi cel večer. Podrobnosti s čiki in ostalo umazanijo sicer niso 
važne, cela prireditev je bila pa tako “kulturna”, da so cerkev dobesedno onečastili in jo je bilo treba znova blagosloviti. 

DECEMBER s silvestrovim zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta, ki 
smo ga začeli s prvo adventno nedeljo, ki je bila letos 30. novembra. Zadnja nedelja v decembru (28.) je posvečena 
Sveti Družini. Decembra praznujemo tudi enega največih Marijinih praznikov: Brezmadežno Spočetje (8.), ki je v 
Združenih državah zapovedan praznik. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil bl. Pij IX. leta 1854, 
potrdila pa jo je Marija sama, ko se je ob prikazanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno spočetje«. 
Te verske resnice pa ne smemo mešati z Jezusovim spočetjem (25. marca), ki je bilo čudežno dejanje Svetega Duha. 
Glavni decembrski praznik je seveda BOŽIČ (25.), ki nam mora biti predvsem spomin Kristusovega rojstva in ga darovi 
ter obložena miza ne smejo zasenčiti. Nekaj decembrskih godov: jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka 
Barbara ter menih in cerkveni učitelj Janez Damaščan (oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.); 
Loretska Mati Božja (10.); Guadalupska Mati Božja (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni učitelj Janez od Križa 
(14.); apostol Evrope v času obnove po protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj Peter Kanizij (21.); duhovnik 
Janez Kancij (23.); prva starša Adam in Eva (24.); prvi mučenec, diakon Štefan (26.); apostol in evangelist Janez (27.); 
Nedolžni otročiči (28.), na katere spominja običaj tepežkanja; škof in mučenec Tomaž Becket in kralj David (oba 29.) ter 
papež Silvester I. (31.); ki zaključuje cerkveno leto in ima po njem ime tudi silvestrovanje – praznični zaključek leta.
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S	to	številko	in	z	našimi	božičnimi	voščili	konču-
jemo	106.	 letnik	našega	mesečnika.	Kot	vse	kaže,	
bomo	zmogli	izhajati	še	naslednje	leto,	za	kaj	več	je	
pa	prezgodaj	obljubljati.

Novembra	v	Lemontu	ni	bilo	kakih	posebnih	do-
godkov.	Obiskal	nas	je	p.	Krizolog	iz	New	Yorka,	ki	
tako	 spada	 v	 lemontsko	 družino,	 saj	 je	New	 York	
lemontska	podružna	hiša.	Z	njim	so	prišli	tudi	štirje	
njegovi	bivši	veroučni	učenci,	danes	družinski	očetje,	
ki	ga	obiščejo	vsako	 leto.	 Letos	 so	obisk	 izkoristili	
tudi	za	ogled	Lemonta	in	Chicaga.	Seveda	so	vsi	tudi	
naročniki	našega	mesečnika.
Ko	smo	že	pri	mesečniku,	naj	opozorim	na	naroč-

nine.	Na	kartonu	z	vašim	naslovom	imate	pri	vsakem	
izvodu	napisano	tudi,	do	kdaj	je	naročnina	plačana.	
Prosim,	poravnajte	naročnino	sami	od	sebe.	Terjatve	
prinašajo	s	seboj	dodatne	stroške,	ki	se	jim	moramo	
izogibati,	če	naj	še	naprej	 izhajamo.	Vsako	leto	se	
dogaja	tudi,	da	ljudje	na	terjatve	odgovarjajo	z	ve-
liko	zamudo,	tako	da	medtem	izide	ena	ali	celo	dve	
številki,	ki	 jih	niso	prejeli,	ker	so	zaradi	neplačane	
naročnine	izpadli	iz	spiska	naročnikov.	Takih	zaostalih	
številk	ne	bodo	dobili,	ker	je	na	razpolago	le	omejeno	
število	 arhivskih	 izvodov,	 pa	 tudi	 posebno	 pošilja-
nje	je	draga	stvar.	V	takem	primeru	jim	enostavno	
pišemo	plačano	naročnino	za	mesec	ali	dva	naprej,	
kolikor	so	pač	zamudili.	Primer:	terjatev	za	zaostalo	
naročnino	so	prejeli	v	drugi	polovici	septembra	2014.	
Kljub	neplačani	naročnini	so	dobili	še	oktobrsko	šte-
vilko,	novembrske	pa	ne	več.	Nato	je	prišla	zaostala	
naročnina	tam	nekje	sredi	novembra.	Naročnino	sem	
jim	obračunal	za	preteklo	leto	brez	novembra	in	jim	
priznal	naročino	do	konca	januarja	2015.	Novembrske	
številke	pa	ne	bodo	dobili.	Prav	tako	prosim	tiste,	ki	
jim	naročnina	poteče	z	decembrom	2014,	naj	čimprej	
poravnajo	naročnino	za	2015	–	nekateri	odlašajo	tja	v	
september	prihodnjega	leta.	Ni	je	revije	na	svetu,	ki	
ne	bi	zahtevala	plačila	naročnine	vnaprej.	In	še	eno:	
terjatev	bom	poslal	samo	enkrat.
V	upanju	na	uspešno	sodelovanje	v	novem	letu	

zaključujem	to	številko.
Decembra	ne	goduje	nihče	od	slovenskih	franči-

škanov	v	Ameriki.
Umrli so decembra:	 p.	Gabriel	 Estok	 (4.	 dec.	

1964);	p.	Rihard	Rogan	(6.	dec.	1994);	p.	Tomaž	Hoge	
(7.	dec.	1990);	br.	Robert	Hochevar	(7.	dec.	1997);	p.	
Hugo	Bren	(8.	dec.	1953	v	Rimu)	in	br.	Humil	Šavelj	
(23.	dec.	1965).	Priporočamo	jih	Gospodovi	dobroti.

SLOVENSKI FRANČIŠKANI V AMERIKI ŽELE VSEM 
PRIJATELJEM IN ZNANCEM, PREDVSEM PA VSEM 

NAROČNIKOM IN BRALCEM NAŠEGA MESEČNIKA “AVE 
MARIA”, DA BI JIM BOŽJE DETE OB SPOMINU SVOJEGA 

ROJSTVA PRINESLO SVOJ OBILEN BLAGOSLOV!

Veselje in žalost se menjavata kakor dan in noč. Ni ga pod soncem stanovitno srečnega!
bl. Anton Martin Slomšek

Če se zmrzlina grudna ne otaja,
še prosinca hujši mraz nastaja.

Sapa ki na sveti večer piha,
vse prihodnje leto ne odpiha.

Kolikor bliže je božič mlaja,
toliko hujši mraz prihaja.

Polna luna blizu božiča
južno zimo nam da.

DECEMBER – GRUDEN
		1	 P	 Eligij,	šk.;	Natalija,	spok.;	Ananija,	muč.;
		2	 T	 Herta,	dev.;	Janez	Ruysbroek,	red.;
		3	 S	 Frančišek	Ksaverij,	red.;	Sofonija,	prerok;
		4	 Č	 Barbara,	dev.,	muč.;	Janez	Damaščan,	

red.,	c.	uč.;	Ano,	šk.;
		5	 P PRVI	PETEK;	Saba,	op.;
		6	 S	 PRVA	SOBOTA;	Nikolaj	(Miklavž),	šk.;
  7 N 2. ADVENTNA NEDELJA;	Ambrož,	šk.,	c.	

uč.;	Boetij,	apostol	Škotske;
		8	 P MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE;
		9	 T	 Valerija,	muč.;	Peter	Fourier,	red.;	Janez	

Roberts,	muč.;	Abel,	očak.;
	10	S	 Loretska	Mati	božja;	Evlalija,	dev.,	muč.;	
	11	Č	 Damaz	I.,	pap.;	Sabin,	šk.;	Barsaba	muč.;	

Danijel	Stilit,	spok.;
	12	 P Guadalupska	Mati	Božja;	Amalija,	muč.;
	13	S	 Lucija,	dev.,	muč.;	Otilija,	dev.;	Jošt,	pušč.;
 14 N 3. ADVENTNA NEDELJA;	Janez	od	Križa,	

red.,	c.	uč.;	Konrad	iz	Offide,	red.;
	15	 P	 Kristina,	dev.;	Marija	di	Rosa,	red.	ust.;
	16	 T	 Adelhajda,	cesarica;	Albina,	dev.,	muč.;
	17	S	 Lazar	iz	Betanije;	Olimpija,	red.	ust.;	Stur-

mij,	duh.;	Vivina,	dev.;
	18	Č	 Modest	Jeruzalemski,	red.;	Gracijan,	šk.;
	19	 P Urban	V.,	pap.;	Favsta,	spok.;	Tea,	muč.;
	20	S	 Evgen	in	Makarij,	muč.;
 21 N 4. ADVENTNA NEDELJA;	Peter	Kanizij,	

red.,	c.	uč.;	Severin,	šk.;
	22	 P	 Demetrij	(Mitja),	muč.;
	23	 T	 Janez	Kancij	(Kentski),	duh.;
	24	S	 SVETI	VEČER;	Adam	in	Eva;
25	Č GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;
	26	 P Štefan,	prvi	diakon,	prvi	mučenec;	

Bentivoglio	de	Bonis,	red.;
	27	S	 Janez	Evangelist,	ap.;	Fabiola,	spok.;
 28 N SVETA DRUŽINA;	Nedolžni	otroci;	Antonij	

Lerinski,	red.;	Kastor	in	tov.,	muč.;
	29	 P	 Tomaž	Becket,	šk.,	muč.;	David,	kralj;
	30	 T	 Rajner,	šk.;	Egvin,	šk.;	Liberij,	šk.;
	31	S	 Silvester	I.,	pap.;	Katarina	Labouré,	dev.

UREDNIK VAM

p. Bernardin
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Premislimo,	kaj	pravzaprav	pomeni	“advent”.	To	je	latinska	beseda,	ki	jo	lahko	prevedemo	z	izrazoma	
“navzočnost”,	“prihod”.	V	jeziku	starega	sveta	je	to	bil	strokovni	izraz,	ki	je	označeval	prihod	kakega	oblast-
nika,	posebno	prihod	kraljev	ali	cesarjev	v	provinco.	Lahko	pa	je	izražal	tudi	prihod	božanstva,	ki	stopi	iz	
svoje	 skritosti	 in	mogočno	 izkaže	 svojo	 navzočnost	 ali	
katerega	navzočnost	se	je	slovesno	obhajala	v	kultu.
To	besedo	so	prevzeli	kristjani,	da	izpovedo	svoj	poseb-

ni	odnos	do	Jezusa	Kristusa.	On	je	zanje	Kralj,	ki	je	prišel	
v	to	bedno	provinco	Zemljo	in	ji	podarja	praznik	svojega	
obiska.	On	je	tisti,	v	čigar	navzočnost	v	liturgičnem	zboru	
verujejo.	Čisto	splošno	so	hoteli	s	to	besedo	povedati:	Bog	
je	tukaj.	On	se	ni	umaknil	s	sveta.	On	nas	ni	pustil	samih.	
Tudi	če	ga	ne	moremo	videti	in	prijeti	kakor	kako	reč	–	on	
je	vendarle	tukaj	in	prihaja	na	mnogotere	načine	k	nam.
Tako	 spada	 v	 kontekst	 besede	 advent	 tudi	 beseda	

“visitatio”,	 ki	 pravzaprav	 pomeni	 “obisk”.	 –	 Bolezen	 in	
tegoba	sta	lahko	prav	tako	kakor	veliko	veselje	nekaj	ta-
kega,	kakor	čisto	oseben	advent	–	obisk	Boga,	ki	vstopi	v	

moje	življenje	in	se	hoče	obrniti	k	meni.	Tudi	če	nam	
je	 težko,	 naj	 bi	 vendarle	 kdaj	 poskusili,	 da	dneve	
bolezni	 razumemo	 na	 tak	 način:	Gospod	 je	mojo	
aktivnost	za	nekaj	časa	pretrgal,	da	bi	me	umiril.

Gospodov obisk –	Morda	lahko	dobi	bolezen	ali	
nesmiselno	trpljenje	drugačno	podobo,	če	jo	imamo	
za	del	adventa.	Puntamo	se	proti	njej,	ker	bi	imeli	
toliko	važnega	opraviti,	ker	se	zdi	nemiselna.	Toda	
bolezen	 sploh	 ni	 nesmiselna.	 V	 sklopu	 človeškega	
življenja	ima	svoj	veliki	pomen.	Lahko	je	Božji	tre-
nutek	v	našem	življenju,	čas,	ko	smo	zanj	odprti	in	
ko	lahko	spet	najdemo	sami	sebe.
Morda	naj	bi	napravili	kdaj	preizkus,	da	posamezne	

pripetljaje	dneva	razumemo	kot	Božje	namige	nam.	
Morda	naj	bi	kdaj	registrirali	ne	 le	to,	kar	nas	jezi	
in	 je	neprijetno,	temveč	naj	bi	se	potrudili	odkriti,	
kolikokrat	mi	Bog	daje	občutiti	delček	svoje	ljubezni.	
Tako	rekoč	pisati	notranji	dnevnik	dobrega	bi	bila	lepa	
in	osrečujoča	adventna	naloga.
Gospod	 je	 tukaj	–	 ta	krščanska	gotovost	naj	bi	

nam	pomagala,	da	z	drugačnimi	očmi	gledamo	na	
svet	 in	da	se	učimo	 tudi	preizkušnjo	 razumeti	kot	
obisk,	kot	način,	kako	lahko	On	pride	k	nam,	kako	
se	nam	lahko	približa.

P. Vladimir Kos

TRI AZIJSKE POPEVKE,
A BREZ NOT

(v slogu japonske “tánka” pesmi:
5, 7, 5, 7 in 7 vrstičnih zlogov)

I. Jesen požetih
svetlih polj in temnih trt;
jesen ujetih
v mrežo azijskih bogov,
ki jim ljubezen manjka.

II. Misijonarji
so, Gospod; poslal si jih,
jih vzel v število.
Mreže pa so polne rib,
in žito, skoraj gnilo.

III. Ksavér Frančišek!
Zdaj še bolj je Daljni Vzhod
od zvezd oddaljen,
ki o Jezusu pojó:
ubit iz groba vstal je!

Joseph Ratzinger

ČISTO OSEBEN ADVENT
Iz knjige “Licht, das uns leuchtet”

(BENEDIKT XVI.)
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NEDELJSKE MISLI
7. december
2. adventna nedelja
NOVO NEBO IN NOVA ZEMLJA
2 Pt 3,8-14
Drugo	Petrovo	pismo	spet	govori	o	koncu	sveta	v	

podobah,	ki	izvirajo	še	iz	Stare	zaveze.	Pustimo	jih	
ob	strani	in	se	raje	vprašajmo,	kaj	je	s	tem	drugim	
Gospodovim	prihodom:	 obljubljajo	 ga	 in	 napove-
dujejo,	pa	ga	ni	in	ni.	In	ga	tudi	še	ne	bo!	Jezus	je	
obljubil	mir,	pravičnost,	ljubezen,	ampak	vse	to	na	
novi	zemlji.	Ne	smemo	si	delati	utvar,	da	se	bo	vse	
skupaj	obrnilo	kot	stara	suknja,	ki	potem	zgleda	kot	
nova.	Novo	nebo	in	nova	zemlja	bosta	šele	posledica	
dolgega	spreminjevalnega	procesa,	mi	pa	prav	goto-
vo	nismo	zadnji,	ki	v	tem	procesu	živimo	in	delamo.	
Pri	tem	ne	smemo	misliti	samo	na	razvoj	naravnih	
danosti,	pri	katerih	sodeluje	znanost	v	raznih	oblikah	
in	industrija	z	vedno	novimi	in	novimi	pripomočki,	ki	
naj	bi	olajšali	življenje,	pa	ga	velikokrat	zakomplici-
rajo,	da	o	onesnaževanju	okolja,	v	katerem	živimo,	
niti	ne	govorimo.	Pri	spreminjevalnem	procesu	za	
novo	nebo	in	novo	zemljo,	v	katerem	imamo	tudi	
mi	svoje	mesto,	mislimo	predvsem	na	moralno	rast	
in	razvoj	človeštva.	Preveč	enostavno	bi	bilo,	če	bi	
nam	vse	dobro	padlo	v	naročje	kot	zrela	hruška.	
Take	stvari	si	je	treba	zaslužiti:	in	zaslužimo	si	jih	
samo	tako,	da	v	potu	svojega	obraza	delamo	za	rast	
Božjega	kraljestva	med	nami.
14. december
3. adventna nedelja
BOG NAJ NAS OHRANI BREZ GRAJE
1 Tes 5,16-24
Kdor	misli,	da	je	krščansko	veselje,	ki	mu	sledi-

ta	molitev	 in	hvaležnost	Bogu,	drugotne	važnosti	
in	da	 se	 je	 treba	posvetiti	 “važnejšim	 rečem”,	 se	
hudo	moti.	Če	bi	takega	človeka	vprašali,	katere	so	
tiste	“važnejše	reči”,	bi	verjetno	ostal	brez	besed,	
ali	pa	bi	se	izgubil	v	kakem	naštevanju	stvari,	ki	bi	
lahko	sicer	bile	nekaj	kolikor	toliko	pomembnega	za	
življenje	v	tem	času,	nikakor	pa	ni	mogoče	uvideti,	
kaj	naj	bi	nam	koristile	za	tisto,	kar	je	pravzaprav	
naš	cilj	–	pa	če	ga	hočemo	ali	nočemo	–	namreč	
večnost.	Krščansko	veselje,	ki	mu	sledita	molitev	in	
hvaležnost,	izhajata	iz	vere,	ki	je	Božji	dar.	Kdor	se	
daru	ne	veseli,	ga	ali	ne	zna	ceniti,	ali	pa	je	nehva-
ležnež.	To	velja	tudi	za	dar	vere.	Seveda	pa	veselja	
ni	mogoče	ukazati,	kot	je	ukazal	Friderik	II.	svojim	
pruskim	vojakom:	»Morate	me	ljubiti,	barabe!«	Do	
veselja	zaradi	daru	vere	pridemo	le,	če	občasno	pre-
mislimo,	kaj	bi	nam	brez	vere	manjkalo:	če	drugega	
ne,	vsaj	tisto,	na	kar	se	nazadnje	spomnimo,	ko	ne	
vidimo	prav	nobenega	izhoda	več:	da	tam,	kjer	je	po	
našem	mnenju	neprehoden	zid,	Bog	lahko	še	vedno	
pristavi	lestev,	če	že	ne	odpre	vrat.	Molitev	in	proš-
nja	nista	nikoli	proč	vrženo	delo	in	noben	položaj	ni	
tako	brezupen,	da	mu	molitev	ne	bi	našla	izhoda.	In	
tistim,	ki	mislijo,	da	se	je	treba	posvetiti	“važnejšim	
rečem”	velja	načelo	sv.	Benedikta:	Moli	in	delaj!

21. december
4. adventna nedelja
SKRIVNOSTI SO ZDAJ RAZODETE
Rim 16,25-27
Zaključek	 Pisma	Rimljanom	 je:	Slava	Bogu,	 ki	

nas	more	utrditi	v	poslušnosti	veri.	Kako	nas	Bog	
utrjuje?	Vsekakor	ne	s	čudeži,	čeprav	se	zdi,	da	bi	
to	bila	najbolj	prepričljiva	oblika	utrjevanja.	Pa	sploh	
ni	res.	Koliko	je	ljudi,	ki	so	na	svoje	oči	videli	čudeže	
(na	primer	v	Lurdu),	pa	so	kljub	temu	vztrajali	in	
še	vztrajajo	v	svoji	neveri.	Bog	nikogar	ne	sname	s	
križa,	kakor	tudi	Kristusa	ni	snel,	oziroma	mu	dal,	
da	bi	stopil	s	križa,	kakor	so	ga	izzivali	farizeji.	In	
križ	je	lahko	marsikaj:	bolniška	postelja,	neuspeh	pri	
delu,	škripajoč	ali	celo	razdrt	zakon,	težavni	ali	celo	
zgubljeni	otroci,	finančne	težave	in	še	in	še,	zato	je	
nespametno	pričakovati,	da	jih	bo	Bog	kar	odvzel.	
Iz	teh	križev	naredi,	kar	je	naredil	iz	Kristusovega:	
kraj	našega	vstajenja,	sredstvo,	s	katerim	prema-
gamo	svet,	pa	čeprav	nam	je	postopek	večinoma	
nejasen.	To	Božjo	strategijo	je	Pavel	počasi	odkrival	
in	posredoval	v	Pismu	Rimljanom	(pa	tudi	v	drugih	
pismih),	nazadnje	pa	ji	je	zapel	slavo	kot	razodetju	
skrivnosti,	ki	je	bila	od	večnosti	primolčana.	Dolgo	je	
trajalo,	da	so	ljudje	to	skrivnost	izluščili	iz	zgodovine	
odrešenja.	Če	upoštevamo	miselno	okolje,	v	katerem	
je	oznanjal	Kristus	svoj	evangelij,	bomo	videli,	da	
Izraelcev	 niti	 babilonsko	 izgnanstvo	 ni	 spravilo	 k	
pameti.	Tudi	danes	še	vedno	večina	ljudi	hodi	mimo	
tega	Božjega	daru	z	zaprtimi	očmi	in	gluhimi	ušesi	
ter	ga	ne	zna	ali	noče	izkoristiti.
28. december
sveta družina
VERA OČAKOV
Heb 11,8.11-12.17-19
Odlomek	 iz	Pisma	Hebrejcem	(ta	spis	ni	pravo	

pismo,	ampak	spodbudna	pridiga,	ki	je	bila	razpo-
slana	v	razne	krajevne	Cerkve,	dodano	pa	ji	je	tudi	
spremno	pisemce;	kdo	je	avtor,	ne	vemo)	na	praznik	
Svete	Družine	obnavlja	spomin	na	Abrahama	in	nje-
govo	družino,	predvsem	ženo	Saro	in	sina	Izaka,	ter	
vero,	ki	je	spremljala	vse	njihovo	življenje.	Že	odziv	
na	Božji	klic,	ki	je	zahteval	Abrahamovo	preselitev	iz	
krajev,	kjer	je	njegov	rod	živel	stoletja,	v	popolnoma	
neznane	kraje,	je	zahteval	globoko	vero.	Problem,	
da	je	do	pozne	starosti	ostal	brez	potomstva	in	da	
mu	je	bila	dana	obljuba,	da	bo	dobil	sina,	je	prav	
tako	zahteval	trdno	vero	njega	samega	in	njegove	
žene.	Prav	tako	je	izraz	njegove	vere	vztrajanje	pri	
daritvi	Izaka,	ki	jo	je	Bog	zadnji	hip	odklonil.	Prav	
zaradi	 te	 vere	 se	 je	 izpolnila	 tudi	 obljuba,	 da	 bo	
Abrahamovega	potomstva	kot	zvezd	na	nebu.	Enake	
posledice	vere	lahko	zasledujemo	tudi	v	življenjski	
zgodbi	očaka	Izaka.	Ob	prazniku	Svete	Družine	bi	
se	morali	vprašati,	kako	je	z	vero	in	njenimi	izrazi	v	
naših	družinah.	Ali	je	ta	vera	samo	neko	teoretično	
priznavanje	Boga	in	morebiti	še	več	ali	manj	reden	
obisk	nedeljske	maše,	ali	pa	je	to	vera,	ki	določa	vse	
družinsko	življenje,	od	molitve	naprej?	Samo	tako	
bodo	naše	družine	lahko	rodile	sadove,	ki	bodo	imeli	
svojo	veljavo	tudi	v	večnosti.
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BRALI SMO...
VATIKAN — Filadelfijski	 nadškof	 Charles	 Joseph	
Chaput	je	v	pripravi	na	osmo	svetovno	srečanje	ka-
toliških	družin	septembra	2015	v	Filadelfiji	z	geslom	
“Ljubezen	je	naše	poslanstvo	–	družina	je	živa”	po-
vedal,	da	pričakujejo	15.000	udeležencev,	več	kot	
milijon	pa	pri	predvideni	papeževi	maši.
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 18.	 septembra	
pred	praznovanjem	judovskega	novega	 leta	spre-
jel	 40	 članov	Svetovnega	 judovskega	 kongresa	 s	
predsednikom	Ronaldom	Lauderjem.	Pogovarjali	so	
se	tudi	o	položaju	na	Bližnjem	vzhodu	in	vedno	huj-
šem	preganjanju	 kristjanov	na	 tem	območju.	Bili	
so	si	edini,	da	je	potrebno	močneje	ukrepati	zoper	
skrajneže.	Ronald	Lauder	je	o	preganjanju	kristja-
nov	rekel,	da	je	to	eno	najbolj	perečih	vprašanj	se-
danjega	časa.	V	pismu	bralcem	New	York	Timesa	
je	svetovni	 javnosti	očital,	da	molči,	 “medtem	ko	
morijo	kristjane	na	Bližnjem	vzhodu	in	v	Afriki”.
RIM — Nekdanji	 libanonski	finančni	 in	gospodar-
ski	minister	Damianos	Kattar	je	17.	septembra	ob	
koncu	konference	Mednarodne	karitas	 o	Bližnjem	
vzhodu	v	Rimu	dejal,	da	bi	obnova	Sirije,	če	bi	bilo	
takoj	konec	vseh	bojev,	stala	77	milijard	evrov,	tra-
jala	pa	bi	od	15	do	25	let.	Potreba	po	človekoljubni	
pomoči	je	že	tako	velika,	da	je	ni	več	mogoče	izpol-
niti.	V	to	državo	pa	še	naprej	dovažajo	tuje	orožje.
VATIKAN — Prefekt	 Kongregacije	 za	 nauk	 vere	
kardinal	Gerhard	Ludwig	Müller	se	je	srečal	z	gene-
ralnim	predstojnikom	lefebvrovske	bratovščine	Pija	
X.	(FSSPX)	Bernardom	Fellayem.	Strinjala	sta	se,	da	
bodo	“postopoma	in	v	razumnem	časovnem	okviru	
premagovali	težave”	zaradi	“doktrinalnih	in	cerkve-
nopravnih	vprašanj”.	Upajo	v	“popolno	spravo”.
FULDA — Nemški	 škofje	 so	 na	 zasedanju	 svoje	
konference	menili,	 da	 je	 vojaški	 poseg	 zoper	 te-
roristično	milico	Islamske	države	(IS)	neizogiben.	
Omejena	uporaba	nasilja	je	sprejemljiva,	dokler	ne	
bo	druge	boljše	strategije.
OSNABRÜCK — Ta	severnonemška	škofija	je	dala	
beguncem	na	voljo	dva	apartmaja.	Skrb	zanje	bo	
prevzela	Karitas.	Generalni	vikar	Theo	Paul	je	poleg	
tega	v	pismu	220	župnijam	prosil	župnike	in	druge	
cerkvene	predstojnike,	naj	prav	tako	dajo	na	voljo	
primerne	prostore	za	begunce.
DUNAJ — Dunajski	 nadškof	 kardinal	 Christoph	
Schönborn	 in	 predsednik	 Karitas	 Michael	 Landau	
sta	prebivalce	avstrijskega	glavnega	mesta	in	Spod-
nje	Avstrije	povabila	k	darovanju	živil	za	t.	i.	akcijo	
“Le	+	O”	(Živila	in	usmeritev).	Kardinal	je	poudaril,	
da	 je	več	kot	milijon	prebivalcev	Avstrije	v	stiski,	
veliko	celo	v	hudi	stiski,	zbrana	živila	pa	bodo	ude-
janjena	ljubezen	do	bližnjega	—	“živi	evangelij”.
RIM — Predsednik	Italijanske	škofovske	konferen-
ce	kardinal	Angelo	Bagnasco	je	Evropski	zvezi	na	
zasedanju	njenega	stalnega	sveta	očital,	da	je	od-
povedala	glede	politike	do	beguncev.	Kljub	pogum-
nim	 ukrepom	 pomoči	 je	 letos	 v	 Sredozemskem	
morju	utonilo	1.800	beguncev.	Ob	tem	se	moramo	
vprašati:	»Kje	je	Evropa?«

BUDIMPEŠTA — Madžarski	primas	Peter	Erdö	 je	
je	ob	kritičnih	glasovih	 iz	vrst	kristjanov	v	Evropi	
povedal,	da	so	v	Bruslju	premalo	odločno	odgovorili	
na	preganjanje	kristjanov	na	ozemlju	IS	 in	 izrazil	
zaskrbljenost	zaradi	premalo	učinkovitega	dialoga	v	
Evropski	zvezi.	Dejal	je,	da	“vera	v	Evropski	zvezi	ni	
v	modi”.	Opozoril	je	na	17.	člen	v	lizbonski	pogodbi	
EZ	(leta	2009),	s	katerim	so	se	bruseljske	ustanove	
zavezale	k	“odprtemu,	preglednemu	in	rednemu	di-
alogu”	s	Cerkvami	in	verskimi	skupnostmi.
VATIKAN — Vzporedno	 z	 reformo	 rimske	 kurije	
naj	bi	v	Vatikanu	izvedli	tudi	reformo	na	področju	
sredstev	 družbenega	 obveščanja.	 Komisija	 pod	
predsedstvom	nekdanjega	predsednika	nadzorne-
ga	sveta	BBC	Christopherja	Pattena	se	je	že	sesta-
la,	enajst	članov	pa	zadolžila,	naj	premislijo,	kako	
bi	 posodobili	 in	 bolje	 izkoristili	 vatikanska	 občila.	
Pred	loge	morajo	pripraviti	v	enem	letu.
MADRID — V	bolnišnici	Carlosa	III.	je	zaradi	okuž-
be	z	virusom	ebole,	potem	ko	je	kot	tretja	oseba	
vzel	poskusno	zdravilo	proti	tej	bolezni,	umrl	75-let-
ni	 španski	 misijonar	 Miguel	 Pajares,	 član	 bolniš-
ničnega	reda	sv.	Janeza	od	Boga.	Okužil	se	je,	ko	
je	pomagal	obolelim	v	Liberiji.	Pred	njim	je	zaradi	
okužbe	z	virusom	ebole	umrla	tudi	kongovska	re-
dovnica	s.	Pascaline	Chantal,	članica	kongregacije	
Brezmadežnega	spočetja.	Bolezen	je	v	državah,	v	
katerih	razsaja,	zahtevala	že	več	tisoč	življenj.
DUNAJ — Prebivalci	Avstrije	so	na	priporočilo	av-
strijskih	škofov,	nedavno	zbranih	na	poletnem	za-
sedanju	v	Marijinem	Celju,	na	telovo	posebej	molili	
za	preganjane	kristjane	in	žrtve	nasilja	pripadnikov	
ISIS	v	Iraku.	Dan	pred	praznikom	pa	so	na	pova-
bilo	kaldejskega	patriarha	Louisa	Raphaela	I.	Saka	
namenili	“molitvi	in	postu”	za	ogrožene	prebivalce	
te	države.	Opozorili	so,	da	bo	v	Iraku	mogoče	za-
gotoviti	mir	le,	če	bo	mednarodna	skupnost	vztra-
jala	 pri	 zagotavljanju	 človekovih	 pravic	 skupaj	 s	
pravico	do	verske	svobode	za	vse	prebivalce	Iraka.	
Spomnili	so	se	tudi	srednjeevropskega	katoliškega	
shoda	(tudi	Slovencev)	maja	2004	v	Maria	Zell.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	pri	srečanju	s	člani	
Vrhovnega	sveta	italijanskih	sodnikov	(Magistratu-
re)	 dejal,	 da	 od	 sodnika	 ne	 pričakujemo	 le	 stro-
ge	nadstrankarskosti	in	objektivnosti,	marveč	tudi	
osebno	 notranjo	 uravnovešenost.	 To	 je	 odpoved	
osebnim	nazorom,	ideološkim	prepričanjem	in	ka-
rakterni	 impulzivnosti.	 Sodniki	morajo	 vedno	bolj	
biti	“vzorniki	moralne	integritete”.
MADRID — Po	kronanju	prestolonaslednika	Filipa	
za	novega	španskega	kralja	na	telovo	v	stolnici	Al-
mudena	v	Madridu	ni	bilo	slovesne	maše,	kralj	pa	
je	po	očetu	 Juanu	Carlosu	vseeno	obdržal	naslov	
“katoliško	visočanstvo”,	ki	ga	je	španskim	kraljem	
pred	stoletji	podelil	papež.	Pri	skromni	slovesnosti	
v	plenarni	dvorani	parlamenta	tudi	ni,	kot	njegov	
oče,	prisegel	zvestobe	“Bogu	 in	svetemu	evange-
liju”,	 marveč	 le	 španski	 ustavi.	 To	 je	 po	mnenju	
publicista	Joseja	Apezarene	naredil,	ker	 je	Špani-
ja	uradno	nekonfesionalna	država,	čeprav	je	sicer	
“globoko	veren	in	praktičen	katoličan	ter	se	zaveda	
katoliške	zgodovine	in	izročila	španske	monarhije”.
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ROTTENBURG — Nemški	 kardinal	 Walter	 Kasper,	
nekdanji	predsednik	Papeškega	sveta	za	edinost	kri-
stjanov,	je	v	govoru	pri	maši	v	stolnici,	s	katero	je	
obhajal	srebrni	jubilej	škofovskega	posvečenja,	pa-
peža	Frančiška	označil	za	“resnični	dar	neba	za	Cer-
kev	v	tem	času”,	saj	ji	prinaša	zaupanje	in	zagon.
WASHINGTON — Pododbor	za	Cerkev	v	Latinski	
Ameriki	pri	Ameriški	škofovski	konferenci	je	odobril	
denarno	pomoč	v	vrednosti	1,7	milijona	dolarjev	za	
112	projektov	v	Latinski	Ameriki.	Njegov	predsed-
nik	mons.	Eusebio	Elizondo	(pomožni	škof	v	Seat-
tlu)	je	izrazil	upanje,	da	bo	to	okrepilo	in	opogumilo	
ljudi,	da	bodo	rasli	v	veri	in	jo	posredovali	drugim.
BEOGRAD — Sveti	 sedež	 in	Republika	Srbija	sta	
27.	junija	v	Beogradu	podpisala	okvirni	sporazum	o	
sodelovanju	na	področju	visokošolskega	izobraže-
vanja.	V	imenu	Svetega	sedeža	je	to	naredil	tajnik	
za	 odnose	 z	 državami	 nadškof	 Dominique	 Mam-
berti,	v	 imenu	Republike	Srbije	pa	podpredsednik	
srbske	 vlade	 in	minister	 za	 zunanje	 zadeve	 Ivica	
Dačić.	Tako	bo	katoliška	Cerkvi	v	Srbiji	smela	usta-
navljati	 izobraževalne	 ustanove	 za	 svoje	 potrebe	
ter	podeljevati	akademske	naslove.
KRAKOV — Katoliška	Cerkev	na	Poljskem	se	 je	 s	
spokornim	 bogoslužjem	 in	 javnim	 obžalovanjem	
opravičila	 žrtvam	 spolnih	 zlorab,	 ki	 so	 jih	 zagrešili	
duhovniki.	»Osramočeni	in	skesani	prosimo	za	odpu-
ščanje	Boga	in	ljudi,	ki	so	jih	ranili	duhovniki,«	je	v	
cerkvi	Srca	Jezusovega	v	Krakovu	izjavil	škof	iz	Ploc-
ka	Piotr	Libera.	V	 imenu	poljskih	škofov	je	priznal,	
da	so	ti	“pogosto,	namesto	da	bi	na	prvo	mesto	po-
stavljali	blaginjo	otrok”,	zanikali	primere	zlorabe	ter	
jih	zamolčevali.	Spokornega	bogoslužja	se	je	udeležil	
tudi	poljski	primas	nadškof	Wojciech	Polak.
CELOVEC — Tiskovni	urad	krške	škofije	je	predstavil	
brošuro	z	naslovom	Jakobove cerkve na Koroškem, 
v Sloveniji in Furlaniji.	Brošura	obsega	72	strani,	v	
besedi	in	fotografiji	ter	s	preglednim	zemljevidom	pa	
predstavlja	27	cerkva,	posvečenih	apostolu	Jakobu.	
Pri	predstavitvi	je	krški	škof	dr.	Alois	Schwarz	pouda-
ril,	da	»romanje	ne	pozna	deželnih	in	državnih	meja,	
marveč	povezuje	narode	in	presega	meje«.
FREETOWN — Nemški	salezijanec	v	don	Boskovem	
centru	za	otroke	v	Freetownu	Lothar	Wagner	je	izja-
vil,	da	je	bila	prepoved	izhoda	v	kampanji	za	usta-
vitev	širjenja	epidemije	ebole	sicer	uspeš	na,	vendar	
tri	mesece	prepozna.	Nadaljnje	širjenje	smrtonosne	
bolezni	lahko	prepreči	le	“množična	akcija	pomoči,	
kakršne	doslej	še	ni	bilo”.	Nujno	je	potrebnih	5.000	
postelj	za	okužene,	laboratoriji	za	testiranje	in	stro-
kovno	osebje,	kajti	vsako	zavlačevanje	lahko	le	še	
poslabša	že	tako	zelo	zaskrbljujoče	stanje.
AUGSBURG — Strokovnjak	za	javna	občila	Konrad	
Höss	je	pred	frankfurtskim	knjižnim	sejmom,	ki	se	
je	začel	7.	oktobra,	za	KNA	povedal,	da	Nemci	ne	
segajo	toliko	po	knjigah	o	papežu	Frančišku,	kot	so	
po	knjigah	o	papežu	Benediktu	XVI.	Papež	Franči-
šek	sicer	izžareva	karizmatično	moč	in	zbuja	pre-
cejšnje	zanimanje	bralcev,	vendar	ne	tolikšno	kot	
njihov	rojak	kardinal	Joseph	Ratzinger,	ko	je	postal	
papež.	 Tedaj	 je	 bilo	 zanimanje	 zanj,	 za	 njegove	
knjige	in	knjige	o	njem	“zelo	veliko”.

NEW YORK — Vatikanski	 državni	 tajnik	 kardi-
nal	Pietro	Parolin	je	na	69.	generalnem	zasedanju	
Združenih	narodov	(ZN)	v	New	Yorku	mednarodni	
skupnosti	 očital	 neenotnost	 in	 nedejavnost.	 Izra-
zil	je	razočaranje,	ker	so	njene	dosedanje	nastope	
zaznamovale	nasprotujoče	si	izjave	in	molk.	Name-
sto	 “navzkrižnega	ognja	 vetov”	 bi	 se	morali	 sku-
paj	 zavzeti	 za	 splošno	 blaginjo	 ljudi.	 Enako	 velja	
za	konflikte	v	Siriji	in	na	Bližnjem	vzhodu.	Kardinal	
Parolin	je	pozval	k	učinkoviti	zaščiti	etničnih	in	ver-
skih	manjšin	pred	terorističnim	nasiljem.	Pri	nepo-
srednem	napadu	 je	 pri	 samoobrambi	 “dovoljena”	
tudi	uporaba	vojaških	sredstev.
HONG KONG — Kardinal	 Zen	 Ze-kiun,	 nekdanji	
hongkonški	 škof,	 je	 v	 pogovoru	 za	 Corriere	 della	
Sera	izjavil,	naj	demonstranti	“zapustijo	ulice	in	od-
idejo	domov”,	kajti	dali	so	“dovolj	jasno	in	močno	
sporočilo”.	Počakajo	naj,	kaj	bodo	ukrenile	kitajske	
oblasti	v	Bejingu.	Če	tega	ne	bodo	naredili,	tvegajo	
nove	spopade	s	policijo	in	provokacije.
KÖLN — Katoliška	Cerkev	v	Nemčiji	pri	ugotavlja-
nju	poškodb	na	zvonikih	stolnic	vedno	bolj	uporab-
lja	od	daleč	vodena	zračna	telesa,	tako	imenovane	
“multikopterje”,	opremljene	s	posebnimi	kamerami.	
Te	natančno	pokažejo,	v	kakšnem	stanju	so	cerkve	
in	zvoniki	ter	sakralni	predmeti	na	veliki	višini;	na	
podlagi	posnetkov	potem	pripravijo	načrte	za	ob-
novitvena	dela.	To	so	že	naredili	pri	kölnski	stolnici	
in	pri	baziliki	sv.	Martina	v	Landshutu.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	v	pogovoru	s	pred-
sednikom	 vlade	 nemške	 zvezne	 dežele	 Spodnja	
Saška	Stephanom	Weilom,	 ki	 ga	 je	 sprejel	 v	 za-
sebno	avdienco,	pohvalil	Nemčijo,	da	zelo	uspešno	
vključuje	tujce	v	nemško	družbo.	Upa,	da	bo	tako	
delala	tudi	za	naprej.
NIKOZIJA — Veliki	mufti	Turške	republike	Sever-
ni	Ciper	Talip	Atalay	je	v	spremstvu	pravoslavnega	
nadškofa	Krizostoma	II.	Dimitriouja	obiskal	mošejo,	
muslimansko	pokopališče	in	samostan	dervišev	na	
grškem	delu	otoka.	Nadškof	Krizostom	 je	pozdra-
vil	muslimane	iz	turškega	dela	otoka,	ki	so	obiskali	
svojo	staro	domovino.	“Potovanje	sprave,	sožitja	in	
molitve”	naj	bi	prispevalo	k	vnovični	“verski	združi-
tvi”	več	kot	40	let	razdeljenih	prebivalcev	Cipra.
STARA BOLESLAV — Praški	nadškof	kardinal	Do-
minik	Duka	je	28.	septembra	pri	romanju	v	to	če-
ško	romarsko	svetišče	na	god	narodnega	zavetnika	
sv.	Venčeslava	(Vaclava)	spomnil	na	Marijin	relief,	
ki	naj	bi	ga	knez	Venčeslav	(umoril	ga	je	brat	Bole-
slav)	nosil	na	prsih;	predpodobo	posredovanja	kr-
ščanstva	na	Češkem	iz	roda	v	rod.	Na	romanju	je	
brat	Vojtek	iz	Taizeja	povabil	na	evropsko	taizejsko	
srečanje	mladih	od	29.	decembra	2014	do	2.	janu-
arja	2015	v	Pragi.
PRAGA — Češki	 minister	 za	 kulturo	 in	 nekdanji	
tiskovni	 predstavnik	 Češke	 škofovske	 konference	
Daniel	Herman	je	na	češki	televiziji	napovedal,	da	
bo	 država	 vrnila	 olomuški	 nadškofiji	 kromeřiški	
grad,	ki	so	si	ga	leta	1948	prisvojile	komunistične	
oblasti.	 Nadškof	 Jan	 Graubner	 zagotavlja,	 da	 to	
dejanje	 ne	 bo	 prizadelo	 odličnega	 sodelovanja	
Cerkve	z	narodnim	spomeniškim	varstvom.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
novi sodelavci. dve novi smrtni žrtvi

nadaljevanje

Jeran	se	je	bil	v	Kairu	prehladil,	ker	je	nekaj	noči	
spal	zunaj	na	krovu	ladje.	Že	tam	se	je	slabo	počutil.	
V	Asuanu	ga	je	napadla	huda	griža.	Grški	trgovec	
Kajal	ga	je	sprejel	v	svojo	hišo.	Kljub	skrbni	negi	
mu	je	pa	bilo	vsak	dan	slabše;	30.	oktobra	ga	je	Lap	
previdel	za	smrt.	Silno	rad	bi	nadaljeval	potovanje,	
pa	so	vsi	uvideli,	da	ne	bo	vzdržal,	zlasti,	ker	bo	
treba	potovati	skozi	puščavo.	Knoblehar	mu	je	najel	
ladjico,	da	se	pelje	nazaj	v	Kairo	k	frančiškanom;	če	
mu	bo	bolje,	naj	pride	za	njimi.	Na	vernih	duš	dan	so	
se	poslovili	od	njega.	Slovo	je	bilo	vsem	težko,	ker	
so	ga	vsi	spoštovali	in	ljubili.	Ko	je	pozneje	zapisal	
svoje	spomine	na	to	potovanje,	je	pristavil:	»Ko	sem	
šel	[v	Asuanu]	na	ladjico,	sta	me	gospoda	Gostner	
in	Kohl	peljala	za	roke,	g.	provikar	je	pa	zraven	šel.	
Vsi	trije	so	bili	trdni,	zdravi,	mladi.«	Knoblehar	mu	
je	dal	za	spremljevalca	do	Kaira	Kobilico	in	enega	
zamorskega	 kuharja.	 Pa	
tudi	v	Kairu	se	mu	zdravje	
ni	hotelo	popraviti.	Moral	
se	je	vrniti	v	Aleksandrijo;	
od	 tam	 ga	 je	 avstrijski	
Lloyd	brezplačno	prepeljal	
v	Trst.	Zgodnja	Danica	je	
prinesla	 15.	 decembra	
kratko	novico:	»Huda	bo-
lezen	 je	 prisilila	 g.	 Luko	
Jerana,	 da	 se	 je	 vrnil	 v	
domovino,	 okrepčat	 si	
sla	bo	zdravje.«	Sam	je	pa	
istega	 dne	 pisal	 iz	 Trsta	
uredniku	Zamejcu	(ZD	22.	
12):	»Človek	obrača,	Bog	
pa	obrne.	Bodi	češčeno	ime	Gospoda,	ki	vse	prav	
dela.	Zdaj	 še	ne	morem	dosti	pisati;	 samo	 toliko	
povem,	da	že	poltretji	mesec	neprenehoma	trpim	
za	hudo	jutrovsko	grižo.«	V	nedeljo	pred	božičem	
se	je	še	ves	bolan	pripeljal	v	Ljubljano.	Njegov	bivši	
župnik	pri	sv.	Petru	v	Ljubljani,	Matevž	Svetličič,	ga	
je	vzel	k	sebi.	En	teden	je	bil	zelo	slab;	bali	so	se,	
da	bo	umrl.	Potem	je	pa	polagoma	okreval.	Zgodnja	
Danica	je	1.	junija	l.	1854	sporočila,	da	je	nastavljen	
za	kaplana	v	ljubljanskem	Trnovem.	Spet	ji	je	postal	
poleg	Zamejca	urednik.
Na	vseh	svetnikov	dan,	1.	novembra	1853,	ko	so	

se	naši	misijonski	popotniki	trudili	s	prekladanjem	
tovora	z	 ladij	na	kamele	 in	ko	so	zaskrbljeni	stali	
okrog	 Jeranove	 bolniške	 postelje,	 je	 bil	 v	 Cincin-
natiju	 v	 Združenih	 državah	Amerike	 posvečen	 za	
škofa	Friderik	Baraga,	ki	je	bil	spomladi	l.	1837	v	
novomeški	kapiteljski	cerkvi	s	svojo	pridigo	položil	
v	Knobleharjevo	dušo	prvo	kal	misijonskega	pokli-
ca,	Knoblehar	jo	je	pa	potem	presadil	v	plemenite,	
požrtvovalne	duše	svojih	sodelavcev,	tudi	teh,	ki	so	

se	zdaj	z	njim	trudili	pri	brzici.
3.	novembra	1853	je	bil	zgoraj	nad	šelalsko	br-

zico	ves	tovor	spet	naložen	na	tri	jadrnice.	Potem	
so	odpluli.	Neka	ladja	je	zadela	v	njihovo,	a	ni	bilo	
škode.	Kmalu	potem	je	vrtinec	deročega	veletoka	
zagrabil	eno	od	njihovih	ladij	in	jo	zaobrnil.	Ladjarji	
so	jo	pa	z	vrvmi	brž	potegnili	v	pravo	smer.	Skoraj	
takoj	nato	se	je	na	istem	mestu	potopila	turška	ladja.
7.	novembra	so	bili	v	mestecu	Korosko.	Izkrcali	so	

se,	da	na	velblodih	potujejo	skozi	Nubijsko	puščavo.	
Potrebovali	so	mnogo	velblodov,	ker	kaj	vse	so	imeli	
v	zabojih	s	seboj!	Arabski	nosači,	tam	najeti,	so	vse	
to	nosili	in	vlačili	sem	in	tja,	kričali,	šteli	in	tehtali.	
Tovornina	se	je	plačevala	po	teži,	ne	po	številu	ka-
mel.	Iz	Koroska	je	pa	pravkar	odšlo	dvesto	kamel	
v	puščavo;	zdaj	ni	bilo	nobenih	več	na	razpolago	
in	je	bilo	treba	potrpežljivo	čakati.	Pod	palmami	so	

razpeli	 šotore,	 ki	 so	 jih	
vozili	s	seboj.	Podnevi	je	
toplomer	v	senci	kazal	40	
stopinj	Celzija	(104°	F).
Za	njimi	sta	se	po	Nilu	

pripeljala	 dva	 duhovnika	
iz	 gornje	 Italije,	 da	 gre-
sta	z	njimi	v	Afriko.	Eden	
izmed	 njiju	 je	 bil	 Janez	
Beltrame,	tesarjev	sin,	ki	
je	pozneje	v	misijonu	tudi	
sam	rad	prijel	za	sekiro,	
žago,	dleto	in	oblič.	Drugi	
je	 bil	 Antona	 Lastenaro.	
Oba	sta	bila	iz	veronskega	
zavoda	Nikolaja	Mazze,	od	

koder	je	bil	tudi	pokojni	Angel	Vinco.	Zavod	je	hotel	
v	Sudanu	ustanoviti	lasten	misijon.	Ponudil	je	Kno-
bleharju	nekaj	svojih	duhovnikov,	da	bi	se	pri	njem	
izvežbali.	Knoblehar	je	ponudbo	sprejel;	želel	je	pa,	
da	pridejo	v	Kartum	šele	naslednje	leto,	ko	bo	del	
novih	stavb	že	dozidan.	Ta	dva	duhovnika	sta	pa	že	
zdaj	prišla.	Po	Nilu	sta	se	pripeljala	s	parnikom,	ki	
je	vozil	mnogo	hitreje	kot	jadrnice.	Oba	sta	že	znala	
francosko,	angleško	in	arabsko.
Šele	 2.	 decembra	 so	 po	 skoraj	 enomesečnem	

čakanju	odpotovali	 iz	Koroska.	Dobili	 so	pa	samo	
50	kamel,	 zato	 so	 vzeli	 s	 seboj	 le	 najpotrebnejši	
tovor.	 Pozneje	 je	moralo	150	kamel	 štirikrat	pre-
potovati	 Nubijsko	 puščavo,	 da	 so	 prenesle	 ostalo	
blago.	Zdaj	je	spredaj	jahal	vodnik	(habir),	za	njim	
Knoblehar.	Sledila	sta	učitelja	Danninger	in	Hansal,	
ki	sta	s	 trobento	dajala	znamenja.	Nato	so	 jahali	
duhovniki,	za	njimi	pa	drugi.	Kamele	so	nosile	tudi	
po	dva	mehova	z	vodo	in	dve	vreči	dure,	nekatere	
tudi	jezdečeve	potrebščine,	posteljo,	vrč	za	vodo,	
puško	itd.

Nubijska puščava od Koroska do Abu Hameda
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S	kvatrami	ljudje	danes	ne	vedo	več	kaj	početi.	
Marsikomu	je	ime	sicer	še	znano,	pomeni	mu	nekaj,	
kar	se	redko	dogaja	–	“vsake	kvatre	enkrat”.	To	je	pa	
tudi	vse.	Iz	laičnih	koledarjev	so	kvatre	že	zdavnaj	
izginile,	v	katoliških	koledarjih	so	bile	še	zaznamo-
vane	do	liturgične	reforme	II.	vatikanskega	koncila,	
pa	jih	nihče	posebno	ni	opazil.	Štirikrat	na	leto	so	se	
pojavile	kot	štirje	kvatrni tedni,	ko	je	bil	zapovedan	
post	v	sredo,	petek	in	soboto.	Prvi	kvatrni	teden	je	bil	
po	pepelnici,	drugi	teden	je	bil	po	binkoštih,	tretjega	
smo	obhajali	septembra	po	spominu	Povišanja	sv.	
Križa	(14.	septembra),	četrti	kvatrni	teden	leta	pa	
je	bil	tretji	teden	v	adventu.

Pri	liturgičnem	pouku	v	noviciatu	smo	se	naučili	
okrajšave,	da	bi	si	zapomnili,	kdaj	so	kvatre:	“Post	
cineres,	lucem,	crucem	et	Luciam”	kar	je:	po	pepelu	
(pepelnica),	po	luči	(binkošti	=	luč	Sv.	Duha),	po	križu	
(Povišanje	sv.	Križa)	in	po	Luciji	(13.	decembra).

Po	svojem	bistvu	in	namenu	so	bile	kvatre	posebni	
postni	dnevi.	Kvatrni	te-
den	pa	je	v	rimski	Cerkvi	
od	nekdaj	 bil	 tudi	 čas,	
ko	naj	se	Bogu	zahva-
ljujemo	 za	 dobrote,	 ki	
jih	 naklanja	 našemu	
te	lesnemu	življenju,	in	
ko	naj	si	v	ta	namen	od	
sadov	 zemlje,	 ki	 smo	
jih	pridelali,	tudi	nekaj	
pritrgamo.
Po	mnenju	 papeža	

Leona	 Vélikega	 (440-
461)	sega	kvatrni	post	
v	apostolske	čase.	Zlasti	
adventne	kvatre	sprav-
lja	v	neposredno	zvezo	
s	poljedelstvom	in	polj-
skimi	 pridelki.	 To	 nam	
kaže	pot,	da	odkrijemo	
pravi	izvir	kvater.
Dognano	 je,	 da	 so	

krščanske	kvatre	samo	
prekrile	prvotna	pogan-
ska	obredja,	namenjena	božanstvom	poljedelstva	
(Sterculus,	 Epona,	Mutunus	 in	 drugi).	 Saj	 so	 bili	
Rimljani	od	nekdaj	predvsem	poljedelski	narod	in	se	
je	njihovo	bogoslužje	obračalo	v	glavnem	k	poljedel-
skim	božanstvom.	Tako	poznamo	iz	rimske	zgodo-
vine	obredja	po	jesenski	setvi	(feriae	sementivae).	
Da	 so	 se	 pri	 teh	 slavjih,	 združenih	 s	 pojedinami,	
spominjali	tudi	rajnih	prednikov,	potrjujejo	nekatere	
šege	ob	krščanskih	kvatrah.
Bogoslužje	poganskih	Rimljanov	je	poznalo	po-

temtakem	le	tri	take	svete	čase,	“feriae”.	To	pa	se	
povsem	ujema	z	najstarejšimi	poročili	o	postu,	ki	
da	ga	je	papež	Kalist	I.	(217-222)	odredil	ob	treh	
sobotah	v	letu.	Četrti	post	se	je	moral	pridružiti	v	

4.	stoletju.	Lahko	da	je	na	to	vplival	tudi	podobni	
post,	ki	so	ga	obhajali	Judje	štirikrat	v	letu,	v	vseh	
štirih	 letnih	 časih,	 in	 nam	o	 njem	poroča	 prerok	
Zaharija	(8,19).	Štiri	kvatre	omenja	že	Leon	Véliki,	
a	kot	postne	dneve	določa	leoninski	zakramentarij	
sredo,	petek	in	soboto.
Kvatre	so	bile	torej	posti	letnih	časov	in	sprva	ča-

sovno	niso	bile	ustaljene.	Govorilo	se	je	pač	o	postih	
marca,	junija,	septembra	in	decembra	meseca	(ieiu-
nium	primi,	quarti,	septimi	et	decimi	mensis).	Vzrok	
za	to	so	bili	nestalni	roki	poljedelskih	praznikov,	ki	so	
jih	po	letnem	vremenu	in	po	posameznih	podnebnih	
pasovih	določali	sproti.	Do	zadnje	liturgične	obnove	
veljavne	kvatrne	čase	je	določil	menda	šele	papež	
Gregor	VII.	(1073-1085).
Kvatre	so	torej	 izrazito	rimska	uredba,	zato	jih	

pravoslavni	Vzhod	ne	pozna.	Uveljavile	so	se	najprej	
in	najlaže	v	Italiji.	Karolingi	so	jih	zanesli	v	Francijo	in	
Nemčijo,	v	Španiji	so	ostale	neznane	do	11.	stoletja.	

V	Milanu	 jih	 je	 uvedel	
šele	sv.	Karel	Boromej-
ski	(1538-1584).
V	poznejši	dobi	se	je	

prvotni	 namen	 kvater,	
zahvala	za	prejete	daro-
ve	in	priporočila	bodoče	
letine,	povsem	umaknil	
zgolj	spokornim	vajam:	
molitvam	in	zlasti	postu.	
Zato	 je	 na	 Slovensem	
nastal	rek:	“Suh	kot	kva-
trni	 pe	tek”.	Značilna	 je	
vera,	 znana	na	Štajer-
skem	 in	 na	Koroškem,	
da	človeku,	ki	se	o	kvatr-
nih	 postih	 ne	 postí,	 v	
grobu	lasje	ne	sprhnijo,	
ampak	ostanejo	na	 lo-
banji	nedotaknjeni.	Tudi	
v	Že	leznikih	so	bili	kva-
trni	dnevi	»strogi	dnevi,	
posebno	kvatrna	sobota	
zvečer,	ko	je	moralo	biti	

vse	doma,	zato	ni	bilo	čutiti	nobenega	nočnega	ne-
mira,	nobenega	fantovanja	in	petja«	(France	Koblar).	
–	V	Rožu	so	se	pri	nekaterih	hišah	na	kvatrne	petke	
“pri	mleku	postili”:	domači	ves	dan	niso	pokusili	nič	
mleka,	ampak	so	vse	mleko	dali	vbogajme,	da	bi	
siromaki	molili	za	rajne;	v	kvatrnem	tednu	je	namreč	
treba	najbolj	moliti	za	rajne.	Pri	hišah,	ki	se	tega	
držijo,	je	potem	vse	leto	dovolj	mleka.
Danes	si	niti	ne	moremo	več	predstavljati,	kaj	so	

kvatre	pomenile	našim	prednikom.	Brez	dvoma	so	
bile	štiri	močne	zareze	v	krogotoku	leta.
Tako	močne	so	bile,	da	so	si	jih	izbrali,	postavim,	

za	rok	v	ljudskem	pravu.	“Kvatrne zbore”,	se	pravi,	
zbore	županov	“po	stari	šegi	in	navadi”	so	prirejali	

Niko Kuret

KVATRE



DECEMBER  2014360

vsako	kvatrno	sredo;	imeli	so	jih	zlasti	v	mestih,	ka-
kor	nam	je	izpričano	za	Kostanjevico	na	Dolenjskem.
Toda	še	vse	večji	pomen	so	morale	imeti	kvatre	

v	nabožnem življenju.	Verniki	se,	kakor	upravičeno	
domnevamo,	niso	samo	postili;	postnih	dni	je	bilo	v	
cerkvenem	letu	zlasti	v	prejšnjih	časih	dovolj.	Kvatre	
so	bile	nekaj	več.	Kvatre	je	bilo	treba	posvečevati 
kakor	sopraznike;	to	je	še	posebej	veljalo	za	kvatr-
no	 soboto.	 V	 velenjski	 okolici	 na	 kvatrno	 soboto	
niso	šli	brez	velike	sile	nikamor	od	doma.	Na	Trebiji	
v	Poljanski	dolini	niti	 čevljev	niso	očedili;	 kdor	bi	
o	kvatrih	obul	očejene	in	namazane	čevlje,	bi	mu	
smrdele	noge.
Med	ženskimi	opravili	velja	prepoved	žehtanja,	

posebno	pa	preje	–	toda	o	njej	pozneje.	V	Prekmurju	
(Bogojina,	 Filovci)	 o	 kvatrah	 nikar	 kuhati	 (“pari-
ti”)	perilo,	sicer	bi	bila	živina	“plantava”	(šepava).	
Okoli	Ormoža	ženske	na	kvatrni	torek	niso	žehtale	
perila	in	ne	pekle	kruha.	Posebno	nevaren	je	bil	v	
Savinjski	 dolini	 kvatrni	
petek;	 žensko,	 ki	 bi	 ta	
dan	prala,	bi	bila	zadela	
strela.	Zanimivo	je,	da	je	
znana	prav	ista	vera	tudi	
v	Trenti:	na	kvatrni	petek	
ne	smeš	prati,	ker	bi	sicer	
lahko	treščilo	va	te.
Čudno	pa	je,	da	je	po-

svečevanje	veljalo	pred-
vsem	za	prejo.	Presti	ob	
kvatrnih	 večerih	 ni	 bilo	
dovoljeno.	 Te	 prepovedi	
zatrdno	ni	izdala	Cerkev.	
Ta	 prepoved	 je	 veljala	
po	 nekem	 izročilu,	 ki	 ni	
bilo	 krščansko,	 a	 se	 je	
vztrajno	obdržalo	tudi	po	
pokristjanjenju.	 Prese-
neča	 nas	 vrhu	 tega,	 da	
je	prepoved	preje	ob	kvatrnih	večerih	veljala	samo	
na	našem	ozemlju.	Ohranjen	je	pregovor:	“Vse	leto	
prêdi,	kvatrni	petek	doma	sêdi”.
Koroške	pripovedke	poznajo	prikazen,	ki	se	kot	

Kvatrna	baba	ali	Kvatrnica	pokaže	na	kvatrni	petek,	
kadar	ženske	predejo,	čeprav	vedo,	da	tega	na	sme-
jo.	Posebno	za	zimski	kvatrni	petek	velja	zelo	stroga	
prepoved.	V	Bistrici,	nedaleč	od	Št.	Jakoba	v	Rožu,	
je	hotela	kmetica	na	kvatrni	petek	pozimi	popariti	
nekaj	štren	in	jih	oprati.	V	hišo	je	stopila	ženska	in	
se	ji	ponudila	v	pomoč.	Delo	je	šlo	hitro	od	rok.	Nato	
je	zahtevala	žehtar,	da	bi	štrene	še	enkrat	poparila.	
Kmetica	ga	ni	imela,	zato	je	pohitela	k	sosedi.	Ko	
ji	pove,	kaj	dela,	jo	soseda	pridrži	pri	sebi:	»Kaj	ne	
veš,	da	je	nocoj	kvatrni	petek	pred	božičem?«	Ko	
je	šlo	na	polnoč,	je	pri	sosedovih	potrkalo	na	okno.	
Kvatrnica	se	je	oglasila	pod	oknom,	rekoč:	»Boga	
zahvali,	da	se	nisi	vrnila	domov	...	Ko	bi	bila	prišla,	
bi	bila	poparila	povesmo,	pa	še	tebe	povrhu!«
Na	Gorenjskem	je	veljalo,	da	na	kvatrni	četrtek	

zvečer	 ne	 puščaj	 vrvice	 na	 kolovratu,	 sicer	 pride	
ponoči	“Torka”	prest.	Okoli	Homca	so	predice	praz-
novale	na	kvatrni	četrtek.	Ko	bi	zvečer	predle,	bi	vso	

noč	predla	Torka.	Maščevanje	Torke	nad	predicami,	
ki	niso	spoštovale	zimskih	in	spomladanskih	kvatrnih	
večerov,	je	zadosti	zgovorno	maščevanje,	ki	nam	o	
njem	govori	vrsta	značilnih	pripovedk.	Sveti	dnevi	
ob	začetku	 letnih	časov	so	pač	privzeli	krščansko	
obleko,	 toda	 v	 jedru	 je	 dolgo	 tlela	 vera	 v	 njihov	
poganski	pomen,	ki	ga	bo	treba	šele	odkriti,	če	bo	
to	sploh	še	mogoče.
Zdi	se	vsekakor,	da	so	Slovenci	ob	prihodu	v	svojo	

sedanjo	domovino	ne	samo	našli,	ampak	v	dobršni	
meri	tudi	sprejeli	mnogo	prvin	iz	rimskega	verstva	
staroselcev,	na	katere	so	naleteli	in	ki,	menimo,	niso	
vsi	do	kraja	zbežali	v	gore	in	gozdove.	Takšna	prvina	
so	bile	poganske	“feriae”	letnih	časov,	iz	katerih	so	
nastale	krščanske	kvatre.
V	kvatrnih	nočeh	imajo	oblast	sploh	vse	hudobne 

pošasti:	duhovi,	coprnice,	sam	vrag.
Čemu	kvatre	–	na	to	v	Prekmurju	odgovarjajo	z	

naslednjo	legendo.	V	neki	tuji	deželi	je	božja	pot,	
kjer	imajo	vraga	na	verigi	
pripetega.	 Veriga	 je	 za	
roko	 debela,	 toda	 vrag	
si	 prizadeva	 podnevi	 in	
ponoči,	a	bi	verigo	utrgal	
in	ušel.	Res	se	veriga	od	
enih	 kvater	 do	 drugih	
stanjša,	da	je	le	še	za	las	
debela.	 Če	 se	 ljudje	 ob	
kvatrih	postijo,	se	veriga	
spet	odebeli,	da	je	taka,	
kakršna	je	bila	spočetka.	
Ko	bi	se	pa	ljudje	ob	kva-
trnih	petkih	ne	postili,	bi	
se	vrag	rešil	in	bi	takšno	
oblast	 dobil	 nad	 ljudmi,	
kakor	je	še	nikoli	ni	imel.	
Zanimivo	je,	da	poznajo	
isto	legendo	tudi	na	Koro-
škem:	hudiču	se	od	enih	

kvater	do	drugih	členi	verige,	s	katero	je	priklenjen,	
držijo	skupaj	le	še	za	cvirnato	nitko	in	šele	s	postom	
se	členi	spet	obnovijo.
V	motniški	okolici	menijo,	da	hodijo	v	kvatrnih	

nočeh	coprnice	druga	k	drugi	v	vas;	 zunaj	 so	pa	
tudi	duhovi	 rajnih,	ki	potrebujejo	pomoč	pri	 živih	
ljudeh.	Zato	je	bolje,	da	ostaja	človek	v	teh	nočeh	
doma.	Tudi	okoli	Ilirske	Bistrice	mislijo,	da	imajo	“o	
kvatrih”	posebno	coprnice	veliko	moč;	najhujši	so	
“božični	kvatri”,	zato	pravijo:

Vsake kvatre okrog hôdi,
le božične doma bodi!
Okoli	 Kostanjevice	 (Oštrc)	 pastirji	 v	 kvatrnem	

tednu	niso	smeli	v	mraku	gnati	domov,	češ	da	hodijo	
tedaj	coprnice	krave	molst.
V	kvatrnih	nočeh	tudi	sicer	straši.	Tako	je	v	Bo-

hinju	znana	zgodba	o	strahu	pri	velikanski	skali	ob	
levi	strani	ceste	iz	Nomnja	proti	Sv.	Janezu.	Tam	se	
je	baje	nekoč	ponesrečil	mož,	ki	zdaj	v	kvatrnih	no-
čeh	“straši”.	Še	več.	Nekateri	so	videli	tam	samega	
živega	 vraga	 z	 velikimi	 rogovi,	 dolgim	 jezikom	 in	
kratkim	repom.	Na	ljubljanskem	Barju	straši	v	kvatrni	
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noči	po	pepelnični	sredi.	Oglaša	se	vesela	vdova,	ki	
je	šla	v	kvatrni	noči	na	ples	in	se	je	domov	grede	
ponesrečila.	Straši	tudi	mlad	čolnar,	ki	je	v	kvatrni	
noči	navzlic	materinim	svarilom	odveslal	na	jezeri-
šče,	da	bi	nastregel	kako	potopljeno	blago	ali	vodne	
zaklade,	a	so	ga	barjanske	moči	v	neurju	pogoltnile.	
Tudi	Kamniška	Veronika	dobi	v	kvatrnih	večerih	svojo	
človeško	podobo	in	se	prihaja	k	potoku	umivat	...
Odtod	 seveda	 prepoved	 vasovanja	 v	 kvatrnih	

večerih	in	nočeh.	Fanta,	ki	bi	si	bil	predrznil	v	kvatr-
nem	tednu	vasovati,	bi	bilo	tako	ostrašilo,	da	bi	se	
ne	bil	nikoli	več	spozabil.	Na	Cerkljanskem	je	neki	
fant	dobil	božjast	od	strahu,	ker	so	ga	bile	napadle	
pošasti	...
Tudi	sicer	so	kvatrne	noči	skrivnostne	noči.	Na	

Koroškem	so	otroci,	ki	se	rodijo	(“uležejo”)	v	kvatr-
nem	tednu,	vedomci,	vseeno,	ali	so	moški	ali	žen-
ske.	Vedomci	in	“Vedomce”	se	ponoči	na	križpotjih	
shajajo	in	trkajo	kakor	kozli.
V	kvatrnih	večerih	gorijo	zakladi.	Kdor	 si	hoče	

zaklad	zaznamovati,	mora	stopati	ritenski	z	molkom	
in	leskovo	šibo,	blagoslovljeno	na	cvetno	nedeljo	v	
roki.	Šibo	zatakne	na	kraj,	kjer	gori	zaklad,	da	si	ga	
zapomni	in	ga	nato	izkoplje	(Motnik).
Tudi	vedeževali	 so	na	kvatrni	 petek	 in	 soboto.	

Dekle,	ki	bi	bilo	rado	zvedelo,	kateri	fant	ji	je	usojen,	
je	postavilo	skledo	vode	k	postelji.	Fant,	o	katerem	
se	ji	je	sanjali,	je	bil	pravi	(Bovško).
Še	vreme:	Če	 je	kvatrni	 teden	 lep,	 so	 trije	 za	

njim	grdi.

Z	adventom	se	odpre	litugično	leto	kot	priprava	
na	božični	praznik.	V	kratkih	štirih	adventnih	tednih	
naj	bi	vsa	Cerkev	v	zgoščeni	in	skrajšani	obliki	po-
doživljala	dolga	tisočletja	pričakovanja	Odrešenika.	
Adventi	čas	spominja	kristjane,	kako	je	človeštvo	
po	zapravljenem	raju	hrepenelo,	da	se	spolni	oblju-
ba,	 dana	 prvemu	 človeškemu	 paru	 in	 tolikokrat	
obnovljena	po	prerokih,	da	bo	prišel	čas,	ko	bo	Bog	
odrešil	svet.
Obljuba	 je	 bila	 izpolnjena	 v	mesijanski	 dobi.	

Krščanski	svet	 je	že	sloves-
no	 praznoval	 dvatisočletni	
jubilej	prihoda	Božjega	Sina	
v	 človeški	 podobi	 v	 to	našo	
solzno	 dolino.	 Pričakovanje	
človeštva	 je	 bilo	 izpolnjeno,	
ko	 je	Marija	 v	 imenu	vsega	
človeškega	rodu	izrekla	svoj	
»zgodi	 se«	 in	 z	 njim	odprla	
Božjemu	Sinu	vrata	v	člove-
ško	zgodovino.
Bilo	je	to	prvo	dejanje	od-

rešenjske	zgodovine,	ki	jo	je	
apostol	Janez	zabeležil	na	prvi	
strani	svojega	evangelija:	»In	
Beseda	 je	meso	 postala	 in	
med	 nami	 prebivala.«	 Božji	
Sin,	 od	 vekomaj	 rojen	 od	
Očeta,	je	po	devetmesečnem	
bivanju	v	telesu	Device	Marije	nastopil	vidno	pot	na	
zemlji,	ko	je	oznanil	angel	pastirjem	na	božično	noč:	
»Ne	bojte	se,	kajti	naznanjam	vam	veliko	veselje.	
Danes	se	vam	je	v	Davidovem	mestu	rodil	Zveličar,	
ki	je	Kristus	Gospod.«
Toda	advent	naj	ne	bo	le	spomin	na	neko	preteklo	

dejanje,	odločilno	za	človeški	rod,	saj	 je	človeško	
zgodovino	razdelilo	v	“pred	Kristusom”	in	“po	njem”.	
Advent	naj	bi	bil	istočastno	tudi	glasnik	drugega	Kri-
stusovega	prihoda	na	koncu	časov,	ko	se	bo	Gospod	
prikazal	v	slavi,	da	zaključi	zemeljsko	etapo	človeške	
zgodovine	in	odpre	drugo,	zadnjo	in	dokončno.
Ta	zadnja	doba	se	je	v	nekem	smislu	že	začela	s	

Kristusovim	rojstvom	in	se	bo	zaključila	v	večnosti.	
Kot	izraelsko	ljudstvo	po	osvoboditvi	iz	egiptovske	
sužnosti,	 tudi	 odrešeno	 človeštvo	 potuje	 proti	
obljubljeni	deželi,	pričakujoč	drugi	prihod	Kristusa	
na	oblakih	neba.	V	tem	odločilnem	adventu	sedaj	
živimo.
To	je	Kristus	nakazal	v	priliki	o	gospodarju,	ki	je	

šel	v	tujino	 in	pred	odhodom	svojim	služabnikom	
izročil	skrb	za	svojo	hišo.	Temu	gospodarju	bomo	
tudi	mi	 v	 adventu	 govorili	 s	 prerokom	 Izaijem:	

»Vrni	se,	Gospod,	iz	ljubezni	
do	 svojih	 služabnikov	 in	 do	
rodov	svoje	dediščine.«	Tak	je	
bil	tudi	klic	prvih	kristjanov:	
»Pridi,	Gospod	 Jezus!«	 Je	 to	
klic	vere	in	želje,	da	se	vrne	
Kristus	 kot	Gospod	 Cerkve,	
narodov	 in	vsega	sveta,	kot	
sodnik,	ki	bo	prisodil	zmago	
dobrim	 in	 naznanil	 konočno	
pogubo	slabim.
Naš	advent	torej	ne	bo	le	

slovesno	spominjanje	prvega	
Kristusovega	prihoda,	temveč	
naj	bi	bilo	tudi	čuječe	priča-
kovanje	 njegovega	 drugega	
prihoda,	 ki	 bo	 za	 njegove	
zveste	 služabnike	 pomenil	
konec	 izgnanstva	 in	vstop	v	

večno	domovino,	kjer	ne	bo	več	ne	bolečine	ne	solza.
Vse	naše	življenje	tu	na	zemlji	mora	potekati	v	

duhu	drugega	adventa,	ki	od	vsakega	od	nas	zahteva	
močno	vero,	veselo	upanje	in	nenehno	čuječnost.	
To	zadržanje	je	že	sveti	Pavel	priporočal	prvim	kri-
stjanom	in	ga	po	njih	priporoča	tudi	nam:	»Gospod	
Jezus	Kristus	vas	bo	do	konca	utrdil,	da	boste	brez	
krivde	na	dan	našega	Gospoda	Jezusa	Kristusa.«
V	adventu	tako	hvaležno	gledamo	v	preteklost,	ko	

je	Gospod	spolnil	svojo	obljubo	odrešenja.	Oziramo	
pa	se	tudi	v	veselem	pričakovanju	h	Gospodu,	ki	bo	
prišel,	da	svoje	zveste	služabnike	poplača	z	večnim	
življenjem.

V DUHU DRUGEGA ADVENTA
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sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
iii. poglavje

BOŽJI MOŽJE

U Č I T E L J I  V  S L U Ž B I  P O S TA V E

Bila	je	še	druga	vrsta	ljudi,	ki	so	pripadali	Bogu,	
toda	na	drugačen	način	kot	duhovniki.	Niso	sodelovali	
pri	bogoslužju,	po	svojih	navadah	se	niso	razlikovali	
od	drugih	Izraelcev,	niti	niso	jedli	darovanega	mesa	
in	kruha	od	hlebov	obličja.	Sicer	so	tvorili	posebno	
skupino,	si	pa	nikakor	niso	domišljali,	da	so	Aronove	
ali	Levijeve	krvi.	To	so	bili	“pismouki”,	neposredni	
potomci	tistih,	ki	so	se	tik	pred	izgnanstvom	pojavili	
v	izraelski	skupnosti,	v	njej	igrali	vedno	bolj	važno	
vlogo	in	se	vedno	bolj	posvečali	študiju	verskih	vpra-
šanj	do	te	mere,	da	sta	že	v	času	tik	pred	Jezusom	
izraza	“pismouk”	in	“učitelj	Postave”	stala	vštric	ne	
da	bi	bilo	treba	priznavati,	da	so	bili	vsi	pismouki	
tudi	učitelji	Postave.	Občasno	se	je	 iz	njih	obliko-
vala	“sveta	zveza”,	kot	pravi	biblicist	Grandmaison;	
nekakšno	razumsko	in	pobožno	plemstvo.	Ta	vrsta	
ljudi	je	edinstvena	v	zgodovini.
Če	so	jih	vprašali	odkod	izvirajo	in	zakaj	se	imajo	

za	zelo	važne	v	Izraelu,	so	odgovarjali	z	navajanjem	
8.	poglavja	Nehemijeve	knjige,	ki	je	povezoval	nji-
hovo	ustanovitev	z	Ezro,	ki	je	bil	eden	od	njih.	Pred	
ljudstvom,	ki	se	je	»enodušno	zbralo	na	trgu,«	so	
njihovi	 predniki	 »brali	 iz	 knjige	Božje	 postave	po	
odstavkih,	razlagali	pomen,	da	so	mogli	razumeti,	
kar	so	brali.«	Eden	od	njih	naj	bi	celo	rekel,	da	je	
bila	Postava	dana	Mojzesu	na	Sinaju,	ki	jo	je	predal	
Jozuetu,	Jozue	starešinam,	ti	prerokom,	preroki	pa	
so	jo	zaupali	možem	velikega	zbora.	Njihov	položaj	v	
judovski	skupnosti	je	postal	bistvene	važnosti	pred-
vsem	po	narodni	borbi	proti	Grkom,	po	makabejskih	

vojskah.	S	tem,	da	so	“postavili	plot	okrog	Postave”,	
kot	so	se	radi	izražali,	so	ogromno	prispevali	k	dog-
matični	 obrambi	 proti	 poganstvu,	 saj	 so	 postavili	
proti	njemu	“ognjeno	obrambno	črto”.	Sami	sebe	
so	imeli	in	tudi	ljudje	so	jih	imeli	za	varuhe	svetega	
zaklada,	za	katerega	obrambo	so	se	morali	spustiti	
v	boj.	V	narodu,	za	katerega	je	bilo	obilno	pokazano,	
da	so	bile	vse	njegove	ustanove	verske,	so	morali	
imeti	ti	odlični	specialisti	odločilno	vlogo.	Prednosti	
in	koristi	templja	so	prepuščali	duhovnikom,	politiko	
višji	duhovščini,	ki	je	imela	velik	apetit	za	politične	
spletke,	 sami	 učitelji	 Postave	pa	 so	 izvajali	 svojo	
dejavnost	na	veliko	manj	pozornost	vzbujajoč,	toda	
bolj	učinkovit	način.	Videli	smo,	da	so	oni	izobliko-
vali	miselnost	 in	poživljali	razumsko	življenje;	oni	
so	imeli	v	rokah	poučevanje,	predvsem	tisto,	ki	bi	
ga	mi	 imenovali	 višja	 izobrazba;	 oni	 so	 nadzirali	
pravo,	saj	so	oni	poskrbeli	za	imenovanja	sodnikov	
in	utrjevali	pravno	znanost;	oni	so	v	shodnicah	ko-
mentirali	Postavo	in	razvoj	shodničnega	bogoslužja	
je	napredoval	skušaj	s	povečevanjem	njihove	vloge.	
Postali	so	člani	Vélikega	sanhedrina	in	so	tam	izvajali	
vpliv	svojih	pristojnosti,	ki	so	ga	vedno	imeli	v	skup-
nostih.	Po	njihovi	zaslugi	ta	znani	zbor	ni	bil	samo	
vlada	 in	vrhovno	sodišče,	ampak	tudi	visoka	šola	
verskih	vprašanj,	kjer	so	študirali	najvišje	teološke	
probleme,	pogosto	pa	tudi	najpreprostejše	izvajanje	
zapovedi.V	resnici	posegali	vsepovsod.
Kako	postati	“učitelj	Postave”?	Približno	tako	kot	

danes	postati	univerzitetni	profesor.	Vsak	Izraelec	
se	je	mogel	potegovati,	da	bi	prišel	do	tega	naslova,	
reven	tako	kot	bogat,	ljudje	odličnega	rojstva	kot	

Učitelj Postave pri delu

Učitelj Postave z  učenci
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tudi	sinovi	delavcev	in	kmetov.	Spomnimo	se,	da	je	
večina	rabinov	delala	s	svojimi	rokami.	Kdorkoli	je	
imel	poklic	posvetiti	se	študiju	Postave,	se	je	vpisal	
v	eno	od	tistih	“šol”,	ki	so	jih	imeli	najslavnejši	uči-
telji.	Poučevanje	je	bilo	namreč	dolžnost,	na	katero	
so	 pogosto	 opozarjali	 učitelje:	morali	 so	 “zbirati	
učence”.	Mnogi	so	poučevali	v	tempeljskih	prostorih	
pod	stebreniki.	Učenci	so	več	let	sedeli	okrog	rabina,	
poslušali	njegova	predavanja	in	se	trudili	s	pomočjo	
mnemotehničnih	sredstev	zapomniti	njegove	bese-
de.	Učitelja	so	obdajali	s	spoštljivo	skrbjo,	spremljali	
so	ga	in	mu	stali	ob	strani	v	razpravah	z	drugimi	vodi-
teji	“šol”.	Ni	videti,	da	bi	nekakšen	uraden	“doktorat”	
kronal	te	študije:	v	nekem	trenutku	je	rabin	presodil,	
da	lahko	njegov	učenec	leti	z	lastnimi	perutmi	in	da	
lahko	pridiga	in	komentira.	Čeprav	sveto	besedilo	ni	
nalagalo	učiteljem	nobene	služnosti	ali	omejitve,	je	
bilo	treba	po	nastopu	samostojnosti	v	javnosti	živeti	
v	skladu	z	zapovedmi	tiste	Postave,	ki	jo	je	poučeval.	
Rabine	je	bilo	prepoznati	po	resnobnosti	oblačenja,	
po	“filakterijih”,	molitvenih	škatlicah	in	jermenih,	ki	
so	jih	stalno	nosili	na	čelu	in	na	rokah	in	so	bili	večji,	
kot	običajno,	pa	tudi	po	izbranem	in	namerno	pouč-
nem	jeziku	in	po	načelni	čistosti	in	častnosti	njihovih	
navad.	Nekateri	so	pretiravali	s	svojo	gorečnostjo:	
znani	so	bili	primeri,	ko	so	se	postili	tristo	dni	v	letu	
in	vsak	dan	recitirali	sto	“blagoslovov”.
Živeli	so	v	Postavi	in	za	Postavo.	Premalo	je	reči,	

da	 so	 študirali	 sveto	 besedilo.	 Ogledovali	 so	 ga,	
razstavljali	 na	 sestavne	 dele,	 analizirali,	 pohlepni	
najti	vse	sporočilo,	ki	ga	vsebuje,	saj	je	to	sporočilo	
sporočilo	življenja.	Tu	ni	šlo	za	nobeno	znanstveno	
radovednost.	Čudovito	poznanje	svetih	knjig,	ki	so	
ga	imeli	učitelji,	ni	imelo	nič	opraviti	s	tem,	kar	mi	
imenujemo	učenost.	Če	so	študirali	Postavo,	so	jo	
zato,	da	bi	ljudstvo,	ki	so	mu	bili	voditelji,	podvrglo	
vse	svoje	življenje	zapovedim	Mojzesovega	zakoni-
ka;	da	bi	tudi	v	najmanjših	in	navidez	nepomembnih	
podrobnostih	bilo	“judovsko”,	kar	pomeni	nedostop-
no	za	vsak	poganski	vpliv.	Zato	so	učitelji	razglašali,	
da	je	“študij	Postave	večja	stvar	kot	gradnja	tem-
plja”	 in	da	je	 ljubiti	sveto	besedilo	bolj	važno	kot	
spoštovati	 svojega	očeta	ali	 svojo	mater.	Postava	
je	v	njihovih	očeh	zagotavljala	Izraelu	življenje	–	in	
zgodovina	jim	je	dala	prav.	Je	treba	reči	še	kaj	več,	

da	bi	upravičili	delo	učiteljev,	ki	so	se	ji	zaobljubili?
Naš	čas	je	poznal	nekaj	podobnega	v	komunistič-

nem	svetu:	marksistična	misel	mora	prodreti	in	voditi	
vse	življenje.	Vse	človekovo	mišljenje	in	obnašanje	
mora	biti	izključno	marksistično.

To	delo	je	zahodnemu	duhu	brez	dvoma	zgledalo	
vprašljivo,	celo	čudaško	in	nerazumljivo.	Rabinske	
metode	raziskovanja	svetega	besedila	so	daleč	od	
možnosti	 logične	 razčlembe	 in	 razumske	 razlage.	
Premišljeno	se	 je	 treba	odpovedati	kartezijanske-
mu	povezovanju	vzrokov	 in	posledic,	 da	bi	mogli	
vstopiti	v	igro	duha,	za	katerega	je	bil	neposreden	
in	stvaren	pomen	besedila	veliko	manj	pomemben	
in	razodeten,	kot	prenesen	in	nadnaravnen	smisel,	
za	katerega	kak	dogodek,	kaka	beseda	v	resnici	ni	
imela	druge	razsežnosti	kot	pojavljanje	Boga.
Akrobatske	glose,	(predelave	besedila	preko	po-

sebnega	komentarja	vsakega	dela	posebej)	midraša 
(svojevrstna	judovska	razlaga	Sv.	Pisma),	strastna	
dialektika	drobnjakarske	razprave	med	učitelji	Po-
stave,	 razlaga	 “po	 črki,	 alegorična,	 homiletična,	
skrivnostna”,	imenovana	“rajska	razlaga”,	komentarji	
po	“sedmih	postopkih”,	ki	 jih	je	razložil	rabi	Hilel,	
in	vse	ostalo	je	razumljivo	samo	v	tej	luči.	In	prav	
tako	nekatere	včasih	prav	presenetljive	malenkosti.	
V	nekem	vesolju,	kjer	je	vse	posvečeno,	nič	ne	uide	
Božji	volji:	zato	so	se	učitelji	Postave	zanimali	za	
podrobnosti	človekovega	obnašanja,	o	katerih	sploh	
ni	sledu	v	teoloških	razpravah	(na	primer	podrob-
nosti	o	higieni).
To	učenje	učiteljev	Postave	nam	je	dobro	znano:	

postalo	je	vsebina	Talmuda	–	“Pouk”,	“Recitiranje”.	
To	 velikansko	 delo,	 velikansko	 tako	 po	 obširnosti	
kot	po	vsebini,	je	sestavljeno	iz	dveh	glavnih	delov:	
Mišne,	(Poučevanje),	napisane	v	klasični	hebrejščini,	
temeljni	pravni	in	kanonični	zakonik,	katerega	tri-
inšestdeset	razprav	pokriva	vse	področje	človeške	
aktivnosti,	in	Gemara,	obširen	komentar	Mišne	v	ara-
mejščini,	ki	je	bil	potreben	zaradi	sprememb	časov	
in	krajev	in	je	znan	v	dveh	recenzijah,	jeruzalemski	
in	babilonski.	V	talmudistični	literaturi	je	tudi	Midraš, 
pridigarski	 komentar	 Svetega	 pisma,	 izdelan	 po	
posebni	metodi.	Formalno	je	Talmud	veliko	kasnejši	
od	Jezusa,	saj	je	Mišno	uzakonil	Jehuda	Hanassu	v	
drugi	polovici	11.	stoletja.	Gemara	se	je	pojavila	v	4.	
stoletju,	Midraš	pa	je	nastajal	med	leti	350	in	1200.	
Je	pa	gotovo,	da	so	bistveni	elementi	Talmuda	veliko	
starejši	 od	njegove	uzakonitve	…	Mišna	 je	 zbrala	

12-letni Jezus v templju

Mišna
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nauke	velikega	rabina	Hilela,	ki	ga	je	Jezus	kot	otrok	
lahko	srečal	v	Jeruzalemu,	saj	je	umrl	več	kot	sto	
let	star	leta	10	po	Kr.	Jeruzalemska	Gemara	se	je	
izoblikovala	takoj	po	razrušenju	svetega	mesta	leta	
70	med	učitelji,	ki	so	se	zatekli	v	okolico	Tiberijskega	
jezera.	Dve	glavni	različici	metode,	ki	ju	talmudisti	
še	priznavajo,	se	pojavljata	v	učenju	učiteljev	Jezu-
sovih	sodobnikov	in	celo	v	njegovem:	poučevanje	v	
verskih	resnicah,	imeno-
vano	Halakà	in	sim	bolično	
poučevanje	v	obliki	prilik,	
anekdot	 ter	 sklicevanja	
na	zgodovino	ali	folkloro,	
imenovano	Hagadà.	 Če	
se	 spomnimo	 vloge,	 ki	
jo	je	igral	spomin	v	judo-
vskem	življenju,	se	lahko	
brez	 velike	 nevar	nosti	
kake	 pomote	 strinjamo	
s	tem,	da	nam	dajo	po-
datki,	ki	jih	nudi	Talmud	
–	morda	z	izjemo	tistih,	ki	
so	ozko	povezani	z	opaz-
kami	o	šegah	in	navadah	
–	spoznati	misel	učiteljev	
Postave,	 da	 se	 je	 ustno	
izročilo	prenašalo	iz	časa	več	kot	dve	stoletji	pred	
Kristusom	in	se	je	ohranilo	še	dolgo	časa	po	njem.
Bi	lahko	imenovali	kake	učitelje	Postave,	ki	so	bili	

sočasni	z	Jezusom?	Če	sta	dva	velika	iz	zadnjega	
stoletja,	 nepomirljiva	 nasprotnika	Hilel	 in	 Šamaj,	
umrla,	ko	se	je	začelo	Jezusovo	javno	delovanje,	po-
tem	je	lepo	število	njunih	učencev	in	posnemovalcev	
govorilo	o	njiju.	Hilelov	vnuk	Gamaliel	je	gotovo	učil,	
ko	je	Jezus	prišel	v	tempelj.	Bil	je	prijazen,	umirjen	
človek,	čigar	šibka	postava	ni	ovirala	svete	goreč-
nosti.	Nasprotoval	mu	je	nasilni	učitelj	Johanan	ben	
Zakai,	ki	je	bil	takrat	star	sedemdeset	let,	pa	mu	je	
bilo	usojenega	še	nadaljnega	pol	stoletja.	Njegovi	
poslušalci	so	trepetali	ob	njegovem	navdušenju	in	
sveti	strasti.	Tam	je	bil	tudi	učitelj	Eleazar	ben	Aza-

ria,	Ezrov	potomec,	duhovnik,	ki	je	postal	učitelj,	o	
katerem	so	pripovedovali,	da	je	o	eni	misli	Svetega	
pisma	 lahko	 brez	 priprave	 razvil	 tristo	 razlag.	 In	
učitelj	Jozue	ben	Hanania,	ki	je	še	kot	majhen	otrok	
nesel	svojo	zibelko	v	shodnico,	da	bi	slišal	sveto	be-
sedo	…	In	še	na	gori	nad	Tiberijskim	jezerom	učitelj	
Jossi	Galilejec,	slovit	razlagalec	prerokov.
Površno	branje	evangelijev	bo	hitro	zaneslo	kri-

stjane,	 da	 bodo	 strogo	
sodili	 te	 učitelje	 Posta-
ve.	Ljudje	se	nagibajo	k	
temu,	 da	 bi	 jih	 izenačili	
z	 najslabšo	 vrsto	 tistih	
farizejev,	 ki	 jih	 je	 Jezus	
tako	 pogosto	 kritiziral.	
To	pa	ni	pravično:	učitelj	
Postave	ni	bil	nujno	fari-
zej.	Če	ob	procesu	proti	
Kristusu	 lahko	mislimo,	
da	so	bili	večinoma	nje-
govi	 sovražniki,	 ker	 je	
bilo	njihovo	stališče	točno	
nasprotno	od	njegovega,	
pa	nikakor	ni	gotovo,	da	
to	velja	za	vse:	vse	kaže,	
da	 je	 bil	 učitelj	 Postave	

tudi	član	sinedrija	Nikodem,	ki	ga	Janezov	evangelij	
prikaže	kot	poštenega	in	dobronamernega.	Pa	tudi	
med	farizejskimi	učitelji	je	bil	človek	kot	Gamaliel	…	
Krepostni	in	globoko	verni	so	bili	elita,	brez	katere	
bi	izvoljeno	ljudstvo	ne	moglo	biti	to,	kar	je	bilo	ne	
takrat,	ne	v	časih,	ki	so	sledili.
Njihova	vloga	v	zgodovini	Izraela	je	morala	biti	pr-

venstvene	važnosti.	Njihovo	poučevanje	je	utemeljilo	
resnično	“duhovno	Palestino”,	kjer	je	bilo	posihmal	
vsakemu	Judu,	tudi	če	je	bil	iztrgan	iz	Svete	dežele,	
zagotovljeno,	 da	 je	 lahko	 pognal	 svoje	 korenine.	
Posledica	njihovega	dela,	ki	jo	je	Talmud	uresničil	
kot	najvažnejšo	za	judovsko	ljudstvo,	je	bila,	da	jim	
je	dopovedal,	da	konec	templja	še	ne	pomeni	konca	
njihove	vere.

Gemara

Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. (Ps 19,8)

Tvoja pravičnost je pravičnost na veke, tvoja postava je resnica. (Ps 119,142)

Poslušaj me, moje ljudstvo, prisluhni mi, moj narod!
Kajti od mene prihaja postava in svoje pravo postavljam za luč narodom. (Iz 51,4)

Postava resnice je bila v njegovih ustih in krivice ni bilo najti na njegovih ustnicah.
V miru in poštenju je hodil z menoj in številne je odvrnil od krivde. (Mal 2,6)

Postava in preroki so do Janeza; od tedaj pa se oznanja Božje kraljestvo in vsak si vanj s silo utira pot. (Lk 16,16)

Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. (Jn 1,17)

Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. (Rim 8,2)

Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. (1 Kor 15,56)

O POSTAVI
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

XVIII.
STRAH BOŽJI –

ZAČETEK MODROSTI

Izhajajo	iz	stvarnosti,	da	»vdor	moči	Božanskega	
v	človeško	doživljajsko	območje	povsem	spontano	
razprši	strah,«	pravi	strokovnjak	za	religijo	Heinrich	
von	Stietencron.	Ko	človek	izkusi	Boga,	se	odziva	s	
strahom	in	trepetom.	So	pa	tudi	osrečujoča	zedinja-
joča	izkustva	v	mistiki,	izkušnja	prevzemajoče	Božje	
ljubezni.	Kljub	tamu	pa	ostaja	res,	ka	piše	omenjeni	
Stietencron:	 »Veličastno	 in	mogočno	 tuje	 vzbuja	
v	človeku	že	po	izvoru	pogojno	tisto	adrenalinsko	
stanje,	ki	ga	prestavi	v	najvišjo	alarmno	pripravlje-
nost.«	Če	Bog	vdre	v	naše	življenje,	se	odzivamo	s	
strahom	in	trepetom.	Strokovnjak	za	religijo	Rudolf	
Otto	govori	o	tem,	da	je	izkustvo	Boga	vselej	obojno:	
“fascinosum”	in	“tremendum”,	nekaj,	kar	me	privlači	
in	navdušuje,	kar	pa	me	v	svoji	prevzemajoči	mo-
gočnosti	tudi	straši	in	mi	v	svoji	drugosti	povzroča	
strah.	Oba	vidika	pripadata	k	pristni	izkušnji	povsem	
drugačnega	Boga.
Strah	 ni	 le	 posledica	 Božjega	 izkustva.	 Lahko	

nam	pripravi	 tudi	 področje,	 na	 katerem	nas	 Bog	
končno	sreča.	Lahko	nas	naredi	občutljive	za	Božje	

Religija	pozna	témo	strahu	v	različnih	povezavah.	
Ne	gre	spregledati,	da	so	religije	svojim	vernim	često	
povzročale	strah.	Pridigale	so	strah	pred	Bogom,	ki	
kaznuje	in	sodi,	in	s	tem	izvajale	moč	človeka	nad	
človekom.	Danes	je	kaj	takega	komaj	še	mogoče.	Če	
je	mogel	Tilmann	Moser	(*1938),	ko	je	predeloval	
svoje	“pietistično”	otroštvo,	še	govoriti	o	zastruplja-

jočem	Bogu,	pa	danes	mnogi	ljudje	sploh	ne	najdejo	
več	nobenega	stika	z	religijo.	Ne	manjka	jim	le	neki	
Bog,	ki	povzroča	strah,	ampak	tudi	Bog,	ki	ustvarja	
zaupanje.	Ostali	so	brez	Boga	in	tudi	brez	resnično-
sti	svetnikov.	Z	Bogom	pa	niso	izgubili	tudi	strahu.	
Nasprotno;	čim	bolj	izgublja	človek	izpred	oči	Boga,	
tem	močneje	ga	skušajo	strahovi.

—              —              —

Stara zaveza povezuje besede 
o Bogu vedno tudi s strahom. O 
tem govori ne le psalmist, temveč 
tudi modrostne knjige: »Začetek 
modrosti je strah Gospodov« (Ps 
111,10; Prg 9,10); »Strah Go-
spodov je začetek znanja« (Prg 
1,7). Krščanski teologi so vedno 
poskušali to besedo ublažiti tako, 
da so govorili o strahospoštovanju 
pred Bogom. Gre za resno jemanje 
Boga, za prizadetost ob njegovem 
nagovoru. V tej razlagi staroza-
vezne besede je vsekakor nekaj 
pravilnega. Modrostnim učiteljem 
Svetega pisma ne gre za to, da 
bi ljudem povzročali strah pred 
Bogom.

—              —              —

izkustvo.	Strah	more	resnično	spodbuditi	intenzivno	
izkustvo	Boga,	ker	in	v	kolikor	dviguje	našo	budnost	
in	zaznavno	sposobnost.	In	ta	drža	odprtosti	vseh	
načih	čutov	je	predpostavka,	da	v	svojem	življenju	
spoznamo	 sedanjost	 Božanskega.	 Tako	 »postane	
strah	bistvena	predpostavka	za	neposredno	izkustvo	
Boga«	(Stietencron).
Kritika	religije	je	zvezo	med	strahom	in	Božjim	

izkustvom	izkrivila.	Meni,	da	si	strah	ustvarja	Božje	
podobe,	da	bi	premagal	strah.	Bog	da	je	torej	izdelek	
našega	strahu.	V	resnici	pa	je	ravno	nasprotno.	In	
človek	je	že	odnekdaj	vedno	izkušal:	Bog	je	tukaj	
pred	njim.	Človek	si	ne	ustvarja	Boga,	da	bi	pomiril	
svoj	strah.	Nasprotno:	mogoče	zaradi	rastoče	bud-
nosti	in	možnosti	zaznavanja,	pa	tudi	in	predvsem	
zaradi	sebičnega	zapiranja	pred	svetom,	postane	v	
položaju	strahu	možna	izkušnja	neke	stvarnosti	ki	
čutom	sicer	ni	dostopna.«	Strah	odpira	človeka	za	
Boga.	Je	kakor	okno,	skozi	katero	vdira	religiozna	iz-
kušnja	v	človekovega	duha.	Če	torej	modri	Stare	za-
veze	vernike	opominjajo,	naj	se	bojijo	Boga,	potem	
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ne	gre	za	strah	pred	Bogom,	ki	kaznuje.	Nasprot	no:	
strah	Gospodov	je	pot	k	spoznanju	Boga.	Strah	in	
spoznanje	spadata	skupaj.	Da,	po	besedi	Svetega	
pisma	je	strah	Gospodov	začetek	modrosti.	Z	njim	
se	začne	naše	pravo	védenje.	V	Gospodovem	strahu	
vidimo	več.	Tu	vidimo	temelj	vse	biti.	In	svet	se	nam	
pokaže	v	novi	 luči.	Če	živimo	v	tem	Gospodovem	
strahu,	se	razsvetli	tudi	naše	življenje.
Strah	pa	ima	v	povezavi	z	Bogom	še	neko	drugo	

nalogo.	Strah	pred	mogočnim	Bogom	ustvarja	raz-
daljo	do	Boga.	Človek	čuti	pred	Vsemogočnim	svojo	
majhnost	in	nemoč.	Toliko	bolj	osrečujoče	zanj	je,	če	
more	to	razdaljo	premostiti.	Stietencron	primerja	to	
izkustvo	razdalje	in	ozdravljajočo	ter	ljubečo	Božjo	
bližino	z	izkušnjo	majhnega	otroka.	Otrokov	strah	pri	
ločitvi	ob	rojstvu	je	temeljna	izkušnja	vsakega	člo-
veškega	strahu.Tudi	velika	bližina,	ki	jo	mati	daruje	
otroku,	ne	more	nikoli	povrniti	popolne	varnosti,	ki	
jo	je	doživljal	pred	rojstvom.	Toda	ko	otrok	mater	
ljubi,	 ne	 poskuša	 premagati	 le	 strahu	 pri	 ločitvi,	
ampak	nastaja	nov	odnos,	»v	
katerem	so	vključeni	po	eni	
strani	varstvo	in	skrb,	pa	tudi	
merila	 za	 pravo	 obnašanje,	
po	 drugi	 strani	 pa	 zaupa-
nje,	 pokorščina	 in	 hvaležna	
navezanost«	 (Stietencron).	
To	lahko	prenesemo	tudi	na	
odnos	človeka	do	Boga;	tako	
pospešuje	strah,	ki	povečuje	
razdaljo	 Boga	 do	 človeka,	
obenem	pa	ljubezen	človeka	
do	njega.	Človek	izkuša	novo	
razsežnost	 svojega	 življe-
nja:	izkušnjo	ljubezni,	ki	ga	
osrečuje.	 Vrh	 te	 ljubezni	 je	
mistično	 izkustvo	 združitve	
med	 Bogom	 in	 človekom,	
v	 kateri	 je	 razdalja	 premo-
ščena.	Strah	ne	povzroča	le	
razdalje,	temveč	sili	človeka,	
da	se	obrača	na	Boga.	In	v	
tem	obračanju	na	Boga	in	v	
obračanju	Boga	nanj	 izkuša	
človek	ljubezen,	ki	ga	spreminja	in	osrečuje.	Cilj	te	
ljubezni,	v	kateri	izkuša	človek	zedinjenje	z	Bogom,	
je	 povišanje	 človeka	 v	 Boga,	 njegovo	 pobožan-
stvenje.	Strah,	ki	poudarja	razdaljo	med	Bogom	in	
človekom,	vodi	tako	nazadnje	k	mistični	izkušnji	in	
k	ozdravitvi	člo	veka.	Njegov	strah	ob	ločitvi	je	pre-
magan,	ne	da	bi	bil	omalovaževan.
Sv.	Benedikt	opominja	svoje	menihe,	»naj	se	v	

ljubezni	 bojijo	 Boga.«	 V	 poglavju	 o	 ponižnosti	 je	
Benedikt	govoril	o	Božji	ljubezni,	»ki	je	popolna	in	
prežene	strah.«	Benedikt	vidi	dvanajst	stopenj	po-
nižnosti.	Kdor	se	vzpenja	po	teh	stopnjah,	ta	zane-
sljivo	zapušča	strah	in	dospe	do	čiste	ljubezni.	To	je	
shema,	ki	jo	najdemo	v	mnogih	duhovnih	razpravah	
njegovega	časa.	V	72.	poglavju	vidi	Benedikt	strah	
in	ljubezen	končno	drugega	ob	drugem.	Tukaj	pre-
vzema	nazor	starejšega	meniškega	pisca	Kasijana,	
ki	je	govoril	o	zedinjenju	ljubezni	in	strahu.	Oba	pola	

spadata	skupaj,	da	postaja	ljubezen	vedno	globlja.	
Benediktovo	povabilo	se	zdi	v	nasprotju	z	Janezo-
vim	pričevanjem:	»Strahu	ni	v	ljubezni.«	Toda	obe	
izpovedi	se	ujemata.	Po	eni	strani	premaga	ljubezen	
ves	strah.	Po	drugi	strani	strah	poglablja	ljubezen.	
Ljubezni	daje	njeno	resnično	moč.	Napetosti	med	
strahom	 in	 ljubeznijo	 ne	moremo	 nikoli	 povsem	
ukiniti.	Napetost	daje	ljubezni	njeno	resnično	moč.	
Toda	to	 je	potem	 ljubezen,	ki	 je	ne	določa	strah,	
temveč	ljubezen,	ki	nosi	v	sebi	bojazen	in	jo	prav	
tako	premaguje.
Če	 razumemo	 strah	Gospodov	 tako,	 potem	 je	

resnično	začetek	modrosti.	Vodi	k	veri,	ki	nam	daje	
občutek	za	povsem	drugačnega	Boga,	hkrati	pa	pre-
buja	v	nas	hrepenenje	po	neskončni	Božji	ljubezni.	
Ta	vrsta	Božjega	 strahu	nas	osvobaja	 človeškega	
strahu.	Če	se	bojimo	Boga,	izgine	strah	pred	ljudmi	
in	njihovo	presojo.	To	je	videl	že	starozavezni	pisatelj	
Jezus	Sirah:	»Kdor	se	boji	Gospoda,	se	ne	bo	plašil,	
nič	ga	ne	bo	strah,	ker	je	on	njegovo	upanje«	(Sir	

34,14).	 Ravno	 tako	 kakor	
spada	 strah	 k	 religioznemu	
življenju,	 tako	 spada	 tudi	
k	 psihologiji	 človeka.	 Ima	
dobrodejen	vpliv	na	psihično	
zdravje	 človeka.	 Psihologi	
so	 v	 zadnjem	 času	 vedno	
znova	poudarjali:	Strah	sodi	
k	človeku.	Nikdar	ne	gre	za	
to,	 da	 bi	 strah	 popolnoma	
premagali.	 Kajti	 s	 tem	 bi	
manjkalo	 človeku	 neko	 po-
membno	 orodje,	 da	 bi	 se	
mogel	odzivati	na	nevarnost.	
Če	strah	ne	prekorači	prave	
mere,	stopnjuje	našo	živost.	
To	ve	vsakdo,	ki	ga	je	strah	
za	 ljubljenega	 človeka,	 ki	
odhaja	na	težko	pot.	Ko	pride	
zopet	zdrav	domov,	je	sreča	
ponovnega	 snidenja	 toliko	
večja.	 Strah	 je	 tako	 rekoč	
podlaga,	na	kateri	osrečujoče	
in	z	vso	močjo	izkušamo	po-

vratek	in	bližino	drugega.
Strah	lahko	človeka	ohromi.	Lahko	ga	pa	dvig-

ne	 tudi	 do	 najvišjih	 dosežkov.	 Kdor	 se	 boji	 pred	
nastopom	na	odru,	 ta	bo	morda	nastopal	z	večjo	
občutljivostjo	 kot	 človek,	 ki	 je	 osvobojen	 strahu.	
Strah	nas	more	za	trenutek	zaslepiti.	Zmore	pa	nam	
tudi	odpreti	oči,	da	spoznamo	in	si	predstavimo	pra-
vilnost	trenutka.	Sören	Kierkegaard	je	videl	očitno	
nekaj	podobnega,	ko	je	pisal:	»Če	vodi	dušo	strah,	
se	bosta	boječnost	in	malenkostnost	iz	nje	umak-
nila.«	Strah	nas	torej	ne	naredi	v	vsakem	primeru	
majhne,	temveč	more	iz	nas	izgnati	vse	majhno	in	
boječe.	Kdor	se	je	s	svojim	strahom	soočil,	ta	bo	
osvobojen	malenkostne	plahosti.	Izmikati	se	svoje-
mu	strahu	torej	ne	vodi	k	človekovi	veličini,	ampak	
prej	k	povprečnosti.
Strah	nam	večkrat	pokaže	naše	meje.	Če	se	bo-

jimo	neke	naloge,	nam	lahko	pokaže,	da	ta	naloga	
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presega	 naše	moči.	 Nasprotovanje	 strahù	 naj	 bi	
vzeli	resno,	sledili	pa	ne	v	vsakem	primeru.	Najprej	
moramo	s	strahom	govoriti,	na	primer	s	strahom,	
ki	se	nas	poloti	pred	potovanjem.	Nam	bo	resnično	
rekel,	 naj	 na	 to	 potovanje	 ne	 gremo?	Ali	 pa	 naj	
spremenimo	nekaj	v	našem	odnosu	do	potovanja	in	
se	učimo	drže	zaupanja	in	spokojnosti?	Nek	športni	
učitelj	mi	je	pripovedoval,	da	ga	je	bilo	na	svojevr-
sten	način	strah	pred	smučarskim	dopustom.	Toda	
kot	športnik	tega	strahu	ni	hotel	jemati	resno.	Ko	si	je	
pri	smučanju	zlomil	nogo,	se	je	spomnil,	da	bi	moral	
poslušati	svoj	strah.	Včasih	pa	nas	more	strah	pred	
nalogo	izzvati,	da	se	skrbno	pripravimo	in	z	vsemi	
čuti	in	vsemi	močmi	svojega	duha	in	svojega	telesa	
poprimemo	za	nalogo,	ki	je	pred	nami.
Tudi	na	človeški	ravni	spadata	strah	in	ljubezen	

skupaj.	To	izrazi	ruski	avtor	Daniel	Granin,	ko	pravi:	
»Ljubezen	do	 življenja	 je	nehvaležna	brez	 strahu	
pred	smrtjo	…	Strah	spremlja	ljubezen	kot	senca.«	
Kdor	se	boji,	da	bo	izgubil	svojega	otroka,	je	priprav-
ljen	darovati	zanj	svoje	življenje.	Tako	zmore	strah	
pred	izgubo	poglobiti	ljubezen	do	otroka.	Strah	je	
kakor	podlaga,	na	kateri	šele	more	skrivnost	ljubezni	
prav	zasijati.	Strah	je	vseskozi	človeški.	V	“pravljici	o	
nekom,	ki	je	odšel,	da	bi	se	učil	strahu”,	mladi	mož	

skuša	najprej	doživeti,	kako	ga	je	spreletel	srh,	ko	je	
njegova	mlada	žena	v	sanjah	zlila	nanj	polno	vedro	
rib.	O	ljudeh,	ki	so	se	hoteli	naučiti	strahu,	obstaja	
veliko	podobnih	pravljic.	Te	pravljice	kažejo,	da	brez	
strahu	ni	nobene	resnično	človeške	ljubezni.	Verena	
Kast	trdi:	»Možnost,	da	čutimo	strah	in	zmožnost,	
da	 vzpostavimo	 odnos,	 se	 v	 teh	 pravljicah	 često	
nahajata	skupaj.«
Strah	torej	odpira	naše	čute	za	skrivnost	življenja.	

Tudi	 v	 umetnosti	 je	 strah	 “neobhodna	 sestavina”	
(Daniel	Granin).	Štefan	Zweig	meni	o	Tolstoju,	da	ga	
je	šele	strah	pred	smrtjo	usposobil	za	njegovo	knji-
ževnost.	Strah,	ki	se	ga	je	prej	tako	bal,	postane	v	
njegovi	književnosti	»poglobitev	življenja	na	najvišji	
nepričakovani	način	najsijajnejše	stopnjevanje	nje-
gove	umetnosti.«	In	na	drugem	mestu	meni	Štefan	
Zweig:	»Le	vnaprej	sluteči	strah	je	privedel	njegovo	
umetnost	od	površinskega,	od	golega	gledanja	 in	
preslikave	stvarnosti,	v	globino	vednosti.«	Strah	je	
privedel	mnoge	pesnike	 in	glasbenike	do	njihovih	
dosežkov.	Odprl	jim	je	oči	in	ušesa	za	skrivnostnost	
človeškega	življenja.	Zato	je	strah	kot	neka	začimba,	
ki	življenju	šele	podeli	okus.	Zame	brez	nadaljnjega	
velja	beseda	Daniela	Granina:	»Človek	brez	strahu	
bi	bil	grozen!«

Prosil sem Boga za moč, 
da bi izpeljal velike načrte: 

On pa me je naredil slabotnega, 
da bi ostal ponižen.

Prosil sem ga za zdravje, 
da bi opravil veliko delo: 
On pa mi je dal bolečino, 
da bi ga bolje razumel.

Prosil sem ga za vse bogastvo: 
naredil me je ubogega, 
da ne bi bil sebičen.
Prosil sem ga za oblast, 
da bi me ljudje potrebovali: 
ponižan sem bil, 
da bi sam potreboval ljudi.

PROSIL SEM BOGA

Prosil sem Boga, 
da bi v vsem užival življenje: 
pustil me je živeti, 
da bi mogel ceniti vse.

Gospod, ničesar nisem prejel, 
za kar sem prosil, 
toda dal si mi vse, 
kar sem potreboval
in skoraj proti moji volji.

Prošnje, ki jih nisem izrekel, 
so bile uslišane.

Hvaljen bodi, o moj Gospod, 
med vsemi ljudmi nihče nima tega, 
kar imam jaz!

Splošni:	Da	bi	Gospodovo	rojstvo	prineslo	mir	in	upanje	vsem	ljudem	dobre	volje.
Misijonski:	Da	bi	bili	starši	pristni	evangelizatorji	s	prenašanjem	dragocenega	daru	vere	na	otroke.

MOLITVENI NAMENI ZA DECEMBER 2014
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

BOŽIČ
Ves	december	je	v	duhovnem	območju	adventa,	

ki	ga	še	posebej	poudarja	božična	devetdnevnica,	ki	
se	začne	17.	decembra	in	se	konča	na	božični	dan.	
Zato	bi	rad	z	vami	skupaj	premišljeval	o	Jezusovem	
rojstvu,	prazniku	zaupanja	 in	upanja,	ki	premaga	
negotovost	in	črnogledost.	Vzrok	našega	upanja	je	
pa	tale:	Bog	je	z	nami	in	Bog	nam	še	vedno	zaupa!	
Dobro	premislite	to:	Bog	je	z	nami	in	Bog	nam	še	
ved	no	 zaupa.	Ta	Bog	Oče	 je	 velikodušen.	 Prihaja	
živet	z	ljudmi,	izbere	si	Zemljo	za	svoje	prebivališče	
skupaj	s	človekom	in	se	da	najti	tam,	kjer	človek	
preživlja	svoje	dneve	v	veselju	ali	žalosti.	Zatorej	Ze-
mlja	ni	več	samo	“solzna	dolina”,	ampak	je	kraj,	kjer	
je	Bog	sam	postavil	svoj	
šotor,	 je	 kraj	 srečanja	
Boga	 s	 človekom,	Božje	
solidarnosti	z	ljudmi.
Bog	je	hotel	biti	z	nami	

deležen	 naše	 človeške	
pogojenosti	 tako	 daleč,	
da	se	je	izenačil	z	nami	v	
osebi	Jezusa,	ki	je	pravi	
človek	in	pravi	Bog.	Je	pa	
še	nekaj	bolj	presenetlji-
vega.	 Navzočnost	 Boga	
sredi	človeštva	se	ni	ures-
ničila	v	nekem	idealnem,	
idiličnem	svetu,	ampak	v	
tem	resničnem	svetu,	ki	ga	označuje	toliko	dobrih	
in	slabih	stvari,	ki	ga	iznačujejo	razlikovanja,	zloba,	
revščina,	nasilje	 in	vojske.	Izbral	si	 je	živeti	našo	
zgodovino	 kakršna	 je,	 z	 vsem	 bremenom	 svojih	
omejitev	in	svojih	dram.	S	tem	je	pokazal	na	največ-
ji	možni	način	svojo	usmiljeno	naklonjenost,	polno	
ljubezni	do	ustvarjenega	človeka.	On	je	Bog-z-na-
mi;	Jezus	je	Bog-z-nami.	Verjamete	to?	Izpovejmo	
skupaj:	Jezus	je	Bog-z-nami!	Jezus	je	Bog-z-nami	
od	vekomaj	in	za	vekomaj	v	trpljenju	in	bolečinah	
zgodovine.	Jezusovo	rojstvo	je	prikazanje	Boga,	ki	
se	je	postavil	enkrat	za	vselej	na	stran	človeka,	da	bi	
nas	odrešil,	da	bi	nas	dvignil	iz	prahu	naše	revščine,	

iz	naših	težav,	iz	naših	grehov.
Odtod	prihaja	véliki	“dar”	betlehemskega	Otroka:	

prinaša	nam	duhovno	moč,	moč,	ki	nam	pomaga,	
da	se	ne	pogreznemo	v	svoje	napore,	v	svoj	obup,	v	
svojo	žalost,	saj	je	to	moč,	ki	ogreva	in	preoblikuje	
srce.	Jezusovo	rojstvo	nam	prinaša	čudovito	novico,	
da	smo	neskončno	in	edinstveno	ljubljeni	od	Boga,	
ki	nam	te	ljubezni	ne	samo	daje	spoznati,	ampak	
nam	jo	daruje,	nas	dela	deležne!
Iz	 veselega	 zrenja	 skrivnosti	 za	 nas	 rojenega	

Božjega	Sinu	lahko	ugotovimo	dvoje	posledic.
Prva	 je:	 če	 se	nam	Božje	 rojstvo	 razodeva	ne	

kot	 nekaj,	 kar	 je	 nekje	 visoko	 in	 gospoduje	 nad	
stvarstvom,	 ampak	 kot	
Tisti,	ki	 se	poniža,	 stopi	
dol	 na	 Zemljo	 majhen	
in	 ubog,	 pomeni	 naj	 se	
za	podobnost	Njemu	ne	
postavljamo	 nad	 druge,	
ampak	 se	 ponižamo,	 se	
damo	v	služenje,	se	nare-
dimo	majhne	z	majhnimi	
in	uboge	z	ubogimi.	Kri-
stjan	se	ne	šopiri	vsepov-
sod,	to	je	nekaj	grdega.	
Tak	 kristjan	 ni	 kristjan,	
je	 pogan.	 Kristjan	 služi,	
se	poniža.	Delajmo	tako,	

da	se	naši	bratje	in	sestre	nikdar	ne	bodo	počutili	
osamljene!
Druga	posledica	je:	če	se	je	Bog	po	Jezusu	izenačil	

s	človekom	tako	daleč,	da	je	postal	kot	eden	od	nas,	
to	pomeni,	da	vse,	kar	storimo	bratu	ali	sestri,	stori-
mo	Njemu.	Na	to	nas	je	spomnil	Jezus	sam:	kdor	bo	
hranil,	sprejel,	obiskal,	ljubil	katerega	od	najmanjših	
in	najbolj	ubogih,	bo	to	storil	Božjemu	Sinu.
Zaupajmo	 se	materinski	 priprošnji	Marije,	 Je-

zusove	 in	 naše	Matere,	 naj	 nam	 ob	 tem	 svetem	
božiču	pomaga	spoznati	v	obrazu	našega	bližnjega,	
posebno	v	obrazih	najslabotnejših	in	na	rob	družbe	
odrinjenih,	podobo	Sina	Božjega,	ki	je	postal	človek.

p. Jože Cukale SJ

Nocoj je sveta, sveta noč,
po zvezdah velikih jo slutim,
nocoj je svetla, svetla noč,
 v ledeni samoti jo čutim.

Nocoj je svetla noč,
kak jasno zvonijo zvonovi
nad našo vasjo…

Boš sklenil roki, brat,
za mir,
boš držal sklenjene
ves sveti večer?

O brat, da jih ne izpustiš
do polnoči,
tako nam bo lažji, lažji križ
svete noči…
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➧

Velikodušen darovalec
Življenje	 svetega	 Nikolaja	 je	 zavito	 v	 tančico	

skrivnosti.	Razlog	za	to	je,	da	so	prvi	življenjepisci	
hoteli	poudariti	njegovo	svetost,	zato	so	olepševali	
dejstva	 in	zgodbe,	ki	so	jih	 ljudje	pripovedovali	o	
njem.	Zgodovinarji	pa	so	si	edini,	da	se	je	Nikolaj	
rodil	v	drugi	polovici	tretjega	stoletja	in	da	je	nekoč	
v	naslednjem	stoletju	postal	škof	v	Miri	v	Mali	Aziji	
(današnji	Demre	v	Turčiji).	Mira	in	bližnja	Patara,	kjer	
naj	bi	se	Nikolaj	rodil,	sta	bili	središče	popotnikov	v	
rimski	provinci	Likiji.	Ker	se	je	apostol	Pavel	ustavil	
v	obeh	(prim.	Apd	21,1–2;	27,5),	si	predstavljam,	
da	je	bil	Nikolaj	morda	potomec	njegovih	spreobr-
njencev	izpred	dvesto	let.	Po	izročilu	naj	bi	bil	Nikolaj	
edinec	pobožnih	in	bogatih	staršev,	ki	sta	oba	umrla,	
ko	je	bil	še	mlad.	A	v	nasprotju	z	bogatim	mladeni-
čem	iz	evangelija	se	zdi,	da	ga	bogastvo	ni	oviralo	
pri	hoji	za	Jezusom.	Že	zelo	zgodaj	je	bil	poznan	kot	
velikodušen	darovalec,	zlasti	tistim,	ki	so	najbolj	po-
trebovali	pomoč.	Življenjepisci	pripovedujejo,	kako	
je	Nikolaj	postal	redovnik,	obiskal	Sveto	deželo	in	
bil	po	božjem	posredovanju	imenovan	za	škofa.	Da	
bi	 poudarili	 njegovo	 predanost	 Jezusu,	 opisujejo	
njegovo	ujetništvo	in	mučenje	med	Dioklecijanovim	
preganjanjem	 kristjanov.	 Nekateri	 viri	 omenjajo	
buren	spopad	na	koncilu	v	Nikeji	 (leta	325),	kjer	
naj	bi	Nikolaj	udaril	Arija,	ker	je	ta	zanikal,	da	je	bil	
Kristus	Bog.

Pripravljen in sposoben
Slog	in	količina	spisov	o	Nikolaju	nakazujejo,	da	

se	je	nekaj	na	njem	ljudi	globoko	dotaknilo.	Kaj	je	
bilo	to?		Sedanji	pravoslavni	škof	v	Miri,	metropolit	
Krizostom,	ponuja	prepričljiv	odgovor.	V	intervjuju	
s	potopiscem	Jeremyjem	Sealsom	je	pojasnil,	da	je	
Nikolaj	»živel	med	ljudmi.	Ni	bil	oddaljen	niti	ni	živel	
odmaknjeno.	Pomagal	jim	je	v	stiski,	naj	so	bili	revni	
ali	v	nevarnosti,	preganjani	ali	lačni.«		Čeprav	ni	ho-
tel	postati	škof,	je	imenovanje	sprejel	kot	božji	klic.	
Zavedal	se	je	tudi,	da	ne	bo	več	živel	zase,	ampak	
za	ljudi,	ki	so	mu	bili	zaupani.	Ko	si	je	prizadeval	
udejanjiti	ta	vzor,	je	postal	zvest	prijatelj	in	zaščitnik,	
ki	je	bil	na	voljo	vsem,	ki	so	ga	potrebovali.	Ne	le	to:	

večino	življenja	je	Nikolaj	uporabljal	dva	osupljiva	
duhovna	darova:	ozdravljanje	in	“čudežne	moči”	(1	
Kor	12,9–10).	Ko	je	Bog	deloval	po	Nikolaju,	da	bi	
reševal	ljudi	v	brezupnih	položajih,	so	med	ljudmi	
začele	krožiti	zgodbe	o	čudežih.	Nekatere	je	zanesla	
domišljija,	drugi	pa	so	ohranili	spomin	na	resnične	
dogodke.	Razodevajo,	zakaj	je	Nikolaj	postal	tako	
priljubljen	 zaščitnik	 toliko	 različnih	 skupin	 –	med	
njimi	so	otroci,	mornarji,	jetniki,	popotniki	in	ubogi.

Čudeži usmiljenja
Neka	zgodba	govori	o	tem,	kako	je	Nikolaj,	ko	je	

plul	v	Sveto	deželo,	v	trenutku	pomiril	strašno	ne-
vihto,	ki	je	divjala	okoli	Cipra.	Po	njegovi	priprošnji	
je	Bog	rešil	posadko	in	potnike	pred	brodolomom	
in	ozdravil	mornarja,	ki	je	padel	z	jambora.	Druga	
zgodba	opisuje	škofa	Nikolaja,	ko	 je	hitel	na	kraj	
usmrtitve	 in	 posredoval,	 da	 je	 rešil	 tri	 nedolžne	
ljudi,	ravno	preden	je	rabelj	zamahnil	z	mečem.	V	
nadaljevanju	govori	o	treh	rimskih	častnikih,	ki	so	
bili	priča	dogodku:	ko	so	tudi	njih	po	krivici	obtožili,	
so	molili	k	Nikolaju.	Prikazal	se	je	v	sanjah,	da	bi	
cesarja	Konstantina	opozoril	o	krivični	sodbi.	Niko-
laja	so	poznali	tudi	kot	zaščitnika	otrok.	Obstaja	več	
zgodb	o	dogodku,	ko	je	razrešil	umor	in	tri	mlade	
žrtve	obudil	nazaj	v	življenje.	Ob	neki	drugi	prilož-
nosti	 je	rešil	kmečkega	fanta,	ki	so	ga	ugrabili	 in	
odpeljali	na	Kreto.	Najbolj	znana	zgodba	pa	govori	
o	treh	dekletih,	katerih	oče	je	bil	prereven,	da	bi	jih	
preživljal	ali	da	bi	jim	priskrbel	doto,	ki	so	jo	potre-
bovale	za	poroko,	zato	se	je	odločil,	da	jih	bo	drugo	
za	drugo	prodal	za	sužnje.	Bog	je	opozoril	Nikolaja,	
ta	pa	je	poskrbel	za	družino	tako,	da	je	skozi	okno	
tri	noči	zapored	vrgel	vrečo	svojega	zlata.

Vsi poznajo Nikolaja
Čudeži	se	niso	nehali	dogajati	niti	po	Nikolajevi	

smrti	6.	decembra	okoli	leta	345	po	Kristusu.	Ljudje	
so	ga	imeli	za	svetnika	in	so	trumoma	hodili	v	Miro	
molit	na	njegov	grob.	Bolnike	so	mazilili	s	tekočino	
iz	njegovih	kosti	(imenovano	mana);	poročali	so	o	
številnih	ozdravljenjih.	Čudeži	so	se	nadaljevali	še	
po	letu	1087,	ko	so	mornarji	skrivaj	odnesli	njego-
ve	relikvije	v	Bari	na	jugovzhodni	obali	Italije.	Tudi	

Louise Perotta

BOLJŠI KOT BOŽIČEK
zgodba o sv. Miklavžu, ki je ponekod postal Božiček

Nek prijatelj je zelo trpel. V očeh se mu je videlo, kako se vedno bolj oddaljuje od družine 
in Cerkve. Molila sem zanj, saj sem čutila, da bo zašel v hude težave. Ker je bila potreba 
tako velika in kriza tako blizu sem prijatelja zaupala svetemu Nikolaju iz Mire.

Ta škof prve Cerkve – resnični človek, na podlagi katerega je nastal lik dobrodušnega 
Božička – se morda ne zdi očitna izbira, ko človek prosi za nekoga v brezup nem položaju. 
Toda Nikolaj je med vzhodnimi kristjani že dolgo najbolj priljubljen od vseh “čudodelnih” 
svetnikov. Skoraj vse v zvezi z Nikolajem je čudež. Njegova legendarna velikodušnost in 
usmiljenje do ubogih. Čudeži ozdravljenja in zaščite, ki jih je delal – včasih na daljavo. Celo 
njegove kosti so čudežne. Vse od njegove smrti v četrtem stoletju izločajo tekočino, ki jo 
povezujejo s številnimi telesnimi in duhovnimi ozdravljenji.
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to	mesto	 je	 postalo	 romarski	 kraj.	 Pobožnost	 do	
svetega	Nikolaja	se	je	razširila	kot	požar;	segla	je	
celo	do	Rusije.	Vzhodnorimski	cesar	Justinijan	je	v	
Carigradu	zgradil	veliko	cerkev	njemu	v	čast.	Kmalu	
so	 drugje	 zgradili	 še	 več	 cerkva.	Do	 petnajstega	
stoletja	je	Nikolaj	postal	najbolj	priljubljen	nesveto-
pisemski	svetnik	v	krščanskem	svetu.		Ljudje	so	se	
ga	po	vsej	Evropi	spominjali	5.	decembra,	na	večer	
pred	njegovim	praznikom,	ko	so	pomoči	potrebnim	
otrokom	dajali	darove,	ne	da	bi	se	pri	tem	razkrili;	
s	tem	običajem	so	ohranjali	spomin	na	njegovo	
velikodušno	srce.

Pojavi se Božiček
V	začetku	devetnajstega	stoletja	se	je	v	New	

Yorku	začel	povsem	drugačen	čudež.	V	raz-
voju	dogodkov,	ki	bi	se	našim	prednikom	
v	veri	zdel	osupljiv,	je	iz	svetega	škofa	
Nikolaja	nastal	debelušen	bradati	škrat	
v	rdeči	obleki.
Začelo	se	je	leta	1809,	ko	se	je	

Newyorško	zgodovinsko	združenje	
odločilo	 poudariti	 pomen	 svetega	
Nikolaja	 in	 znova	 obuditi	 božična	
izročila	 prvih	 nizozemskih	 prisel-
jencev.	Ko	so	prišli	v	Novi	svet,	so	
opustili	običaje	v	spomin	na	svetega	
Nikolaja,	a	vrzel	so	hitro	zapolnili.	
V	istem	letu	je	pisatelj	Washington	
Irving	 objavil	 satirični	 oris	 nizo-
zemske	zgodovine	New	Yorka,	ki	
je	vključevala	opise	dobrodušne-
ga	svetega	Nikolaja,	ki	kadi	pipo,	
leti	nad	drevesnimi	krošnjami	in	se	
spušča	skozi	dimnike,	da	lahko	prinaša	
darila.	Zgodba	je	kmalu	postala	urba-
na	legenda.	Leta	1822	je	nastala	nadvse	
priljubljena	pesem	Clementa	Clarka	Moora	
“Obisk	 svetega	Nikolaja”.	 Na	 podlagi	 te	 pesmi	 je	
škof	dobil	krzno,	sani	in	jelenčke,	poleg	tega	se	je	
spremenil	datum	njegovega	prihoda:	“Na	večer	pred	
božičem	...”	Ilustratorji	in	umetniki	v	oglaševanju	so	
opravili	preostalo.	Leta	1931	je	debelušni	Božiček	
nastopal	v	oglasih	za	kokakolo.

Danes	 ves	 svet	 pozna	 Božička,	 le	 redki	 pa	 bi	
prepoznali	obraz	svetega	Nikolaja.

Čudeži v Bariju
Znanstveniki	 pa	 so	 si	 prizadevali,	 da	bi	 odkrili	

“Božič	kov	pravi	obraz”.	Postopek	se	je	začel	v	pet-
desetih	 letih	 prejšnjega	 stoletja,	 ko	 so	 potekala	
obnovitvena	dela	v	baziliki	svetega	Nikolaja	v	Bariju.	
Izkopali	 so	 svetnikove	 kosti.	 Ustanovljena	 je	 bila	

vatikanska	komisija,	da	jih	preuči.
Profesor	anatomije	Luigi	Mar-

tino	je	podrobno	preučil,	 izmeril	
in	 z	 rentgenom	 poslikal	 kosti	 v	

krsti.	 Ugotovil	 je,	 da	 vse	 pripadajo	
starejšemu	možu,	visokemu	približno	
167	centimetrov,	ki	je	užival	pretežno	
vegetarijansko	 hrano.	 Imel	 je	 široko	
čelo,	precej	velike	oči	in	malce	bolj	iz-
razite	ličnice.	Stanje	nekaterih	kosti	je	
nakazovalo,	da	je	preživel	nekaj	časa	
v	 vlažni	 ječi,	 je	 zapisal	 dr.	Martino.	
Ugotovil	je,	da	se	njegove	ugotovitve	
skladajo	z	življenjem	svetega	Nikolaja.
V	 zadnjem	 času	 pa	 je	 Francesco	

Introna,	profesor	forenzične	patologi-
je,	uporabil	najsodobnejše	metode	za	
analizo	 podatkov	 o	 lobanji.	 Njegove	
ugotovitve	so	razkrile,	da	je	imel	Niko-
laj	zlomljen	nos	–	morda	še	en	spomin	
na	ujetništvo.	Obrazna	antropologinja	
dr.	Caroline	Wilkinson	je	ustvarila	raču-
nalniško	tridimenzionalno	rekonstruk-
cijo	njegove	glave.	Tako	njen	model	
kot	skice	dr.	Martina	kažejo	podobnosti	
s	tradicionalnimi	podobami	Nikolaja,	ki	
so	jih	 izdelali	slikarji	 ikon.	Raziskave	
iz	petdesetih	let	prejšnjega	stoletja	so	
vključevale	 tudi	 preučevanje	mane.	

Znanstveniki	so	menili,	da	tekočine	ni	moč	preprosto	
razložiti	in	določiti,	da	dejansko	izhaja	iz	kosti,	ne	
pa	iz	zunanjega	vira.	Ker	je	mana	pristna	relikvija,	
jo	zberejo	vsako	leto	9.	maja,	ko	so	kosti	prenesli	iz	
Mire	v	Bari.	Pravoslavni	in	katoličani	praznik	obhajajo	
skupaj	kot	ekumensko	slavje.

V adventnem času se radi usede-
mo pred gorečo svečo, da bi v njeni 
luči našli mir. Od nekdaj so sveče ime-
le posebno privlačno moč za človeka. 
Svetloba sveče je blaga svetloba. V 
primerjavi s slepečo neonsko razsve-
tljavo osvetljuje sveča naš prostor 
samo deloma. Marsikaj pusti v temi. 
In svetloba je topla in prijetna. Sveča 

ni funkcionalni vir svetlobe, ki mora 
vse enakomerno osvetliti, marveč daje 
svetlobo, ki od vsega začetka vsebuje 
nekaj skrivnostnega, toplega, ljubečega.

Svetloba sveče ne le osvetljuje, temveč 
tudi greje. S toploto prinaša ljubezen v tvo-
jo sobo. Tvoje srce napolnjuje z ljubeznijo, 
ki je globlja in skrivnostnejša kakor ljube-
zen ljudi, s katerimi se čutiš povezanega.

P. Anselm Grün

V SOJU ADVENTNE SVEČE



2014  DECEMBER 371

Marijin	slavospev	je	utihnil,	čas	petja	je	minil.	Živ-
ljenje	v	domu	duhovnika	Zaharija	se	je	spet	odelo	z	
vsakdanjostjo.	Kot	gospodinjska	pomočnica	je	Marija	
opravljala	vsa	hišna	dela:	v	kamnitem	ročnem	mlinu	
je	že	navsezgodaj	mlela	žito,	nosila	vodo	iz	vaškega	
vodnjaka,	predla	je	in	tkala	ter	z	vso	pozornostjo	
skrbela	za	Elizabeto.
Bodoči	materi	 nista	 z	 nobeno	 besedo	 omenili	

velike	 skrivnosti	 izvoljenosti,	 čeprav	 sta	 vedno	 z	
vsem	srcem	razmišljali	le	o	tem.	Vse	je	bilo	skrito	
pod	posvečenim	plaščem	molka.
Minili	 se	 trije	meseci	 in	Elizabeti	 se	 je	dopolnil	

njen	čas.	Rodila	je	dečka.	Na	Marijinih	rokah	je	prvič	
zajokal.	Hiša	se	je	polnila	s	sosedi	in	sorodniki.	Roj-
stvo	dečka	je	pomenilo	blagoslov	in	srečo	ne	samo	
za	njegove	starše,	ampak	za	vse	sorodstvo.	Prav	
vsi	so	prišli:	bratje	in	sestre,	bratranci	in	sestrične,	
hvalili	so	Boga	zaradi	tako	očitnega	čudeža,	srečno	
mater	so	obsipali	z	najboljšimi	voščili	in	ljubeznivo	
radovednimi	vprašanji.	Ves	Ain-Karim	se	je	veselil	
sreče,	ki	 je	doletela	duhovnikov	dom.	Z	rojstvom	
dečka	sta	bila	Elizabeta	in	Zaharija	rešena	ponižanja,	
ki	sta	ga	morala	tako	dolgo	prenašati.	Vsa	vas	se	je	
z	njima	veselila	nedoumljive	in	nepričakovane	sreče.
Prihajali	so	in	odhajali	iz	Elizabetine	sobe.	Kar	žal	

ji	je	bilo	tiste	blagodejne	tišine	in	samote,	ko	je	bila	
še	sama	s	svojo	sorodnico.
Vsi	so	seveda	zelo	radovedno	spraševali,	kako	se	

bo	otrok	imenoval,	saj	ime	naznačuje	in	skrivnostno	
napoveduje,	kakšno	bo	njegovo	življenje.
Pobožni	Izraelci	bi	celo	v	spanju	ponavljali	imena	

svojih	prednikov.	Otroci	so	se	jih	učili	že	v	naročju	
svojih	mater.	Vsako	ime	so	ponosno	in	dostojanstve-
no	izgovarjali,	seveda	še	toliko	bolj,	kadar	je	bila	to	
levitska	družina,	tako	kakor	Zaharijeva.
»Kako	 boste	 torej	 imenovali	 dečka?«	 je	 stari	

Abuja	silil	v	svojo	sestro.	»Zdi	se	mi,	da	ga	boste	
imenovali	kar	po	očetu.«
»Kar	Janez	mu	bomo	rekli,«	je	odvrnila	Elizabeta.
»Nihče	od	naših	pa	tudi	od	moževih	prednikov	se	

ni	tako	imenoval.	Čisto	tuje	je	v	našem	rodu.	Če	ne	
bo	Zaharija,	pa	naj	bo	Levi,	Aron,	no,	da,	tudi	Abuja	
ne	zveni	slabo!	Janez	mi	ni	prav	nič	všeč!	Zdi	se	mi,	
kakor	da	bi	nekaj	tujega	prihajalo	v	našo	družino.«
Tudi	drugi	sorodniki	so	bili	slabe	volje,	ko	so	slišali	

da	sta	se	odločila	za	to	ime.	Ko	je	končno	minilo	osem	
dni	in	bi	moral	biti	deček	obrezan,	so	silili	Zaharija,	
naj	se	odloči.	Nemi	 je	prosi,	naj	mu	dajo	tablico.	
Napisal	je	nanjo:
»Johanan	šemó!	–	Janez	naj	bo!«
Komaj	pa	je	odložil	pisalo,	že	je	glasno	zaklical:
»Johanan	šemó!	–	Janez	naj	bo!«
Pravi	čudež!	Nemi	je	spregovoril.	Pred	njimi	je	stal	

osiveli	duhovnik,	ki	že	devet	mesecev	ni	spregovoril	
niti	besedice.	Ves	je	žarel	od	veselja.	Tedaj	pa	je	s	
čvrstim	in	slovesnim	glasom	zapel	Gospodovo	hval-
nico.	Prisotni	so	osuplo	strmeli	vanj.

»Hvaljen Gospod, Izraelov Bog,
ker se je ozrl na svoje ljudstvo
in mu pripravil odrešenje.
Obudil je mogočnega Rešitelja
v hiši svojega služabnika Davida,
kakor je zdavnaj napovedal
po ustih svojih svetih prerokov,
da nas bo rešil naših sovražnikov
in iz rok vseh, ki nas črtijo.
Tako je izkazal usmiljenje našim očetom
in se spomnil svoje svete zaveze,
prisege našemu očetu Abrahamu,
da nas bo rešil iz rok sovražnikov
in nam dal, da mu bomo brez strahu služili
v svetosti in pravičnosti
pred njegovim obličjem
vse dni svojega življenja.«

Tedaj	se	obrne	k	dečku,	se	skloni	nadenj	in	med-
tem,	ko	mu	preroški	ogenj	sije	iz	oči,	nadaljuje:

»In ti, dete, boš prerok Najvišjega,
pojdeš namreč pred Gospodom,
da mu pripraviš pot
in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje
v odpuščanje grehov
po prisrčnem usmiljenju našega Boga.
Zato nas bo obiskal vzhajajoči z višave,
da razsvetli vse, ki sede v temi in smrtni senci
in naravna naše noge na pot miru.«

Pretresen	nad	spoznanjem	je	sedaj	v	spoštljivem	
molku	opravil	obred	obrezovanja,	s	katerim	je	bil	
Janez	sprejet	v	občestvo	izvoljenega	ljudstva.
Novica	o	neverjetnih	dogodkih	in	duhovnikovem	

spevu	se	je	raznesla	po	vsem	Ain-Karimu	in	v	mnoge	
vasi	po	gorovju.	Vsi,	ki	so	slišali	o	tolikih	čudežnih	
znamenjih,	so	strme	obstali:
»Kaj	neki	bo	iz	tega	otroka?«
Marija	si	 je	vsako	Zaharijevo	besedo	vtisnila	v	

srce.	 Globok	 pomen	 preroškega	 speva	 je	mogla	
razumeti	samo	ona.	Glasnik,	ki	ga	je	bil	napovedal	
prerok	Izija,	je	tu;	on,	ki	bo	pripravil	pot,	ki	bo	po-
ravnal	steze	Odrešeniku.
Kmalu	po	Janezovem	rojstvu	bi	se	morala	tudi	

Marija	vrniti	v	Nazaret.	Ni	bil	več	daleč	dan,	ko	naj	
bi	jo	Jožef	po	starem	običaju	vzel	na	svoj	dom;	dan	
poroke	po	enoletni	zaroki	se	je	bližal.
Marija	je	težkega	srca	zapuščala	duhovnikov	dom.	

Zaharija	ji	je	z	blagoslovom	zaželel	srečno	pot.
Elizabeta,	ki	je	pa	vedela	za	njeno	tesnobno	skrb	

in	je	opazila	bojazen	v	njenih	očeh,	jo	je	materinsko	
opogumila:
»Ne	 boj	 se,	 Marija!	 Kar	 je,	 se	 je	 zgodilo	 po	

Gospodovi	volji.	On	te	bo	branil	in	varoval.	Vse	svoje	
skrbi	prepusti	njegovi	dobrohotnosti.«

Marija	se	je	priključila	manjši	popotni	skupini	in	
se	vrnila	v	Nazaret.

Wilhelm Hünermann

GLASNIK JE TU!
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»Kartoffelkommando,	antreten!«	Da	bi	te	vrag!	Pa	
ravno	sedaj,	pred	božičem,	in	še	v	tem	vremenu!	A	
ne	pomaga	nič.	Zunaj	na	polju	je	začel	po	jamah	gniti	
krompir	in	mi	“krompirjevci”	ga	moramo	iti	prebirat:	
dobrega	za	SS,	slabega	za	nas.	Tresemo	se	v	ušivih	
capah	in	lačni	smo	kot	volkovi.	Mi,	smetišče	velikega	
nemškega	rajha,	smo	zadeli	terno:	rechtlos,	wehrlos,	
ehrlos:	brezpravni,	brez	obrambe,	brez	časti!	To	je	
usoda	nižje	pasme,	ki	se	je	drznila	upreti	hlapčeva-
nju.	Poginejo	naj,	garjavi	psi,	kreteni!	V	peterostopih	
nas	maršira	nekaj	stotin	proti	glavni	straži,	kjer	nas	
preštejejo.	»Mützen	ab!«	Vsi	se	strumno	odkrijemo	
pred	zariplim	nacistom,	kakšnim	bivšim	mesarskim	
pomočnikom,	ki	pa	je	zaradi	svoje	žlahtne	nemške	
krvi	neizmerno	vzvišen	nad	to	golaznijo	farjev,	pro-
fesorjev	in	inženirjev	iz	pol	Evrope.	Tu	nas	obkolijo	
stražniki	 z	 lobanjo	 na	 kapi	 in	 policijski	 psi,	 ki	 jih	
pokrivajo	 plaščki	 z	 uvezenim	SS.	Mimo	 skladišč,	
delavnic	in	vojašnic	marširamo	skozi	zunanja	vrata,	
nad	katerimi	visi	črna	zastava,	na	polje.

Kako	pusta	pokrajina!	V	ledeniški	dobi	se	je	stvo-
rila	planjava,	pokrita	z	gruščem	in	močvirji,	kjer	so	
se	nekdaj	bodli	turi	in	bizoni.	Če	bi	se	imela	Darwi-
nova	teorija	kdaj	izkazati	za	pravilno,	bi	trdil,	da	so	
tile	germanski	plemenjaki	neposredni	potomci	onih	
divjih	govedi.	Iz	Bavarske	je	prišla	naša	nesreča:	
malo	bolj	proti	severu	je	Freising	in	še	dalje	Bam-
berg,	odkoder	so	prihajala	k	nam	kukavičja	jajca,	
da	smo	izgubili	dve	tretjini	naše	zemlje.	Na	otoku	
Chiemskega	jezera	je	že	pred	tisoč	 leti	sv.	Metod	
okušal	 nemško	 internacijo	 in	 za	 njim	 slovenski	
knežji	 talci.	 Pod	 seboj	 vidim	Monakovo,	Hitlerjev	
Jeruzalem,	srce	bodočega	tisočletnega	carstva.	To	
se	nam	smeje	srce,	kadar	vidimo	in	slišimo,	kako	ga	
zavezniške	bombe	rušijo	v	prah	in	pepel!	V	mokrem	
snegu	so	cokle	kmalu	polne	vode	in	roke	postanejo	

pri	delu	trde.	In	še	misel	na	božič!	Ga	li	bomo	še	
kdaj	doživeli	v	svobodi?
Tamle	doli	ob	taborišču	stoji	gozdič	temnih	smrek	

in	med	njimi	se	 iz	dimnika	vleče	žolt,	zoprn	dim:	
krematorij.	Edino	skozi	ta	dimnik	pelje	pot	v	svobo-
do.	Pod	temi	jelkami	nas	čaka	führerjeva	božičnica:	
plinske	celice,	lični	zabojčki	prvovrstnega	kostnega	
gnojila	za	cvetice,	strelišče...	Nemška	jelka	je	simbol	
najsvetejšega	na	zemlji:	nemške	zemlje	in	krvi,	lepi	
izgledi.	Sicer	pa	nimam	časa,	da	bi	se	vdajal	takim	
mrkim	mislim,	kajti	skrbeti	moram,	da	organiziram	
(kot	se	po	lagersko	pravi	glagolu	nakrasti)	nekaj,	da	
me	ne	bo	že	za	praznike	od	lakote	konec.	Oblekel	
sem	še	ene	široke	hlače	in	sedaj	bašem	vanje	za	
srajco	krompirje,	dočim	me	tovariši	skrbno	krijejo	in	
prevezujejo.	Tudi	rokavi	so	ga	že	polni	in	trebuha	bi	
se	niti	Trebušnik	ne	smel	sramovati.	Moj	Bog,	kako	
bom	le	prišel	mimo	kontrole,	ko	pa	so	mi	noge	kot	
stope	in	se	komaj	gibljem!	Gorje	mi,	če	me	zasačijo!	
Na	misel	mi	pride,	kako	se	je	Odisej	z	zvijačo	rešil	

iz	Polifemove	votline.	Bo,	kar	bo!	Postavim	se	
sredi	čete	in	dva	tovariša	me	krepko	primeta	od	
vsake	strani	pod	pazduho:	saj	ni	nič	nenavad-
nega,	da	kdo	pri	delu	obnemore.	Ko	se	bližamo	
straži,	pobesim	glavo	in	srce	mi	burno	tolče	ob	
mrzle	krompirje,	ko	se	opotekam	skozi	vrata.	
Hura,	sem	že	mimo!	V	baraki	me	sprejmejo	po	
ceremonialu	rimskih	triumfatorjev;	grdobe	bi	
me	najraje	kar	celega	potisnile	v	ponev.	Vlačijo	
me	sem	ter	tja,	dokler	naposled	ne	telebnem	
na	tla	in	tam	obležim	–	kot	vreča	krompirja!
Sicer	pa,	eno	stvar	moram	priznati:	na	bo-

žični	večer	so	se	kar	nekam	porazgubili	in	nas	
pustili,	 da	 božičujemo,	 kot	 vemo	 in	 znamo.	
Ne	na	delo	in	celo	na	apel	nam	ni	treba,	edino	
straže	na	stolpih	so	ostale	kot	prej.	Da,	celo	
visoki	komisiji	za	pregled	uši	se	nam	ni	treba	

predstaviti!	Tu	in	tam	se	pojavijo	smrečice,	ovešene	
s	 srebrnim	 papirjem,	 pometanim	 iz	 zrakoplovov.	
Vsepovsod	 veselo	 vrvenje	 in	 pripravljanje	 dreve-
sca.	V	sobi	je	nepopisna	gneča,	saj	se	nas	namesto	
predvidenih	petdeset	drenja	v	njej	okrog	tristopet-
deset.	Velika	moja	skrb	je,	da	se	prerijem	do	peči	in	
počakam,	da	onih	deset,	ki	so	zapisani	pred	menoj,	
konča	s	kuhanjem.	Nato	klečim	ves	čadast	pri	ognju,	
medtem	ko	mi	stopajo	po	hrbtu,	in	kurim	z	lepenko,	
piham,	mešam	svoj	krompir,	pa	ker	nimam	pokriva-
če,	postaja	godlja	vedno	bolj	sajasta,	nato	zabelim	
z	margarino,	posujem	s	soljo	in	papriko	–	in	božični	
obed	 je	 gotov!	 Presrečni	 povabljenci	 ugotavljajo,	
da	jim	še	nikdar	ni	kaj	bolj	dišalo,	kot	ta	božanska	
jed.	Nemalo	sem	bil	ponosen	na	takšno	priznanje.	
Po	obedu	še	cigareta	lastnega	pridelka!	Dolgi	Tone,	

ob 70-letnici
Rafko Premrl

BOŽIČ V DACHAUU LETA 1944
Dr. Rafko Premrl je bil duhovnik, profesor in narodni delavec. 

Zaradi političnega delovanja je prebil dve leti v Dachauu.
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kapo	ugledne	 gnojne	 komande,	 je	 pridelal	 lasten	
tobak;	zmešan	z	mahorko	te	kot	z	omelom	praska	
po	sapniku.	Užitek	pa	tak!	Skrbno	spravim	čik,	pod-
lago	svojega	bogastva.	Če	bi	našel	na	tleh	cekin	in	
cigareto,	bi	planil	na	cigareto.	Čemu	mi	bo	cekin?
Zdaj,	 ko	 je	 duša	 spet	 privezana,	 se	 ozrem	po	

sobi.	Ker	ni	družine,	je	vse	zbrano	po	narodnostih.	
In	glej	presenečenje!	Poljski	“kšonži”,	duhovniki,	so	
od	svojih	revnih	paketov	zbrali	božično	darilce	za	
nas,	ki	smo	brez	njih,	in	nas	prosijo,	naj	oprostimo,	
ker	je	tako	malo!	Oh,	ko	bi	se	tudi	Francozi,	ki	toliko	
študirajo	socialno	vprašanje,	domislili	kdaj	kaj	po-
dobnega!	Pridušam	se,	da	ne	bomo	nikdar	več	dali	
niti	lire	za	Rdeči	križ,	ki	nas	je	čisto	pozabil.	Sicer	
pa	je	večkrat	tudi	dobri	“tátiček”	Beran	stisnil	komu	
kakšen	češki	“povidl”	v	roko.	Danes	si	najbrže	želi	
nazaj	v	lager.

Tátiček	(očka)	Beran	je	bil	duhovnik,	profesor	na	
Karlovi	univerzi	v	Pragi	in	duhovni	vodja	v	praškem	
semenišču.	Po	osvoboditvi	iz	Dachaua	je	bil	leta	1946	
posvečen	za	praškega	nadškofa.	Leta	1949	 je	du-
hovnikom	prepovedal	prisego	lojalnosti	komunističnii	
vladi,	zato	so	ga	zaprli	do	leta	1963,	ko	so	ga	izgnali	
v	Rim.	Papež	bl.	Pavel	VI.	ga	je	leta	1965	imenoval	
za	kardinala.	Umrl	je	v	Rimu	leta	1969.	(Op. ur.)

Iz	nemškega	kota	se	sliši	 “Stille	Nacht,	heilige	
Nacht”	in	vsi	nadaljujemo	ganjeni,	vsak	v	svojem	
jeziku.	Ubogi	nemški	tovariši!	Svojci	so	jih	zavrgli,	
naši	jih	postrani	gledajo,	zlasti	Francozi,	in	vendar	
so	večinoma	plemenite	duše,	nekateri	že	po	deset	
let	v	tem	peklu.	Zajetni	Holandci	z	velikimi	pripra-
vami	zapojo	enoglasno	nekaj	svojih:	niso	pevci!	Vse	
kaj	drugega	so	čudovite	francoske	melodije,	zlasti	
vriskajoči	“Noël”.	Najhujši	 francoski	narodnjaki	so	
Alzačani	in	Lotrinžani,	ki	so	pravzaprav	Nemci,	če-

prav	bi	le	v	skrajni	sili	spregovorili	nemško!	Zdaj	se	
oglasi	mogočen	češki	zbor,	nato	dvigne	naša	dvajse-
terica	živahno:	“Glej,	zvezdice	božje”.	Sicer	navadno	
cmeravi	Lahi	navdušijo	s	svojo	“Tu	vieni	dalle	stelle”,	
in	tudi	Grki	žanjejo	priznanje.	Toda	višek	vsega	so	
nenadkriljive	poljske	božične	pesmi,	 lepših	res	še	
nisem	slišal.	Naš	ponos,	osemdesetletni	litvanski	du-
hovnik,	ki	je	bogve	kako	ušel	plinski	celici,	se	oglasi	
k	besedi	in	nam	zatrdi,	da	bomo	naslednji	božič	že	
vsi	doma.	Veselje	prikipi	do	vrhunca,	bratstvo	med	
nami	in	med	narodi	nam	dviga	srce.	Mir	ljudem	na	
zemlji,	ki	so	blage	volje!
Droben	zvonček	nas	vabi	v	kapelo	k	polnočnici.	

S	težavo	se	zrinemo	vanjo,	drugi	gledajo	pri	oknih.	
Šmenta,	le	kje	so	organizirali	sveče,	paramente	in	
vso	parado?	Prava	slovesna	škofova	maša	ob	zboru	
in	orkestru,	celo	pristno	kadilo,	pa	saj	to	je	skoraj	
neverjetno!	Monštranca	je	resda	lesena,	škofov	pr-
stan	bakren,	križ	iz	pločevine	in	tudi	sicer	marsikaj	
iz	papirja,	a	to	nas	ne	moti	niti	najmanj.	Pred	Bogom	
je	potrjeno	naše	človeško	dostojanstvo	in	Kristus	je	
naš	brat!
Zjutraj	spim,	dokler	se	mi	hoče,	nato	grem	po	

sosednjih	blokih	na	obisk	prijateljev	in	znancev,	in	
popoldne	zavijem	v	kopalnico	na	koncert.	Večkrat	
sem	tu	gol	prezebal	celo	noč	in	čakal,	da	so	mi	razu-
šili	obleko,	pa	je	bila	potem	navadno	še	bolj	živa	kot	
poprej.	Danes	kar	pozabim,	da	sem	številka	v	zebri:	
zdi	se	mi,	da	sem	sam	svoj	gospod,	ki	sem	prišel	
v	“klaku	in	fraku”	k	umetniškemu	koncertu.	Edino	
dóma	pogrešam,	no,	če	bi	ne	bilo	hujše	nesreče...
Spomin	odeva	trdo,	neizprosno	resničnost	v	mi-

lejšo	luč.	Večkrat	mislim	na	vas,	tovariši!	Kako	je	
zdaj	z	vami?	Srečen	vam	božič!

Božič,	najlepši	čas	v	celem	letu.	Bog	nam	je	poslal	
Jezusa,	da	bi	nam	prinesel	luč	v	naš	svet.	Jezus	se	
rodi	v	hlevčku;	ubog,	reven	in	kljub	temu	postane	
kralj	sveta.	Kot	novorojenca	ga	
Marija	povije	v	pleničke	in	položi	
v	jasli.	In	potem	so	pastirji	prvi,	
ki	 slišijo	 to	 novico!	 Zanimivo,	
ravno	pastirji,	ki	tedaj	niso	imeli	
nobenega	 pomena,	 ki	 so	 bili	
ubogi,	revni	in	zaničevani.	Bog	
nam	hoče	s	tem	povedati,	da	so	
mu	ljudje,	ki	so	zaničevani,	ne-
priljubljani…	zelo	blizu.	Bog	pri-
haja	z	Jezusom	k	preganjanim,	
žalostnim,	obupanim,	prihaja	k	
beguncem	in	zapuščenim.
Bog	prinaša	s	svojim	Sinom	luč	v	naš	svet.	Ravno	

zato	so	bili	pastirji	prvi,	ki	so	zvedeli	to	lepo	novico.	
Božič	je	torej	praznik,	pri	katerem	se	tudi	mi	potru-

dimo,	da	bi	postali	 luč	za	revne,	uboge,	žalostne,	
obupane	ljudi,	za	vse	ljudi.
Bog	ljubi	vse	ljudi	in	pošilja	svojega	Sina.	Jezus	

pa	nam	kaže,	kako	nam	hoče	
pomagati,	da	bomo	našli	globlji	
smisel	v	svojem	življenju.
Božič	je	spomin	na	Jezuso-

vo	 rojstvo	 in	 spomin	 na	 našo	
prihodnost.	Jezus	sam	nam	je	
pokazal	 pot	 v	 prihodnost.	Naj	
se	vsi	ljubimo	med	seboj.	Zato	
je	 Božič	 praznik	 ljubimo	med	
seboj.	 Zato	 je	 Božič	 praznik	
ljubezni.
Mi	 kristjani,	 Jezusovi	 pri-

jatelji,	 praznujemo	 Božič	 kot	
praznik	 ljubezni,	praznik	miru	na	svetu,	ker	se	je	
rodil	Jezus.	On	je	prinesel	luč,	bodimo	tudi	mi	luč	
za	naše	starše,	brate,	sestre,	prijatelje	in	znance.

Heidi Lampichler

BOŽIČ
PRAZNIK BOŽJE LJUBEZNI
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Na tvojem grobu lučki dve
prižgal nocoj bom, mati
Tako	se	začenja	Kunčičeva	pesem	Materi v spo-

min,	ki	se	končuje	s	kitico:	»Prižgal	bom,	mati,	lučki	
dve,	/	ah,	daleč	tam	v	tujini,	/	kramljal	bom	s	tabo	
dolgo	v	noč	–/	oj	zlati	vi	spomini!«.
Mirko	Kunčič	se	je	rodil	12.	decembra	1899	v	Le-

scah.	Njegov	oče	je	bil	železničar	in	družina	s	štirimi	
otroki	se	je	preselila	na	Dovje,	kjer	je	Mirko	preživel	
večino	svojega	otroštva.	V	tem	idiličnem	okolju	je	

spoznaval	 triglavske	
bajke	 in	 planinsko	
življenje.	Mati	je	umr-
la,	ko	je	Mirko	komaj	
začel	 hoditi	 v	 šolo	
in	 ta	 iz	guba	 ga	 je	
močno	prizadela.	 Po	
končani	osnovni	 šoli	
je	 šel	 v	 gimnazijo,	
vendar	 je	 ni	mogel	
dokončati,	ker	so	bile	
plače	 železničarjev	
nizke.	Poklican	je	bil	
k	 vojakom,	 a	 že	 po	
treh	mesecih	 zaradi	
bolezni	 odpuščen.	
Vrnil	 se	 je	 domov,	
kjer	se	je	seznanil	z	

industrijalcem	Medicem,	ki	mu	je	priskrbel	službo	
uradnika	v	zdravilišču	za	jetične	bolnike	v	Topolšici	
pri	Šoštanju,	Trpljenje	teh	bolnikov	ga	je	pretreslo	
in	poskušal	 jim	ga	 je	olajšati	 s	 tem,	da	 je	 zanje	
prirejal	literarne	in	glasbene	večere,	skupaj	z	njimi	
je	 uprizarjal	 lažje	 igre.	 Tukaj	 je	 začel	 tudi	 pisati	
pesmi,	ki	jih	je	objavljal	v	skoraj	vseh	tedanjih	slo-
venskih	revijah.	Sprva	je	pel	o	resnih	življenjskih	
problemih,	kmalu	pa	se	je	posvetil	mladinski	pesmi	
ter	dosegel	v	njej	tak	uspeh	in	tako	višino,	da	je	
veljal	do	druge	svetovne	vojske	za	najboljšega	in	
najbolj	ustvarjalnega	mladinskega	pesnika.	Njegov	
mecen,	industrijalec	Medic,	mu	je	hotel	preskrbeti	

službo	pri	liberalnem	časniku	Jutro	toda	Kunčič	za-
radi	svojega	krščanskega	prepričanja	ni	hotel	tja.	
Kmalu	je	dobil	mesto	urednika	mladinskih	strani	v	
dnevniku	Slovenec	z	naslovom	Kotičkov striček. V 
njej	 je	objavljal	otroška	pisma	 in	svoje	odgovore	
nanje	svoje	mladinske	pesmi	in	črtice	in	vse	je	bilo	
lepo	ilustrirano.

Kam, očka,
zdaj je sonček izginil kot balonček?
Njegove	igrive,	melodične	pesmi	so	izšle	tudi	v	

knjižni	obliki	(Za židano voljo,	1931,	Ptiček z dvema 
kljunčkoma,	1932,	Mlada njiva,	1933).	V	istem	času	
so	nastale	tudi	pripovedi	Nebeška lestvica, Krojaček 
veseljaček, Cmokec Poskokec	in	igrica	Ali je kaj trden 
most?	Do	leta	1945	je	napisal	več	kot	deset	knjig	za	
otroke.	Najbolj	se	je	izkazal	kot	njihov	pesnik.	Znal	
se	je	poglobiti	v	otroško	dušo,	v	otroški	svet,	se	z	
otroki	veseliti	in	jokati,	hkrati	pa	jih	vzgajati	in	na-
vajati	k	ljubezni	do	bližnjega	in	domovine.	Literarna	
zgodovinarka	Helga	Glušič	 je	o	Mirku	Kunčiču	kot	
pesniku	in	pisatelju	za	otroke	zapisala:	»Pri	pisanju	
otroških	pesmi	je	bila	Kunčiču	za	vzor	poezija	Otona	
Župančiča.	Prav	tako	kot	Župančičeva	je	Kunčičeva	
pesem	značilna	po	ritmičnem	blagoglasju,	humorni	
presenetljivosti	 in	 igrivosti	 ter	po	blagi,	a	nazorni	
poučnosti…	Kunčič	zelo	rad	izbira	tematiko,	v	kateri	
na	tenkočuten	način	pripoveduje	o	odnosih	staršev	
do	otrok	in	otrok	med	seboj.	Pogosto	se	v	zgodbah	
kot	motivacija	dogajanja	pojavljata	dedek	in	babica	
kot	nosilca	modrosti	in	spoštljivosti,	s	katero	razre-
šita	otrokovo	stisko.«
Kunčič	 je	pisal	 tudi	mladinske	 igre	 in	 zasnoval	

zbirko	Mladi oder	(1937).	V	prvem	zvezku	z	naslo-
vom	Slovenska mati	je	bilo	šest	Kunčičevih	mladin-
skih	prizorov	in	iger.	Višek	v	mladinski	dramatiki	je	
dosegel	Mirko	Kunčič	 leta	1940	s	svojo	pravljično	
igro	Triglavska roža.	Pevske	točke	je	uglasbil	Anton	
Dolinar.	 Pravljična	 bitja	 je	 prikzal	 kot	 žive	 osebe	
kakršne	 si	 predstavlja	 ljudska	 domišljija.	 Igra	 je	
leta	 1944	 prišla	 na	 oder	 Slovenskega	 narodnega	
gledališča	v	Ljubljani.

naša kultura
Silvester Čuk

MIRKO KUNČIČ
12. december 1899 – 3. december 1984

Maja 1945 so v upravičenem strahu pred novimi oblastniki zapustili Slovenijo številni begunci, 
tudi več pesnikov, pisateljev in drugih kulturnih delavcev. Med njimi je bil uveljavljeni mladinski 
pesnik, pisatelj in dramatik Mirko Kunčič. Odšel je v Argentino, ki je gostoljubno sprejela okoli 
6.500 Slovencev. Tam je preživel skoraj polovico svojega življenja v nenehnem domotožju po 
“raju pod Triglavom”. Nekaj let kar ni mogel ustvarjati, potem pa je le prijel za pero. Kunčič je 
(doma in v zdomstvu) napisal nad 20 del, ki jih domovina ne pozna, čeprav spada med največje 
in najplodovitejše mojstre slovenske mladinske književnosti. Kot emigrant je bil v prejšnjem 
režimu “ožigosan” in zamolčan. Njegove knjige, ki so izšle “zunaj” (v Argentini, Gorici, Celovcu) 
so bile prepovedane; tiste od prej pa so bile odstranjene iz knjižnic. Šele v samostojni Sloveniji 
je pri nas izšla prva njegova knjiga – ponatis mladinske povesti Od pastirčka do škofa – roman-
sirana biografija Antona Martina Slomška	(Magnolija,	Ljubljana	1991).
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Domotožje je
kot v tesno gajbico zaprta ptička
Pred	vojsko	se	je	Kunčič	poročil	s	Tilko,	upravnico	

Slovenca	v	Celju,	se	preselil	v	Celje	in	obdržal	službo	
pri	Slovencu.	Nemci	so	ga	po	zasedbi	Celja	izgnali.	
Odšel	je	v	Stično,	nato	pa	v	Ljubljano.	Maja	1945	je	
bil	z	ženo	in	dvema	od	treh	otrok	med	begunci,	ki	so	
hiteli	na	Koroško	(prvorojenko	Marijanco	sta	pustila	
pri	ženinih	sorodnikih	v	Savinjski	dolini).	Kmalu	se	je	
družina	preselila	v	Argentino,	v	Buenos	Aires,	kjer	je	
bil	Mirko	do	upokojitve	vratar	v	tekstilni	tovarni.	Po	
odhodu	iz	Slovenije	so	se	jima	rodili	štirje	otroci.	Ko	
si	je	Kunčič	v	Argentini	–	nikoli	je	ni	sprejel	za	svojo	
drugo	domovino	–	življenje	uredil,	je	nadaljeval	s	
pisanjem	za	mladino.
Leta	1958	je	pri	Slovenski	kulturni	akciji	(SKA)	

izšla	njegova	mladinska	povest	Gorjančev Pavlek,	v	

kateri	se	Kunčič	vrača	v	svet	triglavskih	bajeslovnih	
bitij	in	Gorenjske,	kamor	dvanajstletni	Pavlek	odleti	
iz	puste	argentinske	pampe	na	letečem	krožniku.	Ko	
Pavlek	leti	nad	domovino,	pisatelj	prikazuje	lepote	
Slovenije,	 ob	 njegovem	 povratku	 pa	 opisuje	 Ar-
gentino.	Delo	je	poučno	in	zanimivo	zaradi	prikaza	
stare	in	nove	domovine.	To	je	najdaljša	in	najboljša	
Kunčičeva	mladinska	povest.
Leta	 1969	 je	Goriška	Mohorjeva	 družba	 izdala	

Kunčičeve	 pesmi	 iz	 njegovega	 argentinskega	 ob-
dobja	 z	 naslovom	Pisani vrtiljak.	 Ko	 jih	 beremo,	
začutimo,	kako	silno	je	njegovo	domotožje.	Višek	
tega	čutenja	je	v	pesmi	Pismo od doma,	ki	pretre-
sljivo	vabi	domov,	in	Pismo domov,	ki	izbriše	vsako	
upanje	na	vrnitev.
V	njegovo	rodno	domovino	mu	ni	bilo	dano	priti,	

vrata	v	nebeško	domovino	pa	so	se	mu	odprla	3.	
decembra	1984.

Medtem	ko	je	gospodarstvo	na	stari	celini	še	sla-
botno,	na	drugi	strani	luže	ameriško	gospodarstvo	
doživlja	vzpon.	Tudi	varčevalci	imajo	dobiček	zaradi	
slabotnega	evra	in	gospodarskega	vzpona	v	ZDA.
Na	stari	celini	vlada	obrestna	oseka,	ker	skuša	

Evropska	centralna	banka	(ECB)	pod	vodstvom	Ita-
lijana	Maria	Draghija	trg	preplaviti	z	denarjem.	Tako	
naj	bi	premagala	deflacijo	in	ošibila	evro.	Draghi	je	
zagotovil,	da	bo	ECB	v	primeru	upada	konjunkture,	
ki	bi	lahko	povzročil	deflacijo,	odgovoril	z	zajetnim	
nakupom	državnih	obveznic.	Posledica	povečanega	
nakupa	bo	padec	vrednosti	evra	in	padajoči	donosi	
v	evroobmočju,	piše	nemški	tednik	Focus.

FED počasi zmanjšuje denarno ekspanzijo
Na	drugi	 strani	 se	v	ZDA	obresti	 spet	dvigajo.	

FED	zavira	 tiskanje	denarja,	njegova	šefica	 Janet	
Yellen	pa	nadaljuje	postopno	zmanjševanje	nakupa	
državnih	in	hipotekarnih	obveznic	za	deset	odstot-
kov.	Zdaj	FED	mesečno	nakupi	državne	obveznice	v	
višini	15	milijard	dolarjev	in	hipotekarne	obveznice	
v	višini	deset	milijard	dolarjev.		Nenavadno	je,	da	
se	centralne	banke	tako	različno	obnašajo,	pravi	Jim	
Caron,	upravljavec	portfeljev	pri	finančnem	podjetju	
Morgan	Stanley.	Tako	je	veliko	manevrskega	prosto-
ra	za	vlagatelje,	ki	 lahko	 izigravajo	eno	centralna	
banko	proti	drugi.	Priložnosti	za	dobitek	so	velike:	do	
600	odstotkov	več	donosa	pri	državnih	obveznicah.

Vlagatelji se iz Evrope umikajo v ZDA
Zaradi	 večjega	donosa	 se	vlagatelji	 umikajo	 iz	

Evrope	v	ZDA.	Poglejmo	primerjavo	med	dolarsko	
in	evrsko	obveznico.	Delno	državna	nemška	banka	
Commerzbank	vlagateljem	ponuja	desetletne	dolar-
ske	obveznice	s	5,71-odsotnim	donosom,	za	evrske	

obveznice	 pa	 le	 1,27-odstotni	 donos.	 Vlagatelj	 v	
dolarske	obveznice	lahko	tako	zasluži	tudi	349	od-
stotkov	več.	Tudi	dolarske	obveznice,	ki	jih	izdajajo	
podjetja,	 so	 desetkrat	 bolj	 donosne	 kot	 nemške	
zvezne	obveznice.
Konjunktura	 v	 ZDA	 se	 že	 dolgo	 časa	 izboljšu-

je.	 Bruto	 domači	 proizvod	 (BDP)	 se	 je	 v	 drugem	
četrtletju	povečal	za	štiri	odstotke,	kar	ZDA	glede	
gospodarske	rasti	uvršča	v	zgornji	razred	med	in-
dustrijskimi	državami.	Od	najnižje	točke	recesije	v	
prvem	četrtletju	2009	se	je	ameriški	realni	BDP	do	
prvega	četrtletja	2014	povečal	že	za	10,7	odstotka.	
V	evroobmočju	se	je	realni	BDP	med	letoma	2009	
in	2014	povečal	le	za	3,2	odstotka.

Nad Evropo visi
Demoklejev meč kriz v njeni soseščini
Evropa	ima	tudi	smolo,	ker	jo	je	ukrajinska	kriza	

bolj	prizadela	kot	ZDA.	Zaradi	sankcij	proti	Rusiji	se	
bo	nemški	izvoz	v	to	državo	zmanjšal	za	šest	mi-
lijard	evrov.	Tudi	številne	druge	mednarodne	krize	
(na	primer	sirsko-iraška	kriza)	lahko	po	oceni	ECB	
postanejo	nevarne	za	nadaljnjo	evropsko	konjunktu-
ro.	Italijansko	gospodarstvo,	tretje	največje	v	evro-
območju,	je	zdaj	celo	znova	padlo	v	recesijo.		Guy	
Wagner,	šef	za	naložbe	v	Banque	de	Luxembourg,	
opozarja:	 na	 poslovno	 ozračje	 v	 Evropi,	 zlasti	 v	
Nemčiji,	ki	predstavlja	lokomotivo	evropskega	go-
spodarstva,	zelo	vplivajo	naraščajoče	napetosti	med	
Zahodom	in	Rusijo.		Prednost	imajo	tudi	ameriška	
podjetja:	njihovi	prihodki	se	večajo	hitreje	kot	pri	
njihovih	evropskih	konkurentih.	Prav	tako	je	svojo	
vrednost	povečal	ameriški	dolar:	še	maja	lani	je	bil	
en	evro	1,39	ameriškega	dolarja,	zdaj	je	manj	kot	
1,32.	Tako	malo	kot	še	nikoli	po	novembru	2013.

Aleš Žužek

ZDA ZMAGUJEJO
EVROPA JE NA KOLENIH
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Podivjanost	“islamskega	kalifata”	v	Iraku	in	Siriji	
je	pretresla	Zapad,	ki	v	svoji	politično-gospodarski-
-versko-moralni	krizi	postaja	vedno	bolj	brezbrižen	
do	 tega,	kar	 se	dogaja	v	nam	bližnjih	deželah	 in	
tisočem	obupanih	 beguncev	 (od	 začetka	 leta	 gre	
število	v	stotisoče),	ki	jih	sprejema	Evropa.
Odkar	je	porajajoči	se	Isis	(Islamski	kalifat)	za-

vzel	v	Siriji	in	Iraku	veliko	ozemeljsko	bazo,	narašča	
grozljivo	in	demonsko	nasilje	nad	vsemi,	ki	se	ne	
spreobrnejo	v	islam.	S	tem	silijo	Združene	države	
in	nekatere	evropske	države,	da	se	vmešajo.	Zdi	
se,	da	se	je	javno	mnenje	končno	zavedelo,	kakšno	
sovraštvo	vodi	v	 te	moraste	prikazni,	ki	vihrajo	s	
črno	zastavo.
To	ni	samo	protikrščansko	sovraštvo,	 to	 je	so-

vraštvo	do	Zapada,	do	našega	načina	življenja,	ki	
ga	oni	vidijo	kot	smrtnega	sovražnika	islama,	ker	
uničuje	temelje	koranske	vere:	liberalen	gospodarski	
razvoj	in	blagostanje,	demokracijo	in	pravice	moža	
in	žene,	znanost	in	tehniko,	splošno	opismenjevanje,	
svobodo	tiska	in	običajev.
Islamska	civilizacija	temelji	na	pokorščini	Bogu	

(seveda	Bogu	 islama),	 zapadna	 civilizacija	 pa	 na	
človeku,	ki	si	ustvarja	prihodnost	s	svojim	razumom,	
s	svojo	svobodo,	s	svojimi	pravicami.	Naša	civiliza-
cija,	ki	ima	globoke	krščanske	korenine,	verjame,	
da	lahko	obstoja	brez	Boga.	Islam	hoče	odvisnost	
od	Boga,	medtem	ko	Zapad	pomeni	za	te	narode	
človeški	razvoj	brez	Boga:	laicizem,	praktično	brez-
verstvo,	“laično	moralo”	(kar	pomeni	“moralo,	ki	si	
jo	sam	ustvarjaš”,	absolutno	prednost	zasebne	vesti,	
ki	noče	poznati	Boga	in	Kristusa).
Če	je	ta	površna	razčlenitev	vsaj	približno	točna,	

nam	pokaže,	kako	se	postaviti	proti	grožnjam	ra-
dikalnega	islama	proti	Zapadu;	kako	postati	bratje	
islamskim	 ljudstvom,	 ki	 so	 večinoma	 nasprotna	
nasilju	 islamskih	skrajnežev,	ki	širijo	svoje	nasilje	
ne	samo	na	Bližnjem	vzhodu,	ampak	tudi	v	Nigeriji,	
Centralnoafriški	republiki,	Maliju,	Libiji,	Sudani,	Ma-

vretaniji	in	groze	vladam	Egipta	in	Alžirije.
Bližnja	preteklost	je	pokazala	nekatere	stvari:
1.	Vojska	ne	reši	nič,	še	več,	položaj	poslabša	

(dokaz	 sta	 dve	 vojski	 v	 Iraku).	 Kdor	 si	 zamišlja	
novo	križarsko	 vojsko	ali	 novo	bitko	pri	 Lepantu,	
ne	 upošteva,	 da	 je	 tu	milijarda	 in	 300	milijonov	
muslimanov,	ki	se	bodo	vsi	obrnili	proti	Zapadu,	če	
bodo	napadeni.
2.	Resnična	 reforma	 islama	bo	prišla	 iz	vzgoje	

islamskih	 narodov	 preko	 šole	 in	 svobodne	 zgo-
dovinsko-kritične	 raziskave	 islamskih	 virov,	 ki	 bo	
podala	Koran	in	Mohameda	modernemu	svetu,	kot	
se	to	dogaja	v	Cerkvi	preko	koncilov	in	nasledstva	
papežev,	ki	jo	vodijo.
3.	Zapad	lahko	pomaga	temu	procesu	odraščanja	

s	pomočjo	beguncem	in	preganjanim,	z	dialogom	z	
“modernimi”	muslimani	 in	muslimani	 na	 Zapadu,	
s	spoštovanjem	resnice	v	opisovanju	podivjanosti	
islamskih	teroristov,	v	oznanjanju	koranske	in	zgo-
dovinske	korenine	islama,	kot	je	genocid	Judov	delo	
rasistične	ideologije	nacistov.	Dialog	brez	spoštova-
nja	zgodovinske	resnice	postane	farizejsko	sprene-
vedanje,	ki	ničemur	ne	služi	in	nikogar	ne	prepriča.
4.	Predvsem	pa	se	mora	Zapad	vrniti	h	Kristusu,	

če	se	hoče	pogovarjati	z	islamom	in	soočiti	z	nje-
govim	izzivom.	Civilizacija,	ki	smo	jo	utemeljili	mi,	
kristjani,	 danes	ne	 zadovoljuje	nikogar,	niti	 naših	
narodov,	ki	so	jo	začeli.	To	je	civilizacija	brez	duše,	
brez	upanaja,	brez	otrok	in	brez	veselja	in	so	njeno	
znamenje	premnoge	polomije	družbe	brez	Boga.	Ni	
še	jasno,	da	so	deset	zapovedi	in	evangelij	napotki,	
ki	jih	je	Bog	dal	nam,	ljudem,	ki	nas	je	ustvaril,	da	
bi	živeli	življenje,	ki	vodi	k	vedrini,	k	bratstvu	in	so-
lidarnosti,	k	pravemu	razvoju,	k	pravici	in	miru,	kot	
je	papež	to	predložil	v	okrožnici	“Napredek	narodov”.
Če	 se	Zapad	ne	 bo	 zavedel	 svojih	 “krščanskih	

korenin”	in	jim	postavil	za	temelj	svojega	življenja	
in	svoje	kulture,	nam	ostane	samo	še	vojska	in	uni-
čevanje	samega	sebe.	Agencija	AsiaNews.

islam
Piero Gheddo

ZAHOD MORA NAZAJ K BOGU
kako premagati nasilje kalifata

PRIPOMBA UREDNIKA:
Vse to drži, vendar je to dolgoročna rešitev. Avtor pa ne pove, kaj narediti, da bi se grozljivo nasilje 

ustavilo čimprej. Skrajneži so namreč ljudje, pri katerih ne zaleže noben zgled in ni mogoč noben pogovor. 
Morebiti je pa pravilen odgovor za kratkoročno rešitev le, da se klin s klinom izbija.

Kristjane v arabskem svetu, posebno v Iraku in Siriji čaka grozljiva prihodnost. Svet pa molči.
Napredni levičarji imajo svoje ideološke načrte,

za katere so kristjani Bližnjega vzhoda nepomembni.
Dve najmočnejši krščanski deželi, Združene države in Rusija,

sta preveč zaposleni s krizo, ki sta jo obe skuhali v tretji, večinsko krščanski državi, Ukrajini,
da bi nastopili in preprečili grozeče klanje. Sheldon Filger, Blog
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Jezusova napoved
Kristus	 v	 svojem	 govoru	 na	 gori	 preganjanje	

postavi	v	kategorijo	blagrov:	»Blagor	vam,	kadar	
vas	bodo	zaradi	mene	zasramovali,	preganjali	in	vse	
húdo	o	vas	lažnivo	govorili	…«	(Mt	5,11–12).	Evan-
gelist	Luka	isti	blagor	poda	kot	grožnjo:	»Gorje	vam,	
kadar	bodo	vsi	ljudje	lepo	govorili	o	vas,	kajti	prav	
tako	so	njihovi	očetje	delali	z	lažnimi	preroki!«	(Lk	
6,26).	Jezus	je	učencem	in	ljudstvu	odkrito	govoril	o	
preganjanju:	če	so	preganjali	mene,	bodo	tudi	vas,	
toda	ne	bojte	se,	jaz	sem	svet	premagal.
Apostolska	Cerkev	je	doživela	resničnost	Učeni-

kovih	besed	okrog	leta	44,	ko	je	kralj	Herod	vrgel	
v	ječo	apostola	Jakoba,	“ker	je	bilo	to	Judom	všeč”.	
Za	Heroda	razlog	preganjanja	ni	bil	teološke	narave,	
ampak	pridobivanje	politične	naklonjenosti	pri	Judih,	
ki	so	sovražili	kristjane,	ker	da	so	izdali	judovstvo.
Prvi	 kristjani	 so	 videli	 razlog	 za	 preganjanje	 v	

Herodovi	 sprevrženi	politični	 preračunljivosti.	Dve	
desetletji	pozneje,	leta	67	po	Kr.,	so	bili	tarča	veli-
kega	preganjanja	rimskega	imperija,	ki	ga	je	sprožil	
cesar	Neron	pod	pretvezo,	da	 so	kristjani	 zažgali	
Rim.	Dejanski	razlog	je	bilo	pogansko	pojmovanje	
božanstva,	ki	se	je	utelešalo	v	rimskih	cesarjih.	To	
in	naslednjih	osem	velikih	valov	preganjanja	do	leta	
304,	je	bilo	teološke	narave,	ker	kristjani	rimskim	
cesarjem	niso	priznavali	božanskih	lastnosti,	niso	jih	
častili	kot	bogove,	spoštovali	so	le	njihovo	politično	
oblast,	ki	pa	nima	absolutnega	temelja,	ker	poganski	
bogovi,	tudi	če	so	to	cesarji,	ne	obstajajo.
Kristjani	so	v	prvih	treh	stoletjih	spoznali,	da	je	

najbolj	nevarno	tisto	preganjanje,	ki	uničuje	vero	v	
troedinega	Boga	in	zanika	temeljne	teološke	resnice.	
Vse	druge	oblike	preganjanja	so	sicer	krivične,	ven-
dar	niso	smrtno	nevarne,	ker	v	človeku	ne	ubijajo	
temeljne	odprtosti	človeške	narave	za	sveto	in	Boga.

Zadnja desetletja
V	zadnjih	desetletjih	preganjanje	kristjanov	izhaja	

iz	treh	velikih	postavk.	Prva	je	prebujanje	pogan-
skih	prvin	v	nekoč	krščanskih	narodih.	Te	prvine	so	
našle	svoj	politični	in	sistemski	izraz	v	liberalizmu	
in	 neoliberalizmu.	Njihovi	 nosilci	 gojijo	 negativen	

odnos	do	svetega	in	do	Boga.	Oblast	utemeljujejo	
na	 strahu	 pred	 skrivnostnimi	 silami,	 sistemskem	
zanikanju	razodetja	in	zasmehovanju	vere	v	Boga.	
Za	ohranjevanje	takšne	oblasti	po	potrebi	uporabijo	
tudi	fizično	nasilje	v	obliki	preganjanja	in	ubijanja	
zavestnih	kristjanov.
Druga	postavka	so	ateistične	ideologije,	ki	se	ude-

janjajo	od	začetka	prejšnjega	stoletja	v	komunizmu,	
fašizmu,	nacizmu	in	tem	podobnim	nacionalističnim	
državnim	sistemom,	ki	jih	vodijo	kruti	tirani.	Tota-
litarni	režimi	na	vseh	področjih	življenja	napadalno	
zanikajo	Boga,	ljudi	pa	sistematično	vzgajajo,	da	bi	
postali	izobraženi	ateisti,	kar	je	miselno	nemogoče.	
Posledica	takih	sistemskih	naporov	je	miselno	spre-
vržen	in	čustveno	zbegan	človek.	Takšnega	stanja	
ni	težko	usmerjati	v	rušilnost,	občudovanje	kulture	
smrti	 in	 prepričanje,	 da	 je	 nasilje	 ključno	 gibalo	
zgodovine	človeštva.
Tretja	postavka	so	radikalne	razlage	nekrščanskih	

verstev,	kot	so	denimo	muslimanske	šiitske	različice.	
V	zadnjih	mesecih	izstopa	radikalna	skupina,	ki	je	
ustanovila	kalifat.	Muslimani	verujejo,	da	se	je	Alah	
razodel	Mohamedu.	Če	pa	natančneje	pogledamo	
teološki	ustroj	islama,	hitro	opazimo,	da	se	v	islamu	
prepletajo	razodete	teološke	danosti,	ki	jih	najdemo	
v	judovstvu	in	krščanstvu,	s	prastarimi	semitskimi	
klanskimi	 življenjskimi	 držami.	 Eno	 tako	 klansko	
načelo,	drža,	je	prepričanje,	da	človek	preživi	v	vsa-
kem	pogledu,	če	ne	zapusti	klana	oziroma	dokler	ga	
klan	ne	izobči.	V	judovstvu	in	krščanstvu	pa	človek	
živi	odrešeno	v	vseh	bistvenih	razsežnostih,	kadar	
je	zvest	razodeti	resnici	in	Stvarniku.	V	judovstvu	in	
krščanstvu	pripadnost	klanu	ni	absolutna	vrednota,	
ampak	je	to	zvestoba	razodeti	resnici.
Današnji	 bojevniki	 za	 kalifat	 pa	 javno	 izražajo	

svoje	prepričanje	in	trdijo,	da	je	pravoverna	le	nji-
hova,	šiitska	različica	 islama	klanskega	tipa	 in	da	
tu	ni	drugih	možnosti.	Zanje	je	prastara	semitska	
klanska	izkušnja	enakovredna	razodetim	danostim,	
kar	 je	nevzdržno.	V	 takšnem	 islamu	ni	človekove	
odprtosti	za	sveto,	absolutno,	za	Stvarnika,	še	manj	
pa	je	povabilo	posamezniku	in	človeštvu,	da	razvija	
to	svojo	temeljno	odprtost	za	presežnost.

preganajanje kristjanov
Janez Sraka

“NE BOJTE SE!”
tudi sedanje preganjanje kristjanov je svojevrstno

Iz zgodovine vemo, da je bilo preganjanje kristjanov vedno nekaj posebnega. Preganjanje 
kristjanov ne preseneča, saj ga je napovedal sam Kristus. Iz novozaveznih spisov tudi vemo, 
kako so prvi kristjani ocenjevali to skrivnostno zakonitost življenja Cerkve.

Dogaja se prvi genocid enaindvajsetega stoletja, svet je pa čisto brezbrižen.
To, da smo priče ponovnega množičnega pobijanja v človeški zgodovini,

je neusmiljeno opozorilo, da je še vedno trdovratno prisotna sposobnost človeške rase,
da pozablja lekcije preteklosti. Sheldon Filger, Blog
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Naj	takoj	na	začetku	povem,	da	teh	skoraj	dva	
metra	visokih	lilij	nisem	pozlačeval	ne	jaz,	ne	kak	
drug	 človek	 (niti	 pod	 krinko	 koncerna).	 Čisto	 po	
naravi	so	njihovi	skledičasti	listi	slonokoščene	barve	
z	zlatorumeno	progo	po	sredi.	Na	notranji	strani	so	
škrlatno	 pikčasti.	 Koreja	 in	 Japonska	 sta	 njihova	
domovina.	 Čas	 cvetenja	 je	 od	 junija	 do	 začetka	
jeseni.	Večkrat	sem	se	z	njimi	srečal	v	cvetličarni	
ob	kolodvoru	Šinagawa	–	tako	kot	se	srečavamo	z	
nalepkami	visokih	cen:	vljudno,	a	nekompromisno.
Rože	lepih,	prikupnih	barv	v	razponu	še	bolj	pri-

kupnih	 cen	so	me	ponavadi	nagovarjale;	kupoval	
sem	jih	za	gospo,	japonsko	katoličanko,	ki	jo	je	bo-
lezen	takorekoč	prikovala	na	posteljo	za	dolga	leta.	
Skoraj	vsak	mesec	sem	jo	obiskal	z	darom,	lepšim	
od	rož:	s	svetim	obhajilom.	Lahko	rečem,	da	jo	je	
naš	Gospod	zmeraj	znova	okrepil,	bolj	kot	zdravilo,	
ki	ga	je	morala	redno	jemati.
Od	kolodvora	do	njene	hiše	 je	 bila	 cesta	 sicer	

lepo	tlakovana,	a	kaj,	ko	se	 je	 trmasto	vzpenjala	
navkreber.	In	dasi	sem	hodil	skupaj	z	našim	dobrim	
Gospodom,	cesta	tega	ni	upoštevala	(najbrž	vpliv	
ateistične	vzgoje).	Tako	me	je	včasih	tolažila	misel	na	
pokoro	in	včasih	misel	na	odličen	japonski	čaj,	ki	je	
name	zmeraj	čakal	ob	gospejini	postelji.	Stanovanje	
je	bilo	v	pritličju	široke	stolpnice	 in	njen	beton	je	
skušala	omiliti	vrsta	dreves	okrog	in	okrog.
Menim,	da	sem	stvari	postavil	tako,	da	me	lah-

ko	vidite	danes	v	cvetličarni.	Lepe	barve	iščem	in	
prijazne	cene,	a	zmeraj	znova	mi	oči	obstanejo	na	
pozlačenih	lilijah.	Kako	krasne	so!	Sežem	v	torbo,	
kjer	je	na	dnu	denarnica;	potegnem	jo	ven;	dà,	če	
bi	kupil	tisti	šopek,	ki	se	sveti	kot	zlato	...	izjemoma	
danes	...	bo	ostalo	v	denarnici	dovolj	za	vožnjo	nazaj,	
saj	moram	kupiti	še	to	in	ono.	Bo!
S	šopkom	v	roku	stopam	po	cesti	navkreber;	to-

krat	me	ne	opogumlja	ne	misel	na	pokoro	ne	misel	
na	čaj.	Krepi	me	neke	vrste	zadovoljstvo,	da	sem	se	
bil	odločil	za	pozlačene	lilije.	Po	kakih	sedmih	minu-
tah	hoje	po	glavni	cesti	se	po	stranski	cesti	prikrade	
skuštran	pes	naravnost	k	meni	–	ga	privlači	vonj	
lilij?	Najine	oči	se	srečajo.	V	mojih	 je	prijateljska	
radovednost,	v	njegovih	(morda	njenih?)	tudi.	Ob	
cesti	opazi	blago	dišeč	grm	in	ga	začne	raziskovati.	
Kako	osrečujoče	vonjajo	lilije!
Do	gospejinega	stanovanja	je	kake	slabe	pol	ure	

hoje.	Gospe	je	le	še	kost	in	koža,	vendar	ji	nekaj	
kakor	svetloba	šine	čez	obraz,	ko	prejme	našega	
ljubega	Gospoda	v	srce.	V	zahvalo	zmeraj	skupaj	
zmoliva	očenaš;	za	naju	vsebuje	vso	zahvalo.	Go-
spa	itak	ne	premore	dosti	besed;	postelja	je	tako	

postavljena	v	kot	sobe,	da	gospa	lahko	gleda	križ	na	
steni	nasproti	njej	in	ne	preveč	visoko.	In	kako	je	bila	
vesela	pozlačenih	lilij!	Najeta	strežnica	jih	da	v	veliko	
vazo	in	jo	postavi	na	omaro	na	desni	strani	postelje	
in	bolj	proti	vznožju,	ker	je	sicer	vonj	premočan.
Vsa	stanovanja	v	tej	stolpnici	so	izključna,	vsako	

nadstropje	je	stanovanje	zase.	Ko	stopim	iz	stolpnice	
naletim	na		gospoda	v	črnem.	Spoznam	ga:	direktor	
pogrebnega	zavoda	s	težko	izgovorljivim	imenom.	
Drug	drugemu	se	prikloniva,	on	me	povabi	v	“coffee	
shop”	na	drugi	strani	ceste:
»Oprostite!	Nujno	potrebujem	vaš	nasvet!«
Pokimam.	On	pa:
»Strežnica	bolne	gospe	mi	je	vas	svetovala.«
»Gospod	direktor,	 jaz	vas	dobro	poznam,«	mu	

rečem	med	hojo	s	takim	glasom	priznanja,	da	se	
mu	obraz	vidno	razleze	v	nasmešek.	Morda	bo	nekoč	
moral	preskrbeti	krsto	tudi	zame	...
Pri	pravi	“espresso”	kavi	mi	zaupa,	da	je	redni	

zdravnik	bolne	gospe	obvestil	njene	sorodnike,	da	
ima	gospa	kvečjemu	še	štirindvajset	ur	življenja.	Ena	
njenih	sorodnic	bi	rada	naročila	posebno	kakovostno	
krsto	in	direktorjev	zavod	mora	pravočasno	razpo-
lagati	s	potrebno	mero	za	dolžino	in	širino	krste.
»Častiti	gospod!	Od	strežnice	sem	zvedel	za	pribli-

žno	dolžino	in	širino	postelje	–	za	vsak	primer	se	lahko	
že	danes	lotimo	dela.	Ali	lahko	jaz	kot	kristjan	prevza-
mem	odgovornost	za	krsto,	ki	bo	najbrž	veliko	večja	
od	trupla	in	seveda	temu	primerno	veliko	dražja?«
Direktor	 je	evangeličan	 in	dobro	znan	po	svoji	

vestnosti.
»Ne	vidim	nobenega	problema,«	mu	rečem	ob	

zadnji	kapljici	izvrstne	črne	kave.
Ko	pridem	domov,	me	čaka	telefonsko	sporočilo:
»Gospa	je	pravkar	odšla	v	večnost.«
Ali	ni	bilo	malce	sunka	s	strani	ljubega	Svetega	

Duha	–	če	ga	sami	ne	odženemo,	živi	v	srcu	katoliča-
na	po	izrecni	Kristusovi	odredbi	–	da	sem	se	zaljubil	v	
pozlačene	lilije?	Krasile	so	krsto	štiriindvajset	ur.	Poz-
neje	mi	je	strežnica	zaupala,	da	je	bolna	gospa	kar	
naenkrat	zaspala	–	zdelo	se	ji	je,	kot	da	se	smehlja.
Spomnim	se	svarila,	ki	mi	ga	je	izrekel	prijatelj	

-zdravnik	(kar	nekaj	jih	imam):
»Pri	vonjavih	lilijah	zmeraj	imejte	okno	odprto;	

brez	svežega	zraka	lahko	njihov	vonj	zaduši	spečega	
človeka.«
Ko	se	bova	z	gospo	srečala	v	nebesih	–	kakor	

živo	in	veselo	upam	–	se	ji	bom	z	ozirom	na	lilije	
opravičil.	Moje	besede	bo	sprejela	–	tako	kot	jih	je	
tukaj	na	zemlji	–	s	človeka	umevajočim	japonsko-
-krščanskim	smehljajem.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega pol stoletja starega misijonskega cekarja

S ŠOPKOM POZLAČENIH LILIJ
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Če kdo misli, da bo vlada “novih obrazov” pod Cerarjevim vodstvom naredila kaj za izboljšanje Slovenije, je pač strašansko nepoučen in naiven. 

Od volitev junija letos pa do konca novembra ni naredila dobesedno nič, ampak se ukvarja le sama s seboj. Vzroke je dobro označila dr. Maja Sunčič v 
Reporterju pod naslovom “Slovenija nima prihodnosti”.

Oglejte si tale diagram, pa boste ugotovili, da je manj korupcije kot v Slovniji v Keniji, Nigeriji in celo Romuniji, ki jo Slovenci tako radi označujejo 
kot “cigansko”. Res smo lahko “ponosni” na položaj, kamor so nas pripeljale marionetne vlade Pahorja in Bratuškove, ki jih je dirigirala tako imenovana 
“murgelska mafija”, kar je sinonim za Kučana in njegove komunistične oprode, zbrane v Forumu 21. Potem se  pa čudimo, da se tuji vlagatelji ogibajo 
Slovenije bolj kot kupa smrdljivega gnoja.

Korupcija in podkupovanje sta v evropskem gospodarstvu pogosto 
tekoča navada. To kaže zelo sodobna študija svetovalne firme Ernst & 
Young. Kar obilnih 39 odstotkov od skupaj 3.500 vprašanih finančnih 
vodij, pravnih strokovnjakov in vodilnih v podjetjih vidi podkupovanje 
v njihovi deželi na dnevnem redu. »Zaračunavanje podkupnine je v 
mnogih deželah več kot običajno,« poroča Stefan Heißner, voditelj 
oddelka Preiskave goljufij & Poravnalni servis pri Ernst & Young.

Neslavno vodilno mesto v korupciji je v Evropi zasedla Slovenija. 
Delež menedžerjev, ki imajo podkupovanje za običajno, je 96 odstotkov. 
Na drugem in tretjem mestu sta Hrvaška z 90 odstotki in Ukrajina s 85 

odstotki. Za njimi pridejo Grčija, Slovaška, Srbija in Rusija, ki so še vedno 
na vrhu z več kot 80 odstoti.

Raziskava je pokazala, da je najmanj korupcije v Švici. Tam je komaj 
10 odstotkov menedžerjev prepričanih, da je podkupovanje v Gospodar-
skem življenju tekoča praksa. Prav tako so na dnu lestvice skandinavske 
države Švedska, Finska in Norveška, s komaj 12 do 17 odstotki. Nemčija 
je pristala pri 30 odstotkih v spodnji tretjini statistike o korupciji in je še 
vedno boljša, kot je evropsko povprečje, ki je 39 odstotkov.

Pri študiji so upoštevali 36 držav iz Evrope, Bližnjega vzhoda, Indije 
in Afrike.

Slovenija na prvem mestu? Tako je, niste se zmotili in tudi jaz se nisem. Na prvem mestu, in to ne le v Evropi, pred Švico, Nemčijo in skandinavskimi 
deželami. Kot kaže, sploh prva na svetu. In v čem je prva? V korupciji, gospodarski pokvarjenosti, nepoštenosti, ali kakor že hočete to imenovati. Nemški 
časopis Die Welt, ki je poleg Frankfurter Allgemeine eden najbolj spoštovanih in avtoritativnih, je priobčil o tem članek pod naslovom “V teh državah 
so vodilni najbolj podkupljivi”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

SLOVENIJA NA PRVEM MESTU!
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Tri mesece po volitvah volivci počasi spoznavajo, da jih je Cerar 
prevaral in da ima povrh vsega vse državljane za telebane. Zato ima 
Cerarjeva vlada kljub medijskim fanfaram že na samem začetku nizko 
javnomnenjsko podporo, nezaupnico pa je na lokalnih volitvah dobila 

tudi njegova stranka, ki se je slabo odrezala. 
Vedno bolj je očitno, da je Cerar v resnici amoralnež in dvoličnež, 

ki rad moralizira o napakah drugih. Skozi njegovo zlagano masko in 
totalitarni zid, s katerim se brani pred nadzorom javnosti, vedno bolj 

Predsednik vlade Miro Cerar, ki so ga bila pred volitvami polna usta etike in morale v politiki, se je izkazal kot nekaj povsem drugega. Vse kaže, da 
se tudi pri njem uresničuje latinski pregorov “Honores mutant mores”, kar bi parafraziral: “Časti spreminjajo moralo”. Dobro ga je “prebrala” dr. Maja 
Sunčič, ki je že sredi letošnjega septembra v Reporterju objavila članek z naslovom “Zlagani Miro Cerar”, kjer je razgalila natezanja okrog evropskega 
komisarja in Bratuškove, kar so dominantni mediji seveda razglašali kot veliko odkritje in prihod čudodelnika, ki bo rešil Slovenijo. Sredi oktobra so se 
njene ocene izkazale za popolnoma pravilne in tedaj je izšel v Reporterju njen članek “Miro Cerar za telebane”. Vredno ga je prebrati.

Cerarjeva vlada je po Pahorjevi in vladi Bratuškove že tretja levi-
čarska vlada, ki je z medijskim pogromom ali “revolucijo” na cestah 
sodelovala pri rušenju Janševih vlad zaradi ekonomskega programa, 
ki si ga je vsaka takoj po prevzemu oblasti prisvojila in ga prodala kot 
edinega odrešilnega. 

Pod Pahorjevo vlado smo to lahko opazovali zlasti pri ministru Ivanu 
Svetliku, pod Bratuškovo pri sami Bratuškovi kot kasnejši premierki, 
pod Cerarjem pa pri Cerarju in njegovem ministru Mramorju. Zgodba 
se nenehno ponavlja.

Ekonomsko politiko prve Janševe vlade so zaznamovale ideje tako 
imenovanih mladoekonomistov. Ti so bili na totalnem udaru dominan-
tnih medijev, “stroke” in mnenjskih voditeljev. Takrat vodilnega ekonom-
skega ideologa Mića Mrkaića so mediji tako dolgo trgali, da so ga izgnali 
iz Slovenije. Po vsem tem psovanju smo pod Pahorjem doživeli prvi 
očiten obrat leve politike, ideologije in medijev v trdi neoliberalizem. 
Glavni neoliberalni spreobrnjenec je postal takratni minister Svetlik. Ta 
je v času prve Janševe vlade in strateškega sveta mladoekonomistov 
besnel proti krčenju socialnih pravic, trobil o “refoluciji” in kritiziral 
sindikate, da popuščajo neoliberalcem. V Pahorjevi vladi se je prelevil v 
neoliberalca, saj je predlagal neoliberalne reforme za drastično krčenje 
socialnih pravic (pokojninska reforma, zakon o malem delu, predlogi 
za povečanje fleksibilnosti trga dela, pravica do nadomestila za malico 
itd.). Prav ob koncu Pahorjeve vlade je bil pobudnik zakona, ki je močno 
omejil socialne transferje, ko jih je vezal na dohodek in premoženje. 
Dominantni mediji, ki nenehno jočejo nad socialno državo, zaradi 
Svetlikovega krčenja socialnih pravic niso niti pisnili.

Še hujšega rovarjenja smo bili deležni pod drugo Janševo vlado, 
ko je ekonomsko politiko določal finančni minister Janez Šušteršič. 
Dominantni mediji so skupaj z levimi strankami v opoziciji na čelu 
z jurišnico in kasnejšo premierko Bratuškovo, “stroko”, sindikati, 
mnenjskimi voditelji in na koncu še vstajniki porabili ves arzenal za 
blokado ekonomskih ukrepov, zlasti varčevanja pri plačah v javnem 
sektorju. Štrukelj je bil večkrat na dan v različnih medijih v boju proti 
zakonu o uravnovešenju javnih financ. Bratuškova se je borila proti slabi 
banki, SDH, zlatemu fiskalnem pravilu. Ob medijskih fanfarah so vložili 
celo dve kasneje zavrnjeni referendumski pobudi.

Ko je vlada Bratuškove prevzela oblast, smo spet spremljali isto 
zgodbo: prevzem glavnih točk ekonomskega programa druge Janševe 
vlade in ploskanje tistemu, kar so še malo pred tem rušili z vsemi topovi. 
Upravičevanje rušenja Janševe vlade in prisvajanje idej nasprotnikov je 

lani ponudil Miran Potrč, češ da vlada Bratuškove ni mogla kaj drugega 
kot ukrasti ideje zrušenih nasprotnikov: »Menil sem, da ta koalicija po 
vsebini ne more bistveno drugače delati, kot je morda zastavila že Janševa 
vlada. A ta koalicija dela v popolnoma drugačnem vzdušju kot prejšnja.« 
Potrč že ve, da je dobro vzdušje, če nasprotnika najprej onemogočiš 
in si nato še prisvojiš njegove ideje. Seveda v SD ali PS proti sebi niso 
protestirali, dominantni mediji niso na sekundo spremljali vstaj, ker jih 
pač ni bilo več treba, saj bi morali biti proti svojim, “stroka” pa je začela 
ploskati izvajanju ukradenih ukrepov.

Opravičilo “stroke” je lani ponudil še sedanji finančni minister 
Mramor: »Še zlasti moteče je bilo, da je čisto vsak ukrep Janševe vlade 
v sebi nosil ideološki podton in cilj.« Danes Mramor ponavlja tisto, kar 
sta že pred njim storila Svetlik in Bratuškova: “neideološko” nadaljuje z 
glavnimi točkami ekonomskega programa druge Janševe vlade, ki so jo 
z ulico rušili zlasti zaradi varčevanja in krčenja plač v javnem sektorju. 
Tako je pred dnevi Cerarjeva vlada v Bruselj poslala predlog varčevalnih 
ukrepov za 2015, ki so enaki varčevalnim ukrepom, zaradi katerih je bila 
zrušena druga Janševa vlada. Čeprav Mramorjevo ministrstvo načrtuje 
oster rez v maso plač v javnem sektorju, ni protivarčevalnih demonstracij 
na ulicah, saj dominantni mediji ne pozivajo k njim, še manj pa Mramor 
in Cerar pozivata proti samemu sebi.

Med največje prevare v sedanjem parlamentu spada Združena levica 
(ZL), ki je izšla neposredno iz vstajništva, temelječega na protivarčevalni 
histeriji. ZL se pretvarja, da je opozicija, vendar ne nasprotuje varčevalni 
ekonomski politiki Cerarjeve vlade, ki je le nadaljevanje varčevalne politike 
druge Janševe vlade, temveč predvsem proti vsemu z zvezi z SDS, ki je tako 
kot ZL v opoziciji. Namesto protestov proti napovedanim vladnim varče-
valnim ukrepom ZL koraka proti fantomskim trgovinskim sporazumom.

S svojim ravnanjem naši levičarji vedno znova dokazujejo, da 
njihove ideje niso nič vredne. Predvsem pa je očitno, da so v resnici 
intelektualno impotentni in idejno sterilni. Takoj ko pridejo na oblast, 
si prisvojijo ideje, ki so jih prej s podporo dominantnih medijev in z ulico 
rušili. Tudi če so nelevi politiki izvoljeni na volitvah, jih nasprotna, leva 
stran, s pomočjo medijske mašinerije, “stroke”, sindikatov, mnenjskih 
voditeljev in drugih interesnih skupin blokira in z “revolucijo” odstavi s 
položaja, vse drugače misleče pa ignorira in jih onemogoča na vsakem 
koraku. Leva opcija si tako kljub volitvam zagotavlja skoraj neprekinjeno 
oblast, polovici prebivalstva pa je a priori onemogočeno enakovredno 
sodelovanje pri oblikovanju politike ali javnih razpravah. Zato Slovenija 
nima prihodnosti.
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Pod velemoralistom Cerarjem vsak teden doživimo novo moralno 
degradacijo. Ob vedno novih vladnih aferah in razkritju spornosti se 
Cerar obnaša v nasprotju s tistim, kar je dolga leta kot moralist, pravni 
strokovnjak in mnenjski voditelj zahteval od drugih v politiki. V moralizi-
ranju gre že tako daleč, da je začel spreminjati splošno sprejete definicije 
moralnih pojmov in zahteva, da se spornim dejanjem podeli status naj-
moralnejših dejanj. Prevari volivcev se pod Cerarjem kar nenadoma reče 
državotvorno dejanje. Najhuje je, da Cerar, ki je pred vstopom v politiko 
zaslovel s kritiziranjem politikov, kot premier vsako kritiko zavrača in 
jo etiketira za blatenje, tožarjenje in agresivno zahtevo po popolnosti. 
Odstope spornih ministrov in sekretarjev označuje za moralna dejanja 
in jih daje za zgled, čeprav so po običajni, necerarjevski morali moralni 
zgolj tisti ministri in visoki uradniki, ki niso vpleteni v nobene afere in 

jim tudi nikoli ni treba odstopiti.
Pred vstopom v politiko je Cerar zahteval spoštovanje funkcionarjev 

in državnih institucij, od prevzema najvišje funkcije v državi pa s svojim 
ravnanjem vedno znova sramoti funkcijo premierja, krši lastna domnev-
no visoka moralna načela, prejudicira in ruši zaupanje v institucije. To 
je jasno pokazal po izbruhu afere, zaradi katere je odstopil minister 
Petrovič. Cerar je namreč stopil v bran Petroviču, saj je vnaprej izrekel 
prepričanje o njegovi nedolžnosti, češ da bo Petrovič dokazal, da ni bilo 
nezakonitega dejanja. Namesto da bi branil neodvisnost in samostojnost 
organov, v tem primeru Agencije za varstvo konkurence, in tudi sodišč, 
se je Cerar raje postavil na stran spornega Petroviča. Nad Cerarjevim 
odzivom je bil ogorčen tudi varuh konkurence Krašek, Cerar se je kot 
po navadi skril za svoj zid molka, dominantni mediji pa so molčali. Kot 

Ob fanfarah dominantnih medijev (ki so seveda vsi v komunističnih rokah) gre razvoj naprej. Ob koncu oktobra je dr. Maja Sunčič že lahko ugotovila 
in tudi objavila, da Cerar ni samo nesposoben in brez hrbtenice, ampak, da sramoti premiersko funkcijo v članku pod tem naslovom.

pronica umazanija in resnica o Miru Cerarju. Njegova nepoštenost 
se kaže v nespoštovanju lastnega volilnega programa in koalicijske 
pogodbe. Ker je skrajno nepošten, se je obdal tudi z nepoštenimi 
sodelavci. Zato ga na vsakem koraku spremljajo afere. Seznam se vsak 
teden podaljša: od lažnega magistra Lebna, ki ga “moralni” Cerar ni 
izključil iz stranke, do spornega nekdanjega kandidata za mariborskega 
župana Antona Kranjca, ki ga prav tako niso vrgli iz SMC po razkritju, 
da je lagal o nekaznovanosti. Celo odstop 41 članov mariborske SMC je 
Cerar hinavsko označil za negativno kampanjo. Vse našteto je zgolj vrh 
ledene gore laži in zavajanj, s katerimi Cerar po podmazani mašineriji 
dominantnih medijev manipulira z državljani.

Med najhujše Cerarjeve prevare spada varčevanje, ki ni omenjeno 
nikjer v programu SMC niti v koalicijski pogodbi. Skupaj s finančnim 
ministrom Mramorjem zdaj ne strašita zgolj z zategovanjem pasu, 
ampak z ostrim varčevanjem in rezi. Pred vstopom v politiko je Cerar v 
letih 2012/13 podpiral vstajnike, ki so bili predvsem proti varčevanju, s 
čimer je tudi sam podpiral protivarčevalno politiko. Proti varčevanju je 
nenehno nabijal tudi njegov ekonomski svetovalec, sporni Aleksandar 
Kešeljević. Med volilno kampanjo 2014 je Cerar zavajal glede zavez 
Bruslju: »Toda Evropi in svetu se ne bomo prikupili tako, da bomo vseskozi 
le pridni in servilni izvrševalci njenih navodil,« s čimer je nakazoval na-
daljevanje protivarčevalne politike. Dokler na oblasti ni obrnil plošče.

To je storil gladko in brez protivarčevalnih vstaj na slovenskih 
cestah. Kakopak, saj zdaj Cerarju pri novi varčevalni akciji ob strani 
stojijo falange dominantnih medijev. Pod Janšo so skupaj z vstajniki 
metali granitne kocke na varčevanje in uporabili ves arzenal orožja za 
množično uničevanje vseh varčevalnih ukrepov. Šušteršiču so vreščali 
»še kikl’co prodala bom, za tri odstotke dala bom«. S Štrukljem so tulili 
proti zakonu za uravnoteženje javnih financ, ploskali ob vedno novem 
zadolževanju vlade Bratuškove in odpirali šampanjce. Po likvidaciji 
Bratuškove se zdaj dominantni mediji zgražajo nad luknjo, ki jo je Bra-
tuškova pustila v državni blagajni in zahtevajo krvodajalsko akcijo vseh 
državljanov. Navdušeno prikimavajo Cerarjevemu namenu o znižanju 
javnofinančnega primanjkljaja pod tri odstotke BDP in mu pojejo nekdaj 

sporni refren »še kikl’co prodala bom, za Cerarjeve tri odstotke dala bom«.
Ker ima Cerar vse za telebane, je seznam njegovih predvolilnih prevar 

dolg. Kaj predvolilnih – saj dela celo v nasprotju z lastno koalicijsko po-
godbo! Na julijskih volitvah je njegova stranka dobila večino tudi zato, ker 
se je Cerar pretvarjal, da je proti privatizaciji in zagovarjal “nadzorovano 
privatizacijo”. Isto je zapisal v koalicijski pogodbi, ki jo je dolgo sestavljal 
in hitro poteptal. Njegov sporni ekonomski svetovalec Kešeljević je pred 
volitvami v Dnevniku prodajal buče, zakaj država ne sme privatizirati 
Telekoma ali danes že prodanega Mercatorja. Zdaj Cerar zatrjuje, da se 
privatizacija nadaljuje, dokler ne bo končana?!? Ker da ni dovolj izbire in 
da je baje odsev realnosti. Saj se slovenska ekonomska realnost ni spre-
menila od začetka septembra! Ko sta o privatizaciji podobno trdila Janša 
ali Šušteršič, so dominantni mediji zahtevali njuno glavo, zdaj pa bodo 
zahtevali glavo vsakogar, kdor bi si drznil podvomiti o Cerarjevih ukrepih.

Ker je z Bratuškovo konec, so začeli z novim ciklom pranja možganov, 
da bi prikrili Cerarjevo nesposobnost in zlaganost. Tokrat so se spravili na 
domnevne nepravilnosti pri zavarovalnicah, s čimer dajejo Cerarju alibi, 
da spravi skozi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Gre 
spet za še en totalni slepilni manever, ki še bolj razkriva gnilost medijev, 
ki vlade ne nadzorujejo, temveč zanjo delajo. Povrh vsega ukinitev 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja razkriva neskončno dvoličnost 
finančnega ministra Dušana Mramorja. Ta je kot finančni minister pod 
Ropovo vlado blokiral Kebrov predlog o ukinitvi dopolnilnega zdravstve-
nega zavarovanja in decembra 2003 pisal takratnemu premierju Ropu, 
da bi lahko prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni 
prispevek povzročil “resno gospodarsko oslabitev države”, saj bi se zmanj-
šala izvozna konkurenčnost in resno oslabilo gospodarstvo. Slovenija 
je imela konec 2003 in v začetku 2004 visoko gospodarsko rast, danes 
pa se še vedno pobira od dolgoletne krize, vendar isti Mramor molči o 
istem škodljivem predlogu Cerarjeve zdravstvene ministrice Milojke 
Kolar. Ker Mramorju kakor Cerarju cilj upravičuje sredstva. Po tem se lepo 
ujema s Cerarjem, ki je volivce brutalno prevaral na volitvah in je zdaj 
zaradi podpore dominantnih medijev prepričan, da lahko dela, kar hoče.
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V zadnjem času smo priča izrazitemu moraliziranju o javnem dis-
kurzu. To pomeni, da se vse in vsakogar presoja predvsem na podlagi 
tega, ali se vede na “primeren” način ali ne.

Nikjer ni to bolj očitno kot na področju politike. V dobrem letu 
smo prišli od “virantovanja” do “cerarjevanja”. Tako so kampanjo pred 
letošnjimi državnozborskimi volitvami povsem obvladovala vprašanja 
morale, etike, poštenosti, pravičnosti. Zato je potem na volitvah zmagala 
stranka, ki razen “nove politične kulture” in “višjih etičnih standardov” 
ni ponujala ničesar oprijemljivega. Ob visoki stopnji nezaupanja v 
uveljavljene politične stranke očitno to tudi ni bilo potrebno. 

Vendar je moraliziranje zajelo tudi preostala področja. Pravzaprav 
skorajda ni področja, na katerem ne bi prevladoval moralistični diskurz. 
To, kar šteje, niso sposobnosti in dosežki ljudi, ki delujejo na določenem 
področju, ampak “primernost” njihovega značaj in vedenja. In ta diskurz 
je negativistično naravnan. Tako se ne govori samo o pokvarjenih politikih, 
ampak tudi o pokvarjenih menedžerjih, finančnikih, odvetnikih, sodnikih, 
zdravnikih, znanstvenikih itd. “Pokvarjenost” je postala glavna – ali vsaj 
najpogosteje omenjana – značajska lastnost večine elitnih skupin.

Veliko hrupa za nič
Glavni protagonisti tovrstnega diskurza so – poleg politikov, ki si iz 

tega obetajo “kovanje dobička” – seveda mediji. Njih bolj kot nekom-
petentnost, napake in neumnosti nosilcev javno izpostavljenih funkcij 
zanimajo njihovi “moralni zdrsi”; ne glede na to, kako (ne)relevantni 
so za opravljanje teh funkcij. 

Tipičen primer tega je škandal, ki je nastal zaradi “lažnega” ma-
gisterija zdaj že odstopljenega državnega sekretarja na okoljskem 
ministrstvu Jureta Lebna. In to zato, ker njegov magisterij naj ne bi bil 
znanstvene narave, zato se ne bi smel podpisovati z “mag”. pred svojim 
imenom, ampak kvečjemu za njim (naziv Master of Science je pridobil 
v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske). Čeprav je 
končal magistrski študij v Veliki Britaniji, naj ta ne bi bil enakovreden 
slovenskemu znanstvenemu magisteriju. 

Vendar gre pri tem predvsem za birokratsko določanje, kateri nazivi 
so enakovredni in kateri niso. Evropski izobraževalni sistemi se namreč 
kljub t. i. bolonjski reformi še vedno precej razlikujejo med seboj, zato 
zapleti in nejasnosti glede tega, koliko določena izobrazba “šteje” v 
formalnem smislu, niso nekaj zelo nenavadnega. 

Zato je moralistično zgražanje nad početjem omenjenega močno 
pretirano. Sploh ker za položaj državnega sekretarja magistrska izo-
brazba sploh ni zahtevana. In ker vemo, kakšna je dejanska kakovost 

Cerarjevo moraliziranje, ki je vzbujalo toliko spoštovanja in odobravanja pri dominantnih medijih (in seveda pri naivnih volilcih) je bilo pravzaprav 
eno samo veliko pretvarjanje. Kako je s tem, je popisal dr. Matevž Tomšič v članku “Zakaj je moraliziranje škodljivo”, ki ga je objavil na Siol.net.

bi pritisnil na stikalo, je afera potihnila še hitreje, kot je izbruhnila.
Še slabše se je Cerar odrezal pri lažnem magistru Juretu Lebnu. 

Namesto da bi silovito odreagiral, kot je počel pred vstopom v politiko 
pri svojih kasnejših tekmecih, se je skupaj s svojo SMC spet zavil v 
molk. Ni hotel o tem razpravljati na seji vlade. Ko je Leben ponudil svoj 
odstop z mesta državnega sekretarja, je Cerar govorice o razkolu v svoji 
stranki označil za tragikomične. No, po mečkanju se je Cerarjeva stranka 
odločila, da Lebna celo pohvali, češ da je “prevzel odgovornost za napako” 
in se pokesal. Iz stranke, ki se še vedno trži z visokimi moralnimi načeli 
z velemoralistom Cerarjem na čelu, Lebna seveda niso izključili, ampak 
so mu celo dovolili, da ostane član izvršnega odbora stranke.

Dominantni mediji so spet ravnali skrajnje hinavsko in afero Leben 
takoj pometli pod preprogo. Povsem drugače so ravnali leta 2012, ko so 
neskončno gonili afero s ponarejenim spričevalom takratnega poslanca 
Desusa Ivana Simčiča in pri sumu plagiatorstva glede magisterija takra-
tnega poslanca PS Boruta Ambrožiča. Ta je v nasprotju z Lebnom naziv 
magister celo pridobil, vendar mu ga je kasneje senat mariborske pravne 
fakultete zaradi plagiatorstva odvzel. Obe aferi so mediji takrat napi-
hovali do neba in zahtevali Simčičevo in Ambrožičevo glavo. Erjavčeva 
Desus in Jankovićeva PS sta takrat ravnali povsem drugače kot Cerarjeva 
SMC glede Lebna. Desus je Simčiča pozvala k odstopu s poslanske 
funkcije in ga nato izključil iz stranke. Prav tako niso cincali v PS, saj 
je izvršilni odbor PS Ambrožiča pozval k odstopu s poslanske funkcije, 
kar je Ambrožič zavrnil, PS pa ga je izključila iz stranke. Takratni šef KPK 
in današnji pravosodni minister iz kvote SMC, Goran Klemenčič, je za 
izključitev Ambrožiča iz stranke takrat celo čestital Jankoviću: »Komisija 
tako ravnanje politične stranke pozdravlja na načelni in konkretni ravni 

kot korak v pravo smer jasnega obsojanja in sankcioniranja ravnanj, ki so 
v nasprotju s pričakovano integriteto.« Danes isti Klemenčič ministruje 
v Cerarjevi vladi, vendar ga primer Lebna, ki je še vedno v vrhu glavne 
vladne stranke SMC, očitno ne moti.

Pod Cerarjem se spreminja tudi moralni besednjak, saj se prevari 
volivcev pravi državotvornost. Po tej definiciji je Cerar seveda najbolj 
“državotvoren”, saj je volivce v kratkem času že tolikokrat prevaral, 
prelomil predvolilne obljube, poteptal lasten program in koalicijsko 
pogodbo, tako da smo že zdavnaj nehali šteti. Obrat od antivarčevanja 
do ostrega varčevanja v javnem sektorju je po Cerarju v tandemu z Mra-
morjem najbolj moralno dejanje. Volivci se bodo že morali sprijazniti z 
realnostjo – Cerarjevo amoralnostjo. Ampak to še zdaleč ni vse. Zdaj gre 
Cerar pri svoji “državotvornosti” še dlje, saj jo pričakuje od koalicijskega 
partnerja Desusa. Predsednik Desusa Erjavec je v predvolilni kampanji in 
kasneje pri koalicijskih pogajanjih jahal zgolj na obljubi vrnitve regresa 
vsem upokojencem. Cerar je skupaj z dominantnimi mediji pritisnil na 
Erjavca, naj ponovno izda svoje volivce in se obnaša “državotvorno”.

Kljub amoralni kloaki, v kateri se po kratki politični karieri utaplja, 
se Cerar dela neumnega in kar naprej moralizira, “udejanja vrednote” s 
teptanjem svojih obljub glede visokih moralnih načel in nove politične 
kulture, potem pa modruje, češ da od nikogar ne smemo agresivno 
zahtevati popolnosti. V tem duhu se je prejšnji teden udeležil odprtja 
posveta Svetovni etos in celostna pedagogika, kjer je znova igral vele-
moralista, ko je pozval k uresničevanju vrednot, ki združujejo.

Vedno bolj jasno je, da so pri Cerarju skupni imenovalec amorala 
in dvojna merila. S svojim ravnanjem zato vsak dan sramoti funkcijo 
premierja.
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Prav ko to pišem, smo zvedeli, da je Vrhovno sodišče pod predsedstvom Masleše zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti v zadevi Patria in potrdilo 
zaporne kazni Janši, Krkoviču in Črnkoviču. Kučan in njegovi torej ne odnehajo in zgleda, da so prepričani, da bodo ostali na vladi vso večnost. Uničiti 
hočejo vse in vsakogar, ki bi jih lahko ogrožal. Tolikšno zlobo lahko primerjamo kvečjemu z islamisti, ki morijo vse drugoverce na Bližnjem vzhodu. 
Razlika je le, da islamisti naravnost povedo, za kaj gre, slovenska mafija pa se skriva in hoče ohraniti lep obraz pred javnostjo. Ampak nič ni tako skrito, 
ne ne bi nekoč postalo očito. Zgodovina je obsodila Tita kot tatu, roparja in morilca. Tako bo tudi obsodila vso sedanjo komunistično mafijo z vsemi 
imeni, ki so zdaj javno znana.

Redkokdaj se v nekaj dneh zgosti toliko sodniških dogodkov, ki bi v 
javnosti sprožili tako veliko nejevero, nezaupanje in tudi toliko cinizma 
na račun dela slovenskega sodstva, pa tudi tožilstva. 

Najprej je prejšnji teden odjeknila novica, da je okrožno sodišče v 
Ljubljani izdalo zavrnilno sodbo za nekdanjega direktorja Sove Iztoka 
Podbregarja, ki je bil obtožen za kaznivo dejanje zlorabe uradnega 
položaja pri vodenju Sove. V tem primeru je sodnica ravnala v skladu 
z odločitvijo tožilstva, ki je umaknilo obtožnico. Ta je nekdanjega šefa 
Sove bremenila za nezakonito porabo denarja, postopek na tožilstvu 
in sodišču pa se je vlekel polnih sedem let!

Nato je prišla novica, da je vrhovno sodišče razveljavilo sodbo na-
padalcem na gejevskega aktivista Mitjo Blažiča v ljubljanskem lokalu 
Open Cafe leta 2009. Razlog: postopek zoper homofobne napadalce 
se je začel na podlagi neupravičene hrambe sledi DNK, tožilstvo pa 
je od nadaljnjega pregona odstopilo.   Pri sedanjem razpletu je bila 
ključna odločitev ustavnega sodišča, ki je kot neustavno ocenilo določbo 
zakona o policiji, da se vzorci DNK osumljencev hranijo do zastaranja 
kazenskega pregona.

Še bolj je ljudi razburila odločitev vrhovnega sodišča, da prekine 

izvrševanje zaporne kazni nekdanjemu tajkunu Binetu Kordežu, ki 
je za milijonske zneske oškodoval Merkur in bil obsojen na šest let 
zapora. Vrhovno sodišče še ni dokončno odločilo o Kordeževi zahtevi za 
varstvo zakonitosti, po pojasnilu z vrhovnega sodišča pa obstaja velika 
verjetnost, da bo z zahtevo uspel.

Jagoda na torti pa je bil nekdanji poslanec Srečko Prijatelj, ki ga je iz 
zapora pogojno izpustila komisija za pogojni odpust, saj je že prestal več 
kot tri četrtine kazni. Obsojen je bil zaradi kaznivega dejanja izsiljevanja 
ter napeljevanja k dajanju in sprejemanju daril skupaj na šest let zapora.

Opisani primeri so zelo različni, skupno pa jim je to, da na žalost ne 
krepijo zaupanja ljudi v delovanje pravosodja, pač pa ga še bolj znižujejo. 
Ne spuščamo se v presojo pravilnosti odločitev, toda kaj, za vraga, sta 
tožilstvo in sodstvo mlela sedem let v zadevi Podbregar. Koliko časa in 
denarja sta za to porabila. Kaj sta počeli okrožno in višje sodišče v zadevi 
Kordež, da bo zdaj sodba propadla na vrhovnem sodišču? Kakšno je 
sporočilo, da bodo ostali pravno čisti napadalci na gejevskega aktivista. 
Sporočilo, ki se je še bolj  potrdilo pri ljudeh, je jasno: slovenskemu sod-
stvu ni mogoče zaupati, pravna država ne deluje. Če ne deluje pravna 
država, pomeni, da ne deluje niti država na sploh.

To pa še daleč ni vse. Zloglasni in razvpiti Goran Klemenčič, ki je kot orodje murgelske mafije spravil Janšo najprej z mesta predesdnika vlade (edine, 
ki je nakazala rešilno pot za slovensko gospodarstvo) in ga pozneje v montiranem političnem procesu spravil v zapor, je kot novi pravosodni minister 
(risum teneatis, amici – ne smejte se, prijatelji!) v Ženevi pred Evropsko unijo “poročal” (beri: lagal) o varstvu in kršitvah človekovih pravic v Sloveniji. 
Seveda je zamolčal vse krivosodje, po katerem je slovenski pravosodje doseglo svoje dno in postalo poslušno orodje v rokah naslednikov komunistične 
partije in po Bavconovih načelih ne služi pravičnosti, ampak podpiranju trenutne oblasti. Z njegovim imenovanjem za ministra so kozo postavili varo-
vati zelnik. Tako je kazensko pravo po besedah dr. Vinka Gorenaka v funkciji pregona SDS in njenih pripadnikov. So pa istočasno šli v Ženevo tudi štirje 
avtobusi pripadnikov Odbora 2014 (člani si prizadevajo za osvoboditev Janše), ki so medtem, ko je Klemenčič lagal v dvorani, pred njo demonstrirali in 
tudi vročili podatke o resničnih kršitvah človekovih pravic. O zadnjih dogodkih je zapisal v Reporterju Nenad Glücks pod naslovom “Sodniki na tnalu”.

določenih znanstvenih magistrskih nalog, ki so “šle skozi” na kateri od 
slovenskih univerz.

Odvračanje pozornosti
Glavna težava moralističnega diskurza je v tem, da odvrača pozor-

nost od bistvenih težav, s katerimi se spoprijema družba. Natančneje, 
odvrača pozornost od bistva teh težav. 

Ključna težava tranzicijske Slovenije ni nepoštenost ljudi na ključnih 
položajih, kot se pogosto prikazuje v javnosti. V nasprotju s splošno raz-
širjenim prepričanjem slovenski politiki in preostali pripadniki elit najbrž 
v povprečju niso nič manj pošteni od povprečnih državljanov. Tudi niso 
nič manj pošteni, kot so bili na primer pred desetimi ali dvajsetimi leti. 

Kriza, ki pretresa Slovenijo, tako ni v pretežni meri povezana z mo-
ralo – če tu razumemo “moralnost” kot odsotnost nepoštenosti, se pravi 
kot odsotnost tistih praks, ki jih imajo ljudje običajno za nesprejemljive, 
kot so kraja, goljufija, poneverba itd. Četudi bi bili politični in preostali 

odločevalci bistveno bolj pošteni (tj. manj kradljivi in goljufivi), kot so 
zdaj, položaj ne bi bil bistveno boljši. 

Kriza je namreč sistemske narave, je rezultat zgrešenosti slovenske-
ga razvojnega modela. Ključni razlog zanjo so visoka davčna obreme-
njenost državljanov in podjetij, vseprisoten nadzor države in monopoli 
na ključnih družbenih področjih. Vse to močno ovira zasebno pobudo 
in s tem zmanjšuje sistemsko konkurenčnost. Pojavi, kot je korupcija, 
proti kateri se na deklarativni ravni vsi vneto borijo, so tako simptom, 
ne pa vzrok problematičnega stanja. 

Moraliziranje o javnem diskurzu vodi v utrjevanje politično-ideolo-
ških okopov. Kot takšno ovira dialog med zastopniki različnih pogledov 
na reševanje družbenih težav. Namesto tega je potrebno argumentirano 
soočanje konkretnih razvojnih vizij. Samo na ta način bo na volitvah 
državljanom omogočena izbira na podlagi celovitih informacij o vsebini 
različnih političnih alternativ.
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Mislim,	da	je	izmed	vseh	ljubljanskih	šol	med	sve-
tovno	vojsko	(mišljena je prva v letih 1914-1918; op. 
ur.) zaradi	selitve	največ	prestal	licej.	Samo	dvakrat	
smo	maturirali,	pa	so	nas	že	izgnali	iz	prijetne	hiše	
na	Bleiweisovi	cesti.	Ko	smo	prišli	v	jeseni	leta	1914	
s	počitnic,	je	bilo	poslopje	z	rajajočmi	deklicami	na	
pročelju	že	spremenjeno	v	rezervno	bolnišnico,	mi	pa	
smo	bili	na	cesti.	In	tako	se	je	pričelo	preseljevanje	
“licejskih	narodov”.
Prve	“dobrote”	svetovne	vojske	so	bile:	podalj-

šanje	počitnic	do	5.	kozoprska	(oktobra; op. ur.),	
skrčenje	pouka	in	delitev	razredov.	Najvišji	razred	je	
prišel	pod	streho	v	Narodnem	domu,	drugi	razredi	so	
pa	gostovali	v	šentjakobski	šoli,	a	samo	popoldne.	
Tu	smo	takoj	prišli	v	konflikt	z	gospodarji.	Dolžili	so	
nas,	da	vse	nasmetimo.	Res	je,	da	so	imele	licejke	
to	lepo	navado,	da	so	vsak	papirček,	preden	so	ga	
vrgle	na	tla,	razcefedrale	na	drobne	kosce,	na	drugi	
strani	se	mi	pa	zdi,	da	so	tudi	“domačinke”	smetile,	
to	pa	na	licejski	račun.	Zato	smo	bili	vsi,	gospodarji	
in	gostači,	prav	veseli,	ko	smo	se	v	novembru	pre-
selili	v	Narodni	dom,	kjer	so	se	vsi	licejski	razredi	
združili	pod	eno	streho.
Ker	je	bil	IV.	razred	najštevilnejši	in	“najpridnejši”,	

so	ga	namestili	v	dvorani,	druge	so	pa	potaknili	po	
raznih	večjih	in	manjših	sobah.	Dvorana	pa	je	bila	
tudi	 za	 IV.	 razred	 kljub	 njegovim	58	 učenkam	 le	
prevelika,	zato	so	klopi	ogradili	s	kulisami.	Da	bi	bil	
pouk	zaradi	tega	kaj	prijetnejši,	ne	morem	trditi	pri	
najboljši	volji.	Ko	sem	razlagal,	 je	tako	odmevalo	
kakor	nasproti	Naklove	glave	na	Bohinjskem	jezeru.	
Ker	je	pa	odmevalo	tudi,	kadar	sem	spraševal,	kadar	
je	katera	šepetala	ali	prišepetavala,	če	je	kaka	klop	
zaškripala	in	kar	je	bilo	takih	in	enakih	nemirov	v	
šoli,	si	vsak	lahko	misli,	kakšen	“blažen	mir”	je	vladal	
med	kulisami.
Pozimi,	ki	je	bila	prav	tisto	leto	zelo	huda,	se	je	

tem	prijetnostim	pridružil	še	mraz.	Deklice	so	sedele	
v	plaščih,	a	so	kljub	temu	neusmiljeno	prezebale,	kar	
seveda	ni	pomnožilo	pazljivosti.	Znano	je,	da	gibanje	
povzroča	toploto.	To	so	tudi	deklice	vedele,	ker	so	
to	slišale	pri	fiziki.	To	znanje	so	porabile	v	praksi	ter	
si	poskušale	s	pridnim	gibanjem	povečati	gorkoto.
»Mir!«	sem	jih	včasih	nahrulil,	in	mir-mir-mir	je	

odmevalo	po	“sobi”.
»Če	 nas	 pa	 tako	 zebe,	 da	 ne	moremo	mirno	

sedeti!«
»Seveda,	zebe	vas,	pa	ste	še	vse	zavite.	Poglej-

te	mene!	Drugega	nimam	na	sebi	kakor	tole	tanko	
suknjico,	pa	nič	ne	tožim,	da	me	zebe.«
Zeblo	me	je	pa	kakor	psa.	Hotel	sem	jim	suge-

rirati,	 da	 jih	 ne	 zebe,	 da	 je	mraz	 samo	v	njihovi	
domišljiji.	 To	 sem	delal	 tako	 dolgo,	 dokler	 nisem	
iztaknil	prav	poštenega	prehlada.	Lahko	si	mislite,	
kakšno	veselje	je	zavladalo	med	kulisami,	ko	sem	

stopil	potem	pred	IV.	razred	zavit	do	nosu	v	zimsko	
suknjo.
Sicer	pa	je	bilo	kmalu	konec	mraza	in	tudi	šole.	

Komaj	so	se	v	majniku	sobe	nekoliko	ogrele,	je	vo-
jaštvo	zasedlo	vse	prostore	Narodnega	doma,	mi	pa	
smo	šli	“žalostnega	srca”	na	počitnice.
V	jeseni	se	je	začel	zopet	reden	pouk.	Dobili	smo	

prostore	v	Glasbeni	matici	 in	v	veliki	ogelni	hiši	v	
Gosposki	ulici	št.	4.	Prostori	v	tej	nekdanji	plemiški	
palači	niso	bili	ravno	prvovrstni	in	za	šolo	posebno	
pripravni,	a	glavno	je	bilo,	da	so	nas	tu	pustili	v	miru.	
Ker	je	bil	na	dvorišču	hlev,	je	včasih	hudo	dišalo	po	
amoniaku	in	drugih	dišavah,	pa	nas	to	ni	dosti	mo-
tilo.	V	tistih	časih	se	pač	nihče	ni	menil	za	higieno.
V	Glasbeni	matici	 so	 bili	 veliko	 boljši	 prostori.	

Najlepšega	in	največjega	je	imel	V.	licej,	prejšnji	IV.,	
ki	je	še	vedno	bolehal	na	prevelikem	številu	učenk	in	
na	“pridnosti”.	Imel	pa	je,	namreč	prostor,	to	napako,	
da	je	bil	prav	nasproti	realki.
Realci	so	bili	pred	“izbruhom”	miru	znani	kot	div-

jaki.	Ravnatelj	Junovizs	pa	jih	je	vedno	zagovarjal.	
»Die	Jugend	muß	halt	austoben«	–	(Mladina se mora 
pač iznoreti, op. ur.)	je	dejal,	kadar	se	je	kdo	zoper	
nje	pritožil,	ter	nekoliko	dvignil	desno	ramo.	Zato	je	
bil	vsak	profesor	z	njimi	v	vedni	vojski	in	velik	revež,	
če	se	ga	niso	bali.
Ko	 je	 neki	 profesor	 opominjal	 kratkohlačnika,	

ki	je	med	njegovo	uro	mazal	klop	z	tinto,	je	udaril	
smrkolin	s	pestjo	po	klopi	in	zakričal:	»Kaj	vas	to	
briga,	saj	plačujem	šolnino.«
V	odmorih,	večkrat	tudi	med	poukom,	so	frčali	

po	razredih	tintniki	kakor	ročne	granate.	Po	hodni-
kih	so	hodili	samo	profesorji,	dijaki	so	se	namreč	
vedno	drsali.
Bili	 so	 res	 prave	 “barabe”,	 čeprav	 gosposke.	

Kmečkih	fantov	sploh	ni	bilo	na	realki,	marveč	veči-
noma	sinovi	bogatih	trgovcev	ter	hišnih	posestnikov.	
Nemci	so	imeli	dolgo	časa	na	šoli	večino.
Nekega	dopoldneva	sem	šel	v	šolo	mimo	realke.	

Bil	 je	ravno	čas	odmora.	Naproti	mi	pride	deklica	
kakih	štirinajstih	let.
»Angelca!«	jo	pokliče	nek	fant	skozi	okno	v	pri-

tličju.
»Baraba,«	mu	odvrne	dekletce,	ne	da	bi	se	usta-

vilo.
»Angelca,	slišiš?«
»Baraba!«	In	ostalo	je	pri	“barabi”.	“Angelca”	se	

niti	ozrla	ni,	da	bi	videla,	kdo	jo	kliče.	Najbrž	je	fanta	
poznala	po	glasu.	No,	ona	je	že	vedela,	zakaj	ga	je	
tako	počastila.
Petemu	liceju	so	večkrat	nagajali	z	“zajčki”,	ki	so	

jih	pošiljali	v	sobo	z	ogledali.	Najrajši	so	delali	to,	
kadar	 je	 bila	 v	 razredu	 profesorica	Wessnerjeva.	
Gospa	se	je	jezila,	dekleta	pa	so	imela	svoj	gaudium	
(veselje, op. ur.).

Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI
PRESELJEVANJE “LICEJSKIH NARODOV”



Včasih	so	spustili	realci	skozi	okno	na	vrvici	tudi	
velik	papir	v	obliki	letaka,	na	katerem	je	bilo	v	živih	
barvah	naslikano	s	puščico	prebodeno	srce.	Seveda	
je	bil	ob	takih	prilikah	v	razredu	velk	halo	in	vse	je	
bilo	pri	oknih,	dokler	ni	prišla	profesorica	Wessner-
jeva	in	naredila	red.
Tudi	jaz	sem	jo	iztaknil	pri	realcih.
Nekega	dne	grem	v	šolo	v	Glasbeno	matico	po	

Vegovi	ulici,	ko	so	deklice	iz	trgovskega	tečaja	šle	
iz	šole.	Skozi	vogalno	okno	v	drugem	nadstropju	so	
se	spenjali	realci	in	rjuli	nad	njimi	prav	po	živinsko.	
Jaz	bi	bil	najpametneje	naredil,	da	bi	šel	mimo	in	to	
svojat	ignoriral,	pa	je	nisem.	Ustavil	sem	se,	pogledal	
v	okno	in	rekel:	»Ali	ste	sploh	Evropci,	ali	ste	se	pa	
priklatili	iz	avstralskih	gozdov?«
Takoj	je	bilo	okno	prazno.
»Glej,	kakšen	rešpekt	imajo	realci	pred	teboj,«	

sem	mislil	z	nekim	notranjim	zadovoljstvom	sam	pri	
sebi.	Pa	je	bilo	zadovoljstvo	prenagljeno.
Naenkrat	se	napolnijo	tri	okna	s	fantovskimi	gla-

vami	kar	v	več	“etažah”	in	vsi	so	tulili,	se	smejali	in	
se	mi	rogali.
»Die	Geister,	die	ich	rief«	–	(Duhovi, ki sem jih 

poklical, op. ur.),	sem	obžaloval	svojo	nepremišlje-
nost,	da	sem	se	dal	izzvati,	ter	hitro	izginil	v	veži	
Glasbene	matice.	Toda	avtoriteta	je	bila	razžaljena,	
moral	sem	nekaj	storiti.	Pa	kaj?	Če	bi	se	bil	pritožil	
pri	 ravnateju	Junovizsu,	bi	bil	 slišal:	»Die	Jugend	
muß	halt	austoben,«	s	tem	bi	pa	ne	bilo	zadoščeno	
“razžaljeni	avtoriteti”.
Nekaj	 dni	 pozneje	 srečam	profesorja	 Plečnika,	

ki	je	poučeval	na	realki	verouk.	Ustavim	ga	in	mu	
povem	storijo	o	“ražaljeni	avtoriteti”.
»A	tako	je	bilo?	Ali	veste,	katera	okna	so	bila?«
»Tri	zadnja	v	drugem	nadstropju.«
»To	je	bila	sedma.	Gospod	kolega,	bodite	prepri-

čani,	da	se	to	ne	bo	nikdar	več	zgodilo.«
In	res	se	ni.	Od	takrat	naprej	smo	imeli	mir	tudi	

v	petem	liceju.	Izginili	so	“zajčki”,	prebodena	srca	
in	dijaške	glave	v	oknih.
Junovizs	je	kmalu	potem	šel	v	prezasluženi	pokoj,	

tega	se	pa	ne	vem	več	spomniti,	ali	 živ	ali	mrtev.	
Nadomestoval	ga	 je	profesor	Chora.	Pod	njegovim	
režimom	so	se	realci	naučili	hoditi	po	hodnikih.	V	od-
morih	so	se	morali	na	dvorišču	sprehajati	v	parih,	po	
dva	in	dva	kakor	kaznjenci.	To	jim	je	kaj	dobro	storilo.
Licejke	so	se	z	vojnim	stanjem	kmalu	spoprijazni-

le,	zlasti	ker	smo	imeli	večkrat	podaljšane	počitnice.
Pred	vojsko	sem	se	kot	razrednik	večkrat	jezil,	ko	

sem	našel	cele	žemlje	in	načete	štruklje	v	košu	za	
papir,	kamor	so	jih	razvajene	deklice	metale.	Sedaj	
se	ni	bilo	treba	zaradi	tega	razburjati.
Nekega	dne	 sem	 se	 v	 tretjem	 razredu	 ljudske	

šole	po	uri	še	mudil,	ko	prileti	nekaj	otrok	h	katedru.
»Hilda	ima	pa	bel	kruh,«	so	jo	tožile	vse	ogorčene.
»No,	kaj	pa	je	potem?«	vprašam	mirno.
»Me	moramo	pa	koruznega	 jesti,«	se	 je	šobila	

Mihela.
Če	bi	bil	koruzen,	pa	ni	bil,	saj	je	bilo	med	moko	

dvajset	delov	žaganja.
Hilda	 pa	 je	 stala	med	 klopmi	 kakor	 zasačena	

zločinka,	tiščala	v	roki	v	papir	zaviti	kruh	in	ihtela	…
V	 ljudski	 šoli,	 pa	 tudi	 na	 liceju,	 so	mi	 deklice	

večkrat	pripovedovale	razne	vojne	novice,	ki	so	bile	
navadno	bolj	resnične	kakor	tiste,	ki	smo	jih	brali	
v	časopisih.
Tako	je	nekega	dne,	kmalu	po	zavzetju	Gorice,	

Sonja,	ki	je	bila	s	starši	pribežala	z	Goriškega,	z	ve-
likim	veseljem	pripovedovala,	kako	je	njihovo	hišo	
laška	granata	popolnoma	razdejala.	Njene	sošolke	
so	jo	gledale	z	velikim	spoštovanjem,	nekatere	celo	
z	zavistjo	v	očeh	ker	ni	granata	njim	kaj	razbila.
Rade	so	mi	pripovedovale,	 zlasti	v	 ljudski	 šoli,	

tudi	razne	anekdote,	ki	so	bile	pa	včasih	nevarne	
za	pripovedovalko	in	poslušalca.
Ko	sem	pri	neki	priliki	omenil,	da	stare	ljudi	pogo-

sto	zapušča	spomin,	dvigne	Gabrijela	roko	in	začne	
z	velikim	veseljem:
»Našega	cesarja	je	tudi	spomin	že	zapustil.	Ko	je	

bil	zadnjič	v	neki	bolnišnici	in	videl	toliko	ranjencev,	
je	rekel	generalu,	ki	ga	je	spremljal:	‘Ali	ti	preklicani	
Prusi	zopet	ne	dajo	miru?	Treba	bo	Ruse	na	pomoč	
poklicati.’«
Vojske	smo	se	polagoma	tako	navadili	kakor	ko-

ruznega	kruha.	Morali	smo	imeti	tudi	vaje	za	primer,	
če	bi	prišli	kaki	sovražni	bombniki.	Na	dano	znamenje	
smo	morali	vsi	mirno	zapustiti	sobe	in	iti	v	klet.
Nekega	dopoldneva	je	pa	šlo	zares.	Bil	sem	ravno	

v	petem	razredu	ljudske	šole.	Otroke	sem	peljal	hitro	
na	varno	v	klet,	sam	pa	sem	prosil	učiteljico,	ki	je	
imela	za	menoj	pouk,	naj	jih	prevzame	v	svoje	var-
stvo.	Potem	sem	hitel	ven,	da	bi	videl,	kako	bombe	
mečejo.	Pa	sem	vse	zamudil.	Ko	sem	pridirkal	pred	
frančiškane,		je	ravno	počilo	tam	nekje	v	bližini	Ma-
rijanišča.	Kmalu	nato	so	pa	kaproni	(posebna vrsta 
bombnikov, op. ur.)	odfrčali.	Pred	realko	sem	potem	
še	gledal,	kako	so	jih	s	šrapneli	obstreljeval,	pa	niso	
menda	dosegli	drugega,	kakor	da	so	kroglice,	ki	so	
padale	izpod	neba,	pobile	nekaj	opeke	po	strehah.	
Kakor	 sem	pozneje	 zvedel,	 so	 eno	 letalo	 vendar	
sestrelili,	pa	že	onkraj	kranjske	meje.
Tudi	to	sem	slišal,	da	so	se	italijanski	letalci	zelo	

čudili,	da	so	jih	v	Ljubljani	v	nekaterih	ulicah	prišli	
gledat,	namesto	da	bi	se	bili	poskrili,	kakor	so	to	
delali	po	drugih	mestih.
Bombniki	so	bili	pač	takrat	za	Ljubljano	senza-

cija,	zadeva,	ki	si	jo	je	treba	ogledati.	Dandanes	bi	
seveda	ne	šel	gledat,	kako	lete	železni,	z	ekrazitom	
napolnjeni	“bonboni”	izpod	neba,	sicer	bi	pa	bilo	itak	
strogo	“zabranjeno”.
“Zabranjeno!”	 –	 kolikokrat	 sem	 se	 že	 jezil,	 ko	

sem	bral	to	besedo	v	slovenskem	stavku.	“Vhod	za-
branjen”.	Po	mojem	mnenju,	in	mislim,	da	je	pravo,	
je	 vhod	 ali	 vstop	 samo	 takrat	 “zabranjen”,	 kadar	
stojim	pred	vrati	in	ne	pustim	nikogar	noter,	ali	pa	
če	mu	vrata	pred	nosom	zaklenem.	Če	pa	pustim	
vrata	odprta	in	nočem	da	bi	vsak	noter	prišel,	bom	
zapisal	“Prepovedan	vhod”.
Jaz	sem	včasih	kar	“zaprepaščen”,	ko	slišim	ali	

vidim,	 kako	 se	 naše	 razumništvo	 poslužuje	 tujih	
izrazov	 za	 reči,	 za	 katere	 imamo	pristne	domače	
besede	in	to	prikladnejše,	kakor	so	tujke.
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Od	nje	smo	se	poslovili	na	dan	Vseh	svetnikov,	1.	
novembra	2014.	Lemontski	samostan,	kjer	je	bila	
zanjo	pogrebna	maša,	se	 je	še	posebej	spominja	
kot	svoje	dolgoletne	–	več	kot	30	let	–	gospodinje	
in	kuharice.
Rajna	 gospa	Mihaela	 je	 bila	 rojena	 29.	 aprila	

1931	v	Loškem	potoku	kot	najstarejši	otrok	v	znani	
Arkovi	družini.	Kot	mnogi	so	se	tudi	Ar-
kovi	leta	1945	pred	morilskimi	komunisti	
unaknili	 najprej	 v	 Avstrijo,	 dokler	 se	
jim	ni	odprla	možnost	priti	v	Ameriko.	
Tu	so	se	najprej	za	krajši	času	ustavili	
v	Pueblu,	CO,	kmalu	pa	so	se	preselili	
v	okolico	Chicaga	in	se	ustalili	v	žup	niji	
sv.	Štefana.
Tu	 se	 je	mlada	Mihaela	 poročila	 s	

Stanetom	Simrayhom.	Naselila	 sta	 se	
v	Lemontu	kot	soseda	našega	lemont-
skega	samostana.	Tu	so	prišli	na	svetu	
njuni	 štirje	 otroci,	 ki	 sta	 jih	 skrbno	
vzgojila	 in	spravila	do	kruha.	Tu	se	je	
začelo	tudi	njeno	posebno	sodelovanje	
s	samostanom,	kjer	je	bila	takrat	še	precej	velika	
samostanska	družina.	Iz	 loncev	gospe	Mihaele	so	
prihajale	domače	slovenske	jedi,	pa	tudi	drugi	recepti	
ji	niso	bili	neznani.

† MIHAELA SIMRAYH roj.  ARKO
Bila	je	skrbna	vzgojiteljica	svojim	otrokom.	Njena	

zasluga	je,	da	vsi	še	danes	lepo	govorijo	slovensko.	
Poleg	tega	je	bila	rajna	gospa	Mihaela	odlična	pevka-
-altistka.	Že	od	začetka	je	sodelovala	pri	“Slovenski	
pesmi”	p.	Vendelina.	Lemontskemu	koru	je	ostala	
zvesta	tudi	po	njegovi	smrti.	Imela	je	vesel	značaj,	
hitro	je	navezovala	stike	z	ljudmi	in	je	bila	povsod	

vztrajna,	tako	pri	molitvi,	kot	pri	plesu,	
obenem	pa	 vneto	 sodelovala	 pri	 vseh	
društvih	in	drugih	družabnih	dogodkih.	
Dobro	je	poznala	vrednost	duhovnega	
življenja	 in	molitve,	 saj	 je	 pobožnost	
prvih	petkov	opravljala	prav	do	smrti.
Zadnja	leta	so	bila	težka	zaradi	bo-

lezni.	Kar	nekajkrat	je	bila	v	bolnišnici	
in	na	koncu	nekaj	mesecev	v	nursing	
home.	Izpolnila	se	ji	pa	je	največja	želja,	
da	bi	se	vrnila	domov,	vendar	se	je	vrnila	
samo	za	en	teden.	Ko	se	ji	je	nenadno	
poslabšalo,	so	jo	odpeljali	v	bolnišnico,	
kjer	 je	 v	 krogu	 svojih	 domačih	mirno	
stopila	 čez	 prag	 večnosti	 obložena	 z	

mnogimi	dobrimi	deli.	Njeno	priljubljenost	je	pokazal	
pogreb,	saj	tako	številne	udeležbe	Lemont	zlepa	ni	
videl.	Njenim	domačim	izražamo	lemontski	franči-
škani	svoje	sožalje,	njej	pa	želimo	večno	veselje.


