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TRIGLAV na naslovni strani se zdi normalna izbira za začetek letnika. To pot gledamo “snežnikov kranjskih siv’ga 
poglavarja” (Prešeren) s ceste, ki vodi iz Sorice po obronkih Jelovice v Bohinjsko Bistrico. Njegovo ime so poskušali 
razlagati na razne načine. Katera razlaga je prava, o tem si niso na jasnem, gotovo pa je, da se s te strani Triglav vidi, 
kakor da ima tri vrhove. V moji rojstni hiši je slika Triglava s tremi vrhovi, delo Ivana Groharja, ki je bil doma iz Sorice 
in je vedel, kaj slika. Sliko je moj oče podedoval po svojem stricu, ki jo je odkupil od Groharja. Tako ne bomo zagrešili 
nobene napake, če si ime Triglav razlagamo kot goro s tremi “glavami” – vrhovi. Res pa je, da je Triglav videti s tremi 
vrhovi samo iz te smeri; od drugod zgleda čisto drugače. Pa to je pri gorah normalno, saj niti tiste, ki stoje same zase 
(kot npr. Šmarna gora z Grmado) ne izgledajo vsaj podobno iz različnih smeri. Eno pa je gotovo: iz smeri Sorice zgleda 
Triglav najbolj mogočno, saj izstopa njegova višinska razlika od okoliških gora, tako da mu Prešernova oznaka “pogla
varja” drugih gorà čisto pripada, čeprav ga je Prešeren poznal iz druge strani, iz svoje rodne Vrbe.

NOVO LETO začenjamo s praznikom Marije, Božje Matere, ki je obenem Svetovni dan miru. Več o obojem je v 
tej številki. V Združenih državah je ta dan zapovedan praznik. Gospodovo Razglašenje ali praznik svetih treh kra
ljev, kot ga imenujemo po domače, praznujemo v Združenih državah na nedeljo, 4. januarja, v Sloveniji pa v torek, 6. 
januarja. Kakor je večer pred novim letom v slovenskem izročilu “drugi sveti večer”, tako je večer pred Razglašenjem 
“tretji sveti večer”, kar vključuje blagoslov doma v družinskem krogu z blagoslovljeno vodo in kadilom in seveda mo
litvijo (običajno smo molili rožni venec). Posebno za otroke je ta blagoslov doma pomenil razumevanje, da je družina 
Cerkev v malem. Jezusov krst praznujemo letos 11. januarja. S tem dnem se v bogoslužju končuje božični čas in se 
začenja čas med letom. Kljub temu večinoma doma in po cerkvah ohranjajo jaslice tja do svečnice, češ da je to naša 
tradicija, vprašanje pa je, koliko ima to smisla, saj je ta tradicija zaradi bogoslužne reforme zgubila svoj temelj.

Med januarskimi godovi so še: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.); Ime Jezusovo, ki ga 
praznujemo frančiškani (3.); ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v 
Philadelphii, Čeh po rodu Janez Nepomuk Neumann (5.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij 
iz Poitiersa (13.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut (16.); škof in cerkveni učitelj Frančišek 
Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink 
Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco (31.).



2015 – AM – JANUAR 1

Vera, ki kristjanu sveti skozi pragozd življenja, ni lepo zavarovana električna svetilka,
ampak prosto goreča sveča, na katere plamen mora paziti.

Alojz Rebula

V januarju toplo,
v februarju hladno.

Če prosinec ne zmrzuje, ne sneži,
rad sušec to nadomesti.

Če vidiš prosinca komarje igrati,
je treba s senom varčno ravnati.

Prvega prosinca in zadnjega sušca
je najhujša zima.

       JANUAR – PROSINEC 
  1	 Č	 NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA, 

Svetovni dan miru;
		2	 P	 PRVI	PETEK;	Bazilij	Veliki	in
	 	 	 Gregor	Nazianški,	šk.,	c.	uč.;
		3	 S	 PRVA	SOBOTA;	Jezusovo	ime;

 4 N GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
   SV. TRIJE KRALJI (v Ameriki);
		5	 P	 Janez	Nepomuk	Neumann,	šk.;	
  6 T GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
   SV. TRIJE KRALJI (v Sloveniji);
		7	 S	 Rajmund	Penafortski,	red.;
		8	 Č	 Lavrencij	Giustiniani,	patriarh;
		9	 P	 Peter	iz	Sebaste,	šk.;	Hadrijan,	op.;
	10	S	 Gregor	X.,	pap.;	Peter	Orseolo,	red.;

 11 N JEZUSOV KRST;	Pavlin	Oglejski,	patriarh;	
Filotej,	muč.;	Teodozij	Koinobit,		red.;

	12	 P	 Anton	Pucci,	red.;	Valentin	iz	Chura,	šk.;
	13	 T	 Hilarij	iz	Poitiersa,	šk.,	c.	uč.;
	14	S	 Odorik	Pordenonski,	red.;	Malahija,	prerok;
	15	Č	 Arnold	Janssen,	red.	ust.;	
	16	 P	 Berard	in	tovariši,	franč.	muč.;
	17	S	 Anton	Puščavnik,	pušč.;	Rozelina,	red.;

18 N 2. NAVADNA NEDELJA; Začetek osmine 
za zedinjenje kristjanov; Suzana,	muč.;

	19	 P	 Bernard	Corleonski,	red.;	Arsen	šk.;
	20	 T	 Fabijan,	pap.	in	Sebastijan,	muč.;
	21	S	 Neža,	dev.,	muč.;
	22	Č	 Vincenc,	diakon;	Walter	iz	Birbecka,	red.;
	23	 P	 Ildefonz,	šk.;	Barnard,	šk.;
	24	S	 Frančišek	Saleški,	šk.,	c.	uč.;	Vera,	spok.;

 25 N 3. NAVADNA NEDELJA; Sklep osmine 
za zedinjenje kristjanov; Spreobrnitev	
apostola	Pavla;	Ananija	iz	Damaska,	muč.;

	26	 P	 Timotej	in	Tit,	šk.;	Pavla	Rimska,	spok.;	
	27	 T	 Angela	Merici,	red.	ust.;	Devota,	muč.;
	28	S	 Tomaž	Akvinski,	red.,	c.	uč.;	Peter	Nolasco,	

red.	ust.;	Jožef	Freinademetz,	duh.;
	29	Č	 Valerij	Trierski,	šk.;	Akvilin,	duh.,	muč.;
	30	 P	 Hiacinta	Mariscotti,	red.;	Adelgunda,	op.;
	31	S	 Janez	Bosco,	red.	ust.;	Evzebij,	red.

VELIKO ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA
IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA
VAM V NOVEM LETU ŽELE
SLOVENSKI FRANČIŠKANI

UREDNIK VAM
Gornjemu	 voščilu	 se	 pridružujem	 tudi	 osebno.	

Upam,	da	bomo	tudi	ta	letnik	speljali	do	konca,	če
prav	se	število	naročnikov	manjša	in	manjša	(to	lahko	
ugotovite	tudi	na	zadnji	strani	platnic).
Za	letošnji	letnik	sem	se	nekoliko	poigraval	z	mi

slijo,	da	bi	na	naslovno	stran	dal	kake	druge	slike.	
V	ospredje	so	mi	silili	nagrobniki	naših	znamenitih	
umetnikov.	Pa	kaj,	ko	ima	Slovenija	toliko	prelepih	
naravnih	biserov,	ki	so	skriti	ne	le	očem	popotnika,	
ki	jo	obišče	od	drugod,	ampak	celo	očem	domačinov.	
Hodimo mimo njih, pa jih ne vidimo. Pravijo, da so 
nekoč,	menda	še	v	prejšnji	Jugoslaviji,	peljali	nekega	
puščavskega	šejka	po	dolini	Soče	preko	Trente	čez	Vr
šič.	Ko	so	prišli	do	slapa	Boka,	ki	je	ob	cesti,	je	prosil,	
da	bi	se	ustavili.	In	ko	so	hoteli	naprej,	je	poprosil:	
»Počakajmo,	da	bo	voda	nehala	padati!«	–	»Saj	ne	bo	
nehala,«	so	mu	rekli,	»pada	vedno,	noč	in	dan,	leto	
za	letom.«	Ni	jim	mogel	verjeti:	»Saj	je	nemogoče,	
da	bi	Alah	dopustil	tako	proč	metanje	vode!«	Videl	
je,	česar	drugi	ne	vidijo.	Slap?	No	ja,	saj	imamo	še	
večje	na	svetu.	Prav	zaradi	te	nesposobnosti	videti	
lepe	Božje	darove	se	mi	zdi	primerno	objaviti	še	eno	
vrsto	slik	slovenskih	naravnih	znamenitosti.
V	Lemontu	se	je	treba	otepati	z	raznimi	popravili.	

Še	najbolj	nagaja	voda.	Sicer	teče	postopek,	da	bi	
se	 priključili	 na	 krajevni	 vodovod,	 ampak	 zadeve	
gredo	prav	počasi	naprej.	Cel	kup	jih	hoče	“v	imenu	
soglasja”	pristaviti	svoj	piskrček.	Pa	tudi	poceni	ne	
bo,	vendar	se	zdi,	da	je	to	edina	pametna	rešitev.
Zadnje	 čase	 smo	 imeli	 kar	 nekaj	 problemov	 s	

čeki.	Pride	v	kuverti	samo	ček	brez	vsake	oznake,	za	
kaj	gre,	ime	pošiljalca	pa	je	čisto	neznano.	Kako	naj		
uganemo,	kdo	ga	je	poslal	in	čemu?	Pa	čeki,	ki	jih	je	
banka	zavrnila,	ker	je	na	primer	manjkal	datum,	ali	pa	
se	nista	skladali	vsoti	napisani	s	številko	in	besedami.	
Tisti	časi,	ko	je	človek	lahko	napisal	ček	na	karkoli,	
tudi	na	bananin	olupek,	da	je	le	imel	kaj	denarja	na	
računu,	so	minili.	Danes	banke	zahtevajo	natančno	
izpolnjene	 čeke,	 sicer	 se	 nočejo	 z	 njimi	 ukvarjati.	
Prosim	tudi,	da	bi	čeke	jasno	naslovili	na	Ave	Maria.	
Za	prijaznost	se	že	vnaprej	zahvaljujem.

Umrli so	v	januarju:	p. Marko Hočevar (4. jan. 
1977); p. Lovrenc Grom (12. jan. 1992); br. Akurzij 
Somrak (14. jan. 1960); br. Izidor Stergar (16. jan. 
1929); p. Gracijan Heric (16. jan. 1957); p. Bonaven-
tura Borgola (19. jan. 1996) in p. Kazimir Zakrajšek 
(27.	jan.	1958).	Gospod	naj	jim	da	večni	mir!

p. Bernardin
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Kristus se je razodel svetu in uredil neurejeni svet, 
olepšal ga je in razvedril. Vzel je nase greh sveta in pre
magal sovražnika sveta. Posvetil je izvire vodá in razsvetlil 
duše ljudi. Čudovita dela je povezal s še večjimi čudeži.

Danes namreč sta si zemlja in morje razdelila Odre
šenikovo milost in vesoljni svet je vzkipel od radosti.
Današnji dan je bogatejši s čudeži kakor sam božič. V 
proslavljanju Odrešenikovega rojstva se je razveselila 
zemlja, ko je v jaslih gledala Gospoda vsega; na današ
njo slovesnost razodetja Boga pa se je vzburkalo morje: 
vzradostilo se je pač, ker je po reki Jordanu postalo 
deležno blagoslova posvečenja. O božiču je očem ljudi 
bilo vidno dete, ki je s svojo majhnostjo kazalo na našo 
nepopolnost, na današnji dan pa nastopa zrel mož in 
zagonetno odkriva našim očem popolnega Sina roje

nega iz popolnega Očeta. Zadnjič se je večni Kralj 
oblekel s človeškim oblačilom, danes pa se Izvir 
obdaja z reko.

Pridite torej in strmeč občudujte čudeže: Son
ce pravičnosti umito v Jordanu, Ogenj potopljen 
v vodi in Bog na neki način posvečen po človeku. 
Danes vse stvarstvo prepeva slavospev: Blago-
slovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Blago
slovljen, ki venomer prihaja, saj ni tokrat prišel 
prvikrat.

Kdo je ta, ki prihaja? Povej odkrito, blaženi 
David: Bog je Gospod, on nas razsvetljuje. Apostol 
Pavel soglaša s prerokom Davidom, ko pravi: Raz-
odela se je božja milost vsem ljudem in uči nas. Ne 
le nekaterim, marveč vsem: vsem namreč, Judom 
prav tako kakor Grkom po krstu podarja odreše
nje, pred vse postavlja splošen dar krsta.

Pridite, glejte čudoviti in novi potop, izvrstnejši 
in silnejši od onega v Noetovih dneh. Ondi je vo
dovje potopa usmrtilo človeški rod, tukaj pa krstna 
voda po krščenem Jezusu mrtve obuja k življenju. 
Ondi je golob v kljunu prinesel oljčno vejico in s 
tem znamenjem nakazal prijeten vonj, izhajajoč 
iz Jezusa Kristusa; tukaj je prihod Svetega Duha 
v podobi goloba razodel usmiljenega Gospoda.

P. Vladimir Kos

NOVOLETNA PESMICA
Na pragu sem se srečal s starim letom.
Opolnoči. A zdel se mi je mlad ...
Z »Na svidenje!« popravi si bareto,
»Na poti v večnost« reče molku vrat.

Prijatelj sem že dolgo z letom starim.
Saj tudi jaz potujem k Večnosti.
In tudi vi v hotelih, v krčmah, v barih –
saj veste, v našem duhu ni snovi.

Smehljaje dvigajte kozarce vina!
Znad morja že prihaja novi zor;
njegov smehljaj od Božjega je Sina,
ki tudi novemu je letu vzor.

sv. Prokel,
škof v Carigradu
( + 446 )

POSVETITEV VODÀ
na sv. Teofanijo, 7. govor 1–3

Jezusov krst (Jacopo Tintoretto, 1518-1594)
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NEDELJSKE
4. januar
Gospodovo razglašenje
POGANI SO SODEDIČI OBLJUBE
Ef 3,2-3a.5-6
Judje	 so	 v	 prvih	 krščanskih	 skupnostih	 težko	

razumeli,	 da	 je	 Kristusov	 nauk	 namenjen	 vsem	
ljudem	brez	razlike,	saj	so	bili	polni	starozaveznega	
mišljenja	 o	 izraelskem	 izvoljenem	 ljudstvu,	 ki	 je	
povzdignjeno	nad	vse	narode.	Toda	bolj	ko	se	pri
bližuje	čas	Kristusovega	nastopa,	posebno	v	času	
po	izgnanstvu,	se	misel	o	širitvi	pojma	“izvoljenega	
ljudstva”	vedno	bolj	odraža	v	Svetem	pismu.	Zato	
apostol	Pavel	Efežane	upravičeno	opominja,	da	ima	
Cerkev	poslanstvo	ponesti	veselo	oznanilo	vsem	lju
dem	brez	razlike	narodnosti.	Apostol	v	tem	vidi	svojo	
nalogo	 in	 jo	 imenuje	delo	milosti	Božje,	ki	mu	 je	
bila	dana	za	vse	ljudi.	Za	kristjana	to	ni	nič	novega:	
praznik	Razglašenja,	ki	je	v	evangelijih	opisan	kot	
obisk	Modrih,	sam	spominja	na	to,	da	so	bili	pogani	
prej	deležni	naznanila	Odrešenikovega	rojstva	kot	
Judje,	ki	starozaveznih	prerokb	niso	hoteli	razumeti	
in	so	v	Mesiju	pričakovali	političnega	voditelja	kljub	
jasnemu	pričevanju	v	drugem	delu	Izaijeve	knjige.	
Misijonska	obveznost	Cerkve	in	njeno	delovanje	pri	
oznanjevanju	imata	svoj	temelj	prav	v	simboličnem	
opisu	Razglašenja.	Tradicija	označuje	Modre	kot	ljudi	
različnih	ras	in	tako	je	tudi	prav.	Ne	vemo,	kdo	in	
odkod	so	bili,	vemo	pa,	da	so	simbol	in	predhodniki	
vseh,	ki	vstopajo	v	Kristusovo	kraljestvo.
11. januar.
Jezusov krst
DUH, VODA IN KRI PRIČUJEJO
1 Jn 5,1-9
Božje	otroštvo	se	pri	Janezu	uresničuje	v	treh	od

nosih:	v	veri,	v	ljubezni	in	v	spolnjevanju	zapovedi.	
Vse	te	misli	najdemo	že	v	Janezovem	evangeliju,	
kar	 je	 razumljivo:	 Božje	 otroštvo	 je	 za	 kristjane	
nekaj	čisto	drugega,	kot	je	bilo	za	mnoge	sočasne	
vere,	 ki	 so	 svoje	 člane	 prav	 tako	 označevale	 za	
“božje	sinove”.	Toda	to	so	bile	samo	neke	dvomljive	
primerjave,	medtem	ko	je	za	Janeza	Božje	otroštvo	
jasna in gotova stvar. Med tremi zgoraj navedenimi 
odnosi	je	zanimiv	pristop	k	ljubezni:	ponavlja,	kar	
je	že	zapisal	v	4.	poglavju,	toda	dokaze	obrne:	tam	
je	ljubezen	do	Boga	znamenje	ljubezni	do	bratov,	
tu	pa	je	ljubezen	do	bratov	odločilna	za	ljubezen	do	
Boga,	kar	pomeni,	da	sta	obe	enakovredni	in	da	ena	
brez	druge	ne	more	obstajati.	Ta	način	pričevanja	
nasprotuje	svetu:	tukaj	se	pričevanje	odpira	Božji	
pobudi,	v	svetu	pa	se	zapira	vase.	Toda	kristjan	je	
premagal	svet.	Ta	zmaga	je	sicer	v	Kristusovem	vsta
jenju	pretekli	dogodek,	je	pa	stalno	navzoča	v	Kri
stusu.	Za	pričevanje,	da	življenje	prihaja	od	Kristusa	
najprej	priča	Sveti	Duh	sam	z	Očetovimi	besedami	
ob	 Jezusovem	krstu,	 druga	 priča	 je	 krstna	 voda,	
tretja	pa	križu	prelita	kri.	Tako	tudi	bogoslužje	na	
praznik	Jezusovega	krsta	poudarja,	da	božičrojstvo	
brez	velike	nočivstajenja	nima	nobenega	smisla.

18. januar
2. navadna nedelja
VSI SMO KRISTUSOVI UDJE
1 Kor 6,13c-15a.17-20
Korint	je	imel	v	Pavlovem	času	okoli	pol	milijo

na	prebivalcev.	Zaradi	ugodne	lege	dveh	njegovih	
pristanišč	je	mesto	obogatelo,	značilno	zanj	pa	je	
bilo	vse,	kar	je	značilno	za	velika	pristanišča:	zelo	
mešano	prebivalstvo,	stiki	raznih	ras	in	ver,	razkošno	
iz	razuzdano	življenje,	neizmerno	bogastvo	manjšine	
in	revščina	večine.	Pavlovo	opozorilo	Korinčanom,	
naj	bežijo	pred	vsako	nečistostjo,	je	veliko	več	kot	
samo	 njegova	 reakcija	 na	 tiste	 običajne	 zlorabe,	
ki	jih	v	bogatem	kozmopolitskem	Korintu	sploh	ni	
manj	kalo.	Poudarek	je	predvsem	na	tem,	da	je	tudi	
človeško	 telo	Božja	 last,	zatorej	človek	z	njim	ne	
sme	početi,	kar	hoče.	Pavel	ne	omejuje	svobode,	ki	
človeku	pripada	kot	svobodnemu	bitju,	ampak	nasto
pa	proti	razuzdanosti,	kar	dobesedno	pomeni	otresti	
se	vseh	moralnih	uzd	v	imenu	osebne	svobode.	Gre	
za	to,	da	so	vse	zlorabe	človeškega	telesa	v	bistvu	
maliki	ljudem,	ki	so	vrednote	postavili	na	glavo.	S	
tem	pa	vse	tisto,	kar	običajno	označjemo	kot	“por
no”,	svinjarija,	postane	satansko.	Kaj	ne	beremo	v	
evangeliju,	da	so	nečisti	duhovi	prosili	Jezusa,	da	bi	
smeli	v	svinje	(prim.	Mr	5,12	sl.)?	Kaj	se	ne	izživljajo	
današnje	satanistične	sekte	v	spolnih	preverznostih?	
Božji	dar	spolnosti	tako	postane	demon,	nasprotje	
Boga	in	uresniči	se,	kar	je	zapisal	Gottfried	Benn:	
»Krona	stvarstva,	človek,	postane	prašič!«
25. januar
3. navadna nedelja
PODOBA TEGA SVETA BO PREŠLA
1 Kor 7,29-31
Koliko	je	takih,	ki	bi	znali	ravnati	tako	kot	rajni	

chicaški	nadškof	kardinal	Bernardin,	ki	je	v	svojem	
pismu	vernikom	dal	vedeti,	da	mu	ostane	le	še	ne
kaj	mesecev	življenja	in	da	bo	opravljal	svoje	delo,	
dokler	bo	mogel,	vsem	pa	se	priporoča	v	molitev,	da	
bo	ob	svojem	času	pripravljen?	Kaj	ni	enako	delal	
njegov	sodobnik,	sveti	papež	Janez	Pavel	II.?	Kaj	
ni	nedavno	tudi	papež	Frančišek	rekel	o	sebi,	da	bo	
še	kaki	dve	ali	tri	leta,	potem	bo	pa	šel	v	“Očetovo	
hišo”?	Koliko	 je	takih,	ki	bi	znali	 tako	“umirati	na	
obroke”?	Res	pa	je,	da	vsi	“umiramo	na	obroke”,	le	
da	tega	nočemo	vedeti	in	priznati	niti	sami	sebi.	Ni	
torej	čudno,	da	je	apostol	napisal	Korinčanom	»...	
čas	je	kratek	...	Kateri	svet	uživajo,	/naj	bodo/	kakor	
bi	ga	ne	uživali	...«	Izgovor,	da	je	Pavel	pričakoval	
drugi	Kristusov	prihod	v	kratkem	času,	je	prazen.	Kaj	
pomaga,	če	se	bo	svet	vrtel	še	milijone	let.	Naš	čas	je	
kratek	in	ko	se	bo	iztekel,	je	ni	delavnice	na	svetu,	ki	
bi	“človeški	motor”	popravila	in	življenje	podaljšala.	
Nedavno	je	profesor	kalifornijske	univerze	Cordeiro	
najavil,	 da	 bo	 do	 leta	 2045	 tehnološka	 evolucija	
končno	prehitela	biološko	evolucijo	 in	bodo	 ljudje	
postali	nesmrtni.	Meni	se	pa	le	zdi,	da	je	imel	bolj	
prav	Prešeren,	ki	je	zapisal:	»Znabiti,	de	kdor	zdej	
vesel	prepeva,	/	v	mrtvaškem	prti	nam	pred	koncam	
dneva	/	molče	trobental	bo:	‘Memento mori!’«

MISLI
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BRALI
DÜSSELDORF — Dunajski	nadškof	kardinal	Chri
stoph	Schönborn	je	v	pogovoru	za	Rheinische	Post	
izrazil	prepričanje,	da	bo	papež	Frančišek	nadalje
val	svoj	“reformni	tempo”	in	da	bo	prišlo	do	spre
memb	–	mogoče	celo	pri	tako	“vročem	železu”,	kot	
so	vnovič	poročeni	in	celibatu.	»Znamenja	in	čudeži	
se	bodo	zgodili,	reforme	bodo,«	meni	kardinal.
KOMOTINI — Carigrajski	patriarh	Bartolomej	I.	in	
armenski	katolikos	Aram	I.	sta	pri	srečanju	izrazila	
željo	po	boljšem	sodelovanju	med	krščanskimi	Cer
kvami	v	Turčiji	in	na	Bližnjem	vzhodu.	V	Komotiniju	
sta	se	srečala,	ker	katolikos	še	ne	sme	v	Turčijo.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	pri	sprejemu	pred
stavnikov	 Svetovne	 zveze	 bibličnih	 družb	 (UBS),	
pri	 katerem	 so	mu	 izročili	 novi	 “medverski”	 pre
vod	Svetega	pisma	v	 italijanščino,	poudaril,	 kako	
pomembni	so	poenoteni	prevodi	Svetega	pisma	za	
ekumenski	dialog.	Izrazil	je	upanje,	da	bodo	vsi	ita
lijanski	kristjani,	ko	bodo	brali	božjo	besedo,	o	njej	
premišljevali,	po	njej	živeli	ter	slavili	Boga.
CELOVEC — Krški	škof	Alois	Schwarz	je	6.	oktobra	
posvetil	enajst	novih	stalnih	diakonov.	V	govoru	je	
poudaril,	kako	je	»vesel	in	hvaležen,	da	se	je	enajst	
mož,	ki	vsak	v	svojem	poklicu	delujejo	sredi	življe
nja	 ter	 jih	podpirajo	njihove	družine,	odločilo,	 da	
bodo	povsem	na	voljo	Cerkvi«.	Med	novimi	stalnimi	
diakoni	so	mizar,	arhitekt,	elektroinštalater,	slikar,	
strojni	tehnik,	vodja	oskrbe,	veroučitelj	…
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	za	novega	stalnega	
opazovalca	Svetega	sedeža	pri	OZN	imenoval	nad
škofa	Bernardita	Cleopasa	Auzo	s	Filipinov,	doseda
njega	apostolskega	nuncija	na	Haitiju.	V	tej	državi	
je	veliko	pomagal	pri	obnovi	po	strašnem	potresu	
leta	 2010.	 Stalno	 predstavništvo	 Svetega	 sedeža	
pri	OZN	v	New	Yorku	spada	med	najpomembnejše	
diplomatske	dejavnosti	Svetega	sedeža.	
MÜNCHEN/ERBIL —	 Kaldejski	 nadškof	 Bašar	
War	da	 je	 ob	 obisku	 dobrodelne	 ustanove	 Cerkev	
v	stiski	povedal,	da	“vlada	v	Bagdadu	ni	naredila	
ničesar,	da	bi	pomagala	120.000	kristjanom”	ter	da	
so	“naši	muslimanski	voditelji	prezrli,	da	bi	obsodili	
nasilje	v	imenu	islama”.
DUNAJ — Avstrijski	“Oikocredit”	je	7.	oktobra	pred	
nedeljskimi	 volitvami	 v	 BiH	 izjavil,	 da	 vidi	 priho
dnost	te	države	v	podpiranju	žena	pri	njihovih	pod
jetniških	 načrtih	 in	 dejavnostih.	 BiH	 je	 namreč	 v	
velikih	gospodarskih	težavah,	saj	je	uradno	brezpo
selnih	28%	prebivalstva,	neuradno	celo	40%.
DUNAJ — Lvovski	cerkveni	zgodovinar	Oleh	Turiy	
je	v	pogovoru	z	avstrijskimi	časnikarji	povedal,	da	
nasilje	 v	 Ukrajini	 zadeva	 vso	 Evropo,	 saj	 gre	 pri	
tem	za	obrambo	temeljnih	evropskih	vrednot,	kot	
so	človekove	pravice	in	demokracija.
DUNAJ — Kardinal	Christoph	Schönborn	je	z	med
narodno	parlamentarno	delegacijo	od	9.	do	11.	no
vembra	na	povabilo	antiohijskega	patriarha	Becha
re	 Boutrosa	 Raija	 obiskal	 Libanon.	 Njegov	 glavni	
namen	je	videti,	kakšen	je	resnični	položaj	kristja
nov	na	Bližnjem	vzhodu.

DUNAJ — Šest	 avstrijskih	 škofov	 in	 en	 generalni	
vikar	so	podprli	akcijo	Avstrija bere, s	katero	želijo	
avstrijske	 knjižnice	 rojake	 spodbuditi	 k	 branju.	Od	
1.449	avstrijskih	knjižnic	 jih	 je	kar	234	v	cerkveni	
upravi.	Dunajski	nadškof	kardinal	Christoph	Schön
born	je	knjižnice	imenoval	“lekarne	duha”,	graški	škof	
Egon	Kapellari	pa	“živila”,	ki	odpirajo	nova	obzorja.
LJUBLJANA — Predsednik	Borut	Pahor	je	17.	no
vembra	2014	odlikoval	akademika	prof.	dr.	Alojza	
Rebulo	z	Zlatim	redom	za	zasluge.	Odlikovanje	je	
utemeljil	z	besedami:	»Ob	90letnici	za	izjemen	pri
spevek	k	uveljavljanju	slovenskega	jezika,	kulture	
in	slovenstva	v	zamejstvu.«	Zaradi	odlikovančeve	
bolezni	je	odlikovanje	prevzela	njegova	hči	Alenka	
Rebula,	ki	je	prebrala	tudi	njegov	nagovor.
NOVI SAD — Apostolski	nuncij	v	Beogradu	nad
škof	 Orlando	 Antonini	 je	 25.	 oktobra	 maševal	 v	
frančiškanski	 cerkvi	 v	Novem	Sadu	ob	70.	 oblet
nici	 mučeniške	 smrti	 frančiškanov	 p.	 Krizostoma	
Körösztösa	in	p.	Krištofa	Kovacsa.	Mučili	in	ubili	so	
ju	Titovi	partizani,	ko	so	osvojili	mesto.	Postala	sta	
žrtev	narodnih	sporov	in	sovraštva	do	Cerkve.
NEW YORK — Pravoslavni	 nadškof	 za	 Ameriko	
Demetrios	 (Trakatellis)	 je	 18.	 oktobra	 blagoslovil	
temeljni	kamen	za	novo	pravoslavno	cerkev	sv.	Ni
kolaja	na	Spodnjem	Manhattanu,	ki	 so	 leta	1916	
zgradili	mornarji	in	se	je	porušila	ob	terorističnem	
napadu	na	Svetovni	trgovinski	center	11.	septem
bra	2001	Načrte	zanjo	je	naredil	priznani	španski	
arhitekt	 Santiago	 Calatrava,	 združil	 pa	 je	 prvine	
Hagie	Sofie	in	starogrške	civilizacije.
SAN SALVADOR — Pomožni	 škof	Gregorio	 Rosa	
Chavez	je	izrazil	zaskrbljenost	za	Cerkev	v	Salva
dorju	zaradi	novih	napadov	tolp	mladih	na	policiste,	
ki	jih	je	ocenil	za	“nove	etape	še	hujšega	in	frontal
nega	nasilja”,	policijo	pa	pozval,	naj	ukrepa	modro	
in	pretehtano.	Od	začetka	 leta	 je	zaradi	napadov	
tako	imenovanih	tolp	Mara	umrlo	32	policistov.	Šte
le	naj	bi	do	100.000	mladih,	denar	pa	dobivale	od	
prodaje	mamil,	z	izsiljevanjem	in	prostitucijo.
MÜNCHEN — Predstojniki	samostana	avguštinskih	
kanonikov	v	Paringu	so	potrdili,	da	je	3.	oktobra	k	
njim	vstopil	24letni	profesionalni	nogometaš	Se
bastian	 Piotrowski,	 ki	 je	 igral	 za	 nogometni	 klub	
SV	Elversberg	v	tretji	nemški	nogometni	ligi.	Sedaj	
ima	leto	časa	za	premislek,	ali	se	je	pravilno	odlo
čil.	Povedal	je,	da	je	že	dlje	časa	razmišljal,	da	bi	
postal	duhovnik.	Sprva	je	mislil,	da	bo	lahko	združil	
duhovništvo	in	nogomet,	sedaj	pa	vidi,	da	so	zanj	
pomembnejši	božji	načrti	z	njim.
CARACAS — Apostolski	nuncij	v	Venezueli	nadškof	
Aldo	Giordano	je	pripravljen	biti	posrednik	v	pogo
vorih	med	 socialistično	 vlado	predsednika	Nicola
sa	Madura	in	državljansko	opozicijo,	ker	“nasilje	in	
prelivanje	krvi	nista	pot	k	miru	v	državi”.
VATIKAN — Zastopstvo	izraelske	univerze	Bar	Ilan	
je	papeža	Frančiška	nagradilo	za	njegovo	zavzema
nje	za	razumevanje	med	narodi,	dobre	odnose	med	
kristjani	 in	 judi,	spoštovanje	človekovih	pravic	pa	
tudi	njegov	dober	odnos	do	države	Izrael.	Palestin
ske	oblasti	so	že	protestirale	zoper	obisk	predstav
nikov	omenjene	univerze	pri	papežu.

SMO...
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RIM — Strokovnjak	 za	Bližnji	 vzhod	p.	Pierre	de	
Charentenay	meni,	da	je	mogoče	ustaviti	teroriste	
Islamske	države,	vendar	le	s	kopenskimi	enotami.	
Poleg	tega	je	potrebno	tudi	politično	delovanje,	je	
zapisala	 jezuitska	 revija	 Civilta	 Cattolica.	 Novou
stanovljeni	kalifat	je	zelo	privlačen	za	nasprotnike	
ZDA	in	za	veliko	muslimanov	nižje	kulturne	ravni,	
ki	se	čutijo	ponižane	in	iščejo	kraj	za	bojevanje.	
LA PAZ — Bolivijski	 škofje	 so	 vnovič	 izvoljenega	
predsednika	 države	 Eva	Moralesa	 pozvali,	 naj	 bo	
sprejemljiv	za	kritike.	»Če	nekdo	odklanja	vsako	kri
tiko,	potem	ni	sposoben	pogledati	vase,	ker	meni,	
da	vse	pravilno	dela,«	je	dejal	tajnik	Bolivijske	ško
fovske	konference	škof	Eugenio	Scarpellini.
BUENOS AIRES — Argentinska	škofovska	konfe
renca	je	katoličane	povabila,	naj	ji	pomagajo	iska
ti	 v	 času	 vojaške	 diktature	 (1976–1983)	 izginule	
otroke.	V	Argentini	še	vedno	okrog	400	družin	išče	
vnuke,	ki	so	jih	njihovim	biološkim	staršem	odvze
li	v	času	nasilja.	Po	ocenah	poznavalcev	naj	bi	se	
nasprotnikom	 političnega	 režima	 v	 času	 vojaške	
diktature	v	Argentini	v	zaporih	in	mučilnicah	rodilo	
najmanj	500	otrok.	Te	so	ločili	od	staršev	(mater)	
in	jih	izročili	posvojiteljem.
MONTECASSINO — Papež	Frančišek	je	znameniti	
italijanski	benediktinski	opatiji	Montecassino	odvzel	
status	teritorialne	opatije,	obenem	pa	ji	določil	no
vega	opata.	To	pomeni,	da	opatija	nima	več	ozem	lja	
za	dušnopastirsko	oskrbo,	novi	opat	Donato	Oglia
ri	 pa	 nima	 več	 škofovskih	 pooblastil.	 Teritorialne	
opatije	je	načelno	odpravil	že	Pavel	VI.	leta	1976.	
Opatija	Montcassino	je	bila	ustanovljena	v	šestem	
stoletju,	v	njej	pa	počiva	ustanovitelj	benediktincev	
sv.	Benedikt	iz	Nursie	(480547).	Imela	je	osrednje	
mesto	v	evropski	kulturi	in	duhovni	zgodovini.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	bolivijskem	pred
sedniku	 Evu	 Moralesu	 ob	 neuradnem	 obisku	 de
jal,	da	čuti	z	bolivijskim	ljudstvom	in	Cerkvijo	ter	
si	prizadeva	za	izboljšanje	odnosov	med	državo	in	
Cerkvijo.	Istega	dne	je	papež	sprejel	tudi	udeležen
ce	svetovnega	srečanja	ljudskih	gibanj,	posebej	iz	
siromašnih	držav	Latinske	Amerike.	Za	srečanje	je	
dal	pobudo	papež,	pripravil	pa	ga	je	Papeški	svet	
za	pravičnost	in	mir	na	rimski	univerzi	La	Sapienza.	
Papež	je	v	nagovoru	obsodil	izkoriščanje	ljudi.
BONN — Kardinal	Karl	Lehmann	je	obsodil	poroča
nje	nekaterih	nemških	javnih	občil	o	sinodi	o	druži
ni;	začuden	je	bil	predvsem	nad	predsodki	in	nepo
znavanjem.	Že	od	začetka	mu	je	bilo	jasno,	da	se	
bo	morala	izredna	sinoda	nadaljevati	v	redni.	
ABUJA — Nigerijski	dnevnik	This	Day	 je	poročal,	
da	je	doslej	iz	severovzhodne	nigerijske	zvezne	dr
žave	Borno	pred	nasiljem	teroristične	skupine	Boko	
Haram	na	jug	pobegnilo	najmanj	90.000	katoliča
nov.	Med	njimi	tudi	20	duhovnikov.	Teroristi	so	iz
ropali	14	župnij.	
CELOVEC — V	samostanu	sv.	Jurija	ob	Dolgem	je
zeru	je	inštitut	za	etiko	gospodarstva	WEISS	pripra
vil	strokovno	srečanje	z	naslovom	Bolj pošteno, bolj 
uspešno.	Na	njem	so	strokovnjaki	svetovali,	kako	bi	
lahko	bolje	gospodarili	na	avstrijskem	Koroškem,	če	
bi	bili	pošteni,	človekoljubni,	spoštljivi,	mož	beseda.	

KAIRO — Predstavniki	 najpomembnejših	krščan
skih	Cerkva	v	Egiptu	so	ministrstvu	za	pravosodje	
predložili	skupen	osnutek	predloga	zakona	o	novem	
delovanju	Cerkva	in	verskih	skupnosti	v	državi.	O	
njem	 bodo	 lahko	 odločali	 šele	 po	 parlamentarnih	
volitvah	prihodnje	leto.
ANKARA/TIRANA — Direktor	turškega	državne
ga	verskega	urada	Ismail	Palakoglu	je	za	agencijo	
Anadolu	povedal,	da	bo	Turčija	v	albanski	prestol
nici	zgradila	največjo	mošejo	na	Balkanu.	Imela	bo	
štiri	minarete,	v	njej	bo	prostora	za	4.500	verni
kov,	pripadali	pa	ji	bodo	še	konferenčna	dvorana,	
razstavni	prostor	in	muzej.	Zidava	nove	mošeje	je	
potrebna,	ker	 je	dosedanja	veliko	premajhna,	saj	
je	kar	70%	prebivalcev	Tirane	muslimanov.
VATIKAN — Svetovno	znana	Sikstinska	kapela	v	
Vatikanu,	še	posebej	Michelangelove	(1475–1564)	
umet	nine,	žarijo	v	novi	osvetlitvi.	Vanjo	so	namesti
li	 7.000	 LEDžarnic,	 ki	 so	 lahko	 prižgane	 tudi	 pri	
dnev	ni	svetlobi,	stroške	v	višini	1,9	milijona	evrov	
pa	so	pokrili	nemška	tovarna	Osram,	ameriško	pod
jetje	klimatskih	naprav	Carrier	in	Evropska	komisi
ja.	Michelangelove	mojstrovine	so	bile	doslej	pre
cej	 “temnejše”,	 ker	 so	 bila	 okna	 zaradi	 njihovega	
varovanja	pred	sončno	svetlobo	zaprta.	Sikstinsko	
kapelo	letno	obišče	okrog	šest	milijonov	turistov.
DUNAJ — Kardinal	Christoph	Schönborn	je	v	listu	
Heute	odločno	nasprotoval	zagovornikom	predloga,	
po	katerem	bi	z	zakonom	dovolili	prost	dostop	do	
marihuane	in	tako	imenovanih	“mehkih	drog”,	po
sebej	 zato,	 ker	 je	 za	posledicami	uživanja	mamil	
umrl	njegov	sorodnik	in	ker	je	v	uporabo	omenje
nih	vrst	mamil	“vprogramirano”	seganje	po	trših	in	
nevarnejših	mamilih.
BONN — Nemška	škofovska	konferenca	je	ob	50.	
obletnici	 objave	 odloka	 o	 ekumenizmu	 “Unitatis	
red	integratio”	 spomnila	 na	 dolžno	 prizadevanje	
krist	janov	za	edinost	Cerkve.	Omenjeni	odlok	dru
gega	vatikanskega	cerkvenega	zbora	je	dal	objaviti	
papež	Pavel	VI.,	prinaša	pa	novo	usmerjenost	kato
liške	Cerkve	do	drugih	krščanskih	Cerkva.
AMAN — Armenski	apostolski	patriarh	Jeruzalema	
Nourhan	Manoogian	je	v	navzočnosti	armenskega	
škofa	v	Amanu	Vahana	Topaliana	posvetil	novo	cer
kev	v	AlMaghtasu	v	Jordaniji	ob	reki	Jordan,	kjer	
naj	bi	po	izročilu	Janez	Krstnik	krstil	Jezusa.	Ta	kraj	
obiskujejo	 številni	 romarji,	 maja	 ga	 je	 med	 obi
skom	v	Sveti	deželi	obiskal	tudi	papež	Frančišek.	
ABUJA — Škofija	 Yola	 na	 severovzhodu	 Nigerije	
zaradi	ofenzive	islamistične	teroristične	milice	Boko	
Haram	 zapira	 vse	 misijonske	 šole	 in	 semenišče.	
»Položaj	v	škofiji	je	zelo	napet,	prebivalci	evakuirajo	
svoje	 bližnje.	 Bojijo	 se,	 da	 bodo	 v	 mesto	 vdrli	
teroristi	Boko	Harama,«	je	ukrep	pojasnil	škof	Ste
phen Dami Mamza.
ANKARA — Turški	predsednik	Reçep	Tayyip	Erdo
gan	je	papeža	Frančiška	28.	novembra	gostil	v	svoji	
novi	palači	v	Ankari.	V	njej	je	okrog	tisoč	različnih	
prostorov,	zidava	je	stala	dvakrat	toliko,	kot	je	bilo	
predvideno	 (pol	 milijarde	 evrov),	 predsednikovi	
nasprotniki	so	jo	močno	kritizirali,	saj	v	njej	vidijo	
samopašnost	prvega	moža	Turčije.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
NOVI SODELAVCI – DVE NOVI SMRTNI ŽRTVI

nadaljevanje

Gonjači	kamel	so	imeli	sulico,	meč	in	nož.	Veliko
krat	je	prišlo	med	njimi	do	hudih	sporov	in	spopadov,	
ker	so	bili	iz	dveh	različnih	rodov	in	je	pred	nekaj	
dnevi	en	rod	razžalil	drugega.	Knoblehar	jih	je	več
krat	moral	miriti.	Vzel	jim	je	sulice.	Bali	so	se,	kaj	
bosta	rekla	njihova	poglavarja,	če	bosta	zvedela	o	
sporih;	zato	so	prišli	Knobleharja	prosit	odpuščanja.	
Poslej	je	bil	mir	med	njimi.
Poginil	jim	je	en	velblod,	brž	nato	še	drugi.	Ša

šelj	je	s	studom	gledal,	kako	so	gonjači	jedli	njuno	
surovo	meso.
Skoraj	vsak	dan	so	videli	fato	morgano	ali	puščav

ski	privid:	čudovito	lepa	jezera,	okoli	njih	pa	bujno	
zelenje	 in	visoko	drevje.	Če	je	kdo	jahal	nekoliko	
naprej,	so	ga	drugi	videli	bresti	ali	utoniti	v	vodi.
Ko	je	Knoblehar	nekoliko	zbolel,	mu	je	Mugà	na	

vse	načine	stregel.
Skozi	Nubijsko	puščavo	se	je	takrat	mnogo	po

tovalo.	Srečavali	so	kamele,	otovorjene	z	gumijem.	
Nekatere	so	nosile	 sužnje	naprodaj.	Večinoma	so	
pa	sužnji	morali	teči	za	kamelami,	po	ostrem	pesku	
in	kamenju,	bosi	in	skoraj	brez	obleke,	prestradani	
in	izžejani.	Čez	dan	jih	je	trpinčila	strašna	vročina,	
ponoči	pa	mraz.	Srečavali	so	tudi	črede	volov,	po	
več	sto	skupaj,	kupljene	južno	od	Kartuma	za	hrano	
vojaštvu.	Pa	jih	je	mnogo	opešalo	v	puščavi;	hijene	
in	lisice,	jastrebi	in	krokarji	so	se	gostili	na	njih.
Kamel	spotoma	mnogo	pogine,	že	njihove	kosti	bi	

dovolj	kazale	pot.	Naši	popotniki	so	v	enem	dnevu	
našteli	287	okostij.
Peti	dan,	to	je	6.	decembra,	so	bili	–	kakor	sku

pina	iz	leta	1850	–	v	dolini	Bir	Murad,	kjer	so	stalne	
luže.	Voda	je	že	od	daleč	smrdela	in	je	bila	ogabno	
umazana.	Pa	vodni	mehovi	so	bili	že	skoraj	prazni;	
morali	so	jih	napolniti	s	to	rumenkastozeleno	teko
čino.	Kamele	so	se	je	pa	željno	napile.	Te	živali	že	od	
daleč	zavohajo	vodo	in	potem	zelo	pospešijo	korak.
V	dolini	Bir	Murad	so	ostali	20	ur.	Takrat	je	tam	

počivalo	tudi	kakšnih	200	kamel	in	več	skupin	po

potnikov.	Neki	Arabec	je	prignal	20	do	30	sužnjev.	
Trpka	bolest	se	jim	je	odražala	na	obrazu.	Ko	je	sonce	
vzšlo,	so	plezali	na	skalo,	da	se	ogrejejo.	Dekle	kakih	
osemnajstih	ali	dvajsetih	let	se	je	vrglo	na	pesek	in	
tako	obupno	jokalo,	da	bi	se	kamnu	smililo.	Neka
teri	sužnji	so	imeli	majhne	lesene	jarme	okoli	vratu,	
kakor	živina.	Nek	deček	je	bil	s	takim	jarmčkom	pri
vezan	oslu	na	rep:	moral	je	stopati	natančno	tako	
kakor	osel,	če	ne,	ga	je	jarmček	suval	in	premetaval.
10.	decembra	so	jahali	blizu	kraja,	kjer	je	pred	

nekaj	leti	umrlo	dvanajst	potnikov	z	vodnikom	in	s	
kamelami.	Vodnik	je	zgrešil	pot	in	so	izhirali	od	žeje.
Zvečer	so	prišli	do	mesta	Abu	Hamed	in	do	Nila.	

»Voda,	voda!«	so	klicali.	Ljudje	in	velblodi	so	pili	s	
polnimi	požirki.	Knoblehar	je	bil	zložil	pesem	“Po
zdrav	Nilu”	in	sicer	v	nemščini	(“Gruß	an	den	Nil”),	
ker	so	bili	med	njimi	štirje	Nemci.	(Pesem	je	bila	
natisnjena	v	“Slovencu”	8.	maja.	1927).	V	prevodu	
dr.	 Joža	 Lovrenčiča	 (“Katoliški	misijoni”	 1942,	 št.	
78)	se	glasi:

Glejte Nil, več se ne skriva,
tam izpod palm prišumi,
polja in trate zaliva,
žejo popotnim gasi.

Dajte, prijatelji, dajte,
dajte, pozdravite Nil!
Z vodo se zdaj okrepčajte
in še pozdravite Nil!

Grozo puščavsko zabíte,
žejo, vročino in mraz,
in se mu vsi zahvalite,
rešil puščave je nas.

Dajte, prijatelji ...
Glejte, da se okrepimo,
palma nas vabi, želi;
zdaj se še Nila napijmo,
potlej pa vsak naj zaspi.

Dajte, prijatelji ...
Ko se iz spanja zbudite,
Bogu v zahvalo lepó
k nebu oči obrnite
in pa za zvezdo svetló.

Dajte, prijatelji ...
Vôdi nas, zvezda, in kaži
tujcem veselim nam pot,
ti pa Devica, nas straži
zdaj in vselèj in povsod!

Dajte, prijatelji ...

Arabski	kamelarji	in	prebivalci	Abu	Hameda	so	jih	
začudeno	gledali,	ko	so	v	mesečini	prijahali	v	mesto	
in	peli	to	pesem.

Abu Hamed danes
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Za	 konec	 skrivnostnih	 dvanajsterih	 (“volčjih”)	
noči	se	v	naših	alpskih	krajih	 in	v	njihovi	nemški	
soseščini	podi	ženska	pošast,	ki	jo	imenuejo	Pehtro, 
Pehtro babo	(v	Kranjski	gori),	Pirto	ali	Pêrto	(v	Soški	
dolini).	Njen	čas	 je	večer	pred	sv.	 tremi	kralji,	5.	
januarja,	ki	ga	Korošci	imenujejo	“pérnahit”,	večer	
pa “pernahtno”.
Drugim	slovenskim	krajem	je	Pehtrino	izročilo	pod	

tem	imenom	neznano,	pač	pa	je	Pehtra	ali	Pehtra	
baba	kot	oseba	danes	znana	po	vsem	Slovenskemm	
in	zunaj	slovenskih	meja	po	Kekčevih	filmih,	v	ka
terih	nastopa;	filmi	pa	slonijo	na	povestih	kranjsko
gorskega	rojaka	Josipa	Vandota	(18841944).
O	“pérnahtih”	je	sredi	19.	stoletja	(1851)	prvič	

obširneje	pisal	Matija	Majar	Ziljski.	Omenil	je	šege	
pernahtne	bile	(vigilije,	predvečera)	in	opisal	“Peh
tro”	kot	grdo,	hudo	in	strašno,	vso	kosmato	babo;	
v	 eni	 roki	 ima	 burkle,	 da	 dregne,	 v	 drugi	 sekiro	
“tesavnico”,	da	jo	zasadi	
človeku	v	hrbet;	na	hrb
tu	nosi	“žerlin”,	naramni	
koš.	Nekaj	let	za	Majar
jem	(1859)	se	je	oglasil	
Davorin	Terstenjak.	Pra
vi,	 da	 poznajo	 “Vehtro”	
babo	na	Slovenskem	od	
Tržiča	čez	Kamniške	pla
nine	do	Pohorja.	Bila	naj	
bi	kraljica	“Belih	žen“	in	
imenujejo	da	jo	tudi	Zlato	
babo.	 Pasjega	 laježa	ne	
trpi,	 pozimi	 dela	 “babjo	
kašo”	 (babje	 pšeno)	 in	
rada	prede.	Videvali	da	so	jo	že,	ko	je	z	zlato	ročko	
stopala	po	gorskih	grebenih.	Davorinu	Terstenjaku	
je	nemara	dala	pobudo	pripovedka	o	“Zlati	babi”,	ki	
jo	je	tržiški	rojak	Peter	Hicinger	objavil	v	“Novicah”;	
Zlata	baba,	pravi	Hicinger,	divjá	v	nočeh	okoli	Novega	
leta	z	divjim	lovom	pod	nebom.
Še	druge	lastnosti	so	nam	razodele	pozneje	ob

javljene	pripovedke	in	poročila.	Kdor	se	do	Pehtre	
babe	vede	nespoštljvo,	ga	pošast	oslepi	ali	pa	mu	
zasadi	svojo	sekiro	v	pleča	–	toda	čez	leto	dni	mu	
vrne	vid	ali	pa	mu	izdere	sekiro.	Požrešnežu,	ki	ne	
spoštuje	 postne	 postave,	 prepara	 trebuh.	 Urban	
Jarnik	je	povedal	to	že	leta	1815:

Pehtra baba hodi zdaj,
kjer otrók se najde kaj.
Bucne vampič z vilami
tih, k so zlo nasiteni.
Pošast	poznajo	v	naši	nemški	soseščini.	Imenuje

jo	jo	“Percht”,	“Berchta”,	više	gori	v	Nemčiji	je	“Hol
da”	ali	“Frau	Holle”.	Sklep,	da	so	jo	zahodni	Slovenci	
prevzeli	od	svojih	nemških	sosedov,	je	prenagljen.
O	njej	je	izšla	med	prvo	svetovno	vojsko	zajet

na	študija,	ki	 jo	 je	napisal	Viktor	Waschnitius.	Po	
drugi	svetovni	vojski	so	nadaljnje	raziskave	drugih	
učenjakov	 odkrile	 podobne	 postave	 tudi	 drugod.	
Tako	poznajo	Italijani	svojo	“Befano”,	Francozi	pa	
svojo	“Tante	Airie”.	O	podobnih	ženskih	bajeslovnih	
pošastih	pa	govoré	tudi	izročila	v	Osrednji	Aziji	od	
Irana	čez	Tadžikistan	do	porečja	poslednjega	teka	
rek	SirDarja	in	AmuDarja.	Te	pošati	nastopajo	ob	
zimskem	kresu,	“sredi	zime”.	Gre	torej	za	bajeslovno	
dediščino	indoevropskih	narodov,	če	ne	kar	Evrazi
je.	Pošast	sámo	bomo	imenovali	zato	z	nevtralnim	
imenom	“Sredozimka”.
Kdo	 in	 kaj	 je	 bila	 Sredozimka,	 še	 danes	 prav	

ne	vemo.	V	starem	izročilu	živi	kot	voditeljica duš, 
predvsem	duš	umrlih	otrok,	v	poznejši	dobi	in	pod	kr
ščanskim	vplivom	tudi	duš	nekrščenih	otrok.	Zato	jo	
dobimo	pri	“divji	jagi”	v	družbi	duš	rajnih	prednikov.
Tudi	 njen	 značaj	 ustreza	 po	 starih	 predstavah	

značaju	rajnikov:	lepa	je	
in	 grda	 hkrati,	 dobra	 in	
hudobna.	V	nemškoslo
venskem	območju	je	Sre
dozimka	 tudi	 zavetnica	
preje	in	v	krščanski	dobi	
bedi	nad	posvečevanjem	
kváter,	v	širšem	pomenu	
nravi	sploh,	posebno	pa	
váruje	 zmernost	 in	 do
stojnost.
Po	 današnjem	 stanju	

raziskav	torej	upravičeno	
sklepamo,	da	je	bila	Sre
dozimka	 znana	 najmanj	

vsem	 Indoevropcem,	 sicer	 pa	 kaže	 njeno	 izročilo	
naprej v Azijo.
Poznali	 so	 jo	 potemtakem	brez	 dvoma	 “staro

selci”,	keltski	in	ilirski	prebivalci	naših	krajev,	ki	so	
jih	podjarmili	Rimljani.	Kako	so	jo	imenovali	Kelti	in	
Iliri,	ne	vemo,	v	rimskem	bajeslovju	je	mogla	biti	
njena	sorodnica	Anna	Perenna;	v	starogrški	dobi	je	
dobila	priljudnejšo	podobo	v	osebi	boginje	Artemide,	
poznejše	rimske	Diane.	Predstavo	Sredozimke	pa	so	
prinesli	s	seboj	brez	dvoma	tudi	naši	predniki,	ko	
so	se	naselili	na	bivšem	in	današnjem	slovenskem	
ozemlju.	Njihovo	izročilo	je	prekrilo	vse,	kar	je	tod	
podobnega	živelo	pred	njihovo	naselitvijo.	Slovan
skoslovensko	 izročilo	 o	Sredozimki	 pa	 se	 je	 tudi	
srečalo	s	podobnim	izročilom	tedanjih	sosedov	na	
zahodu,	germanskih	Bajuvarov,	današnjih	Bavarcev	
in	Tirolcev.
Na	ozemlju,	kar	sta	se	srečala	oba	naselitvena	

tokova,	slovenski	in	bajuvarski,	se	pravi,	na	območju	
nekdanje	Karantanije,	imamo	zato	opraviti	z	najmanj	
tremi	 plastmi	 izročil	 o	 Sredozimki:	 s	 staroselsko	
keltskoilirsko	(in	rimsko),	s	slovensko	in	z	bavarsko.	
Posledica	tako	gostega	izročila	je,	da	je	v	teh	krajih,	

Niko Kuret

PÉHTRIN VEČER
“Pérnahti”, 5. januar

Pehtra na vasi
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se	pravi	na	Spodnjem	Koroškem,	in	vzdolž	južnega	
roba	Karavank	pa	v	Zgornji	Savski	 in	Soški	dolini	
izročilo	o	Sredozimki	močno	živo	do	današnjega	dne	
ali	pa	je	živeli	vsaj	do	nedavnega.
Spričo	take	gostote	Sredozimkinega	izročila	je	bil	

W.	Liungman	sploh	mnenja,	da	 je	PehtraBerchta	
nastala	na	stikališču	slovenske	 in	bavarske	nase
litve,	torej	ne	Spodnjem	Koroškem.	Za	bajeslovno	
osebo	sámo	to	seveda	ne	drži,	opozarja	pa	nas	na	
nastanek	Sredozimkinega	imena	med	Slovenci.	Kako	
so	Sredozimko	imenovali	Slovenci,	sicer	ne	vemo.	
Domnevamo	pa,	da	je	bilo	njeno	ime	po	slovenski	
šegi	sestavljeno	z	imenom	“baba”	(prim.	Jagababa),	
če	je	niso	imenovali	kar	samó	“Baba”.
Na	območju	bajuvarske	soseščine	so	nato	naši	

predniki	prevzeli	tudi	nemško	ime	Sredozimke,	ne	
da	 bi	 se	 odpovedali	 njenemu	 prvotnemu	 sloven
skemu	imenu.	Dobila	je	pač	dvojno	ime:	nastala	je	
Pehtra	 baba	 ali	 Pehtrna	 baba.	
Prvo	ime	ustreza	slovanski	zvezi	
Ježi	baba,	Jaga	baba,	 le	da	je	
prvi	del	imena	vzet	iz	nemške
ga	 bajeslovja;	 dobil	 je	 samo	
slovensko	 žensko	 končnico	
(Pehtra,	 Pehta,	 Pirta).	 V	 dru
gem	imenu	pa	je	prvi	del	samo	
pridevnik	 (péhtrin,	 a,	 o),	 ki	
opredeljuje	Sredozimkino	pravo	
ime,	“babo”.
Na	ozemlju	zunaj	bavarsko

slovenske	soseščine	je	bilo	iz
ročilo	Sredozimke	izpostavljeno	
podobni	usodi	kakor	druge	ba
jeslovne	predstave	iz	slovenske	
predkrščanske	 dobe.	Manjkala	
je	gostota	izročila,	posebno	pa	
ni	moglo	učinkovati	zelo	živo	iz
ročilo	nemških	sosedov.	Zato	je	
drugod	po	Slovenskem	podoba	
Sredozimke	močno	 zbledela.	
Izgubila	 je	 skoraj	 vse	prvotne	
značilne	poteze,	ohranila	 je	 le	
prvotno	 pogansko	 zavetništvo	
nad	predicami	in	prejo,	pa	še	to	le	za	ceno	varstva	
krščanskih	delovnih	predpisov	 in	za	ceno	svojega	
imena.	Sredozimka	je	morala	posihmal	paziti,	da	so	
predice	praznovale	kvatrne	večere,	predvsem	večer	
pred	kvatrno	sredo,	torej	torkov	večer	v	kvatrnem	
tednu,	ko	je	bila	preja	strogo	prepovedana.	Odtod	
je	dobila	novo	ime,	imenovali	so	jo	Torka. O njej so 
pravili	na	Gorenjskem,	da	v	podobi	pasje	noge	goni	
kolovrat	in	vse	pokazí,	če	predice	“predolgo”	pre
dejo.	V	Kamni	gorici	in	okoli	Železnikov	je	šel	glas	
o	“Torklji”,	ki	da	mori	ženske,	če	ob	torkih	pekó	ali	
žehtajo.	Na	kolovratu	ni	smela	nobena	predica	pu
stiti	vrvice	čez	noč,	sicer	je	prišla	Torka	in	je	vso	noč	
predla,	a	nič	napredla;	hlapca,	ki	jo	je	opazoval,	je	
baje	raztrgala.	V	komendski	okolici	je	Torka	v	takem	
primeru	predla	in	uničila	vse	predivo	in	prejo;	starec	
je	vrgel	sekiro	vanjo,	pa	je	priletela	nazaj	in	se	ji	je	
komaj	ognil.	Tudi	v	Ljubljani	so	se	dekle	bale	Torke.	
Na	Notranjskem	je	veljalo	pravilo,	da	se	bo	torkih	

ne	sme	presti;	žensko,	ki	bi	se	bila	pregrešila	zoper	
to	pravilo,	bi	bila	Torka	skuhala.	V	ormoški	okolici	
na	Štajerskem	je	“Torklja”	ženski,	ki	je	dolgo	v	noč	
predla,	 zlizala	meso	 s	 kosti.	 Na	 nekdanjo	 zvezo	
Sredozimke	z	otroci	meri	 štajerska	vera,	da	daje	
Torka	otrokom	železen	zob	v	zameno	za	mlečnega.
Značilno	za	vse	te	primere	je,	da	je	Sredozimka	

prevzela	varstvo	nad	“posvečevanjem”	kvatrnih	dni,	
da	je	torej	stopila	v	službo	izrazito	krščanskih	pred
pisov,	da	so	hkrati	izstopile	svojevrstne	vampirske	
poteze.	Toda	povsod	gre	za	območja,	koder	je	izročilo	
Sredozimke	v	upadanju,	 če	ni	 že	povsem	 izginilo	
(Gorenjsko,	Notranjsko,	Štajersko).	Zelo	verjetno	
je	v	drugih	pokrajinah	 izročilo	zatonilo,	preden	je	
kdo	utegnil	zapisati	kak	spomin	nanj.
V	Zgornjem	Bohinju	 je	bila	“Pehta”	dolgo	časa	

le	 še	 strašilo	 za	 otroke.	 Okoli	 hiše	 so	 naredili	 z	
jerbasom	 odtise	 v	 sneg,	 otrokom	 pa	 pravili,	 da	

hodi	 Pehta	 okoli	 in	 da	morajo	
zato	biti	pridni.	Okoli	Žirovnice	
na	 Gorenjskem	 je	 “Kromflja”	
skrivnostna	 “teta”,	 ki	 pride	ob	
mraku	k	hiši,	če	otroci	ne	ubo
gajo.	Na	Ravnah	na	Koroškem	je	
bila	Pehtra	baba	corpnica,	ki	je	
delala	točo;	pregnalo	jo	je	zvo
njenje	blagoslovljenih	 zvonov;	
tudi	v	Prevaljah	so	jo	otrokom	
za	strah	slikali	kot	coprnico,	ki	
biva	nekje	v	gozdu.	V	Kapli	na	
Dravi	grozijo	porednim	otrokom	
s	 Pehtro	 babo,	 okoli	 Baškega	
jezera	lovi	otroke,	ki	se	v	marku	
potikajo	zunaj	hiše.
Mnogo	je	krajev,	kjer	jemlje

jo	Pehtro	babo	v	misel	le	še	v	
stalnih	reklih.	V	Bohinju	groze	
otrokom:	Le	čakaj,	te	bo	Pehta	
vzela!	Drugod	je	Pehtra	za	pri
mero	 slabo	 napravljenega	 ali	
grdega	človeka;	na	Gorenjskem	
(HrastjePrebačevo:	Taka	si	ko	
Pehta!	Ali	(Vodice):	Tku	s	napra

vlen	k	ena	Pehta!	Ali	(Brdo	pri	Lukovici):	Debela	je	
ko	Pehta.	Če	je	kdo	hudoben,	mu	pravijo	v	Komendi	
na	Gorenjskem:	Si	kakor	Pehta.
Vsi	 taki	primeri	pričajo,	da	 je	bilo	 izročilo	Sre

dozimke	v	danes	že	pozabljeni	preteklosti	živo	po	
vsem	slovenskem	ozemlju.	Zapisovalci	so	marsikaj	
zamudili.	 Nič	 čudnega,	 saj	 celo	 o	 Pehtri	 babi	 kot	
našemljeni	 osebi	 do	 prve	 svetovne	 vojske	 skoraj	
nimamo	poročil,	čeprav	je	na	pérnahti	strašila	od	
nekdaj,	 kakor	 straši	 še	 danes	 po	 dobršnem	delu	
severozahodnega	slovenskega	ozemlja.
Pripovedovanje	o	Pehtri	babi	je	že	usedlina.	Pr

votni	so	bili	pač	obredni	obhodi	Pehtre	babe,	kakor	
so	nam	ohranjeni	danes	po	vsem	Slovenskem	Ko
roškem,	 tostran	Karavank	pa	 le	še	Pod	Korenom.	
Poročila	govore	o	obhodih	“Pert”	še	dalje	po	Zgornji	
Savski	dolini.	Na	Dovjem	so	prišli	fantje	kot	“perte”	
našemljeni	v	hišo,	kjer	so	bili	otroci	sami	doma.	Od	
strahu	sta	baje	dva	otroka	umrla.	Danes	obhodov	

“Teta” Pehta
iz filma Kekec
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ni	več.	Pripovedka	o	Pehtri	babi	na	Mežakli	pač	po
trjuje	nekdanje	obiske	Pehtre	babe	doli	do	Jesenic;	
pravi	namreč,	da	je	pred	sv.	tremi	kralji	prihajala	
v	dolino,	hodila	po	hišah,	pridne	otroke	obdarila	z	
orehi	in	krhlji,	hudobne	pa	z	burklami	pobila	(?)	ali	
pa	jim	izvlekla	čreva	iz	telesa.	V	pripovedko	je	zašlo	
tudi	poročilo	o	obhodih	Pehtre	babe,	bajeslovno	iz
ročilo	se	je	pomešalo	z	resničnim	dogajanjem.	Tudi	
v	Soški	dolini,	na	Bovškem,	so	se	fantje	preoblekli	
v	“Pêrte”	 in	so	strašili	okoli	po	hišah.	Čeprav	trdi	
poročilo	iz	leta	1884,	da	“se	ta	navada	bolj	opušča”,	
pa	meni	poročilo	iz	leta	1959,	da	so	šego	opustili	
šele	po	prvi	svetovni	vojski.	V	Pirte	so	se	napravili	
nad	dvajsetletni	fantje.	Obraz	so	si	zakrili	z	larfo,	na	
glavo	so	si	posadili	krono	–	pač	v	spomin	na	sv.	tri	
kralje.	Spremljale	so	jih	vile	“krivopetnice”,	o	katerih	
je	prvič	poročal	 J.	Trinko.	Beneški	Slovenci	so	 jih	
imenovali	tudi	divje	žene,	Tolminci	pa	“dugé	babe”.	
Bile	so	hudobna	ženska	bitja	in	so	živele	po	gorskih	
votlinah.	Kakor	druge	vile	so	svetovale	kmetom	v	
dolini,	toda	lovile	so	si	otroke	in	jih	jedle.	Sklepamo,	
da	se	je	gruča	fantov	napravila	v	te	vile	in	hodila	s	
Pirtami,	ki	jih	je	bilo	več	skupaj.	Z	zvoncem	so	na
znanjali	svoj	prihod	v	vas.	Hodili	so	od	hiše	do	hiše	
in	otroci	so	morali	moliti.	Prestrašeni	so	zbežali	za	
peč.	Še	danes	pravijo	Trentarji	porednemu	otroku:	
»Te	bodo	Pirte!«
Podrobnosti	o	teh	obhodih	danes	ne	moremo	več	

zvedeti.	 Če	 jih	 hočemo	 bolj	 spoznati,	 si	moramo	
natančneje	ogledati	edini	primer	na	slovenskih	ma
tičnih	tleh	Pod	Korenom	in	pa	“jaganje	Pehtre	babe”	
in	njene	obiske	na	slovenskem	Koroškem.
Medtem	ko	se	osebnost	Sredozimke	v	naših	pri

povedkah	občutno	spreminja,	ko	iz	bajeslovne	osebe	

nastaja	coprnica	in	nazadnje	navadna	zeliščarica,	pa	
ostaja	njena	postava	v	obhodih,	kjer	so	še	v	navadi,	
to,	kar	je	bila.
Pod	Korenom	“jagajo”	dandanes	eno	Pehtro	babo.	

Še	nedavno	 jih	 je	bilo	 troje,	 četvero,	 tudi	 več.	V	
Pehtro	babo	se	napravijo	malo	večji	fantje.	Danes	si	
oblečejo	belo	spodnje	krilo,	belo	srajco,	si	počrnijo	
obraz	s	sajami	in	si	vržejo	na	glavo	veliko	seneno	
rjuho.	Svoje	dni	je	kateri	pregrnil	seneno	rjuho	čez	
senene	grablje,	ki	si	jih	je	privezal	na	hrbet,	tako	
da	so	zobje	štrleli	visoko	nad	glavo.	Nastala	je	do	3	
m	visoka	pošast,	ki	so	se	je	zbali	celo	odrasli	vaški	
fantje.	Pehtra	baba	nosi	Pod	Korenom	dolgo	palico	
v	roki.	Na	vasi	se	pokaže	v	mraku.	Otroci	–	vsak	
s	šibo	in	zvoncem	v	roki	–	oprezujejo	za	vogali	in	
čakajo	s	prijetno	grozo	nanjo.	Vse	otroške	gruče	se	
zganejo,	ko	pritopotajo	Pehtrini	koraki	po	stolčenem	
snegu	vaših	ulic,	in	planejo	v	beg	pred	njo.	Pehtra	
baba	jo	ubere	za	njimi.	Med	glasnim	vriščem	se	podi	
“jaga”	po	vasi.	Potem	se	pa	vloge	zamenjajo.	Otroci	
preidejo	v	napad.	Med	divjim	rožljanjen	zvoncev	se	
zakadé	proti	Pehtri	babi,	ki	se	mora	obrniti.	Iz	polnih	
grl	vpijejo:

Pehtra baba, rumpumpum,
če te nisem, te pa bom ...
Pehtra	baba	zbeži.	Otroci	neugnano	pritiskajo	za	

njo,	dokler	se	jim	zunaj	vasi	nekje	v	temi	ne	izgubi	
izpred	oči.	»Čemu	to	počenjajo?«	sem	vprašal	doma
čina.	»Naši	stari,«	je	dejal,	»so	menili,	da	medved	v	
planini	ne	pride	v	kraje,	koder	je	bilo	slišati	trušč,	ko	
Pehtro	babo	jagajo	...«	Zanimiva	drugotna	razlaga,	
ki	prihaja	iz	čisto	drugih	verovanj.
Takšna	je	bila	Pehtra	baba	s	Sloveniji.	Čisto	dru

gačna	in	različna	je	Pehtra	onstran	Karavank.

Na	Gorenjskem	 se	 je	 sredozimka	 udomačila	 v	
liku	Pehte,	ki	jo	je	po	ljudskem	pripovedovanju	upo
dobil	Josip	Vandot	(18841944)v	svojih	mladinskih	
pripovedih	 s	pravljično	 tematiko	 iz	 pastirskega	 in	
lovskega	življenja.	Pehta	nastopa	v	povestih,	ki	so	
od	vseh	Vandotovih	najbolj	znane:	Kekec na hudi 
poti (1918), Kekec na volčji sledi (1922) in Kekec 
nad samotnim breznom (1924).
Kekec	je	veder,	pogumen	in	prebrisan	10leten	

pastirček,	ki	rešuje	svojo	otroško	prijateljico	iz	rok	
divjih	lovcev,	divjih	mož	in	žena,	je	pri	tem	ujet,	a	
z	zvijačnostjo,	pogumom	in	s	pomočjo	zvestega	psa	
vedno	znova	pobegne	in	celo	dobi	od	pravljičnega	

bitja	kako	čudodelno	zdravilo	za	svoje	bližnje.	Nima	
opraviti	 samo	 z	 dedkom	Kosobrinom,	 prijateljico	
Mojco	in	strahopetnim	dečkom	Rožletom,	ampak	tudi	
z	divjim	možem	Bedancem	in	seveda	tudi	s	Pehto,	
ki	 je	po	Vandotovih	 spisih	postala	 znana	 širšemu	
krogu	bralcev.
Vsi	ti	liki	nastopajo	tudi	v	treh	filmih	o	Kekcu.	Leta	

1951	je	bil	posnet	prvi	mladinski	črnobeli celovečerni	
film	Kekec,	ki	je	tudi	prvi	slovenski	film,	ki	je	dobil	
mednarodno	nagrado,	Zlatega	 leva	na	Beneškem	
filmskem	festivalu	leta	1951.	Sledila	sta	mu	še	dva	
barvna	filma:	Srečno, Kekec	(1963),	ki	je	bil	prvi	
slovenski	barvni	film,	in	Kekčeve ukane (1968).

PEHT(R)A
v slovenski literaturi in filmu

Splošen:	Da	bi	pripadniki	različnih	ver	in	vsi	ljudje	dobre	volje	sodelovali	pri	prizadevanju	za	mir.
Misijonski:	Da	bi	v	tem	letu,	namenjenem	posvečenemu	življenju,	redovniki	in	redovnice	našli	veselje	v	

sledenju	Kristusu	in	si	goreče	prizadevali	za	služenje	revnim.

MOLITVENI NAMENI ZA JANUAR 2015



JANUAR – AM – 201510

sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
iii. poglavje

BOŽJI MOŽJE

D V E  V E R S K I  Z D R U Ž B I :  FA R I Z E J I  I N  S A D U C E J I  (1)

Saduceji

Če	so	bili	tempeljski	duhovniki	in	učitelji	Postave	v	
polnem	pomenu	besede	Božji	možje,	čeprav	vsak	na	
svoj	način,	so	se	imeli	tudi	vsi	Izraelci,	od	najvišjega	
do	najnižjega,	na	nek	način	za	Božje	ljudi.	Vsi	so	
pač	pripadali	Božjemu	ljudstvu,	vsi	so	bili	koristniki	
zaveze	in	njeni	varuhi.	Edino	to	versko	pojmovanje	
vsega	življenja	daje	razumeti	znano	delitev	Judov	v	
Jezusovem	času	v	dve	skupini:	farizeje in saduceje.
Sta	bili	to	ločini?	Vsekakor,	v	nekem	smislu,	saj	so	

člani	vsake	skupine	trdno	držali	skupaj	in	so	naspro
tovali	silovito	kot	“sektaši”	članom	druge	skupine.	
Niso	bili	brezbrižni	do	skupnosti,	kar	je	značilnost	
ločine.	Sta	bili	to	stranki?	Vsekakor,	tudi	to	v	nekem	
smislu,	saj	so	se	njihove	politične	usmeritve	ostro	
razlikovale.	Vendar	pa	politični	interesi	niso	bili	te
meljnega	pomena	ne	za	ene,	ne	za	druge,	kakor	je	
to	 bilo	 za	 “herodovce”,	
katerim	je	vse	delovanje	
usmerjalo	sodelovanje	z	
Rimljani	in	njihovimi	pri
vrženci.	Sta	bili	to	teolo
ški	šoli?	Tudi,	saj	je	bila	
korenina	njunih	nasprot
stev	 v	 različnem	načinu	
pojmovanja vere in njene 
obrambe.	Toda	ti	dve	šoli	
sta	imeli	svoj	vpliv	daleč	
preko	teološkega	okolja	v	
množicah	ljudi,	kjer	so	farizeji	in	saduceji	predstav
ljali	dva	glavna	tokova.	Ti	dve	združbi	sta	bili	hkrati	
ločini,	stranki	in	versko	gibanje.
Podajmo	se	v	2.	stoletje	pred	Kristusom,	v	čas,	ko	

so	se	Judje	pod	vodstvom	Makabejcev	uprli	grožnji	
poganstva,	ki	 so	 jo	predstavljali	Selevkidi.	Vsi	 so	
se	strinjali,	da	ne	bodo	pustili	Grkom	vsiliti	svojega	
malikovalstva	Jahvejemu	ljudstvu.	Ko	so	zmagali,	sta	
se	pa	uveljavili	dve	struji.	Čeprav	so	veliki	duhovniki	
in	 nasledniki	Makabejcev,	 hazmonejski	 kralji,	 kot	
posledico	“upora”	čutili,	da	jih	z	vseh	strani	obda
ja	 in	 pritiska	 njihovo	malo	 skupnost	 grškorimski	
svet,	so	menili,	da	je	bolj	prebrisano	ohraniti	z	njim	
odnose,	vendar	pa	niti	malo	popustiti	v	bistvenem	
in	ohraniti	nedotaknjena	načela,	ki	so	zagotavljala	
varstvo	Izraela.	To	stališče,	ki	je	v	bistvu	hotelo	ob
va	rovati	 judovsko	skupnost,	kateri	bi	nov	spopad	
ogrozil	obstoj,	se	 je	zdelo	nesprejemljivo	množici	
preprostih	ljudi,	ki	so	dali	večino	borcev	v	osvobo
dilni	vojski;	tistim,	ki	so	od	makabejskih	časov	sami	

sebe	 imenovali	 “pobožni”,	hassidim.	Nemogoče	 je	
obvarovati	 vero,	 so	 govorili,	 če	 bi	 sprejeli	 tudi	 le	
najmanjši	stik	s	pogani.	Treba	je	živeti	kot	Jud	med	
Judi	in	zavreči	kot	nečisto	in	brezversko	vse,	kar	ni	
judovsko.	Vsekakor	stališče,	ki	mu	ne	manjka	ne	
logike	ne	plemenitosti.	Pravi	vernik	se	mora	“ločiti”	
od	vsega	poganskega	in	od	vsakogar,	ki	je	sumljiv,	
da	se	je	pustil	okužiti	s	poganstvom.	Ločeni, peru-
ším, farizeji	–	 tako	so	se	označevali	pristaši	 tega	
nepopustljivega	odklanjanja.	Njihovi	nasprotniki	se	
imenujejo	saduceji,	kar	je	bil	v	začetku	nadimek,	ki	
je	morda	pomenil	“pravične”	ali	morda	“Sadokove	
sinove”	ob	spominu	na	Salomonovega	velikega	du
hovnika,	saj	so	visoki	duhovniški	krogi	pripadali	tej	
združbi.	Tako	je	nadimek	prišel	v	rabo.
Razlika	med	obema	združbama	je	v	bistvu	od

govor,	ki	sta	ga	dajali	na	
življenjsko	važno	vpraša
nje:	kako	zavarovati	pre
živetje	 Božjega	 ljudstva	
sredi	poganskega	sveta.	
Biti	prebrisan,	diplomat
ski	 in	moder,	so	govorili	
saduceji.	 Biti	 odločen,	
oster,	pripravljen	tvegati	
vse,	 so	 odgovarjali	 fari
zeji. To pa ni vse. Niso se 
več	strinjali	niti	s	vsebino	

svetega	razodetja,	ki	ga	je	treba	obvarovati.	Sadu
ceji	so	govorili:	»Držimo	se	bistvenega.	Mojzes	nam	
je	dal	zapisano	Postavo	in	njenih	613	vélikih	načel.	
Tam,	kjer	Postava	molči,	ravnajmo,	kakor	zahteva	
čas.«	Na	to	so	farizeji	odgovarjali:	»Kaj	še!	Treba	je	
z	verskimi	pravili	prodreti	v	vse	človeško	življenje	
in	izpopolniti	zapisano	Postavo	z	izročilom,	z	‘ustno	
Postavo’,	natančneje	s	tisto,	ki	je	pismouki	niso	nehali	
obdelovati	od	povratka	iz	babilonskega	izgnanstva	
dalje.«	Stališče,	ki	razloži,	da	je	bila	večina	učiteljev	
Postave	farizejev.	Lahko	torej	rečemo,	da	so	v	verskih	
zadevah	saduceji	bolj	konzervativni	kot	farizeji,	saj	
odklanjajo	vse	dodatkek	zapisani	Postavi,	da	pa	niso	
tako	ravnali	v	politiki.	Pogosto	označevanje	farizejev	
za	“tradicionaliste”	zahteva	razlago	te	besede.
Kaže,	da	so	v	Jezusovem	času	saduceji	prihajali	

predvsem	iz	premožnih	slojev,	izmed	visokih	uradni
kov,	bogatih	trgovcev	in	duhovnikov.	V	svojih	rokah	
so	 imeli	 tempelj,	nadzirali	 so	bogoslužje,	daritve,	
istočasno	pa	preko	desetine	finančni	sistem.	Izmed	
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njih	so	prihajali	državniki	in	diplomati,	tisti,	ki	so	s	
povezovanjem	z	okupatorji	skrbeli	za	obstoj	drža
ve.	Morda	bi	jih	upravičeno	imenovali	“prilagojene	
Jude”.	Nekateri	so	brez	dvoma	pustili,	da	jih	je	bolj	
ali	manj	 prevzel	 poganski	 vpliv,	 predvsem	 so	 to	
bili	najbogatejši,	tisti	iz	najmogočnejših	kraljevskih	
rodbin.	Nič	pa	ne	daje	misliti,	da	je	to	bila	večina.	
Politično	bi	bilo	popolnoma	krivično	pomešati	jih	s	
prostaškimi	 “kolaboranti”,	 z	 izdajalci,	 k	 čemur	 so	
bili	 le	preveč	nagnjeni	njihovi	nasprotniki.	V	 srcu	
so	 bili	 sovražni	 poganom,	 toda	 iz	 položaja,	 ki	 ga	
je	 ustvarila	 rimska	 zasedba,	 so	 skušali	 za	 dobro	
naroda	izvleči,	kar	se	je	dalo.	Kaj	niso	v	času	Juda	
Makabejca	podprli	prav	njega,	ko	je	predložil,	da	bi	
proti	Grkom	poklicali	na	pomoč	Rimljane,	čemur	so	
bili	hassidim	nasprotni	(prim.	1	Mkb	8).	Poleg	tega	
je	treba	opozoriti,	da	je	bilo	njihovo	stališče	teološko	
utemeljeno	 v	 judovskem	univerzalizmu,	 katerega	
vir	je	v	svetopisemskih	knjigah	na	primer	pri	Jonu	
in	Tobiju.	Ali	ni	tudi	širjenje	diaspore	nujno	vodilo	k	
priznanju	miroljubnega	sobivanja	s	pogani?
Na	strogo	verskem	področju	so	se	saduceji	držali	

samo	“zapisane	Postave”	–	nekateri	so	trdili,	da	samo	
Peteroknjižja	–	zato	so	zavračali	vse,	kar	ni	bilo	tam	
izrecno	zapisano	in	kar	se	jim	je	zdelo	dodano.	Vsta
jenje,	kot	smo	videli,	pa	nauk	o	angelih	in	demonih,	
ki	se	je	uveljavljal	v	veri,	nek	fanatičen	mesijanizem,	
s	katerim	se	je	opajalo	toliko	duhov	–	vse	to	so	bile	
za	saduceje	nevarne	novotarije.	Jožef	Flavij	v	neka
terih	prav	zanimivih	odlomkih	trdi,	da	niso	verovali	v	
vmešavanje	Boga	v	zadeve	ljudi,	kar	pomeni,	da	so	za
vračali	milost	in	da	je	bila	zanje	»izbira	dobrega	ali	zla	
odvisna	od	človekove	svobodne	odločitve,«	in	da	glede	

na	odločitev	posameznika	duša	poplačana	preživi,	ali	
pa	kaznovana	izgine	(O judovski vojski II,162-166). 
Bili	naj	bi	torej	predhodniki	krivoverskih	pelagijancev	
in	racionalistov.	Recimo,	da	so	bili	pravoverni,	pa	prav	
malo	mistični	in	včasih	nekoliko	brezbrižni.
Njihovo	obnašanje	v	 socialnem	življenju	 so	na	

splošno	obsojali.	Pa	ne,	da	bi	bili	bolj	“reakcionarni	
in	nazadnjaški”	kot	njihovi	nasprotniki	v	smislu,	ki	
ga	danes	dajemo	tema	besedama.	Ravno	nasprotno:	
kot	 pristaši	 starega	 jahvizma	 so	 zahtevali	 strogo	
izvajanje	 pravil	 “sobotnega	 leta”	 kot	 osvoboditev	
sužnjev	in	črtanje	dolgov,	medtem	ko	so	se	farizejski	
rabini,	celo	véliki	Hilel,	zavedali	 težav,	ki	bi	 jih	to	
lahko	izzvalo	in	so	sprejemali	prilagajanje	načel.	Po	
Jožefu	Flaviju	so	jim	očitali	“dokaj	grobo	obnašanje”,	
oholost,	celo	surovost	do	preprostih,	če	verjamemo	
ljudskim	govoricam.	Njihova	zaničljiva	in	vzvišena	
modrost	ni	bila	priljubljena.	Kakor	 je	njihov	vpliv	
upadal,	so	najbrž	postajali	vedno	bolj	trdi.	Ko	se	je	
judovska	država	pod	Janezom	Hirkanom	in	Aleksan
drom	Janejem	širila,	so	bili	vsemogočni,	odkar	je	pa	
Pompej	zavzel	Palestino,	so	neprestano	izgubljali	tla	
pod	nogami.	Sovraštvo	do	Rimljanov	je	ojačilo	njiho
ve	nasprotnike.	Brez	dvoma	so	se	strinjali	s	farizeji,	
da	je	treba	do	Jezusa	zavzeti	sovražno	stališče,	ker	
je	njegovo	oznanjevanje	zamajalo	nespremenljivo	
zapisano	Postavo,	ker	se	jim	je	njegov	mesijanizem	
zdel	 nedopusten,	 ker	 je	 njegovo	 gibanje	 grozilo,	
da	 bo	motilo	 njihove	 odnose	 z	 Rimom	 in	 bodo	
posledično	izgubili	ves	vpliv	ter	ne	bodo	mogli	nič	
drugega	kot	nemočno	gledati	pot	svojega	ljudstva	v	
katastrofo,	ki	bi	se	ji	bila	njihova	premetena	politika	
brez	dvoma	izognila.

SADUCEJI
OMENJENI V NOVI ZAVEZI

Mt 3,7:
Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu 

precéj farizejev in saducejev, jim je rekel: 
»Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, kako naj 
ubežite prihodnji jezi?«
Mt 16,1:

Prišli so farizeji in saduceji. Da bi ga preizku-
šali, so ga prosili, naj jim pokaže kako znamenje 
z neba.
Mt 22,23:

Tisti dan so prišli k njemu saduceji, ki so 
govorili, da ni vstajenja, in so ga vprašali: ...
Mr 12,18:

K njemu so prišli saduceji, ki so govorili, da 
ni vstajenja, in so ga vprašali: ...
Lk 5,17:

Pristopilo je nekaj saducejev, ki so trdili, da 
ni vstajenja.

Apd 4,1:
Medtem ko sta [Peter in Janez] govorila ljud-

stvu, so k njima pristopili duhovniki in poveljnik 
templja in saduceji.
Apd 5,17:

Tedaj so se polni nevoščljivosti dvignili véliki 
duhovnik in njegovi somišljeniki iz ločine sadu-
cejev.
Apd 23,6:

Pavel je vedel, da so v zboru deloma sadu-
ceji, deloma farizeji, zato je zaklical: »Bratje! 
Jaz sem farizej, sin farizejev! Moral sem pred 
sodišče, ker upam v vstajenje od mrtvih!«
Apd 23,7:

Ob teh njegovih besedah se je vnel prepir 
med farizeji in saduceji.
Apd 23,8:

Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja in ne 
angelov in duhov, farizeji pa vse to priznavajo.
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SPREMENI SVOJ STRAH

P. Anselm Grün

SKLEP
Strah	je	bistveni	del	človeka.	Kakovost	naše	člo

večnosti	je	odvisna	od	tega,	kako	shajamo	s	svojim	
strahom.	Odrivanje	 strahu	vodi	 v	 okamenelost	 in	
zahteva	 zelo	 veliko	moči.	 Kdor	 svoj	 strah	 skriva,	
temu	manjka	moči	za	življenje.	Često	se	čuti	izčrpa
nega. Zato se mora strah spremeniti. Potem postane 
za	nas	izvor	življenja,	izvir	resnicoljubnosti,	jasnosti	
in	pozornosti.	Pot	spremembe	vodi	preko	pogovora	
s	strahom	in	preko	odprtja	strahu	Bogu.
Če	govorimo	s	svojim	strahom,	se	bomo	soočili	

s	pomembnimi	in	napačnimi	držami.	In	v	pogovoru	
s	svojim	strahom	smo	vselej	napoteni	k	pravemu	
življenju.	V	temelju	–	takšno	je	prepričanje	Svete
ga pisma – more naš 
strah	 pomiriti	 le	 Bog.	
Toda vera ne more od
misliti	naravnih	pogojev	
naše	duševnosti.	So	tudi	
strahovi,	 ki	 jih	 vera	 v	
Boga ne more ozdraviti. 
Tukaj	potrebujemo	po
nižnost,	da	se	podamo	v	
temelje	in	vzroke	svoje
ga	strahu	in	se	soočimo	
s	tem,	kar	tu	srečamo.	
Pogum,	da	zremo	v	svoj	
strah in o njem sprego
vorimo,	nam	često	daje	
človek,	ki	nas	spremlja,	
zdravnik	 ali	 duš	ni	 pa
stir.	 Potrebujemo	 ljudi,	
ki	 nimajo	 strahu	 pred	
našim strahom. Pred 
njimi	 in	 z	 njimi	 lahko	
spre govorimo o svojem 
strahu.	 Spremljevalec,	
ki	 se	 z	 našim	 strahom	
so		oči	brez	strahu,	nam	
lahko	pomaga,	da	bomo	
ravnali	 s	 svojim	 stra
hom	 drugače.	 Končno	
pa	nam	človek	ne	more	
odvzeti	 strahu.	 Šele	 ko	 dospemo	 do	 jedra	 svoje	
duše,	do	našega	Božjega	jedra,	šele	takrat	se	strah	
pomiri.	Kajti	tja,	kjer	stanuje	v	nas	Bog,	nima	strah	
več	nobenega	dostopa.
Téma	strahu	ne	zanima	samo	današnjega	člove

ka.	Dotikala	se	je	ljudi	vseh	časov.	Pogled	v	Sveto	
pismo	je	pokazal,	da	nam	lahko	o	strahu	pove	nekaj	
bistvenega.	Tu	sem	se	omejil	na	to,	da	opišem	Jezu
sovo	ravnanje	s	strahom.	Pri	premišljevanju	evan
gelijev	me	je	prevzelo	Jezusovo	zdravljenje	strahu.	
Tako	sem	se	z	njim	ukvarjal	in	o	njem	razmišljal	na	
temelju	mnogih	pogovorov,	ki	sem	jih	imel	z	ljudmi	o	
njihovem	strahu.	Tudi	tukaj	se	mi	je	dogajalo,	kakor	
tako	često	pri	drugih	vprašanjih:	ko	sem	obravnaval	

neko	določeno	témo,	se	mi	je	ta	téma	v	pogovoru	po
javljala	vedno	znova.	Tako	sem	se	ravno	v	zadnjem	
času	srečeval	s	témo	strahu.	Ljudje	so	začeli	govoriti	
o	svojem	strahu.	Če	je	v	neki	skupini	kdo	spregovoril	
o	svojem	strahu,	so	dobili	pogum	tudi	drugi,	da	so	
spregovorili	o	tem.	Moja	izkušnja	je:	če	si	upamo	
spregovoriti	 o	 svojem	 strahu,	 potem	 strah	 zgubi	
svojo	moč.Treba	je	zreti	v	svoj	strah	in	govoriti	o	tem	
tudi	z	drugimi.	Kdor	zre	v	svoj	strah,	temu	strah	ne	
bo	več	zapovedoval.	Kdor	se	bori	le	proti	svojemu	
strahu,	ta	prebudi	v	njem	tako	močno	nasprotno	silo,	
da	okrog	nje	stalno	kroži,	ta	ga	pa	zasleduje.	Kdor	
pa	ga	ljubeče	zre	in	se	z	njim	spoprijatelji,	tega	bo	

vodil	v	vedno	večjo	ži
vost	in	svobodo,	v	neko	
novo	 globino	 zaupanja	
in	 ljubezni.	 In	 končno	
ga	bo	vodil	k	zadnjemu	
temelju	našega	življenja	
in	naše	ljubezni.
Z	 namenom,	 da	 bi	

shajali	 s	 svojim	 stra
hom, nam Sveto pismo 
kaže	zelo	človeške	poti,	
poti,	 polne	 modrosti.	
Jezus	 je	vedel	za	stra
hove	ljudi.	K	ljudem	je	
pristopal	 tako,	 da	 so	
svoj	strah	izgubili,	da	so	
se	čutili	varne	in	nošene	
s	 strani	 Božje	 do	brote	
in	usmiljenja.	Jezusovo	
ravnanje s strahom nas 
hoče	 povabiti,	 da	 gle
damo v svoje straho
ve	 ravno	 tako	prijazno	
in	 usmiljeno.	 Potem	
bodo	 postali	 naši	 stra
hovi	 naši	 prijatelji,	 ki	
nas	sprem	ljajo,	ki	nam	
kažejo	 bistveno	 in	 ki	
nas	varujejo	pred	vsako	

pre	obilico,	s	katero	se	tako	pogosto	preobremenju
jemo.	Strah	nas	bo	spremljal,	dokler	se	v	smrti	ne	
predamo	Bogu.	 Toda	ne	bo	nas	 več	 teptal.	 Sredi	
svojega	strahu	smemo	vedno	znova	slišati	tolažljivo	
in	vzpodbudno	ter	osvobajajočo	Jezusovo	besedo:	
»Ne	boj	se!«	Neki	razlagalec	je	naštel,	da	se	izraz	
“Ne	boj	se!”	nahaja	v	Svetem	pismo	365krat.	Zame	
je	to	lepa	podoba:	Božjo	obljubo,	da	nam	bo	odvzel	
strah,	imamo	za	vsak	dan.	Sveto	pismo	pa	računa	
tudi	s	tem,	da	se	nas	lahko	strah	loti	vsak	dan	ali	se	
dvigne	iz	globine	našega	nezavedanja.	To	je	torej	
vsakdanja	téma:	zreti	v	strah	in	ga	hkrati	v	pogledu	
na	Jezusa	Kristusa	in	v	zaupanju	v	svobodno	Božjo	
besedo	spreminjati.
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PAPEŽEV VEROUK

Frančišek

CERKEV JE SVETA
Po	izjavi	“Verujem	v	eno	Cerkev”	v	“Veri”	(glej	

AM,	2014/11),	dodajamo	pridevnik	“v	sveto”.	S	tem	
potrjujemo	svetost	Cerkve	in	to	je	značilnost,	ki	je	od	
začetka	navzoča	v	zavesti	prvih	kristjanov,	ki	so	se	
imenovali	preprosto	“sveti”	(prim.	Apd	9,13:32.41;	
Rim	8,27;	1	Kor	6,1),	ker	so	se	zavedali,	da	delova
nje	Boga,	Svetega	Duha	posvečuje	Cerkev.
Toda	v	kakšnem	smislu	je	Cerkev	sveta,	ko	pa	

vidimo,	da	je	zgodovinska	Cerkev	imela	na	svoji	poti	
skozi	stoletja	toliko	težav,	toliko	temnih	trenutkov?	
Kako	more	biti	sveta	Cerkev,	ki	jo	sestavljajo	člo
veška	bitja,	grešniki?	Grešni	možje,	grešne	žene,	
grešni	duhovniki,	grešne	redovnice,	grešni	škofje,	
grešni	kardinali,	grešni	papež?	Vsi!	Kako	more	biti	
sveta	taka	Cerkev?
V	 odgovoru	 na	 to	 vprašanje	

se	hočem	pustiti	voditi	odlomku	
Pisma	sv.	Pavla	kristjanom	v	Efe
zu.	Ko	Apostol	jemlje	kot	zgled	
družinske	odnose,	zatrjuje,	da	je	
»Kristus	vzljubil	Cerkev	in	dal	za
njo	sam	sebe,	da	bi	jo	posvetil«	
(5,2526).	Kristus	je	 ljubil	Cer
kev	z	darovanjem	sebe	vsega	na	
križu.	To	pa	pomeni,	da	je	Cerkev	
sveta,	ker	 izhaja	 iz	Boga,	ki	 je	
svet,	ki	ji	je	zvest	in	je	ne	prepu
sti	oblasti	smrti	in	zla	(prim.	Mt	
16,18).	Je	sveta,	ker	je	Kristus,	
Sveti,	Božji	 (prim.	Mr	1,24)	na	
nerazvezljiv	način	združen	z	njo	
(prim.	Mt	28,20).	Je	sveta,	ker	
jo	vodi	Sveti	Duh,	ki	jo	očiščuje,	
preoblikuje	in	obnavlja.	Ni	sveta	
po	naših	zaslugah,	ampak	ker	jo	
Bog	dela	sveto,	ker	je	sad	Svete
ga	Duha	in	njegovih	darov.	Mi	je	
ne	delamo	svete.	Bog,	Sveti	Duh	
v	svoji	sveti	ljubezni	Cerkev	naredi	sveto.
Lahko	mi	rečete:	Cerkev	oblikujejo	grešniki,	saj	

vidimo	to	vsak	dan.	Pa	še	res	je:	smo	Cerkev	greš
nikov.	In	mi,	grešniki,	smo	poklicani,	da	se	pustimo	
Bogu	preoblikovati,	obnoviti,		in	posvetiti.	Zgodovina	
pozna	skušnjavo	nekaterih,	ki	so	trdili:	Cerkev	je	
samo	Cerkev	čistih,	takih,	ki	so	popolnoma	dosledni,	
vse	druge	pa	je	treba	spraviti	proč.	To	ni	res!	To	je	
krivoverstvo!	Cerkev,	ki	je	sveta,	ne	odklanja	greš
nikov,	ne	odklanja	nas	vseh,	ne	odklanja,	ker	kliče	
vse,	jih	sprejema,	je	odprta	tudi	najbolj	oddaljenim,	
kliče	vse,	naj	se	puste	objeti	usmiljenju,	ljubezni
vosti	in	odpuščanju	Očeta,	ki	vsem	nudi	priložnost,	
da	ga	srečajo,	da	stopajo	k	svetosti.	»Toda,	Oče,	
grešnik	sem,	velike	grehe	imam,	kako	naj	se	čutim	
del	Cerkve?«	Dragi	brat,	draga	sestra,	prav	to	želi	
Gospod,	da	mu	rečeš:	»Gospod,	tukaj	sem	s	svojimi	
grehi.«	Je	med	vami	tukaj	kdo	brez	svojih	grehov?	

Kdo	izmed	vas?	Nihče,	prav	nihče	od	nas.	Vsi	nosimo	
s	seboj	svoje	grehe.	Toda	Gospod	hoče	slišati,	da	mu	
pravimo:	»Odpusti	mi,	pomagaj	mi	hoditi,	preoblikuj	
moje	srce!«	In	Gospod	lahko	preoblikuje	srce.	Bog,	ki	
ga	srečujemo	v	Cerkvi,	ni	neusmiljen	sodnik,	ampak	
je	kot	oče	v	evangeljski	priliki.	Lahko	si	kot	sin,	ki	je	
zapustil	dom,	ki	je	padel	do	dna	v	oddaljenosti	od	
Boga.	Ko	si	enkrat	sposoben	reči:	hočem	se	vrniti	
domov,	boš	našel	odprta	vrata,	Bog	ti	pride	naproti,	
ker	te	vedno	pričakuje,	te	objema,	te	poljubi	in	ti	
priredi	praznovanje.	Tak	je	Gospod,	taka	je	ljubez
nivost	našega	nebeškega	Očeta.	Gospod	hoče,	da	
smo	del	Cerkve,	ki	 zna	odpreti	 svoje	naročje,	da	
sprejme	vse,	ki	ni	le	dom	redkih,	ampak	dom	vseh,	

kjer	lahko	njegova	ljubezen	ob
novi,	preoblikuje	in	posveti	vse,	
najmočnejše	in	najšibkejše,	greš
nike,	brezbrižne,	tiste,	ki	se	čutijo	
malodušne	in	izgubljene.	Cerkev	
nudi	 vsem	možnost	 hoditi	 po	
po	ti	svetosti,	ki	je	pot	kristjana:	
daje	nam	srečati	Jezusa	Kristu
sa	v	zakramentih,	še	posebno	v	
spovedi	 in	 evharistiji;	 sporoča	
nam	Božjo	besedo,	ki	nam	daje	
živeti	v	ljubezni,	v	Božji	ljubezni	
do vseh. Vprašajmo se torej: se 
pustimo	posvetiti?	Smo	Cerkev,	
ki	kliče	in	z	odprtimi	rokami	spre
jema	grešnike,	ki	daje	pogum	in	
upanje,	ali	pa	smo	vase	zaprta	
Cerkev?	Ali	smo	Cerkev,	v	kateri	
živimo	Božjo	 ljubezen,	v	kateri	
je	 pozornost	 do	 drugega,	 kjer	
molijo	eden	za	drugega?
Zadnje	 vprašanje:	 kaj	 lahko	

storim	jaz,	ki	se	čutim	slabotne
ga,	 krhkega,	 grešnega?	 Bog	 ti	

pravi:	ne	boj	se	svetosti,	ne	boj	se	stremeti	visoko,	
pustiti	 se	Bogu	 ljubiti	 in	očistiti,	ne	boj	 se	pustiti	
voditi	Svetemu	Duhu.	Pustimo	se	premagati	Božji	
svetosti.	Vsak	kristjan	je	poklican	k	svetosti.	Svetost	
ni	predvsem	v	opravljanju	 izrednih	stvari,	ampak	
pustiti	Bogu,	da	deluje.	To	je	srečanje	naše	šibkosti	
z	močjo	njegove	milosti,	je	zaupanje	v	njegovo	de
lovanje,	ki	nam	daje	živeti	v	ljubezni,	početi	vse	z	
veseljem	in	ponižnostjo,	za	Božjo	slavo	in	v	služenju	
bližnjemu.	Francoski	pisatelj	Léon	Bloy	je	v	zadnjih	
trenutkih	svojega	življenja	povedal	slaven	stavek:	
»Samo	ena	tegoba	je	v	življenju:	to,	da	nismo	sve
ti.«	Ne	izgubimo	upanja	v	svetost,	hodímo	vsi	po	tej	
poti.	Hočemo	biti	sveti?	Gospod	nas	vse	pričakuje	z	
odprtimi	rokami.	Pričakuje	nas,	da	nas	bo	spremljal	
na	tej	poti	svetosti.	Živimo	z	veseljem	svojo	vero,	
pustimo	se	Gospodu	ljubiti	...	v	molitvi	prosimo	Boga	
tega	daru	zase	in	za	druge.
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Slovesnost	Marije,	 svete	 Božje	Matere	 je	 prvi	
Marijin	praznik,	ki	se	je	pojavil	v	zapadni	Cerkvi.	Ta	
praznik	je	nadomestil	poganske	strenae	(novoletna	
praznovanja),	katerih	obredi	so	se	tepli	s	svetostjo	
krščanskih	 slovesnosti.	 “Natalis	 Sanctae	Mariae”,	
Marijin	 rojstni	 dan,	 so	 začeli	
praznovati	 v	 Rimu	 okrog	 6.	
sto	letja,	 najbrž	 v	 povezavi	 s	
prvimi	Marijinimi	 cerkvami	 v	
Rimu:	 Sv.	Marija	 Antiqua	 na	
Rimskem	 forumu,	 južno	 od	
templja	dvojčkov.
Bogoslužje	je	bilo	poveza

no	z	božičnim,	zato	se	je	prvi	
januar	imenoval	“v	Gospodovi	
osmini”:	v	 spomin	na	obred,	
ki	so	ga	opravili	osem	dni	po	
Jezusovem	 rojstvu,	 so	 brali	
evangelij	 o	 obrezovanju,	 ki	
je	 dalo	 tudi	 ime	prazniku,	 ki	
je	začenjal	novo	leto.	Zadnja	
reforma	koledarja	po	II.	vati
kanskem	 koncilu,	 je	 praznik	
Božjega	materinstva	prenesla	
na	1.	januar,	medtem	ko	je	bil	
do	 leta	1931	na	11.	oktober,	
v	 spomin	 na	 koncil	 v	 Efezu	
(431),	ki	je	slovesno	razglasil	
resnico,	ki	je	tako	draga	krščanskemu	ljudstvu:	Ma
rija	je	resnična	Mati	Kristusa,	ki	je	pravi	Božji	Sin.
Nestorij	(381451,	carigrajski	patriarh)	se	je	pre

drznil	izjaviti:	»Bog	ima	torej	mater?	Potem	pa	ne	
obsojajmo	grške	mitologije,	ki	pripisuje	neko	mater	

Piero Bargellini

MARIJA,
SVETA BOŽJA MATI

1. januar
bogovom.«	 Sv.	 Ciril	 Aleksandrijski	 	 je	 odgovoril:	
»Se	bo	reklo:	Devica	in	mati	božanstva?	Na	kar	mi	
odgovarjamo:	živa,	bivajoča	Beseda,	je	bila	rojena	
iz	Boga	Očeta	in	živi	vso	večnost	…	V	času	pa	si	je	
privzela	telo,	zato	lahko	rečemo,	da	je	bila	rojena	iz	

žene.«	Jezus,	Božji	Sin,	je	bil	
rojen iz Marije.
Iz	 te	 odlične	 in	 izključne	

po	sebne	 pravice	 izhajajo	 za	
Devico	 vsi	 častni	 naslovi,	 ki	
jih	 ji	 dajemo,	 čeprav	 lahko	
naredimo	med	osebno	Mariji
no	svetostjo	in	njenim	Božjim	
materinstvom	razliko,	ki	jo	je	
prvi	izrekel	Kristus	sam:	»Ko	
je	to	govoril,	je	neka	žena	iz	
množice	 povzdignila	 glas	 in	
mu	 rekla:	 ›Blagor	 telesu,	 ki	
te	je	nosilo,	in	prsim,	ki	so	te	
dojile!‹	 On	 pa	 je	 rekel:	 ›Še	
bolj	 blagor	 tistim,	 ki	 Božjo	
besedo	poslušajo	in	se	po	njej	
ravnajo.‹«
V	resnici	»je	Marija,	Adamo

va	hči,	pritrdila	božji	besedi	in	
postala	Jezusova	mati.	 In	ko	
je	z	vsem	srcem	neovirano	od	
kakršnega	koli	greha	sprejela	

odrešitveno	božjo	voljo,	je	sama	sebe	kot	Gospodo
vo	deklo	popolnoma	posvetila	osebi	in	delu	svojega	
Sina	in	je	tako	pod	njim	in	z	njim	služila	po	milosti	
vsemogočnega	Boga	skrivnosti	odrešenja«	(Dogma-
tična konstitucija o Cerkvi, 56)

Palestinski	arheolog	Salah	Hussein	al	Hudeliyya	
je	vodja	skupine	znanstvenikov,	ki	se	ukvarjajo	z	
izkopavanjem	na	podeželju	blizu	arheološkega	Khir
bet	El	Tireh	(dva	kilometra	od	palestinskega	mesta	
Ramallah).	Potrdil	je,	da	so	našli	znake,	na	podlagi	
katerih	so	ugotovili,	da	 je	 to	arheološko	področje	
kraj	 groba	 prvega	 krščanskega	mučenca	 svetega	
Štefana.	 Raziskave	 na	 tem	 kraju,	 kjer	 sodelujejo	
palestinski	 in	 izraelski	 arheologi	 so	 del	 projekta,	
ki	ga	podpira	univerza	Al	Quds	in	so	osredotočene	

SVETA DEŽELA

GROB PRVEGA MUČENCA
SVETEGA ŠTEFANA

na	veliko	bizantinsko	področje,	ki	zajema	cerkev	in	
samostan.	Tam	so	našli	napis,	ki	govori,	da	je	bila	
ta	cerkev	sezidana	v	čast	apostolu	 in	arhidiakonu	
svetemu	Štefanu,	prvemu	mučencu,	pokopanem	na	
tem	kraju	leta	35	po	Kr.
Precejšen	del	arheološkega	področja	je	last	gr

škega	pravoslavnega	patriarhata	v	Jeruzalemu.
Upati	je,	da	bo	to	arheološko	področje	v	bodoče	

del	 turističnih	 obiskov	 in	 romanj	 v	 Sveto	 deželo.	
(Agencija Fides)
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To	 je	 naslov	 sporočila	 papeža	 Frančiška	 za	 4.	
Svetovni	dan	miru	1.	januarje	2015.
Pogosto	se	zdi,	da	je	suženjstvo	stvar	preteklosti.	

V	resnici	pa	je	ta	družbena	rana	močno	navzoča	tudi	
v	današnjem	svetu.
Lansko	 sporočilo	 je	 bilo	 posvečeno	 bratstvu:	

Bratstvo,	temelj	in	pot	do	miru”.	Če	smo	vsi	Božji	
otroci,	to	pomeni	da	so	človeška	bitja	bratje	in	sestre	
z	enakimi	pravicami.
Suženjstvo	ubija	to	splošno	bratstvo	in	z	njim	mir.	

Mir	je	namreč	takrat,	ko	človeško	bitje	spoznava	v	
drugem	brata,	ki	ima	enake	pravic.
V	svetu	je	mnogo	ogabnih	obrazov	suženjstva:	

trgovina	s	človeškimi	bitji,	prekupčevanje	s	prise
ljenci	 in	 prostitucija,	 suženjsko	 delo,	 izkoriščanje	
človeka	 po	 človeku,	 sužnjeposestniška	miselnost	
glede	žensk	in	otrok.
To	suženjstvo	sramotno	izkoriščajo	posamezniki	

in	skupine,	ki	se	okoriščajo	s	tolikimi	spopadi	v	svetu	

PAPEŽEVO SPOROČILO
ZA SVETOVNI DAN MIRU

“Ne več sužnji, ampak bratje!”
in	s	stanjem	krize	ter	korupcijo.
Suženjstvo	 je	 strašna	 rana	 na	 telesu	 sodobne	

družbe	in	je	težka	rana	na	Kristusovem	telesu.
Za	uspešen	upor	je	treba	najprej	priznati	nedotak

ljivo	dostojanstvo	vsake	človeške	osebnosti	in	trdno	
upoštevati	sklicevanje	na	bratstvo,	ki	zahteva	odpravo	
neenakosti,	na	temelju	katere	človek	lahko	zasužnji	
drugega	človeka.	Iz	tega	sledi,	da	je	treba	podpirati,	
in	to	brezplačno,	pot	osvobajanja	in	vključevanja	vseh.
Cilj	je	zgraditi	civilizacijo,	temelječo	na	enakem	

dostojanstvu	vseh	človeških	bitij	brez	kakršnekoli	
diskriminacije.	Za	te	stvari	si	je	treba	prizadevati	z	
informiranjem,	vzgajanjem	in	kulturo	za	obnovljeno	
družbo,	ki	je	označena	s	svobodo,	pravičnostjo	in	s	
tem	tudi	z	mirom.
Papeževo	 sporočilo	 za	 Mednarodni	 dan	miru	

pošljejo	vsem	vladnim	pisarnam	po	svetu,	pomeni	
pa	tudi	diplomatsko	linijo	svetega	sedeža	v	novem	
letu,	ki	se	začenja.

bl. Pavel VI.
1968	–	»Naša	želja	je,	da	bi	se	to	praznovanje	ponavljalo	vsako	leto

kot	voščilo	in	obljuba	–	v	začetku	koledarja,	ki	meri	in	opisuje	hojo
človeškega	življenja	v	času	–	da	bi	mir	s	svojim	pravičnim	in
koristnim	ravnotežjem	gospodoval	zgodovini	prihodnosti.«

1969	–	Skrb	za	človekove	pravice	je	pot	k	miru.
1970	–	Učiti	se	miru	preko	odpuščanje.
1971	–	Vsak	človek	je	moj	brat.
1972	–	Če	hočeš	mir,	delaj	za	pravičnost.
1973	–	Mir	je	mogoč.
1974	–	Mir	je	odvisen	tudi	od	tebe.
1975	–	Sprava	je	pot	k	miru.
1976	–	Pravo	orožje	miru.
1977	–	Če	hočeš	mir,	brani	življenje.
1978	–	“Ne”	nasilju,	“da”	miru.
sv. Janez Pavel II.
1979	–	Vzgoja	za	mir	za	dosego	miru.
1980	–	Resnica	je	moč	miru.
1981	–	Za	službo	miru	spoštuj	svobodo.

SVETOVNI DAN MIRU
Katoliška Cerkev praznuje “Svetovni dan miru” 1. januarja vsako leto.

Namen tega dneva je posvetiti novoletni dan razmišljanju in molitvi za mir.
Svetovni dan miru je ustanovil blaženi papež Pavel VI.

s svojim svečanim nagovorom 8. decembra 1967.
Prvo praznovanje je bilo 1. januarja 1968,

Od tega leta dalje papež pošlje voditeljem narodov in vsem ljudem dobre volje
sporočilo, ki vabi k razmišljanju o miru.

NASLOVI SPOROČIL:
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1982	–	Mir	je	Božji	dar	zaupan	človeštvu.
1983	–	Dialog	za	mir	je	izziv	za	naš	čas.
1984	–	Mir	se	rodi	v	novem	srcu.
1985	–	Mir	in	mladi	korakajo	skupaj.
1986	–	Mir	je	vrednota	brez	meja:	severjug,	vzhodzahod:	en	sam	mir.
1987	–	Razvoj	in	solidarnost	sta	ključa	miru.
1988	–	Verska	svoboda	je	pogoj	za	miroljubno	sobivanje.
1989	–	Za	uresničevanje	miru	spoštuj	manjšine.
1990	–	Mir	z	Bogom	Stvarnikom,	mir	z	vsem	stvarstvom.
1991	–	Če	hočeš	mir,	spoštuj	vest	vsakega	človeka.
1992	–	Verniki	združeni	v	oblikovanju	miru.
1993	–	Če	iščeš	mir,	pojdi	naproti	revnim.
1994	–	Iz	družine	se	rodi	mir	človeške	družine.
1995	–	Žena:	vzgojiteljica	za	mir.
1996	–	Dajmo	otrokom	prihodnost	miru.
1997	–	Daruj	odpuščanje	in	boš	prejel	mir.
1998	–	Iz	pravičnosti	vsakega	posameznika	raste	mir	za	vse.
1999	–	V	spoštovanju	človekovih	pravic	je	skrivnost	resničnega	miru.
2000	–	“Na	zemlji	mir	ljudem,	ki	jih	Bog	ljubi!”
2001	–	Dialog	med	kulturami	za	civilizacijo	ljubezni	in	miru.
2002	–	Ni	miru	brez	pravičnosti,	ni	pravičnosti	brez	odpuščanja.
2003	–	“Mir	na	zemlji”:	predmet	stalnega	prizadevanja.
2004	–	Vedno	sodobna	naloga:	vzgajati	za	mir.
2005	–	“Ne	pusti,	da	te	zmaga	zlo,	ampak	premagaj	zlo	z	dobrim”.
Benedikt XVI.
2006	–	V	resnici	je	mir.
2007	–	Človeška	osebnost	je	srce	miru.
2008	–	Človeška	družina	je	skupnost	miru.
2009	–	Borba	proti	revščini	je	gradnja	miru.
2010	–	Če	hočeš	ohraniti	mir,	varuj	stvarstvo.
2011	–	Verska	svoboda	je	pot	do	miru.
2012	–	Vzgajati	mlade	za	pravičnost	in	mir.
2013	–	Blagor	delavcem	za	mir.
Frančišek
2014	–	Bratstvo,	temelj	in	pot	do	miru.
2015	–	Nič	več	sužnji,	ampak	bratje.

Gospodovo	razglašenje	velja	za	enega	najstarej
ših	praznikov	v	Cerkvi.	Ob	času	Jezusovega	rojstva	
se	je	na	Vzhodu	prikazala	čudovita	zvezda.	Modri	–	
tako	jim	pravi	evangelij	–	so	bili	učeni	možje	odlič
nega	rodu,	ki	so	imeli	pri	vladarjih	velik	vpliv.	Zato	
jim	pravimo	kralji.	Razsvetljeni	od	milosti,	nemara	
poučeni	po	Balaamovi	prerokbi,	ki	so	jo	poznali	tudi	
v	Arabiji,	so	šli	na	pot	in	prišli	v	Jeruzalem.	Tam	so	
spraševali:	»Kje	je	novorojeni	judovski	kralj?	Videli	
smo	namreč,	da	je	vzšla	njegova	zvezda,	in	smo	se	
mu	prišli	poklonit«	(Mt	2,2).
Herod	in	z	njim	ves	Jeruzalem	se	je	prestrašil.	

Verjetno	se	je	to	modrim	zdelo	čudno.	Zakaj	pred	
Odrešenikom	sveta	 trepečejo	 lastni	 rojaki?	Herod	
je	sklical	velike	duhovnike	in	pismouke	in	ti	so	mu	
povedali,	 da	 se	mora	po	prerokovem	zapisu	novi	
kralj	 roditi	v	Betlehemu.	Toda	nihče	od	njih	se	ni	

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
SVETI TRIJE KRALJI

zganil,	da	bi	šel	v	Betlehem.	Tedaj	je	Herod	poslal	
modre	kot	nekakšne	skrivne	policiste,	naj	gredo	v	
Betlehem,	vse	poizvedo	in	mu	pridejo	poročat,	da	
se	mu	bo	šel	tudi	on	poklonit.	Ko	so	odšli	proti	dve	
uri	oddaljenemu	Betlehemu,	se	jim	je	spet	prikazala	
zvezda,	da	jih	poplača	za	njihovo	vero.	Vodila	jih	je	
in	obstala	nad	hišo,	kjer	je	bilo	Dete.	Tam	so	padli	
predenj,	ga	molili	in	mu	darovali	zlato,	kadilo	in	miro.	
V	spanju	opomnjeni,	se	niso	vrnili	k	Herodu,	temveč	
so	po	drugi	poti	odšli	v	svojo	domovino.
Kasnejša	legenda	dodaja,	da	je	bilo	kraljem	ime	

Gašper,	Melhior,	Baltazar,	da	so	živeli	še	kakšnih	tri
deset	let	v	svoji	domovini,	da	je	prišel	v	tiste	kraje	
apostol	Tomaž,	jim	vse	povedal	o	Kristusovem	trplje
nju	in	jih	krstil.	Njihove	zemeljske	ostanke	so	prenesli	
najprej	v	Carigrad,	od	tod	v	Milano,	v	12.	stoletju	
pa	v	Köln,	kamor	so	tudi	naši	predniki	radi	romali.
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Domitiline	katakombe	na	Via	Ardeatina	V	Rimu	so	
prastare.	Kakor	poročajo	viri	in	arheološke	najdbe,	
segajo	tja	v	2.	stoletje.	Zdi	se,	da	ime	spominja	na	
neko	Domitilo,	ki	je	pripadala	Domicijanovi	družini.	
Morda	je	bila	cesarjeva	sestra	ali	nečakinja,	izgna
na	na	otok	Ponzo	ali	Ventotene,	ker	se	je	pridružila	
kristjanom.	 Celotno	 območje	 katakomb	 še	 hrani	
podzemeljske	grobove	Flavijcev,	ki	so	poganskega	
izvora,	pozneje	pa	je	bilo	pokristjanjeno	s	freskami,	
ki	 predstavljajo	 svetopisemske	 dogodke.	 Najbolj	
zanimiv	del	katakomb	je	v	bližini	stopnic	sedanjega	
vhoda.	Ne	njihovem	dnu	se	odpira	največja	podze
meljska	bazilika	 rimskega	krščanskega	podzemlja	
(“basilica” v starem Rimu ni pomenila cerkve, ampak 
javno zgradbo, ki so jo uporabljali kot prostor za 

javne shode in za sodne obravnave; op. ur.) Mnogi 
grobovi	so	okrašeni	s	freskami	in	kažejo	najvažnej
še	zgodbe	zgodovine	odrešenja.	Vredno	je	omeniti	
fresko,	 ki	 kaže	 poklonitev	modrih	 po	 splošnem	
vzorcu.	V	sredi	belega	štirikotnega	polja	 je	videti	
Marijo,	ki	sedi	na	prestolu	in	je	oblečena	v	široko	
tuniko,	okrašeno	s	škrlatnimi	ključi.	Na	kolenih	drži	
Dete	Jezusa.	Mati	dviguje	desnico	kakor	za	sprejem	
štirih	osebnosti,	ki	so	postavljeni	v	dveh	simetričnih	
parih	ob	njej	med	cvetličnimi	venci.	Štiri	osebnosti	
slovesno	stopajo	k	Materi	in	Detetu	nesoč	posode,	
polne	darov.	Oblečeni	so	na	orientalski	način	v	kratke	
tunike,	ogrinjala,	hlače	in	frigijske	kape.
Število	modrih,	kot	je	videti	na	tej	freski,	ki	spada	

v	prvo	polovico	4.	stoletja,	ne	sme	presenečati,	saj	
Matejev	evangelij	 v	pripovedi	o	poklonitvi	Modrih	

omenja	samo	,	da	»so	prišli	modri	z	Vzhoda«	(Mt	
2,1),	ne	da	bi	podrobno	navedel	njihovo	število.	Da	
je	pozneje	v	tradicionalni	ikonografiji	in	v	literaturi	
prevladalo	število	treh	modrih,	je	po	vsej	verjetnosti	
zaradi	darov,	ki	 so	 jih	prinesli	Detetu:	»Odprli	 so	
svoje	zaklade	in	mu	darovali	zlata,	kadila	in	mire«	
(Mt	2,11).	Res	je,	da	že	v	prvih	časih	slike	kažejo	
tri	modre,	kot	je	to	v	znani	Priscilini	grški	kapeli	iz	
3.	stoletja,	prav	tako	je	pa	tudi	res,	da	ni	malo	pri
merov	pri	katerih	je	število	darovalcev	dvoje,	štiri	
ali	celo	šest.
Zgodba	o	poklonitvi	modrih	ima	simbolni	pomen	

predvsem	zaradi	posebnosti	in	redkosti	darov.	Zlato,	
ki	je	v	prvih	poslikavah	prikazano	kot	krona,	namigu
je	na	Kristusov	kraljevski	položaj	in	simbolični	davek	

premaganih	 ljudstev	 zmagoslav
nemu	vladarju	in	označuje	“aurum	
coronarium”,	 triumfalno	 krono,	 ki	
je	pripadala	rimskim	imperatorjem.	
Tudi	kadilo,	ki	se	dviguje	proti	Kri
stusu,	hoče	poudariti	podvrženost	
mogočnih	tega	sveta	božanskemu	
in	obnavlja	pogansko	navado,	ki	je	
izražala	 prošnje	 pred	 daritvenim	
oltarjem.	Končno	pa	mira	namiguje	
na	Kristusovo	človeško	naravo,	saj	

je	dragoceno	mazilo	za	balzamiranje	trupel	rajnih.
Značilno	je	tudi,	da	se	poklonitev	modrih	najde	

tako	 zgodaj	med	 starokrščanskimi	 umetnostnimi	
predlogami:	umetnost	prvih	stoletij	je	takoj	zaznala	
simbolično	potezo,	ki	v	modrih	vidi	učene	in	mogoč
ne,	ki	se	klanjajo	pred	Kraljem	Detetom.	Ob	podobah	
modrih	je	nastala	v	srednjem	veku,	še	posebno	v	
12.	stoletju	legendarna	zgodba,	ki	je	pridela	ime
na	Gašperja,	Melhiorja	in	Baltazarja	trem	kraljem.	
Zanimivo,	da	grafit,	najden	v	egipčanskem	samo
stanskem	kompleksu	Kellia	in	spada	v	7.8.	stoletje,	
omenja	imena	Gaspar,	Belcior	in	Bathesalsa.

(Op. ur.: Slika ni posebno kvalitetna, je pa edina, 
ki jo je bilo mogoče dobiti. So pa dobro vidne štiri 
postave, na vsaki strani dve, ki nesoč nekaj v rokah 
gredo proti sedeči postavi Marije z Detetom.)

Giovanni Carrù

TRIJE MODRI SO BILI ŠTIRJE
ALI MORDA ŠE VEČ

Na	deželi	so	koledovale	posamezne	skupine,	največkrat	fantje,	tako,	da	so	hodili	od	hiše	do	hiše	ter	
prepevali	tradicionalne	kolednice,	s	katerimi	so	želeli	Božji	blagoslov	hiši,	prebivalcem	in	imetju.	Kolednice	
so	znane	širom	krščanskega	sveta,	najsi	bodo	božične,	novoletne	ali	trikraljevske.	Tudi	naš	slovenski	pesnik	
Oton	Župančič	(18781949)	je	napisal	mično	novoletno	kolednico,	ki	ji	je	dal	naslov	“Častitljivi	koledniki”.

KOLEDNICA

Staro šego hranimo,
novo leto znanimo:

mladi Božič in Marija
bodi naša tovar'šija;
dani so obeti nam,

svetla zvezda sveti nam
njene se držimo póti,
da nas zloba ne zalóti
starega prismodeža
kruteža Herodeža.
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Leta 1515	so	Turki	razgnali	koroški kmečki upor, 
v	Sloveniji	pa	je	nastala	“slovenska	kmečka	zveza,	
boj	za	staro	pravdo”.

Okoli leta 1555	je	bil	rojen	v	KemptenuGrün
thalu	 sin	 Primoža	 Trubarja,	 protestantski	 pridigar	
Felicijan Trubar,	ki	je	izdal	Primoževo	Hišno	postilo	
1595)	in	Dalmatinov	molitvenik.

Leta 1595 je	bil	rojen	v	Solkanu	jezuit	in	zbiralec	
zgodovinskega	gradiva	Martin Baučer.	 Istega	 leta	
je	izšla	Trubarjeva	Postila,	ki	jo	je	izdal	njegov	sin	
Felicijan	Trubar.

Leta 1625	je	umrl	kapucin	Fra Gregorio (Alasia) 
de Sommaripa,	ki	je	leta	1607	izdal	prvi	italijansko
slovenski	slovar.

Leta 1655	je	bil	rojen	pravnik	in	zgodovinar	Janez 
Gregor Dolničar,	ustanovitelj	Academiae	Operosorum	
v	Ljubljani	in	oče	Aleša	Sigismunda	Dolničarja.

Leta 1685	je	bil	rojen	Aleš Sigismund Dolničar, 
sin	 Janeza	Gregorja	Dolničarja,	 ustanovitelj	 Aca
demiae	Emonia	v	Ljubljani.	Istega	leta	je	bil	rojen	
skladatelj	Janez Krstnik Polec.

Leta 1705	 sta	bila	 rojena	zdravnik	 in	patolog	
dr. Marko Plenčič	ter	naravoslovec	in	filolog	Janez 
Žiga Popovič.

Leta 1725	se	je	končalo	prvo	obdobje	ljubljanske	
Academiae Operosorum.	Istega	leta	je	bil	rojen	slikar	
Janez Anton Tušek	iz	Škofje	Loke.

Leta 1735	 so	 bili	 rojeni:	 duhovnik	 in	 nabožni	
pisatelj	Franc Ksaverij Gorjup;	kipar	in	rezbar	Jožef 
Holzinger	ter	duhovnik,	redovnik	in	slovničar	o. Marko 
Pohlin.

Leta 1745	je	bil	rojen	matematik	in	balistik	Jurij 
Vega,	umrl	pa	je	arhitekt	in	stavbenik	Gregor Maček.

Leta 1755	so	bili	rojeni:	ljubljanski	prošt	in	na
božni	pistatelj	Jurij Gollmayr;	duhovnik	in	nabožni	
pisatelj	Jožef Jakomini,	pri	katerem	je	bil	bl.	Anton	
Martin	Slomšek	kaplan	v	Novi	Cerkvi,	ter	redovnik	
o. Dizma (Jožef) Zakotnik,	prvi	zapisovalec	ljudskih	
pesmi.

Leta 1765	Je	bil	rojem	protestantski	učitelj	 in	
avtor	pesmarice	Štefan Šijarto.

Leta 1775	sta	bila	rojena	skladatelj	Janez Kanč-
nik	in	duhovnik	Franc Pirc,	misijonar	med	Indijanci	
ob	Gornjem	Jezeru	v	ZDA.

Leta 1785	so	bili	rojeni:	etnograf,	profesor	slo	ven
ščine	na	liceju	in	ustanovitelj	Slovenskega	društ	va	v	
Gradcu	Janez Nepomuk Primic;	duhovnik	in	pesnik	
Valentin Vodnik	ter	duhovnik	dr. Jakob Zupan, pes
nik,	jezikoslovec	in	profesor	Stare	zaveze	v	ljubljan
skem	bogoslovju.

Leta 1795	sta	umrla	duhovnik	in	graditelj	orgel	
Franc Ksaverij Križman	 in	dramatik	Anton Tomaž 
Linhart.

Leta 1805	so	bili	rojeni:	skladatelj	Jurij Mihevec; 
frančiškan,	slikar	in	misijonar	ob	Gornjem	jezeru	v	
ZDA, p. Oton (Karel) Skola,	ter	duhovnik,	pesnik	in	

Čbeličar	Jožef Žemlja.	Umrl	pa	je	šolnik	in	jeziko
slovec	Blaž Kumerdej.

Leta 1815	 je	 bil	 rojen	 pesnik	 Ivan Dragotin 
Šamperl,	umrl	pa	je	zdravnik,	profesor	anatomije,	
kirurgije	in	babištva	v	Ljubljani	ter	naravoslovec	dr. 
Baltazar Hacquet.

Leta 1825	so	bili	rojeni:	frančiškan,	gimnazijski	
profesor	v	Novem	mestu,	klasični	filolog	in	prevajalec	
p. Ladislav Hrovat;	urednik,	pisatelj	 in	prevajalec	
Ivan Navratil	ter	slikar	Janez Wolf.	Umrl	pa	je	koroški	
bukovnik	Andrej Šuster Drabosnjak.

Leta 1835	so	bili	rojeni:	vajevec	in	pesnik	Vaclav 
Bril;	skladatelj	Davorin Jenko;	pesnik	Simon Jenko; 
fizik	in	pesnik,	profesor	in	rektor	univerze	na	Dunaju	
Jožef Stefan	ter	naravoslovec,	naravoslovni	pisatelj	
in	vajevec	Ivan Tušek.	Istega	leta	je	umrl	Prešernov	
mentor,	profesor	in	jezikoslovec	Matija Čop.

Leta 1845	 so	 bili	 rojeni:	 triglavski	 župnik	 in	
skladatelj	Jakob Aljaž;	pisatelj	Josip Podmilščak–An-
drejčkov Jože;	matematik	in	utemeljitelj	slovenske	
matematične	terminologije	Josip Celestina	in	slov
stveni	zgodovinar	ter	indolog	Karel Glaser.	Umrli	pa	
so	istega	leta:	matematik,	naravoslovec	in	zbiralec	
narodnih pesmi Matija Ahacel;	pisec	učbenikov	 in	
zbiralec	 slovarskega	 gradiva	 Jurij Alič;	 filozof	 in	
pes	nik	Martin Kuralt	ter	šolnik	in	tržaški	škof	Matevž 
Ravnikar.

Leta 1855	sta	bila	rojena:	slikar	Jurij Šubic in 
pisatelj	Franc Zbašnik.	Umrli	pa	so	istega	leta:	va
jevec	in	pesnik	Vaclav Bril;	slikar	Matevž Langus ter 
duhovnik	in	ljudski	pesnik	Jože Lipold.

Leta 1865	so	bili	rojeni:	arhitekt	Maks Fabiani; 
pisateljica	Lea Fatur;	pesnik	in	prevajalec	Fran Ges-
trin;	skladatelj	in	organist	Ignacij Hladnik;	duhov
nik,	filozof	in	sociolog	dr. Janez Evangelist Krek ter 
filozofinja	in	prva	ženska	profesorica	na	ljubljanski	
univerzi	dr. Alma Sodnik.

Leta 1875	so	bili	rojeni:	pravnik	in	publicist,	uni
verzitetni	profesor	in	član	SAZU	dr. Metod Dolenc; 
pesnica	Vida Jeraj–Franica Vovk;	botanik	in	genetik	
Fran Jesenko; skladatelj	Emil Komel; pravnik,	uni
verzitetni	profesor	in	član	SAZU	dr. Gregor Gojmir 
Krek;	pravnik,	univerzitetni	profesor	in	član	SAZU	dr. 
Rado Kušej;	slavist,	esejist,	univerzitetni	profesor	in	
član	SAZU	dr. Ivan Prijatelj;	duhovnik	in	umetnost
ni zgodovinar dr. Avguštin Stegenšek	ter	pravnik,	
univerzitetni	profesor	in	član	SAZU	dr. Milan Škerlj. 
Umrl	pa	je	istega	leta	pesnik	Valentin Orožen.

Leta 1885	so	bili	rojeni:	operni	pevec	in	glasbeni	
pedagog Julij Betteto;	klasični	filolog,	prevajalec	in	
pisec	slovarjev	dr. Fran Bradač;	pesnica	Lili Novy; 
pravnik,	univerzitetni	profesor,	diplomat	in	član	SAZU	
dr. Leonid Pitamic;	 klasični	 filolog,	 univerzitetni	
profesor	in	član	SAZU	Anton Sovre;	elektrotehnik	in	
šahovski	velemojster	dr. Milan Vidmar	ter	frančiš
kan,	geolog	in	mineralog	p. Janez Žurga.	Umrl	pa	je	

P. Bernardin Sušnik

»OČETOV NAŠIH IMENITNA DELA ...«
France Prešeren
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istega	leta	pesnik	Josip Pagliaruzzi-Krilan.
Leta 1895	so	bili	rojeni:	slikarka	in	kiparka	Karla 

Bulovec-Mrak;	pesnik	in	pisatelj	Jože Cvelbar;	slov
stveni	zgodovinar	in	prevajalec	dr. Joža Glonar;	skla
datelj	Marij Kogoj;	publicist	in	pesnik	Stano Kosovel; 
slikar,	kipar	in	grafik	France Kralj;	duhovnik	in	slavist	
Anton Moder;	skladatelj	in	glasbeni	pedagog	Slavko 
Osterc;	skladateljica	Breda Šček	ter	slovstveni	kritik	
in esejist Josip Vidmar.	Umrl	pa	je	istega	leta	pisatelj	
dr. Fran Celestin.

Leta 1905	 so	 bili	 rojeni:	 pisatelj	Tone Čufar; 
skladatelj	 in	 zborovodja	 Janko Gregorc;	 pisatelj	
Oskar Hudales;	pisatelj	Ruda Jurčec;	kipar	 in	član	
SAZU Boris Kalin;	pisatelj	in	prevajalec	Mile Klopčič; 
arhitekt	in	slikar	Boris Kobe;	dramaturg	in	član	SAZU	
Bratko Kreft;	duhovnik	in	slikar	Stane Kregar;	pisatelj	
in	prevajalec	Rudolf Kresal;	slikar	Vladimir Lamut; 
šolnik	 in	 pisatelj	Stanko Lapuh;	 pisatelj	Vladimir 
Martelanc;	germanistka	in	pisateljica	Milena Mohorič; 
skladatelj	 in	glasbeni	zgodovinar	dr. Vilko Ukmar; 
pesnik	in	prevajalec	Božo Vodušek;	skladatelj	Ubald 
Vrabec	ter	zgodovinar	in	član	SAZU	dr. Fran Zwitter. 
Umrli	pa	so	 istega	 leta:	slikar	Anton Ažbe;	 jezuit,	
matematik,	fizik	in	projektant	Gruberjevega	prekopa	
v	Ljubljani	Gabriel Gruber;	slavist,	univerzitetni	pro
fesor	v	Gradcu	in	pesnik	dr. Gregor Krek;	duhovnik	
in	pisatelj	dr. Matija Prelesnik;	glasbeni	zgodovinar	
Fran Rakuša	ter	profesor	in	pisatelj	Janez Trdina.

Leta 1915	so	bili	rojeni:	jezuit,	misijonar,	pesnik	
in	slikar	p. Jože Cukale;	pesnik	in	pisatelj	Jože Dular 
ter	violinist	in	skladatelj	Uroš Prevoršek.	Umrli	pa	so	
istega	leta:	prosvetni	delavec	Anton Bezenšek; gradi
telj	orgel	Ivan Milavec;	slavist	in	urednik	Luka Pintar 
ter	misijonar	in	škof	v	Lead,	SD,	ZDA	Ivan Stariha.

Leta 1925	so	bili	rojeni:	kipar	Stojan Batič; pisa
telj	Andrej Hieng;	grafik	Vladimir Makuc;	umetnostni	
zgodovinar dr. Luc Menaše;	pisatelj	Tone Svetina; 
pesnik	 in	 prevajalec	Ciril Zlobec	 in	 pisatelj	Beno 
Zupančič.	Istega	leta	sta	umrla:	naravoslovec	France 
Hauptman	ter	pravnik	in	politik	dr. Ivan Šušteršič.

Leta 1935	so	bili	rojeni:	grafik	Apollonio Zvest in 
pisatelj	Rudi Šeligo.	Umrla	pa	sta:	kipar	Alojz Gangl 

ter	pravnik,	politik	in	publicist	dr. Henrik Tuma.
Leta 1945	 so	bili	 rojeni:	pisatelj	Evald Flisar; 

umetnostni	 zgodovinar	dr. Damijan Prelovšek ter 
ljubljanski	nadškof	in	slovenski	metropolit	v	poko
ju	Alojz Uran.	Umrli	pa	so:	zamolčani	pesnik	Ivan 
Hribovšek;	 uršulinka,	 organistka,	 skladateljica	 in	
glasbena	 pedagoginja	m. Eleonora Hudovernik; 
skladatelj	Janez Laharnar;	umetnostni	zgodovinar	in	
konservator	France Mesesnel;	pisec	in	politik	Dinko 
Puc;	slikar	in	grafik	Saša Šantel	ter	pisatelj	Narte 
Velikonja,	ki	so	ga	ustrelili	komunisti.

Leta 1955	so	bili	rojeni:	glasbenik	Peter Lovšin; 
fotograf,	potapljač,	novinar	in	jamar	Arne Hodalič ter 
igralka,	publicistka	in	pisatejica	Desa Muck.	Umrla	pa	
sta:	etnolog,	literarni	zgodovinar	in	publicist	France 
Kotnik	ter	pesnik	in	pisatelj	Ivan Albreht.

Leta 1965	so	umrli:	igralec	Ivan Cesar;	pesnik	
Cvetko Golar;	izseljeniški	duhovnik	v	Buenos	Airesu	
Janez Hladnik;	skladatelj	Srečko Koporc; operni te
norist Janez Lipušček;	duhovnik,	skladatelj,	organist	
in	 glasbeni	 pedagog	Stanko Premrl;	 filozofinja	 in	
prva	ženska	profesorica	na	ljubljanski	univerzi	dr. 
Alma Sodnik	ter	pesnik	Anton Vodnik.

Leta 1975	so	umrli:	pesnik	Janko Glazer;	kipar	in	
član	SAZU	Boris Kalin;	slavist	in	literarni	zgodovinar	
dr. France Koblar;	slikar	in	kipar	Tone Kralj;	sklada
telj	in	politik	Alojzij Mihelčič;	filozof	in	univerzitetni	
profesor	 v	 ljubljani	dr. France Veber	 ter	 pisatelj	
Vencesalv Winkler.

Leta 1985	 so	 umrli:	 geograf	 in	 univerzitetni	
profesor	v	Ljubljani	dr. Svetozar Ilešič;	duhovnik,	pi
satelj	in	novinar	Franc Kolenc;	pisatelj	Karel Grabelj-
šek;	pisateljica	Mira Mihelič;	arhitekt	Edo Mihevc; 
kipar	Božo Pengov	in	kipar	Karel Putrih.

Leta 1995	 so	 umrli:	 zgodovinar	Bogo Grafe-
nauer;	skladatelj	Bojan Adamič	ter	etnolog	in	član	
SAZU Niko Kuret.

Leta 2005	 so	 umrli:	 pevka	Marijana Deržaj; 
skla	datelj,	pedagog	in	publicist	Janez Bitenc;	slikar	
Zoran Mušič;	ljubljanski	pomožni	škof	Jožef Kvas in 
igralec	ter	režiser	Stevo Žigon,	po	rodu	Slovenec,	
ki	je	pa	deloval	v	Srbiji.

Ameriški novinar je v nekem ameriškem časopisu 
o Sloveniji zapisal:
Obstaja	država	v	Evropi	pod	Alpami,	ki	meji	na	

Balkan	in	je	omejena	sama	s	seboj.	Tam	živijo	naj
lepše	ženske,	vendar	nataliteta	upada.
Tam	nezaposleni	največ	delajo.	Tam	živijo	ljudje	

na	najbolj	plodni	zemlji,	ki	pa	je	neobdelana.	Ob
delovanje	plodne	zemlje	se	kmetom	ne	splača.	Tam	
večinoma	prazni	vlaki	še	vedno	vozijo	najpočasneje	
v	Evropi,	brez	upoštevanja	voznega	reda,	po	avto
cestah	pa	se	vozijo	noro	hitro	–	s	plačevanjem	cest
nine,	ki	je	med	najdražjimi	v	Evropi.
V	tej	državi	vsi	igrajo	košarko,	smučarji	dosegajo	

svetovne	športne	dosežke.	Rekreacija	jim	je	priori
teta,	delo	pa	rekreacija.
Vsi	hitijo	v	službo,	a	vsi	zamujajo.	Osemurni	de

lav	nik	traja	deset	ali	več	ur.	In	nihče	se	ne	upira	fev
dal	nemu	izkoriščanju.
Zdravstvo	je	tam	brezplačno,	zdravljenje	morajo	

vsi	plačevati.
Tam	 so	 svobodni	 novinarji,	 ki	 svobodno	pišejo	

in	poročajo	po	ukazih	svojih	šefov,	katerim	objave	
narekujejo	skorumpirani	politiki	in	zakulisni	veljaki,	
odvisno	od	njihovih	potreb.
Tam	je	svetovna	kriza	dobila	državljanstvo.
Tam	so	javna	naročila	skrivnost,	državne	skriv

nosti pa javne.
Tam še niso znani končni zmagovalci 2. 

svetovne vojske.
Tam	pišejo	zgodovino	nepismeni,	najbogatejši	so	

pa	tisti,	ki	nikoli	niso	delali.
Tam	je	Slovenija.

POLITIKOV DANAŠNJIH “IMENITNA” DELA
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V	nedeljo,	19.	oktobra	2014	je	papež	Frančišek	
ob	zaključku	škofovske	sinode	za	blaženega	razgla
sil	svojega	prednika	Pavla	VI.,	ki	je	vodil	katoliško	
Cerkev	od	21.	junija	1953	do	6.	avgusta	1978.	Ja
nez	Krstnik	Montini	je	bil	rojen	26.	septembra	1897	
v	 Concessio	 pri	 Brescii	 v	 severni	
Italiji.	Po	duhovniškem	posvečenju	
29.	maja	1920,	je	v	Rimu	na	Gre
gorijanski	univerzi	študiral	civilno	in	
cerkveno	pravo,	na	državni	univerzi	
filozofijo,	za	diplomatsko	službo	pa	
se	je	pripravljal	na	papeški	cerkve
ni	 akademiji.	 Leta	1923	 je	nasto
pil	 službo	 na	 državnem	 tajništvu	
Svetega	sedeža,	kjer	je	postal	leta	
1937	 substitut	 državnega	 tajnika,	
leta	1952	pa	državni	prosekretar	za	
izredne zadeve. Pij XII. ga je 1. no
vembra	1954	imenoval	za	milanske
ga	nadškofa,	sv.	Janez	XXIII.	pa	ga	
je	15.	decembra	1958	imenoval	za	
kardinala.	Za	papeža	je	bil	izvoljen	
21.	 junija	 1963.	 Poleg	 nekaterih	
zelo	odmevnih	okrožnic	je	njegova	
glavna	zasluga,	da	je	uspešno	nadaljeval	in	zaključil	
II.	vatikanski	koncil.
Bil	je	prvi	“potujoči”	papež	in	prvi	papež,	ki	je	za	

svoja	potovanja	uporabil	avion,	saj	je	poleg	mnogih	
italijanskih	krajev	obiskal	Sveto	deželo,	kjer	se	je	
prvič	srečal	s	pravoslavnim	patriarhom	Atenagoro,	

P. Bernardin Sušnik

BLAŽENI PAVEL VI.
Združene	narode	v	New	Yorku,	Fatimo,	Turčijo,	kjer	
se	je	drugič	srečal	s	pravoslavnim	patriarhom	Atena
goro,	Kolumbijo,	Ekumenski	svet	v	Ženevi,	Ugando	
in	Daljni	vzhod.
V	šestih	konzistorijih	je	imenoval	142	novih	kar

dinalov,	določil,	da	kardinali	 z	80.	
letom	starosti	izgube	pravico	sode
lovanja	 v	 konklavu	 in	 tako	 omejil	
število	 kardinalov	 volilcev	 papeža	
na 120.
Ustanovil	 je	 Papeško	 komisijo	

za	družbena	sredstva	obveščanja,	
Tajnišvo	za	nekristjane,	Tajništvo	za	
neverne,	škofovsko	sinodo,	Svet	za	
laike,	Papeško	komisijo	“Pravičnost	
in	mir”,	Prefekturo	za	gospodarske	
zadeve	Svetega	sedeža,	Prefekturo	
papeške	hiše	 in	Osrednji	 cerkveni	
statistični	urad.	Uvedel	je	Svetovni	
dan	miru,	 ustanovil	 Mednarodno	
teološko	komisijo,	 razpustil	 je	vse	
oborožene	papeške	oddelke	 razen	
Švicarske	straže,	ustanovil	Papeški	
svet	“Cor	unum”	in	Papeško	komisi

jo	za	revizijo	kanonskega	prava	Vzhodne	Cerkve.
Umrl	je	v	Castel	Gandolfu	6.	avgusta	1978	kot	

262.	rimski	škof	in	papež	katoliške	Cerkve.	Njegov	
tretji	naslednik	Benedikt	XVI.	(za	Janezom	Pavlom	I.	
in	Janezom	Pavlom	II.)	je	priznal	njegove	herojske	
kreposti	in	s	tem	odprl	pot	k	razglasitvi	za	blaženega.

Presveto	Jezusovo	 ime	 je	Cerkev	častila	že	od	
prvih	 časov.	 To	 se	 navezuje	 na	 staro	 za
vezo,	kjer	 je	bilo	 ime	za	človeka	nekaj	
bistvenega,	kar	velja	tudi	za	vse	stare	
narode.	Imeti	ime	je	pomenilo	biti	
nekaj,	ne	 le	član	brezimne	mno
žice.	 Teološko	 temelji	 češčenje	
Jezusovega	 imena	na	 Pavlovih	
besedah	 v	 Pismu	 Filipljanom:	
»Zato	ga	je	Bog	povzdignil	nad	
vse	in	mu	podaril	ime,	ki	je	nad	
vsakim	imenom,	da	se	v	Jezu
sovem	 imenu	 pripogne	 vsako	
koleno	bi	tij	v	nebesih,	na	zemlji	in	
pod	zemljo«	(2,910).	Za	širjenje	
tega	češčenja	si	je	najbolj	prizade
val	frančiškan	sv.	Bernardin	Sienski	
ob	pomoči	drugih	bratov,	posebno	bl.	
Alberta	 iz	Sarteana	 in	 bl.	 Bernardina	 iz	
Feltre.	Od	njih	izvira	tudi	Jezusov	monogram	

PRESVETO IME JEZUSOVO
3. JANUAR

IHS,	ki	so	ga	širili	vsepovsod.	Dobro	je	poznan	tudi	
v	Sloveniji	ne	le	kot	okrasek	v	bogoslužnih	

prostorih,	ampak	celo	kot	verska	ozna
ka	na	cekarjih,	v	katerih	nosijo	jedi	k	
velikonočnemu	 blagoslovu.	 Papež	
Klemen	 VII.	 je	 leta	 1530	 dovolil	
frančiškanskemu	 redu	 oficij	 in	
mašo	na	čast	Presvetemu	Imenu.	
Že	papež	Sikst	V.	(15851590)	
je	za	klicanje	Jezusovega	imena	
podelil	odpustek.	Slikar	El	Greco	
je	v	letih	1578/79	za	španske
ga	kralja	Filipa	II.	ustvaril	sliko	
“Češčenje	 Jezusovega	 imena”.	
Pred	II.	vatikanskim	koncilom	se	
je	 ta	god	praznoval	med	1.	 in	6.	

januar	jem.	Koncil	ga	je	iz	liturgičnega	
koledarja	črtal,	sv.	Janez	Pavel	II.	pa	je	

obvezni	god	za	frančiškane	in	neobvezni	
god	za	druge	določil	na	3.	januar.
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Pisati	o	Jezusovem	krstu	 je	naloga	teologov	 in	
razlagalcev	Svetega	pisma,	ker	je	krstno	dejanje,	
kateremu	se	je	podvrgel	Jezus,	simbolika	krščan
skega	nauka,	ki	si	z	navezovanjem	na	izročilo	Stare	
zaveze	odpira	pot	k	novi	vsebini	pojma	“Božji	sinovi”	
in	zato	sodeležniki	Očetovega	veselja	s	Kristusom	
po	Svetem	Duhu.
V	15.	letu	vlade	rimskega	cesarja	Tiberija	(to	je	

med	28	in	29	ali	med	27	in	28	po	Kr.),	je	Janez	
Krstnik,	predhodnik	in	zadnji	prerok	stare	
zaveze	prišel	v	puščavo	na	jugu	Jude
je	blizu	Mrtvega	morja,	blizu	ustja	
reke	 Jordana,	 da	 bi	 oznanjal	
prihod	 Božjega	 kraljestva,	
spodbujal	 k	 spreobrnjenju	
in	delil	krst	pokore	za	od
puščanje	grehov.
Krst	je	delil	s	potaplja

njem	 v	 vodo,	 kakor	 je	
prerokoval	Ezekiel:	»Tedaj	
bodo	 narodi	 spoznali,	 da	
sem jaz Gospod, govori 
Gospod	Bog,	ko	se	bom	v	
njihovih	očeh	izkazal	sve
tega med vami. Vzamem 
vas izmed narodov, vas 
zberem	 iz	 vseh	 dežel	 in	
vas	spet	pripeljem	v	vašo	
deželo.	Pokropim	vas	s	či
sto	vodo,	da	boste	očišče
ni.	 Vseh	 vaših	 nečistosti	
in	vseh	vaših	malikov	vas	
očistim«	(Ez	36,2325).
Prerok	 Ezekiel	 je	 raz

ložil	 Izraelu,	da	mora	biti	
popolnoma	obnovljen,	oči
ščen,	če	hoče	znova	zaži
veti povezanost s svojim 
Bogom	potem,	 ko	 si	 je	 z	
grehom	zoper	Boga	zaslužil	
izgnanstvo.	Zato	je	poudaril	
simboliko	vode:	»Pokropim	
vas	s	čisto	vodo,	da	boste	
očiščeni.«
V	 tem	duhu	očiščenja	

je	 Janez	krščeval	 tiste,	ki	 so	prihajali	 k	njemu	 iz	
Jeruzalema,	iz	vse	Judeje	in	iz	območij	ob	Jordanu.
In	pred	dvema	tisočletjema	se	je	na	bregu	Jor

dana	pojavil	tudi	mladi	Jezus,	takrat	star	okrog	30	
let,	 iz	Galileje,	ki	 je	bila	ena	 izmed	provinc	ogro
mnega	rimskega	cesarstva,	in	je	opazoval	množico	
spokornikov,	ki	so	se	namerjali	k	obredu	očiščenja	
in	odpuščanja.	Medtem	pa	je	Janez	govoril	vsem,	
ker	se	je	širil	glas,	da	je	Mesija:	»Jaz	vas	krščujem	
v	vodi,	pride	pa	močnejši	od	mene,	kateremu	nisem	

vreden	odvezati	jermenov	njegovih	sandal;	on	vas	
bo	krstil	v	Svetem	Duhu	in	ognju	...«	(Lk	3,16).
Tudi	Jezus,	ki	je	bil	brez	vsake	krivde,	se	je	hotel	

približati,	da	bi	prejel	krst	in	se	tako	izkazal	solidar
nega	s	tistimi	spokorniki	pri	iskanju	odrešenja	in	da	
bi	s	svojo	navzočnostjo	posvetil	dejanje,	ki	ne	bo	
samo	očiščenje,	ampak	tudi	prihod	Svetega	Duha	
nad	 vsakogar	 in	 bo	 predstavljalo	 Božjo	 spravo	 s	

človeškim	rodom	po	izvirni	krivdi.
Ko	ga	je	Janez	spoznal,	se	je	umaknil	
z	besedami:	»Jaz	bi	se	ti	moral	dati	
krstiti,	pa	ti	hodiš	k	meni.«	Jezus	
mu	je	odgovoril:	»Pústi	zdaj,	kaj
ti	spodobi	se	nama,	da	tako	iz
polniva	vso	pravičnost.«	Nato	
ga	je	Janez	krstil.	Ko	je	stopil	
iz	vode,	so	se	odprla	nebesa	
in	videl	je	Božjega	Duha,	ki	
se	je	spuščal	kakor	golob	
in	prihajal	nadenj.	In	glas	
iz	 nebes	 je	 rekel:	 »Ta	 je	
moj	ljubljeni	Sin,	nad	ka
terim	 imam	veselje«	 (Mt	
3,1317).
Poln	 Svetega	 Duha	 je	

Jezus	odšel	od	Jordana	in	
se	umaknil	v	puščavo	za	
štiridesetdnevno premi
šljevanje	 pred	 začetkom	
svojega	javnega	življenja	
v	Galileji.
Jezusov	krst	je	bil	prilju

bljen	predmet	umet	ni	kov	
vseh	 krščanskih	 sto		letij.	
Večinoma	 sta	 v	 središču	
upodobitve	Jezus	in	Janez,	
dogaja se na pro stem. V 
začetku	so	Je	zusa	upodab
ljali	potop	ljenega	v	vodo,	
pozneje	 pa	 slečenega	do	
pasu,	ko	mu	Janez	glavo	
obliva	z	vodo.iPraznik	Je
zusovega	kr	sta	 je	 vedno	
priložnost	za	razmislek	o	
krstu	kristjanov.	Cerkveni	

očetje	so	govorili,	da	je	Jezus	s	svojim	vstopanjem	
v	vode	Jordana	idealno	posvetil	vode	vseh	krstilnic,	
od	najbolj	preproste	 in	moderne	tam	pri	vhodu	v	
cerkev,	do	tistih,	ki	se	dvigujejo	poleg	velikih	stol
nic	preteklih	stoletij	v	neminljivo	slavo	zakramenta	
krsta	in	umetnosti.
Evangelij	 poroča,	 da	 je	 Jezus	 rekel:	 »Kdor	 bo	

sprejel	vero	in	bo	krščen,	bo	rešen,	kdor	pa	ne	bo	
sprejel	 vere,	bo	obsojen«	 (Mr	16,16).	Seveda	se	
obsodba	nanaša	na	zavestno	odklonitev	vere.

Antonio Borelli

JEZUSOV KRST
11. JANUAR



JANUAR – AM – 201522

Izbral je poklic,
za katerega ni imel veselja
Luč	sveta	 je	zagledal	9.	 januarja	1856	v	revni	

koči	v	Globokem	pri	Rimskih	Toplicah	kot	prvoroje
nec	kmeta,	ki	je	s	slabim	gospodarjenjem	posestvo	
zapravil.	Ko	je	bil	star	tri	leta,	se	je	skupaj	s	starši	
preselil	v	Senožeti	k	teti	Agati	(Ajtki),	očetovi	sestri,	
ki	je	bila	kot	kopališka	strežnica	v	Rimskih	Toplicah	
premožna	 žena	 in	 je	 s	 svojimi	 prihranki	 odkupila	
tudi	njegov	rodni	dom.	Po	končani	ljudski	šoli	ga	je	
poslala	v	celjske	šole,	kjer	je	končal	gimnazijo.
Po	maturi	leta	1877	je	stopil	v	mariborsko	bogo

slovje,	čeprav	do	duhovniškega	poklica	ni	imel	prave
ga	veselja.	Iz	hvaležnosti	do	tete	je	pridno	študiral	in	
bil	že	po	tretjem	letniku	22.	julija	1880	posvečen	za	
mašnika.	Po	dokončanih	bogoslovnih	študijah	je	julija	
1881	postal	kaplan	v	Podsredi	in	tem	ostal	dve	leti.	
Zatem	je	bil	šest	let	(18831889)	kaplan	v	Šmarju	pri	
Jelšah.	V	svoji	bojeviti	narodni	zavednosti	se	je	tam	
zapletel	v	spore	z	nemškim	uradništvom	in	nezaved
nimi	tržani.	Spori	so	mu	narekovali	politično	budnico	
Mi vstajamo.	Notranje	je	bil	vedno	bolj	razdvojen	in	
naslednja	leta	se	je	vedno	pogosteje	selil:	iz	Šmarja	
pri	Jelšah	k	Sv.	Lovrencu	v	Slovenskih	goricah,	od	
tam	v	Vitanje,	eno	leto	je	bil	upravitelj	svoje	rojstne	
župnije	Sveta	Marjeta	pri	Rimskih	Toplicah,	od	tam	je	
bil	poslan	za	kaplana	v	Mozirje.	Kot	kaplan	v	Škalah	
pri	Velenju,	zadnji	postaji	svoje	duhovniške	službe,	
je	leta	1898	stopil	v	pokoj.
Nekaj	mesecev	kasneje	je	nastopil	službo	mest

nega	arhivarja	v	Ljubljani,	ki	jo	je	vestno	opravljal	
vse	do	svoje	smrti.	Zaradi	svojega	duhovnega	nemi
ra	in	kritik	na	račun	svojega	pesniškega	ustvarjanja	
je	postajal	vedno	bolj	vase	zaprt	in	razdražljiv.	Za	
posledicami	kapi	je	10.	junija	1912	v	Ljubljani	umrl	
in	pokopali	so	ga	v	grobnici	Pisateljskega	društva	
na	Navju.

Čaša tvoja
je življenje tvoje
Anton	Aškerc	 je	premagoval	strah	pred	smrtjo	

in	notranjo	praznoto	z	vero	v	nadčasovno	vrednost	
svojega	 literarnega	 dela,	 kakor	 že	mnogi	 pesniki	
pred	njim.	To	je	jasno	izpovedal	v	svoji	znani	pesmi	
Čaša	nesmrtnosti.	Svojo	prvo	pesem,	domoljubno	
romanco	Trije popotniki	je	objavil	kot	bogoslovec	(s	
psevdonimom	Gorazd)	v	Ljubljanskem	zvonu.	Kot	
kaplan	v	Podsredi	se	je	resneje	posvetil	poeziji.	Ko	
je	Zvonu	poslal	svojo	romanco	Madonna (poznejšo 
Slikarjevo sliko),	je	urednik	Fran	Levec	takoj	spoznal	
njegov	odlični	epski	dar	in	mu	svetoval,	naj	se	posve
ti	predvsem	pripovednemu	pesništvu.	Od	decemra	
1882	so	se	v	Zvonu	vrstile	dovršene	balade,	romance	
in	prilike.	Motive	zanje	je	zajemal	najrajši	iz	burnih	
časov	 slovenske	 preteklosti	 (Brodnik, Stari grad, 
Slovenska legenda),	 posebej	 velja	 omeniti	 venec	
devetih	balad	Stara pravda	o	 tragediji	slovensko
hrvaškega	kmečkega	punta	leta	1515.	Navdihovala	
ga	je	tudi	zgodovina	slovanskih	narodov	Svetopol-
kova oporoka, Mutec osojski).	Bogat	vir	mu	je	bilo	
narodno	izročilo	(Mejnik, Godčeva balada, Botra). 
Aškerčeva	posebnost	so	njegove	parabole,	v	kate
rih	je	izpovedoval	svojo	življenjsko	filozofijo	(Čaša 
nesmrtnosti, Prva mučenica, Dvorski norec, Kristus 
in Peter).	Leta	1889	je	Anton	Mahnič	ostro	grajal	
mnoge	Aškerčeve	pesmi.	Aškerc	je	odgovoril	tako,	
da	je	o	veliki	noči	1890	izdal	zbor	svojih	najboljših	
pesmi	v	knjigi	Balade in romance	in	sicer	s	pravim	
imenom.	Ta	nam	kaže	Aškerčevo	poezijo	na	višku.	
Z	leti	je	njegova	pesniška	moč	pešala.	Zelo	rad	je	
potoval	po	slovanskih	deželah	in	Bližnjem	vzhodu.	
Tuji	kraji	so	mu	vračali	veselje	do	literarnega	dela.	
Pisal	je	hitreje	in	tudi	več,	izdal	je	še	nekaj	svojih	
zbirk	in	del,ki	pa	niso	bila	na	višini	pesmi	v	prvi	zbirki.	
Spričo	odklonilnih	kritik	je	bil	vedno	bolj	zagrenjen.

naša kultura
Silvester Čuk

ANTON AŠKERC
9. JANUAR 1856 – 10. JUNIJ 1912

Pisatelj Ivan Potrč (1913-1993), doma s Ptujskega polja, je zapisal: »Moja mati, 
ki je bila kmetica, je znala iz šole na pamet dve pesmi: ena je bila Gregorčičeva 
Kmetski hiši, drugo je napisal Anton Aškerc. Rada je povedala, kako so se pod 
kmečko streho rodili pesniki, primera s tremi palicami v Aškerčevi Svetopolkovi 
oporoki pa naj bi bila nam otrokom za vse žive dni v svarilo, kako je kazen za 
prepir med brati tujčev jarem.«

Pesnika Simon Gregorčič in Anton Aškerc imata marsikaj skupnega: bila sta 
sodobnika (Gregorčič je bil sicer dvanajst let starejši od Aškerca), izbrala sta 

duhovniški poklic, v katerem je Gregorčič kljub preizkušnjam vztrajal do 
smrti, Aškerc pa je zaradi svoje upornosti in zagrenjenosti omagal. Bila 
sta različna po značaju in to se pozna tudi v njunih pesmih. Gregorčičeve 
so žuboreče kot bistra Soča, Aškerčeva muza pa je bojevita »in s tirani 
se bojuje«.

Anton Aškerc je največji slovenski pesnik balad in romanc, epskih pe-
snitev: prve so po vsebini občutju in obliki sorodne severnjaški poeziji, 
romance pa bolj južnjaški.
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Ostal mu je
neizbrisni duhovniški pečat
»Srečen,	miren	 in	sproščen	Aškerc	ni	bil	nikoli	

v	svojem	življenju,«	je	zapisal	literarni	zgodovinar	
Janez	Logar.	»Od	mladih	nog	je	bil	v	neprestanem	
naponu,	da	bi	zadovoljivo	opravljal	svoje	dolžnosti.	
Najprej	je	bil	tu	duhovniški	poklic,	ki	si	ga	je	naprtil	
po	volji	drugih,	in	nato	pesniški	poklic,	ki	se	mu	je	
zapisal	sam.	Dolga	leta	je	bil	prepričan,	da	bo	mogel	
oba	opravljati	častno	in	v	prid	svojemu	narodu,	in	
se	je	trudil	z	vsemi	silami,	da	kljub	šibkemu	zdravju	
izpolni	svoje	dolžnosti	do	kraja.«
Pisatelj	Franc	Saleški	Finžgar	v	svojih	spominih	

(Leta mojega popotovanja)	pripoveduje:	»V	Ljubljani	
sem	se	mnogo	družil	tudi	z	Aškercem.	Shajala	sva	
se	večkrat	zvečer	v	kolodvorski	restavraciji...	Tedaj	
(19001902)	je	bil	kljub	civilni	službi	še	vendar	ves	

kaplanski.	Kolikokrat	sva	se	pogovarjala	o	dogodiv
ščinah	 po	 raznih	 kaplanskih	 službah,	 o	 obhajilih	
ponoči,	v	snegu,	dežju.	Bil	pa	je	po	svoje	nervozen,	
kar	siten...	Zelo	ga	je	bolelo,	ko	so	ga	mladi	začeli	
kritizirati.	‘Poglejte,	te	ljudi	sem	jaz	vzgajal,	sedaj	
me	pa	psujejo!’	se	je	ves	nesrečen	pritoževal.	Aškerc	
ni	bil	srečen.	Nekaj	ga	je	grizlo.	Zvedel	sem,	da	je	
rekel	sestri,	ko	je	vsako	leto	za	brata	odbiral	nekoliko	
ponošeno	obleko	in	vzel	iz	omare	tudi	talar.	Gledal	ga	
je	in	obesil	nazaj	v	omaro:	‘Morda	ga	bom	še	rabil.’	
Gospa	Tavčarjeva	pa	mi	je	rekla	pri	Čadu,	ko	smo	
slučajno	prišli	skupaj	ob	kavi:	‘Kaj	menite	o	Ašker
cu?	Vse	duhovsko	je	odložil.	Zdi	se	mi,	da	so	to	le	
tako	veliki	in	skrivnostni	blagoslovi,	da	se	jih	nihče	
ne	more	popolnoma	otresti.’	Tako	je	sodila	žena,	ki	
je	prav	gotovo	bila	zelo	svobodoumna,	a	vendar...	
Menda	je	bil	Aškerc	prav	zato	nazadnje	tako	bojevit.«

Obredno	praznoverje,	prisilne	preselitve,	nasilje,	
obsojanje	brez	dokazov	in	indoktrinacija	so	osnove,	
na	katerih	sloni	oblast	 teroristov.	Ustvariti	hočejo	
“popolno	 državo”	 nazadnjaške	 in	 teokratske	 na
rave.	Toda	utopije	porajajo	pošasti	–	komunizem,	
nacizem	–	in	strahovlado.	Naloga	kristjanov	je,	da	
muslimanom	pokažejo	“resnični	obraz”	njihove	vere	
in	“počela	nasilja”.
Kakšna	 je	 narava	 oblasti,	 ki	 se	 razvija	 znotraj	

ozemlja,	ki	ga	nadzoruje	“Islamska	država”?	Kolikor	
vemo:	obredno	praznoverje	(Abu	Bakr	alBaghdadi	
stopi	vedno	z	desno	nogo	na	prvo	stopnico,	ki	vodi	
k	ambonu	v	mošeji),	prisilne	preselitve	ali	pobijanje	
odpadnikov	 in	 nemuslimanskih	 verskih	manjšin,	
pranje	možganov	 otrok,	 obsojanje	 brez	 dokazov	
(križanje,	kamnanje,	obglavljanje),	ropanje	imetja,	
etnično	in	kulturno	čiščenje	in	tako	dalje.	Smo	priče	
teokratski	oblasti,	kjer	je	časno	podvrženo	duhovne
mu,	ali	tistemu,	ki	se	je	vsililo	namesto	duhovnega.	
Smo	priče	prave	utopije.
Načelno	je	utopija	želja	po	“popolni	državi”,	ki	je	

postavljena	v	prihodnost.	Toda	v	slučaju	islama	je	
utopija	nazadnjaške	narave.	Idealna	družba,	ki	jo	ho
čejo,	je	v	preteklosti,	ki	jo	hočejo	obnoviti	v	vseh	svoji	
namišljeni	čistosti.	Gre	za	povratek	v	“zlato	dobo”,	v	
kateri	vlada	Božji	zakon	–	ali	vsaj	tako	mislijo	–	vse	
vidike	osebnega,	družbenega	in	političnega	življenja.
Enkrat	za	vselej	smo	si	prišli	na	jasno	iz	desetin	

primerov, vzetih iz zgodovine, predvsem od pošast
nih	modelov,	ki	so	se	pojavili	v	20.	stoletju	–	komu
nizem	in	nacizem	–,	tako	da	vemo,	da	utopija	rodi	
nasilje	in	da	ta	sistem	oblasti,	ta	zametek,	ta	želja	
po	civilizaciji,	temelji	na	usodni	antropološki	napaki:	
slepo	zaupanje	v	možnost,	da	človek	postane	po

poln,	državljan	“idealne	države”,	v	kateri	bo	mogoče	
nadzorovati	vse	utripe	in	vse	nagnjenje	k	neredu.	
To	je	stvar,	ki	je	ni	mogoče	doseči	niti	z	milostjo	od	
znotraj,	niti	z	nasiljem	od	zunaj.
Popolnoma	jasno	je,	da	smo	danes	pred	grozljivim	

okoljem	politične	utopije.	Nič	novega.	Sv.	Janez	Pavel	
II.	 je	pogosto	govoril	o	nekakem	časnem	mesija
nizmu.	Danes	bomo	poiskali	biser	v	morju	njegovih	
“Dnevnikov”,	ki	si	jih	njegov	tajnik	ni	upal	uničiti,	
kakor	je	papež	v	oporoki	zahteval.	»Časni	mesija
nizem,	Božje	kraljestvo	na	tem	svetu,	je	bil	vedno	
problem,«	 piše	 veliki	 papež.	 »Jasno,	 da	 Vatikan	
vedno	zavzame	jasno	in	točno	stališče,	kar	zadeva	
evangeljsko	 nujnost	 na	 svetu	 –	 toda	 to	 je	 nekaj	
bistveno	različnega	od	političnega	mesijanizma.«
Seveda	si	Cerkev	prizadeva	narediti	iz	sveta	kraj	

kjer	je	prijetno	živeti,	vsekakor	boljši	kraj	od	primi
tivnega	stanja,	je	pa	pokopala	utopijo	neke	“popol
ne	države”	in	“tisočletnega	kraljestva”,	o	katerem	
je	govora	v	Knjigi	Razodetja,	česar	so	se		nekateri	
posluževali	 za	 opravičenje	 časnega	mesijanizma.	
Tak	mesijanizem	 je	 v	 nekaterih	 razdobjih	 izkrivil	
evangeljsko	oznanilo.
»Človek	 ni	 ne	 angel	 ne	 zverina,«	 trdi	 Pascal,	

»žal	on	hoče	biti	angel	ali	zverina.«	Tu	je	bistvena	
antropološka	zmota.	Vanjo	je	zašlo	toliko	političnih	
sistemov,	ki	so	hoteli	“začeti	iz	nič”,	iz	tega	so	pri
šla	 v	modernem	času	 koncentracijska	 taborišča	 v	
Evropi,	gulagi	v	Sovjetski	zvezi	in	taborišča	smrti	v	
Kambodži.	Kdor	hoče	biti	angel	in	pozabiti	zverinsko	
stran,	ki	je	v	človeku,	sam	pade	v	zverinskost.	Zakon	
močnejšega,	pohlep	po	oblasti,	tisto,	kar	s	krščan
skimi	izrazi	 imenujemo	“katedra”	–	in	ne	“telo”	–,	
se	v	nasprotstvu	s	tistim,	kar	je	duhovno	in	milost,	

islam
Fady Noun

NORA UTOPIJA ISLAMSKE DRŽAVE
samo kristjani lahko muslimanom pokažejo to norost
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zahrbtno	vrine	v	notranjost	najboljših	sistemov	na	
svetu,	celo	v	zavita	pota	demokracije.
Nekateri	mislijo,	da	Islamska	država	ni	nič	druge

ga	kot	prikrita	ustanova,	ki	je	pokorna	volji	za	geo
politični	prevrat	na	Bližnjem	vzhodu,	katerega	razlog	
bi	bil	gospodarski.	Tega	razloga	ne	izključujemo,	toda	
če	dopuščamo,	da	ustanovitelje	te	države	vodi	neka	
verska	gorečnost,	je	samo	po	sebi	razumljivo,	da	na	
nesrečo	popuščajo	slepilu	neobstoječe	“zlate	dobe”	
in	v	njenem	imenu	opravičujejo	vsako	obliko	nasilja.
»Mi,	civilizacija,	že	vemo,	da	smo	umrljivi,«	 je	

mračno	ugotavljal	Valéry.	Civilizacija	sama,	in	neka
teri	bi	rekli,	da	predvsem	tiste	oblike,	ki	temelje	na	
neki	religiji,	niso	nič	drugega	kot	človeška	umetnija,	
krhke	zgradbe	enodnevnice,	ki	morajo	upoštevati	
nepretrganost	človeka,	ki	se	deli	v	naravo	in	milost	
in	 ima	za	 razsodnika	svobodo.	Za	rojstvo	nekega	
bolj	pravičnega	sveta	je	treba	delovati	z	neskončno	
previdnostjo,	 saj	 se	 zavedamo	svoje	 zmotljivosti.	
Cerkev	o	tem	pač	nekaj	ve.	»Naše	poslanstvo	ni,	
da	bi	 naredili	 resnico	 za	 zmagoslavno,	ampak	da	
zanjo	pričujemo,«	je	rekel	Henri	de	Lubac.	Toliko,	
kar	zadeva	utopijo.

Nasilje in islam
Nasilje	Islamske	države	postavlja	še	en	problem.	

Ravnokar	smo	rekli,	da	smo	priče	teokratske	oblasti,	
v	kateri	je	časni	vidik	postavljen	pod	duhovnega.	Je	
torej	islam	te	države	“resnično	obličje”	muslimanske	
vere?	Mnoge	muslimanske	avtoritete	 v	 Libanonu,	
Egitpu	 in	Savdski	Arabiji	 to	 vneto	 zanikajo.	Mufti	
Egipta	Abdel	Aziz	Allam	bi	rad,	da	bi	sámo	besedo	
“Islamska	država”	zmenjal	izraz	“teroristična	organi
zacija	Isis”.	Mufti	Savdske	Arabije	Abdel	Aziz	elŠejk	
se	je	izrazil	podobno:	»Skrajnost	in	nasilje	nimajo	
z	islamom	nič	opraviti:	so	njegovi	prvi	sovražniki	in	
muslimani	so	njegove	prve	žrtve.«
»Gotovo	je	vir	spodbude	videti,	da	se	mnogi	mu

slimani	ne	prepoznajo	v	idejah	in	dejanjih	Islamske	
države,«	 je	 zapisal	 22.	 septembra	 2014	Michele	
Brignone,	znanstveni	tajnik	mednarodne	ustanove	
Oasis	in	glavni	urednik	revije	istega	imena.	Toda	kar	
na	splošno	trditi,	da	je	to	tuje	“resničnemu”	islamu,	je	
tveganje,	da	trditev	postane	objektivno	dokaj	praz	na,	
kot	razlaga	egiptovski	izobraženec	Šarif	Younis,	ki	je	
eden	od	globokih	poznavalcev	arabske	miselnosti	in	
modernega	islama	(ki	je	na	Zahodu	še	malo	znan).	
To	je	zapisal	v	člankih,	ki	sta	izšla	18.	avgusta	in	1.	
septembra	2014	v	prestižnem	egiptovskem	dnevniku	
alAhram.	V	prvem	z	naslovom	“Ideologija	Islamske	
države	in	islamistični	prerod”	Younis	brez	dlake	na	je
ziku	in	s	hladnokrvnostjo,	ki	je	redka	v	javnih	razpra
vah	v	arabskoislamskih	deželah,	piše:	»Obtoževati	
nasilne	organizacije,	kot	je	Islamska	država,	češ	da	
preprosto	ne	poznajo	islama,	je	neka	vrsta	hudega	
poenostavljanja,	če	ne	celo	prava	sokrivda.	V	resnici	
je	nasilje	sámo	del	tako	imenovanega	islamističnega	
preporoda	in	temelji	na	ponovnem	privzetju	tradi
cionalnih	elementov,	ki	že	obstojajo	[…].«	»Gotovo	
je	nekaj	dobrega,	da	muslimanski	misleci	obsodijo	
pretresljivo	 izkušnjo	 Islamske	 države,«	 zaključuje	
članek.	 »Je	 pa	 enako	 važno,	 da	 islam	 predvsem	
znova	pregleda	samega	sebe.	Brez	pravilne	sodbe	
bo	mogoče	islamistične	načrte	zaustaviti	za	določen	
čas,	nikoli	se	pa	ne	bodo	umirili.«
Sicer	pa	razlagajo	izvedenci,	da	ni	en	sam	islam,	

ampak	so	razni	tipi	islama,	pa	še	islamske	tradicije	
in	šole,	vse	pa	veže	dobesedno	razumevanje	Korana,	
kot	imamo	v	krščanstvu	različne	tradicije,	ki	jih	vse	
navdihuje	 isto	Sveto	pismo.	Tako	kot	 je	katoliška	
Cerkev	 izrazila	 občudovanja	 vredno	 obžalovanje	
zaradi	Galilejevega	procesa	in	trgovine	s	črnimi	suž
nji,	tako	moramo	mi	povedati	muslimanom,	kam	naj	
pogledajo,	da	bodo	videli	 “resnično	obličje”	 svoje	
vere,	pa	tudi,	ali	so	“elementi	nasilja”	v	Koranu	res	
del	vere	ali	ne	in	na	kakšen	način.	(AsiaNews)

Najbolj	preganjana	verska	skupnost	na	svetu	so	
kristjani.	No,	in,	bo	pobaral	ta	ali	oni.	Saj	drugega	ne	
zaslužijo,	takšni,	kakršni	so.	Najboj	trpijo	v	islamskih	
državah,	kjer	je	ponekod	krščanstvo	prepovedano	
(npr.	v	Savdski	Arabiji,	v	komunistični	Severni	Koreji)	
pa	tudi	v	največji	formalni	demokraciji	na	svetu,	v	
Indiji,	se	množijo	ter	v	nasilnosti	stopnjujejo	napadi	
na	kristjane.	Preganjanje	kristjanov	v	evropskih	to
talitarnih	sistemi,	npr.	pod	fašizmom,	komunizmom	
in	nacionalnim	socializmom	so	nam,	tako	upam,	še	
v	spominu.	Od	nekdanjih	evropskih	komunističnih	
držav	je	danes	gonja	predvsem	proti	katoliški	Cerkvi	
prav	v	Sloveniji	najglasnejša	in	najmočnejša.
Jezusovo	ime	se	lahko	brez	nadaljnjega	skruni,	

najgnusnejše	 žalitve	 vere	 in	 njenih	 čustev	 –	 npr.	

Ma	rija	s	podgano	namesto	Jezusom	v	naročju	–	so	
pred	leti	zagovarjali	kot	znak	umetniške	svobode.	
Zažige	križev	ter	druge	izgrede	postavljajo	pod	plašč		
svobodnega	izražanja	mnenja	ali	pa	policija	krivcev	
nikoli	ne	najde,	 čeprav	se	med	 ljudmi	ve,	kdo	 je	
storil	to	pa	ono.	Jezusovo	ime	se	lahko	skruni,	a	Bog	
ne	daj,	da	bi	kdo	povedal	kaj	kritičnega,	kaj	šele	
resnico	 o	Mohamedu	 (ok	 570632),	 utemeljitelju	
islama.	 Javna	občila	 so	polna	protestov,	 ceste	 so	
hrupne,	upravičuje	 se	nasilje	proti	 kristjanom	 ter	
proti	tistim,	ki	si	drznejo	taka	mnenja	izražati.	Tu	ni	
več	svobode	pri	izražanju	mnenja.
Ni	 presenetljivo,	 da	 prav	 tako	 imenovano	 levo	

politično	prizorišče	najglasneje	 in	kot	prvo	podpi
ra	pripadnike	 islama	ter	zagovarja	razširitev	vseh	

preganjanje kristjanov
Jože Wakounig

KRISTJANI V STISKI – IN ...
Objavljeno 23. novembra 2014 v celovški “Nedelji”
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njihovih	pravic.	Celo	tako	daleč	se	to	stopnjuje,	da	
zahtevajo	za	njihovo	“notranjo”	rabo	uvedbo	šeriat
skega	zakonika.	Torej	ne	drži	več,	da	velja,	kakor	je	
običajno	v	naših	“liberalnih	zahodnih”	demokracijah,	
zanje	isto	kakor	za	nas	kristjane	in	druge	nemusli
mane,	da	je	pač	državno	pravo	nad	verskim.
Sominjam	se,	kako	sem	februarja	leta	1979	raz

pravljal	z	nekim	mladim	slovenskim	koroškim	ko
munistom	o	perzijskem	šahu	Rezi	Pahlaviju	in	vodji	
islamske	 revolucije	 Homeiniju.	Malo	 pred	 tem	 je	
Homeini	vrgel	šaha	in	prevzel	oblast,	ki	jo	je	ohranil	
do	svoje	smrti	leta	1989.	S	kakšnim	navdušenjem	je	
ta	mladi	komunist,	ki	se	je	izjavljal	za	prepričanega	
ateista	ter	nasprotnika	vsakršne	vere	v	kakršnega	
koli	b(B)oga,	ker	pač	b(B)oga	ni,	zagovarjal	islam	
ter	njegovo	pravično	družbeno	ureditev.	Vse	je	tam	
lepo	urejeno,	in	če	kaj	ni	tako	lepo	in	urejeno,	pač	to	
ni	prvotno	islamsko,	kakor	si	je	to	zamišljal	prerok	
Mohamed,	temveč	posledica	zablod.
Ne	preseneča,	da	se	fašisti,	nacionalni	socialisti	

pa	 komunisti	 kar	 lepo	 najdevajo	 z	 islamisti,	 kajti	
vsi	 zagovarjajo	 nasilno	 avtoritarno	 kolektivistično	
ureditev.	Skupno	jim	je	sovraštvo	do	Judov.	Veliki	
mufti	jeruzalemski	Mohamed	Amin	al	Huseini	je	bil	
osebni	Hitlerjev	prijatelj;	od	leta	1941	dalje	je	živel	
v	Berlinu,	postal	član	SS	in	je	novačil	za	bosansko	
SSovsko	divizijo	Handžar.
Kristjani	v	stiski.	Tudi	v	Sloveniji.	Tudi	po	kaznivi	

neumnosti	ter	neskončnem	gmotnem	pohlepu	nekih	
cerkvenih	krogov	–	imenujemo	jih	“klerikalne	ma
moniste”,	–	ki	so	Cerkev	zagnali	v	to	brezno.	Tisti	
komunistični	direktorji	bank,	ki	so	dajali	denar,	so	
od	vsega	začetka	vedeli,	v	katerih	grm	drvi	zajec.	
Pa	so	potem	pognali	tja	pse.	Gotovo	živi	v	njihovem	
spominu	deklaracija	Centralnega	komiteja	Komuni
stične	partije	Slovenije	od	16.	septembra	1941,	kako	
je	trebga	ravnati	s	Cerkvijo	in	duhovniki.	Podpisal	
jo	je	Boris	Kidrič.	Na	koncu	se	bereta	gesli:	»Živela	
socialistična	 revolucija!	 Živio	 Stalin,	 vodja	 vsega	
delovnega	ljudstva!«

Poročilo	Narodnega	centra	za	brezdomske	družine	
je	razkrilo,	da	je	leta	2013	v	Združenih	državah	2,5 
milijona	otrok	živelo	brez	varstva	v	skrivališčih,	na	
cestah,	 v	 avtomobilih	 ali	 nezaščitenih	 taboriščih.	
Dokument	z	naslovom	“Vedno	več	mladih,	odrinjenih	
na	rob	v	Združenih	državah”	kaže,	da	je	od	2012	do	
2013	število	otrok	brez	stalnega	bivališča	naraslo	za	
8%	in	tako	doseglo	najvišji	odstotek	v	zgodovini.	
Pojav	je	posebno	pereč	v	Kaliforniji,	kjer	je	več	kot	
ugotovljenih	pol	milijona	brezdomskih	otrok,	vendar	
bi	število	 lahko	bilo	celo	1,3	milijona.	Podobno	je	
v	Alabami	in	Mississipiju.	V	Minnesoti,	Nebraski	in	
Massachusettsu	je	odstotek	otrok,	ki	žive	na	cesti,	
manjši.	Med	glavnimi	vzroki,	ki	napravljajo	položaj	

BREZDOMSKI OTROCI V ZDA
takih je 2 milijona in pol

vedno	težji,	so	visoka	stopnja	revščine,	pomanjka
nje	stanovanj	po	dostopni	ceni,	rasna	razlikovanja,	
problemi	mater	 samohranilk,	 domače	 nasilje	 in	
druge	travmatične	izkušnje	poleg	še	vedno	trajajoče	
gospodarske	krize.
Poročilo	 našteva	 celo	 vrsto	možnih	 rešitev	 za	

ustavljanje	problema,	med	njimi	zagotovljena	sta
novanja	po	dostopnih	cenah,	izobrazbo	in	možnost	
zaposlitve	za	starše	in	celostno	oceno	potreb	vsa
kega	družinskega	člana.
Poleg	tega	predlaga	ugotavljanje,	zaščito	in	po

moč	pri	depresiji	mater,	podporo	pri	rasti	nedoletnih	
in	raziskavo	možnih	programov	in	služb,	ki	temelje	
na	pridobljenih	izkušnjah.	(Agencija Fides).

Na	svetu,	kjer	je	lakota	dramatično	stanje,	gre	
vsako	leto	v	nič	za	več	kot	dvatisoč	milijard	evrov	
(dvatisoč	petsto	milijard	dolarjev)	hrane.	Ta	številka	
prihaja	iz	študije	Wastage	Footprint,	ki	jo	je	opravil	
inštitu	FAO	Združenih	narodov	za	Svetovni	dan	po
ljedelstva,	16.	oktobra	2014.	Število	2.050	milijard	
evrov,	 ki	 jo	 je	 izračunal	 FAO,	 vsebuje	 tudi	 skrite	
stroške	 zavržene	 hrane:	 nesmiselno	 izkoriščanje	
virov,	spošno	onesnaženje,	ki	ga	povzroča	zavržena	
hrana,	ceno	klimatskih	sprememb	in	onesnaženje	
vodnih	zalog.	Vštete	so	tudi	cene	spopadov	za	kon
trolo	naravnih	virov	in	javnih	skladov	za	pridobivanje	

hrane,	ki	ne	bo	nikoli	prišla	na	mizo.	Polovico	te	vsote	
pa	predstavlja	 zavržena	hrana	kot	 taka.	V	svetu,	
posebno	v	bogatih	deželah,	gre	vsak	dan	v	nič	30%	
svetovnega	pridelka	hrane.	Borba	proti	uničevanju	
hrane	je	torej	odločni	del	splošne	borbe	proti	lakoti	
in	spodbuja	k	preverjanju	ne	samo	kulturnih	vidikov,	
vezanih	na	neurejeno	trošenje,	ampak	predvsem	na	
obliko	pridobivanja,	trgovanja	in	delitve	virov	hrane	
v	 celotnem	svetu.	 Temu	 se	pridružujejo	 še	 očitni	
zdravstveni	vidiki	in	neizmerne	razlike	med	območji	
sveta,	kjer	umirajo	od	lakote	in	kjer	je	glavni	vzrok	
smrti	prenažiranje.	(L’Osservatore Romano)

LAKOTA IN POTRATA

LAKOTA VSAKO LETO UMORI VEČ LJUDI KOT AIDS, MALARIJA IN JETIKA SKUPAJ
World Food Programme
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Če	se	prav	spominjam,	sem	že	večkrat	–	z	dragimi	
bralkami	in	bralci	–	potoval	na	polotok	komaj	kako	
uro	 in	pol	z	brzcem	iz	Tokia.	Pravimo	mu	polotok	
Izu;	pred	davnimi	stoletji	so	polotoku	rekli	(po	naše	
pisano)	JuIzu:	“ju”	pomeni	vročo	vodo,	“izu”	pa	izte
kati	v	močnem	curku.	In	vroča	voda	še	zmeraj	tako	
izteka,	le	da	so	jo	ljudje	na	številnih	krajih	prisilili	
v	kopeli	vročih	vrelcev.	Največji	in	najdražji	navali	
gostov	so	oktobra	in	novembra	–	priljubljena	doba	
porok	...	–	potem	pa	čas	okrog	božiča	tja	v	resnično	
novo	leto,	ki	ne	sovpada	s	koledarjem.
Še	 zmeraj	 hodim	 okrog	 in	 prosjačim	 za	 našo	

sirotišnico	na	 tokijski	periferiji.	Prosjačenje	zahte
va	od	mene	brezhibno	obleko	in	še	bolj	brezhibno	
vizitko	oziroma	priporočilno	pismo	 ...	Od	 tistih,	ki	
mi	pomagajo,	pa	poleg	prijetnih	oblačil	še	kovček	
potrpežljivosti.
Smo	že	nekaj	dni	čez	novo	leto.	Imam	posebno	

povabilo	za	eno	velikih	kopališč.	Toda	delo	za	sirotiš
nico	nas	je	vse	napravilo	90odstotne	realiste;	tistih	
ostalih	10	odstotkov	zavzemata	molitev	in	zaupanje	
v	milostno	Božjo	pomoč,	ki	si	ju	z	lenobo	ne	bomo	
nikdar	pridobili.
Kot	realisti	smo	računali	z	možnostjo	neuspeha	

–	pomislite,	ena	sama	bogata	družina	sredi	prazno
vanja	...	Zakaj	nas	je	kar	naenkrat	pet?	Tri	prijazne	
sorodnice	 skoraj	 70	 let	 stare	 gospe,	moje	 glavne	
socialne	pomočnice,	so	zbrale	dovolj	denarja,	neke	
vrste	božičnonovoletni	dar	za	veselo	proslavitev,	tudi	
če	akcija	pri	tisti	veliki	družini	propade.	Navsezadnje	
je	božič	le	enkrat	na	leto.	In	bolj	uspešen,	smo	si	
rekli,	kot	še	tako	velika	uspešna	transakcija	...
Odločili	smo	se,	da	tisto	neznano	finančno	družino	

obiščemo	na	zadnji	dan.	In	danes	je	dan	pred	tem	
obiskom.	Gospe	in	njenim	sorodnicam	privoščim	cel	
dan	potikanja	po	mirnem,	toplo	sončnem	polotoku,	
nekako	pred	večerjo	se	spet	dobimo	v	“našem”	ko
pališču.	Mene	vabi	strmi	del	polotoka	z	grmičastimi	
podrastki,	kjer	je	grič	takorekoč	pripravil	neke	vrste	
sedeže	za	obiskovalce.	Čisto	tiho	je,	morje	se	sve
tlika	čudovito	modrikasto,	tu	in	tam	cvetijo	najbolj	
zgodnje	japonske	češplje.
Nisem	popolnoma	zadovoljen	s	svojim	“sedežem”.	

Nekaj	bolj	v	osrčju	narave	si	želim,	nekaj,	kjer	bo	
čez	mene	zdrknila	le	senca	galeba	ali	pa	neke	vrste	
štorklje	(zdi	se	mi,	da	je	štorklja,	dolgo	telo	in	peruti	
ima,	morda	se	to	le	zdijo,	ker	tako	hitro	leti	visoko	
nad	glavo).	Malce	tavam,	malce	mi	tu	in	tam	spo
drsne,	a	tovrstno	iskanje	mi	ugaja.	In	dan	je	tako	
topel!	Zdaj	res	najdem	idealen	prostor.	Hrbet	mi	čuva	
debela	smreka.	Čez	morje	pluje	eden	od	izletniških	
parnikov.	Malce	zadremam	tako	toplo	je.	Naenkrat	
me	zbudi	 cigaretni	dim	od	nekod	za	menoj.	Glas	
dveh	moških	prodre	skozi	drevje	in	listje	do	mene.

»Škatla	praliné	bonbonov...«
Lahek	smeh.
»Žena	jih	ima	zelo	rada.	Če	zboli,	mož	ne	bo	hotel	

na	konferenco	na	Havajih,	ženo	ima	preveč	rad.«
Rahlo	hihitanje.
»Toda	kdo	bo	zverižil	bonbone?«
»Poznam	kemika,	ki	ti	molče	ugodi	–	za	denar,	

se	razume	–	in	ni	radoveden.«
Nekje	poči	veja	in	nekaj	se	kakor	srednje	težka	

žival	premakne	in	se	spusti	po	hribu.	Čutim,	da	sta	
ta	dva	človeka	pod	menoj	vstala	in	strmita	za	živaljo,	
potem	čujem,	kako	spet	sedeta	in	isti,	ki	si	je	prižgal	
novo	cigareto,	reče:
»Te	živali	so	podobne	kokošim;	naenkrat	se	dvig

nejo	v	zrak	in	potem	letijo	k	morju	ali	vsaj	v	smeri	
proti	morju.«
Dovolj	sem	slišal.	Kar	se	da	tiho	se	obrnem	nav

zgor	proti	vrhu,	iščoč	drevesa	in	goščavo,	da	bi	me	
nihče	ne	opazil.
Oh,	tisti	večer	–	kako	smo	se	dobro	imeli!
Pri	 recepciji	 sem	 poizvedoval,	 kdaj	 približno	

namerava	tista	ugledna	družina	nazaj	v	Tokio;	da	
imam	zanjo	važno	sporočilo,	a	je	nočem	motiti	med	
praznovanjem.	Le	kakih	sto	metrov	je	bilo	od	tega	
razkošnega	kopališča	do	našega,	recimo,	malce	bolj	
sivega	bivališča.
Okrog	pol	desetih	se	z	gospo	odpravim	na	obisk.	

Gospa	ima	srebrne	lase	in	mil	japonski	obraz,	kar	
oboje	 deluje	 kot	 neke	 vrste	 dodatno	 priporočilno	
pismo.	Gospod	industrialec	me	prijazno	sprejme	in	
mi	izroči	podolgovato	kuverto	za	sirotišnico.
Svoji	socialni	delavki	sem	bil	razkril	tudi	tisto	o	

pralinéjih.	Industrialca	prosim,	da	mi	da	tri	minute	
razgovora	med	štirimi	očmi.
Ali	pozna	kakšno	organizacijo,	ki	bo	imela	važen	

sestanek	na	Havajih?
»Prav	naša	organizacija	je,«	mi	reče	začuden.
»Ali	je	kdo	v	tej	organizaciji,	ki	ima	ženo,	ki	ima	

rada	praliné	bonbone?«
»Pa	to	je	naš	predsednik,«	mi	reče	še	bolj	za

čudeno.
In	 potem	 povem,	 kaj	 sem	 slišal	 na	 hribu.	On	

pa	takoj	k	telefonu.	Diskretno	se	začnem	umikati	
iz	sobe,	a	on	me	z	roko	kliče	nazaj.	Po	kakih	treh	
minutah	telefonskega	komaj	slišnega	razgovora	mi	
stisne	roko:

»Ko se vrnem s Havajev, nas morate s svojo 
‘tajnico’	na	vsak	način	obiskati.	Naše	tajnice	vaju	
bodo	čakale.«
Globoko	se	mu	priklonim.
Ni	dosti	tako	lepih,	popolnoma	uspešnih	doživetij.	

A	kadar	se	zgodijo,	nam	vsem	vlijejo	moči	za	nadalj
nje	delo.	Zdaj	veste,	kaj	pomeni	90	odstotkov	tega	
dela.	In	tistih	ostalih	10	odstotkov	...	90+10=100.	

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega trpežnega misijonskega cekarja

NOVOLETNI ZAVITEK PRALINÉJEV
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Kaj je Slovenija dobila pozitivnega v lanskem letu – to je vprašanje, ki si ga upravičeno zastavljamo na začetku 2015. Še najbolje se je odrezala 
katoliška Cerkev, ki je dobila novega ljubljanskega nadškofa in metropolita v osebi frančiškana p. Staneta Zoreta. To je pa menda tudi edino področje, kjer 
lahko govorimo o pozitivnem razvoju. Vsepovsod drugod bi lahko bili zadovoljni, če bi ostalo vsaj pri starem. Pa ni. Drsenje navzdol se še kar nadaljuje 
in nič ne kaže, da bo kmalu kaj drugače. Že v prejšnji številki sem omenil, da Cerarjeva vlada v vseh mesecih svojega obstoja ni naredila nič drugega, 
kot da se je ukvarjala sama s seboj. Nekaj mesecev so rabili, da so sploh prišli do vseh ministrov – prav nič čudno ni, da se pametni ljudje teh pozicij 
izogibajo. Predsednika vlade so še vedno polna usta etike, ki naj bi vladala v politiki (ha, ha, ha!), hkrati smo pa priče plačanega ovaduštva na enem 
najbolj občutljivih področij, v banki. Časopis Demokracija je je objavil o tem članek z naslovom “Ogabno! Rok Praprotnik v NLB nagrajuje ovaduštvo”.

“za narodov blagor”
P. Bernardin Sušnik

DEDIŠČINA LANSKEGA LETA

A	kdo	pravi,	da	se	mora	vse	končati	pri	100?	Zato	
je	 teh	 10	 odstotkov	 odprtih	 tudi	 za	 kakšno	 vašo	
molitev.	Ker	 smo	 realisti,	 računamo	z	možnostjo,	
da	je	kdo	izmed	vas	tako	velik	Božji	ljubljenec,	da	

že	nekaj	besed	zadošča	za	škatlo	praliné	bonbonov	
–	nezastrupljenih.

(Praliné: čokoladni bonbon z nadevomi; op. ur.)

KUVAJT
diskriminacija otrok

V	vsem	Kuvajtu	so	se	septembra		odprle	šole,	toda	
preko	tisoč	otrok	arabske	skupnosti	brez	državljan
stva,	ki	jo	imenujejo	“bidoon”,	ni	moglo	v	šolo,	ker	
nimajo	rojstnega	lista.	Država	noče	izdati	rojstnih	
listov	 otrokom	 staršev	 brez	 državljanstva	 in	 tako	
zanika	njihov	obstoj	od	rojstva	dalje.	Problem	teh	
otrok	traja	že	dolgo	in	vlada	išče	razna	pota,	kako	
preprečiti	izključevanje	teh	otrok.	To	izključevanje	iz	
šole	se		uresničuje	prav	to	šolsko	leto,	ko	so	prejšnje	
šolske	leto	nekatera	dekleta	bidoon	uspešno	končala	
srednjo	šolo,	niso	jim	pa	pustili,	da	bi	se	vpisale	na	
kuvajtsko	univerzo.	Ker	večina	teh,	ki	nimajo	pravice	
do	šole,	ne	more	plačati	zasebnega	šolanja,	lahko	
mladi	bidoon	dosežejo	samo	najmanj	plačano	delo.	
Na	ta	način	se	odpira	pot	k	nepismenosti,	nezaposle
nosti,	prodajanju	mamil,	zločinstvu	in	mržnji	države.	
Društvo	kuvajtskih	učiteljev	je	začelo	s	programom	
Katateeb	Al	Bidoon,	 ki	 predlaga	vzgojiteljem,	naj	
poučujejo	male	bidoon	na	 sedežu	društva.	Mnogi	
so	pristopili	in	otroci	so	prišli	oblečeni	v	uniforme,	s	
kosilom	in	veliko	voljo,	da	bi	se	učili.	Pa	so	na	mi
niststvu	za	šolstvo	vseeno	dobili	pritožbe	nekaterih	
ljudi	zaradi	šole	za	bidoon.	(Associated Press)

MALI
ugrabitve otrok

Na	 severu	Malija	 je	 bilo	 nedavno	 ugrabljenih	
kakih	deset	otrok,	od	katerih	sta	dva	umrla,	ko	sta	
skušala	pobegniti.	Krajevni	vojaški	in	policijski	viri	
pravijo,	da	so	ugrabitelji	oboroženci	iz	mest	Kidal	in	
Aguelhok	v	pokrajini	Azawad.	Vsi	sumi	so	obrnjeni	
proti	skupinam	muslimanskih	skrajnežev,	ki	še	ved
no	delujejo	na	tem	ozemlju.	Ta	zadnja	ugrabitev	se	
povezuje	z	množično	ugrabitvijo	276	deklet,	ki	 je	
bila	delo	nigerijskih	muslimanskih	skrajnežev	Boko	

Haram.	Vsa	severovzhodna	polovica	Malija,	znana	
kot	 Azawad,	 je	 še	 vedno	 zelo	 nestabilna	 zaradi	
oboroženih	skupin	Tuaregov	in	drugih	muslimanskih	
skrajnežev,	ki	občasno	delujejo	proti	mirovnim	silam	
Združenih	narodov.	(L’Osservatore Romano)

DR KONGO
več kot 88.000 beguncev
Narašča	število	beguncev	z	območja	Beni	in	Wa

likale	v	provinci	Severni	Kivu	na	vzhodu	Konga	pred	
nasiljem	oborožene	skupine	ugandskega	izvora,	ki	
deluje	v	Kongu.	Zadnji	poboji	so	bili	1.	decembra,	
ko	so	z	mačetami	umorili	dve	dekleti	in	dvanajst
letnega	 fantiča,	drugi	 trije	 ljudje	pa	so	bili	 težko	
ranjeni.	Pred	tem	je	bilo	20.	novembra	z	mačetami	
umorjenih	 preko	 sto	 civilistov.	 Zastopniki	 civilne	
družbe	 pravijo:	 »Civilna	 družba	 nima	 več	 besed,	
da	bi	opisala	grozo	te	drame.	Petnajst	let	je,	kar	so	
v	deželi	oborožene	sile	Združenih	narodov,	spirala	
podivjanosti	oboroženega	nasilja,	ki	uničuje	mesta	
in	podeželje	je	pa	vedno	hujša.«	(Agencija Fides)

MADAGASKAR
otroci brez šole

Na	Madagaskarju	 je	 1.800.000	 otrok	 zapustilo	
šole	in	se	zaposlilo.	Španska	fundacija	Agua	de	Coco	
je	priredila	fotografsko	razstavo,	da	bi	osvestila	pre
bivalce	tega	afriškega	otoka	glede	trde	resničnosti,	
ki	 otrokom	 krati	 njihove	 osnovne	 pravice,	 kot	 je	
šolanje.	Razstava	ima	naslov:	“Otroško	delo:	res
ničnost	otrok	na	Madagaskarju”.	 Ista	organizacija	
se	že	deset	let	posveča	mednarodnemu	sodelovanju	
za	osveščanje	in	vzgojo	k	napredku.	Njihov	namen	
je	pomagati	k	boljšemu	življenju	tistim	skupinam,	
ki	so	najbolj	odrinjene	na	rob	v	nerazvitih	deželah	
svetovnega	juga.	Posebno	pozornost	posvečajo	otro
štvu	in	družinskemu	okolju.	(L’Osservatore Romano)
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Weimarska republika je uradno ime za Republiko Nemčijo, ki je nasta
la po prvi svetovni vojni, točneje 09. 11. 1918, ko so jo v Berlinu razglasili 
pod vodstvom zmernega socialista Friedericha Eberta. Tamkajšnja voljena 
narodna skupščina  se je sestala januarja 1919 v mestu Weimar, po tem 
mestu ima ime tudi republika. Eberta so izvolili za prvega predsednika, 
ki pa ga je leta 1925 nasledil Paul von Hindenburg. Kasneje je sledilo 
Hitlerjevo obdobje Nemčije. In kaj imajo skupnega sodstvo Weimarske 
republike, Hitlerjeve Nemčije in Slovenije? Kaže da veliko.

Weimarska republika je namreč na področju pravosodja naredila 
usodno napako. Cesarjeve sodnike je pustila na položajih, čeprav so 
odkrito sovražili republiko. Vse obdobje obstoja republike so namreč 
vneto preganjali levičarje in priviligirali desničarje. Ko je prišel na oblasti 
Hitler, ga je tako že čakalo njemu naklonjeno sodstvo.

Pred 81. leti so ognjeni zublji zajeli nemški Reichstag. Sledil je vzpon 
Hitlerja na oblast. Toda požig Reichstaga se je znašel tudi v tedanjih 
sodnih mlinih. Ko so bili sodnikom predloženi dokazi o tem, da so 
požar podtaknili Hitlerjivi nacisti, so ti reagirali nenavadno. Sodniki so 
odločili, da “strankina (Hitlerjeva) visoka etična načela izključujejo vsako 
možnost storitve takega dejanja”. Povejmo to še poenostavljeno. Danes 
vsi vemo, da so požar Reichstaga podtaknili Hitlerjevi nacisti, takratni 
Hitlerju naklonjeni sodniki, pa so kaj takega v naprej izključili, zaradi 
domnevno visokih moralnih načel Hitlerjeve stranke.  Vas tako početje 
na kaj spominja? Mene seveda spominja na moderne čase sedanjega 
slovenskega pravosodja.

Podobno kot za časa Weimarske republike, smo tudi v Sloveniji po 
letu 1990 v veliki večini podelili trajen sodniški mandat sodnikom, ki so 
sodili v prejšnjem enopartijskem sistemu. Situacija je identična časom 
Weimarske republike. Takratni sodniki so sovražili republiko, prisegali so 

cesarju in posledično so neusmiljeno preganjali levičarje in priviligirali 
desničarje. Naše sodstvo pa je večinsko še vedno naklonjeno levičarjem, 
kot naslednikom nekdanjega enopartijskega sistema, hkrati pa odkrito 
in skrajno pristransko deluje proti desničarjem, še posebej proti SDS. Naj 
za tako mojo trditev navedem nekaj dokazov, ki neverjetno spominjajo 
na tisto sodbo o požigu Reichstaga. Naj navedem nekaj primerov:

Leta 2010 so se pojavili očitki, da je takratni kandidat za predsednika 
Vrhovnega sodišča Branko Masleša sodeloval pri verifikaciji ubojev 
na meji z Italijo, ki so jih zagrešili vojaki jugoslovanske vojske. Občni 
seji vrhovnih sodnikov je svoje videnje o tem predstavil tudi kandidat 
za predsednika Branko Masleša. Vrhovni sodniki so na besedo verjeli 
Branku Masleši in zapisali “da je kandidat ustrezno in prepričljivo zanikal 
obtožbe, da je sodeloval pri verifikacijah ubojev”. Vrhovni sodniki so 
torej slepo verjeli besedam kandidata Branka Masleše in ne drugim 
pričam med njimi ustavnemu sodniku Janu Zobcu, ki je bil v času ubojev 
Maslešev sodelavec.

Pred slabim mesecem dni je Franci Matoz odvetnik Janeza Janše 
v zadevi Patria podal predlog za izločitev Branka Masleše iz odločanja 
v tej zadevi, saj naj bi Masleša v nekem gostinskem lokalu dejal, da 
je treba Janšo “zjebati”. Zakonca Marvin sta te besede slišala in sta to 
izjavo Masleše pod zaprisego kazenske odgovornosti verificirala tudi 
pri notarju. In kaj so naredili vrhovni sodniki na občni seji? Zapisali so 
“da verjamejo Masleši, da tega ni izrekel in da tak vulgaren besednjak 
ni v navadi njihovega predsednika Masleše”.

Mariborski sodnik Boštjan Polegek je ob zavrnitvi zahteve za alter
nativno prestajanje zaporne kazni Franca Kanglerja zapisal: “Obstaja 
nevarnost, da bi se vrnil v politično življenje … S svojimi dejanji je bil 
nagrajen s tem ko je postal državni svetnik, kar je v demokratični državi 

Nekdanji član in podpredsednik Komisije za preprečevanje korupcije, 
pred tem pa novinar Dnevnika Rok Praprotnik je po zaposlitvi v NLB 
poskrbel za prvi večji škandal, saj po novem nagrajuje ovaduštvo.

Zanimivo je sicer, da je o tem danes poročal tudi časopis Dnevnik, 
pri katerem je bil Praprotnik prej zaposlen. Sedaj opravlja funkcijo vodje 
centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete. To je seveda 
uradni naziv, gre pa za nekakšno notranjo bančno policijo, kateri naj bi 
zaposleni NLB prijavljali svoje “grešne” sodelavce. Pri tem je ovaduhom 
obljubljena nagrada celo do 50 tisoč evrov. Kot poroča Dnevnik, lahko 
Praprotnik kot vodja centra kar sam podeljuje dodatke k plači v višini do 
dva tisoč evrov, za vse večje zneske pa sprejema odločitev uprava NLB.

Ne glede na siceršnje vzdrževanje standardov pa gre tu za pojav 
ovaduštva po metodah Udbe – pri tem pa uprava NLB ovaduštvo celo 
nagrajuje! Ob tem naj spomnimo, da je NLB še vedno državna banka 

in “srce zveri” slovenske nedokončane tranzicije, saj smo jo doslej že 
večkrat dokapitalizirali davkoplačevalci. Spomnimo, da so prav v tem 
tednu režimski sindikati ob asistenci Združene levice protestirali proti 
prodaji “nacionalnih šampionov” v državni lasti, kar zajema tudi banke. 
Torej bi banke, ki so nedavno znova zelo slabo prestale t. i. stresne teste, 
še naprej financirali vsi davkoplačevalci, medtem ko bi kredite še naprej 
delili na podlagi političnih kriterijev. Sedaj naj bi z davkoplačevalskim 
denarjem posredno celo plačevali ovaduhe, kar je svojevrstna oblika 
korupcije.

Ob tem naj spomnimo, da je tudi kandidat za gospodarskega 
ministra Gojko Koprivec nekdanji uslužbenec NLB, prav tako je iz te 
banke prihajal prejšnji finančni minister Uroš Čufer. Kar je tudi dovolj 
zgovoren dokaz o prepletenosti največje slovenske banke s političnimi 
botri iz Murgel, ki so v resnici postavili sedanjo vlado.

Omenjeni “botri iz Murgel” so seveda krog okrog Kučana, ki živi v Murglah. V začetku lanskega decembra je pa Slovenija dobila že drugo klofuto 
od evropskega sodišča za človekove pravice v Strassbourgu. Šlo je za kršenje osnovnih človekovih pravic nekoga, ki je v zaporu prestajal kazen. Taka 
klofuta je huda reč, čeprav ni nič čudnega: v zadnjih petih letih so ugotovili kar 11 primerov, kjer so bile kršene pravice do poštenega sojenja. Upravičeno 
so torej protestniki, ki se vsak dan zbirajo pred ljubljansko sodnijo v prid po krivici obsojenemu in zaprtemu Janezu Janši, namesto pravosodje iznašli 
izraz “krivosodje”, sodno palačo v Ljubljani pa poimenovali “hišo sramote”. Ob analizi slovenskega krivosodja, ki jo je na svojem blogu objavil dr. Vinko 
Gorenak, lahko gredo normalnemu človeku lasje pokonci. Saj je na ta način lahko obsojen vsakdo, ki vladajoči kliki ni všeč, ne glede na to, ali se je 
proti zakonu sploh kaj pregrešil. Gorenak je svoji analizi dal naslov “Kaj imajo skupnega sodstvo weimarske republike, Hitlerjeve Nemčije in Slovenije”?
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➧Na podelitvi medalj za življensko delo v sodstvu je en sin oficirja jugovojske – Masleša podelil medaljo drugemu sinu oficirja jugovojske – Potočarju.

Ob takem stanju ni prav nič čudnega, da se dogajajo groteske, kot je tista, ki jo je Nenad Glücks opisal v Reporterju pod naslovom “Partijski dan 
Branka Masleše”.

Slovence je komunizem v obdobju od začetka druge svetovne vojne 
vse tja do padca berlinskega zidu v veliki meri spremenil v narod, ki živi 
v stalnem strahu pred jutri. Uspelo mu je s posnemanjem stalinistične 
revolucije, v kateri je s krutostjo in azijatsko slo po ubijanju presegel 
nacizem.

Izvedli so jo slovenski revolucionarji, izšolani na akademiji NKVD, 
imenovani po Feliksu Edmundoviču Dzerdžinskem (1877–1926), med 
njimi Edvard Kardelj, izključen z učiteljišča v Ljubljani brez opravljene 
mature, Ivan Maček izšolan za tesarja, Mitja Ribičič, Boris Kidrič, falirani 
študent na kemiji. Če sem koga izpustil, mi ne bo zameril.

Že v letu 1941 so pričele delovati v Ljubljani in okolici trojke VOS, ki 
so z umori odstranjevale pomembne Slovence in sejale strah predvsem 
med meščanstvom. Po kapitulaciji Italije so morijo razširili tudi na 
sever Slovenije in po vojni množično nadaljevali z morijo mladeničev 
in njih svojcev.

Ti pobiti mladeniči iz katoliških družin, predvsem z Dolenjskega 
in Suhe krajine, bi v letih po vojni imeli družine s povprečno več kot 
sedmimi otroki in tako v 60 letih povečali število Slovencev za 200.000, 
struktura prebivalstva se torej ne bi spremenila v takšni meri, kot se je. 

Ta izpad delovne sile so skladno s svojim načrtom, kako bi sprli 
narode, začeli v Slovenijo vabiti tako imenovane južnjake, ki so imeli 
pri zaposlitvah in dodeljevanju najemniških stanovanj prednost pred 
Slovenci. To pa je samo povečalo sovražnost med slovensko, torej 
srednjeevropsko, in balkansko kulturo. To sovražnost je čutiti še danes, 
saj je rdeča poosamosvojitvena oblast “narodila” še nekaj deset tisoč 
izbrisanih. To pa so opravičevali, da s tem krepijo internacionalni delav
ski razred.Titova Jugoslavija, ki so jo zmagoviti partizani ustoličili, je 
razpadla v potokih krvi na osnovi mednacionalnega in medverskega 
sovraštva. Pogumnim in v lepšo prihodnost zazrtim Slovencem in 
poštenim priseljencem se lahko naš narod zahvali, da se je Slovenija 
izognila klanju, ki bi prizadelo našo mladino. Od majniške deklaracije 
leta 1988 naprej se je partija borila proti samostojnosti, vse o tem na
sprotovanju je dokumentirano in opisano v knjižni obliki (Rosvita Pesek, 
Janez Janša idr.). Šele rezultat plebiscita je prebrisanega M. Kučana 
prisilil, da je začel sodelovati, predvsem zato, ker mu je začel Milošević 
dihati za ovratnik. S svojimi najožjimi sodelavci se je domislil prevare 
naroda z izjavo o sestopu z oblasti in le malo ljudi je videlo to prevaro. 
Po osamosvojitvi se je začela propagandna vojna, M. Kučanu so prišle 
prav njegove izkušnje iz časa, ko je bil predsednik propagandne komisije 
CK ZKS. V akcijo je spravil ves medijski stroj. Spomnimo se jutranjega 
pozdrava na Radiu Slovenija, ko je Lada Zei pričela s pozdravom “Dober 

dan, žalost” in Kučanove večkrat ponovljene izjave proti pluralizaciji 
medijev, češ, naši mediji so notranje pluralni.

Narod je prevaral in ga še vedno vodi za nos od trenutka, ko je 
prelomil prisego, dano 6. decembra 1992, ta se glasi: »Prisegam, da 
bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svo
jimi močmi deloval za blaginjo Slovenije« (104. člen Ustave Republike 
Slovenije).

Kako si on predstavlja ravnanje po svoji vesti in delovanje za blaginjo 
Slovenije, smo priče v zadnjih letih, ko mu uspe z ulico in sindikati one
mogočati bolj desne vladne koalicije, ki so v svojih mandatih dosegale 
dobre rezultate z vrsto levih vlad in meteorsko nastalih strank, ki ne 
izpeljejo celotnih mandatov, propadejo na hitro in so v obdobju zadnjih 
šestih let pripeljale državo na rob finančnega in razvojnega brezna.

Pri svojem delovanju iz ozadja ima polno podporo v starih struk
turah, ki so se v 23 letih samostojne Slovenije pomladile in okrepile, v 
veliki meri s potomci revolucionarjev tja do druge generacije kot tudi s 
kadri, ki so jih kupili s položaji ali denarjem. Ti so v veliki meri odgovorni 
za današnje stanje demokracije v naši državi. 

Te strukture se z osamosvojitvijo niso nikoli strinjale in začele so z 
odkritim nasprotovanjem novi državni ureditvi v medijih in poudarje
nim sramotenjem slovenskega naroda. Po zidovih so pisali »Sram me 
je, da sem Slovenc« in na svojih proslavah ne pojejo slovenske kaj šele 
evropske himne. Še bolj je bolno, da na raznih obletnicah iz revolucio
narnega obdobja plapolajo krvave boljševistične in stare jugoslovanske 
zastave. Za zmago na parlamentarnih volitvah pa so potrebni glasovi in 
kar številni so glasovi borcev, ki so jih kupili za 599.703.358 € (šeststo 
milijonov) v obdobju od leta 2002 do 2013, ta številka se utegne še 
povečati, ker se rojevajo novi in novi borci NOB. Prišteti jim moramo še 
glasove izbrisanih, ki jih vlečejo za nos vsa leta samostojne Slovenije.

S takšnim delovanje se počasi ruši ustavna ureditev in ne smemo 
se čuditi, če kadrovske spremembe načrtuje Gregor Golobič. Njega je 
Slavoj Žižek ljubkovalno imenoval slovenski Stalin in res deluje v smislu 
svojega vzornika, vendar ga, hvala Bogu, še ni dosegel.

Vse drugače misleče državljane Slovenije to podtalno delovanje drži 
v stalnem strahu in nimajo nobene moči za demokratične spremembe, 
razen vsakokratnih volitev, ki pa jih prvorazredni državljani Slovenije 
s pomočjo medijev in raznih afer, kot je afera Patria, v osnovi vnaprej 
delajo nelegalne in nedemokratične.

Resno bi moralo nas Slovence skrbeti dogajanje z zamenjavami v 
vrhu naše vojske in Sove, ker to diši po pripravah na kaj večjega.

Bog nam pomagaj!

Podobno, pa z določenega vidika še bolj uničujočo sodbo je dal v Družini Erik J. Krisch pod naslovom “Zlom ustavnega reda”.

nedopustno”. Kot da bi sodniki odločali o tem kdo lahko kandidira na 
volitvah in kdo je lahko izvoljen. Groba kršitev ustave s strani sodnika, 
ki se mu seveda ni zgodilo nič.

Je potrebna še kaka primerjava? Mislim da ne. V današnjem Ma
sleševem sodstvu dobiva sodstvo Weimarske republike in Hitlerjeve 
Nemčije, neverjetno podobnega naslednika.
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Očitno je, da sta se ljudstvo in Cerar narobe razumela. Ljudstvo 
je Cerarja izvolilo, da bi imeli operativno vlado, Cerar pa je očitno 
menil, da je dobil mandat, da s svojo ekipo opravi raziskovalno 
nalogo o kompleksnih in strukturiranih problemih Slovenije.

Ali veste, da ima Slovenija novo vlado? Trdim, da tega ne morete 
vedeti, ker Cerar in prijatelji ne počnejo nič takega, da bi jih opisali z 
besedo vlada. Razen seveda, če menite, da so naloge vlade mesece in 
mesece iskati kadrovske rešitve, občasni sestanki, odrivanje obljubljenih 
reform (pa čeprav so bedaste) v pozabo, ignoriranje nujnih reform ter 
vsakič znova postavljati trditve, da so “zadeve kompleksne in je potrebno 
nekaj več časa za preučevanje”.

Kolosalne reforme
Spomnimo se malce koalicijske pogodbe in se vprašajmo, katerega 

od projektov je Cerarjeva vlada že zastavila. Je to epohalno napovedana 
in v predvolilni kampanji stalno omenjana reforma zdravstvenega siste
ma? Do kod je prišla zgodba o ukinitvi Vzajemne? Veste, kaj so pripravili 
doslej? Nič. In kaj počnejo? Premišljajo in študirajo, ker je zadeva, kdo 
bi si mislil, kompleksna.

Kako daleč je njihova zelena davčna reforma? Res želite vedeti? Jaz 
tudi, pa ne zato, ker bi verjel v fantazme o zelenih davčnih reformah, 
ampak zato, ker me zanima, kaj ta vlada sploh počne. Ampak nihče nič 
ne ve o zeleni davčni reformi, ne zato, ker gre za kak super konspirativen 
postopek nastajanja reforme, temveč zato, ker se v resnici na tem ne 
dela prav nič.

Se spomnite bizarno smešnih idej o projektni pisarni in inkubatorju 
za brezposelne? Kaj menite, v kateri izvedbeni fazi so te ideje? Jaz upam 
staviti, da so v fazi “zadeve so kompleksne, potrebujemo še nekaj časa 
za preučitev”.

Očitno je, da sta se ljudstvo in Cerar narobe razumela. Ljudstvo je 
Cerarja izvolilo, da bi imeli operativno vlado, Cerar pa je očitno menil, 
da je dobil mandat, da s svojo ekipo opravi raziskovalno nalogo o 
kompleksnih in strukturiranih problemih Slovenije. Ampak kot že 
tolikokrat pred tem se je ljudstvo zmotilo in Petan ter Perovič sta mu 
pri tem izdatno pomagala.

Kar pa je Cerarjevi vladi zelo dobro uspelo pa je to, da se že od 
septembra dalje ukvarjajo z enim samim človekom in ravno ta človek 
jih je po debaklu s parlamentarnim glasovanjem tudi vpisal v slovensko 
zgodovino. Cerar je svoj življenjepis namreč označil, da je predsednik 
vlade, ki je izvedel najbolj bizarne volitve v slovenski parlamentarni 
zgodovini, ko so poslanci glasovali, ali se strinjajo z glasovanjem gro
supeljskih volivcev na parlamentarnih volitvah.

Zbor bebcev rabi čas za preučevanje
Verjetno najbolj absurdna zgodba, ki v popolnosti razkrinkava sin

tagmo Cerarjeve nove politike kot brezupni in popolni blef, je zgodba o 
komenskem proizvajalcu oken Alukomen. Spomnimo, država, natančno 
Ministrstvo za korupcijska naročila (tudi znano kot Ministrstvo za 
zdravje), je pred leti naročilo okna za stavbo Dunajski Kristali v znesku 
2,6 milijona evrov. Tega zneska nikoli ni poravnalo. In tudi zato, ker se 

In vlada? Nič, saj nima nobene vizije prihodnosti. Ni je imela ob nastopu za te mesece, ki so pretekli, nima je za leto, ki se začenja. Če se bo uresničilo, 
kar je napovedal Janša, da namreč Cerar ob letu ne bo več predsednik vlade, ga nihče ne bo pogrešal, saj ga tudi zdaj nihče ne jemlje več resno. Njega 
in njegovo vlado, ki si je izmislila odgovor, ki ga dajejo vsakemu očitku svoje nedejavnosti, je popisal na svoji spletni strani Kizo (ne vem, kdo se skriva 
za tem nadimkom). Naslov je: “Cerar naj odstopi”.

»Današnja svečanost, na kateri se spominjamo pomembnega ko
raka k samostojnosti slovenskega pravosodnega sistema, nas navdaja 
s ponosom,« je začel predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša 
svoj nagovor ob dnevu pravosodja prejšnji teden. Vedno, kadar ta 
oseba spregovori o slovenski samostojnosti, se velja spomniti na čase 
pred več kot 20 leti, ko je o tem govoril zaničljivo in sovražno. Tedaj se 
je navduševal nad jugovojsko, ki da bo “tepihovala” Slovenijo, in jugo
slovanskim vojaškim sodstvom, ki je obsodilo tedanjega oporečnika 
Janeza Janšo. Govor Masleše je sicer spominjal na partijske kongrese 
pred  desetletij, ko so govorniki pozivali k strnitvi vrst zoper zunanje in 
notranje sovražnike, potem pa so podelili medalje.

Med prejemniki medalj za življenjsko delo v sodstvu je bil tudi upo
kojeni višji sodnik Jernej Potočar, nekdanji predsednik višjega sodišča 
v Ljubljani, v sodnih krogih znan kot izrazit privrženec leve politične 
opcije. Za to si z Masleševega stališča gotovo zasluži ne le medaljo, 
ampak pokal, sicer pa je Potočar sin nekdanjega načelnika generalštaba 
jugoslovanske vojske Staneta Potočarja. Znan je tudi po tem, da se mu ni 
zdelo sporno ravnanje višje sodnice Vesne Bergant Rakočević, ko je pri
merjala Janševe podpornike pred sodiščem s severnokorejskimi šolarji, 
ki v histeričnem joku ganjenosti doživljajo obisk vodje Kim Džong Una.

Iz vrst tožilcev pa je medaljo za življenjsko delo dobil nihče drug kot 

razvpiti Jože Valetič. Zdaj upokojeni tožilec, ki po besedah poznavalcev 
sodi v stari zvesti partijski kader, je znan po tem, da je pred leti neute
meljeno odstopil od kazenskega pregona zloglasnega Mirka Jeleniča, 
nekdanjega generalnega sekretarja Rdečega križa Slovenije, ki je to 
organizacijo oškodoval za več kot 90 milijonov tolarjev. Da je Valetič 
od pregona za kaznivo dejanje zlorabe položaja odstopil neutemeljeno, 
je ugotovilo celo vrhovno tožilstvo. Mirko Jelenič mu gotovo čestita za 
medaljo.

Eden od komentarjev bralcev:
Jugo balkanske zveri se odlikujejo med sabo, za zločine, ki jih še 

vedno izvajajo nad nami , poštenimi Slovenci, ko izdajajo “krive sodbe”, 
po nalogu in navdihu kratkonoge podgane, ki označi vsakogar, ki si 
dovoli pokazati s prstom na to bruh jugo komunajzarsko golazen, ter 
jo poimenovati z imenom, ki jim edino pritiče – banditi – razbojniki 
in genocidarji nad slovenskim narodom. Zato morajo vedno znova 
ustvarjati “velike poke”, ko ti popustijo, ustvarijo nove ... tako kot sedaj, 
ko vedo, da je konec njihove balkansko komunajzarske mafijaške igrice 
in da so razkrinkani, glede političnega zapornika JJ, že pripravljajo novi 
“veliki pok” zanj, ki bo, kakor kaže, “končni veliki pok” velike , z kugo 
okužene, kratkonoge podgane in bo “končal” v njegovih, že in še vedno, 
jugozločinskih posr...... gatah!
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Če so koga motili nekateri bolj “mastni” izrazi, naj upošteva, da so jih nisem uporabil jaz, ampak ljudje, ki sem jih citiral, opišejo pa stanje brez 
dlake na jeziku. In pod táko vlado, ki jo iz ozadja dirigira Kučan in njegov krog, lahko ob novem letu rečemo samo: Slovenija, srečno pot – navzdol. Pa 
kako devetdnevnico opravite za njihovo hitro smrt (ni treba, da bi bila lahka).

državi računa v višini 2,6 milijona evrov ne zdi vredno poravnati, in to 
že nekaj let, je to podjetje naredilo državi davčni dolg.

Posledica? Država na eni strani dolguje podjetju 2,6 milijona 
evrov, po drugi strani pa jim je zarubila celo proizvodno linijo, zato da 
si je poplačala 360.000 evrov davčnega dolga. Ker Alukomen ne more 
poslati rubežnikov v parlament, ostal pa je brez proizvodne linije, je 
sedaj verjetno volk sit in koza cela – država bo dobila poplačan davčni 
dolg, podjetje pa bo moralo propasti, in tako Cerarjevi vladi ne bo treba 
plačati svojega dolga.

Kaj ima to zveze s Cerarjem? Prejšnji petek smo lahko v Primorskih 
novicah prebrali, da je bil odpovedan sestanek med predstavniki ko
menskega podjetja in komerkoli že iz Ministrstva za zdravje in slovenske 
vlade. Razlog? Potrebujejo čas, da zadevo preučijo, ker je vse tako zelo 
kompleksno. Ni kaj, to so Cerarjevi novi politični standardi na delu: 
dolžniki s politično močjo izsilijo poplačilo dolga, o plačilu svojega dolga 
pa niti ne razmišljajo. Jebeš etiko, fant potrebuje čas.

Očitno je za Cerarja etika manj kompleksna od študioznih priprav 
njegove vlade, zato mora biti poudarek na študiju. Škoda, da lastniki 
in zaposleni iz Alukomna nočejo razumeti, da njihovo preživetje ni 
tako pomembno, kot je pomemben resen in študiozen pristop Cerarja 
in njegove vlade.

Mogoče Cerarju še nihče ni povedal, ampak zadnje leto dni imamo 
popoln zrak na Gregorčičevi, od maja letos pa vlade sploh ni. Ne samo, 
da smo morali čakati dva meseca, da je Cerar, kljub kolosalni zmagi na 
volitvah, sestavil koalicijo, do praktično včeraj smo morali čakati, da je 
vladno ekipo sploh uspel kompletirati. Še več, očitno zbirki profesorjev 
in fantastov na Gregorčičevi ni jasno, da vodenje vlade ni enako pou
čevanju na fakulteti.

Seje vlade niso govorilne ure, ki jih profesorji skličejo enkrat na dva 
tedna za eno uro in si potem vzamejo še mesec dni za sedemnajst premi
slekov in tristo različic in vodenje vlade ni enako izdelovanju seminarskih 
nalog. Toliko o kompetentnosti Cerarja in njegovih premišljevalcev. In 
kako fantastična je šele njegova ekipa!

Kadrovski zrak
Bodimo iskreni, serija ministrov za gospodarstvo je pokazala, da 

Cerar vleče svoje ministrske kadre dobesedno iz največje možne ob
skurnosti (rad bi izrazil sočutje z novinarji Dnevnika in Dela, ki morajo, 
stisnjeni pod peto tajkunskih lastnikov, vsaka dva tedna skozi mučni 
proces prepričevanja javnosti, da je zadnji kandidat pa res genialen 
poslovnež, ki razume gospodarstvo in diha s podjetništvom in je kot 
tak vrhunec podjetniške evolucije).

Minister za gospodarstvo, ki je bil tako zelo moralen, da je moral 
oditi zaradi tega, ker mu je AVK dokazala sodelovanje v kartelnih 
dogovorih v času, ko je bil še (podobno kot novinarji Dnevnika) preko 
DZS v neposredni lasti Petana, je izničil avreolo Cerarjeve kadrovske 
superpoštenosti.

Blamaža z “direktorjem Sove za eno noč” je pokazala, da se tej vladi 

ne zdi nič posebnega, če je nekdo najprej delal na vojaški obveščevalni 
službi, potem pa se preseli na civilno varnostno – obveščevalno službo, 
oziroma, očitno je, da so na vladi preneumni, da bi razumeli, da je štiri
najstdnevno direktoriranje Sove alarm, da je s to institucijo nekaj hudo 
narobe. Da niti ne govorimo o tem, da je Cerarju uspelo “spregledati” 
zgodbe, ki povezujejo njegovega novega izbranca na Sovi s kriminalnim 
prevzemom Merkurja.

Primer Violete Bulc je razkril, da je najožji krog Cerarjevih sodelavcev 
poln iracionalnih in metafizičnih svetonazorskih prepričanj, kar je precej 
nelagodno spoznanje, če si zamišljate, da vladna ekipa namesto da dela, 
raje hodi po žerjavici, prireja spiritistične seanse, čisti avro, meditira, na 
balkonu na Gregorčičevi spremlja neznane leteče predmete itd.

Izbira Dušana Mramorja je dokazala, da Cerar ni sposoben dru
gačnega premisleka o ministru za finance kot vse leve vlade pred njim 
(saj veste, če nas zavrne Mrak, gremo do Mramorja, če nas zavrne on, 
gremo do Gasparija, če pa zavrne še on pa objavimo na Pristopu oglas) 
in je s tem zgolj njihova mentalna kontinuiteta. In nenazadnje izrivanje 
Dobovška na stranski tir in medijsko pljuvanje po njem dokazuje, da so 
rentniki preplavili SMC. Toliko je po dveh mesecih ostalo od silnih besed 
o novih ljudeh, nepovezanih s politiko, ki so megaetični in gigasposobni.

Torej, koliko časa naj še traja ta farsa? Koliko časa mora še preteči, 
preden se lahko na glas pove, da so Cerarjevi kadri ali nekompetentni 
tepci ali vrači ali pa rentniki? Naj čakamo, da poteče za nekaj milijard 
evrov dolgà let? Nismo te lekcije vzeli že z Alenko Bratušek?

Mrtva izguba
Cerar in njegova vlada sta popolna in totalna mrtva izguba. 

Njihova dogma “problemi so kompleksni, rabimo čas za preučitev” je 
samo patetičen izgovor za nesposobnost. Problemi so namreč že ves 
čas enaki in vsem na očeh. Zato ne potrebujemo vlade, ki bi znane in 
akutne probleme preučevala, ampak takšno, ki jih bo reševala. Njihovo 
iskanje najbolj kompetentnih in poštenih se je izjalovilo v iskanje najbolj 
bizarnih in rentniško prilagojenih kadrovskih rešitev. Cerarjeva vlada 
pa predstavlja kombinacijo Pahorjevega nastopaškega klovnovstva in 
Bratuškine vulgarne praznosti.

Cerarjeva vlada, povejmo na glas, ne dela absolutno ničesar. Ničesar 
od njihovih predvolilnih obljub zakodiranih v koalicijski pogodbi se niso 
niti dotaknili, še več, popolnoma so utihnili in ni niti govora več o tem, 
da so ti koalicijski projekti SMC kadarkoli sploh obstajali. Navzven deluje 
SMC kot konspirativna sekta, vlada pa kot skupina naključno izbranih 
čudakov, ki je šele po nastopu delovnih obveznosti dojela to, kar vsi 
vemo že vsaj šest let: da ima ta država resne težave.

Očitno Cerar meni, da smo mi vsi nek njegov jeben družbeni eks
periment, ki ga bo on štiri leta preučeval, potem pa bo o vsem skupaj 
za Delo napisal kakšen članek. Če pa menite, da se motim in da ta 
vlada potrebuje samo še nekaj časa, da se zažene, pa prosim to povejte 
zaposlenim v Alukomnu, oni bodo namreč, medtem ko bodo na vladi 
premišljali o kompleksnosti problemov, ostali lačni.
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Kljub	temu,	da	je	divjala	vojska	(prva svetovna 
vojska, 1914-1918; op. ur.),	so	se	vsako	nedeljo	cele	
trume	izletnikov	odpeljale	iz	Ljubljane	in	se	razpršile	
po	deželi,	kjer	pa	niso	puščale	za	seboj	potlačene	
trave,	na	pol	obranih	kosti,	staniola,	čikov,	praznih	
steklenic,	pobitih	kozarcev	 in	drugih	 takih	 “lepih”	
reči.	Čim	bolj	se	je	vojska	bližala	koncu,	tem	teže	
je	bilo	za	prehrano.	Celo	gospoda	se	je	ponižala	in	
hodila	na	kmete	živež	prosjačit,	kjer	ga	je	laže	dobila	
vbogajme	kakor	za	denar.	V	ponedeljkih	se	v	naši	
kon	ferenčni	sobi	niso	več	menili,	kje	so	jedli	okusno	
pečenko,	ocvrte	piščance,	kranjske	klobase	 in	pili	
dobro	vino,	marveč	so	se	hvalili,	koliko	krompirja,	
kaše	in	ričeta	so	nabrali.	Tako	se	je	eden	izmed	mojih	
tovarišev	pohvalil,	da	je	dobil	pri	nekem	kmetu	celih	
pet	kil	kaše.	Tudi	mi	niso	hodili	otroci	več	tožit	svojih	
součenk,	da	 jedo	bel	kruh,	saj	 je	celo	koruznega	
manjkalo.	Ko	je	pa	nenadoma	“izbruhnil”	mir,	se	je	
vse	na	mah	spremenilo.
Bila	pa	je	tista	jesen	1918	zelo	nemirna.	Vojaki	so	

se	vračali	s	fronte	po	železnici,	na	vozovih	in	peš,	po	
mestu	pa	so	krožile	najhujše	novice	in	begale	ljudi.
»Ali	 ste	že	slišali?«	me	ustavi	nekega	 jutra	na	

ulici	postaren	gospod,	ki	je	mislil,	da	je	zato	tu,	da	
razširja	“Jobove	vesti”.	»Dva	polka	do	zob	oborože
nih	Madža	rov	korakata	proti	Ljubljani	in	jo	hočeta	
opleniti.«	Drugi	 je	 vedel	 iz	 “najboljšega	 vira”,	 da	
Vrhnika	gori...	Tako	so	švigale	med	ljudmi	najrazlič
nejše	novice,	skovane	po	kavarnah	in	gostilnah,	ter	
strašile	tiste,	ki	so	jim	verjeli.	In	takih	je	bilo	mnogo.	
Čudno,	da	se	najdejo	vedno	ljudje,	ki	mislijo,	da	je	
njihova	sveta	dolžnost,	vse	pokazati	v	najhujši	luči.
Prvo,	kar	smo	naredili	po	razsulu	Avstrije	v	šoli,	

je	bilo	to,	da	smo	nemščino	ponižali	in	ji	ure	skrčili.	
Licejke	so	bile	tega	zelo	vesele.	Ko	pa	so	zvedele,	
da	se	bodo	odpadle	ure	izpolnile	z	drugimi	predmeti,	
so	se	jim	takoj	obrazi	podaljšali.	Zaradi	nerednega	
pouka	med	vojsko	so	postale	nekoliko	razvajene	in	
niso	kar	nič	hotele	verjeti,	da	“gre	za	res”,	ko	smo	
v	drugi	polovici	novembra	pričeli	z	rednim	poukom.
Že	takoj	v	začetku	šolskega	leta	smo	se	vrnili	iz	

“pregnanstva”,	sicer	ne	v	licejsko	poslopje,	ki	je	bilo	še	
zasedeno,	pač	pa	v	Mladiko,	kjer	smo	se	čutili	kolikor	
toliko	doma.	Dà,	tiste	gojenke,	ki	so	stanovale	v	inter
natu	“Mladika”,	so	se	čutile	celó	nekoliko	predomače.
Ker	smo	imeli	vsi	skupaj	samo	en	ključ	od	kon

ferenčne	sobe,	smo	ga	spravljali	na	nekem	skritem	
kraju	na	hodniku.	Pa	so	nekatere	kmalu	izvohale,	
kam	smo	ga	dajali,	 in	so	hodile,	kadar	je	bil	zrak	
čist,	v	“najsvetejše”	stikat.	Katalogi	so	bili	sicer	pod	
ključem,	ne	pa	zvezki.	In	tako	se	je	večkrat	zgodilo,	
da	je	hodila	Cveta,	sicer	zelo	pridna,	dà,	naravnost	
zgledna	učenka,	v	konferenčno	sobo	zvezke	poprav
ljat,	to	pa	samo	iz	čiste	krščanske	ljubezni	do	pro
fesorjev,	katerim	je	hotela	neprijetno	delo	olajšati.
Pa	 jo	 je	 nekega	 popoldneva	 zalotil	 ravnateljev	

namestnik	Jug	prav	takrat,	ko	se	je	pripravljala	k	
delu.	Ko	ga	je	slišala	pred	vrati,	je	hitro	stopila	k	
ogledalu	ter	si	začela	popravljati	lase.
»Kaj	delate	tu?«
»Videla	sem,	da	je	ključ	v	vratih,	pa	sem	pogleda

la,	če	je	gospod	profesor	Škerl	tu.	(Njemu	je	hotela	
prevzeti	korekturo.)	Ker	pa	ni	bilo	nikogar,	sem	si	
pričesko	nekoliko	popravila.«
Cveta	jo	je	srečno	odnesla.	Slišala	je	samo	to,	

da	konferenčna	soba	ni	za	to,	da	bi	si	hodile	gojen
ke	lase	popravljat.	Korekture	pa	ni	opustila,	samo	
opreznejša	je	bila,	da	je	nihče	ni	več	zalotil.
“Usmiljena”	in	“postrežljiva”	Cveta	mi	je	to	šele	

pozneje	povedala,	ko	je	bila	že	poročena	in	je	“zlo
čin”	že	zastarel.
V	šolskem	letu	1918/19	so	se	na	naši	šoli	zgodile	

zelo	važne	spremembe.	V	marcu	smo	izgubili	ravna
telja	Macherja.	V	jeseni	se	je	podvrgel	operaciji,	ki	
ga	pa	ni	rešila.	Dobil	je	začasen	bolezenski	dopust,	
ki	pa	 je	postal	 trajen.	Z	njim	sem	izgubil	 ljubega	
tovariša,	dà,	lahko	rečem,	prijatelja.	Na	grobu	sem	
mu	govoril	v	imenu	liceja	in	Slovenskega	planinske
ga	društva	kot	ravnatelju	in	planincu.	Tovariši	so	mi	
rekli,	da	sem	bil	med	govorom	ves	bled.	Verjamem.	
Bile	so	besede	žalosti,	ki	sem	jih	govoril	prijatelju	v	
grob,	in	prišle	so	mi	iz	srca.
Z	Macherjevo	smrtjo	je	bila	usoda	liceja	zapečate

na.	Kakor	se	je	njemu	morala	umakniti	višja	dekliška	
šola,	tako	je	realna	gimnazija	njega	pokopala.	Takoj	
naslednje	leto	je	bil	ukinjen	prvi	licej,	odprli	pa	so	
prvi	razred	“Mestne	ženske	realne	gimnazije”.	Jug,	
ki	je	bil	po	Macherjevi	smrti	imenovan	za	ravnate
lja,	pa	je	hotel	pomagati	tudi	tistim,	ki	so	hodile	v	
višje	razrede	liceja,	do	gimnazijske	mature.	Zato	je	
poleg	realne	gimnazije	ustanovil	začasno	tudi	tako	
imenovano	“reformno	gimnazijo”,	ki	se	je	pričela	s	
5.	razredom.	Vanjo	so	lahko	vstopile	deklice,	ki	so	
dovršile	četrti	licej.	Zato	so	novi	razredi	rasli	ko	gobe	
iz	tal,	z	njimi	seveda	tudi	število	učnih	moči,	moških	
in	ženskih,	vsakovrstne	kvalifikacije	od	ljudskošol
ske	učiteljice	do	profesorja	s	fakultetno	izobrazbo.	
V	nekaterih	razredih	je	bilo	skoraj	več	učnih	moči	
kot	učenk.	Tako	je	na	primer	imel	v	osmi	profesor	
francoščine	 samo	 eno	 učenko.	Ostale,	 bilo	 jih	 je	
menda	osem,	so	se	učile	laški.	Mislim,	da	ne	trdim	
preveč,	če	pravim,	da	se	je	že	takrat	začel	konec	
Mestne	realne	gimnazije,	čeprav	se	je	šele	rodila	…
Na	magistratu	 je	 kmalu	 zavel	 nov	 veter,	 ki	 je	

odpihal	skoraj	tretjino	profesorskega	zbora	in	nekaj	
razredov	reformne	gimnazije,	katere	so	imeli	mestni	
očetje	 zaradi	 nepravega	 razmerja	med	 številom	
učenk	in	učnih	moči	za	luksus.	Mislim,	če	bi	bil	ta	
veter	še	naprej	vlekel,	bi	bila	Mestna	ženska	realna	
gimnazija	danes	še	vedno	polna	in	krepka.	Toda	veter	
je	ponehal	in	zavod	se	je	začel	zopet	bohotno	širiti,	
prebohotno	za	mestne	finance.	Jaz	sem	slutil	v	tej	
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rasti	njen	pogin	in	se	nisem	motil.	Danes	je	nekdaj	
tako	močan	zavod	samo	še	kratek	“torso”,	to	pa	prav	
zato,	ker	je	prebujno	rastel.	Podoben	je	drevesu,	ki	
prehitro	in	preveč	rodi	in	se	prav	zato	začne	sušiti.
Odkrito	povem,	da	mi	je	žal	zanj.	Doživel	sem	

na	njem	vendar	marsikaj	prijetnega.	V	najlepšem	
spominu	sta	mi	ostala	zlasti	dva	izleta.
Osma,	tista,	v	kateri	je	bila	moja	“stara	garda”,	

je	izletela	na	binkoštni	ponedeljek	na	Golico	in	me	
je	prosila,	da	sem	šel	z	njo.	Bog	jim	je	naklonil	lepo	
vreme,	čeprav	sem	bil	jaz	zraven.	Skratka:	imeli	smo	
se	prav	dobro.	Ko	smo	prišli	zvečer	na	Jesenice,	je	
bila	tam	na	postaji	velika	gneča.	Z	največjo	silo	sem	
priboril	svojim	izletnicam	poseben	oddelek	v	vlaku.	
Že	na	peronu	nisem	imel	miru	pred	fanti,	ki	so	vanje	
silili,	potem	so	pa	še	hoteli	v	naš	prostor.	Zato	smo	
bili	prav	veseli,	ko	smo	se	odpeljali	z	Jesenic.	Upali	
smo,	da	bomo	imeli	slednjič	mir	pred	vsiljivci.
Pa	vstopi	v	Lescah	mlad	fant	in	sede	naravnost	

med	dekleta.	Jaz	sem	mislil,	da	je	to	eden	izmed	
tistih,	pred	katerimi	so	morale	bežati	s	perona,	in	
je	sedaj	iz	drugega	oddelka	prišel	k	nam	nagajat.	
Rad	bi	se	bil	spustil	z	deklicami	v	pogovor,	pa	se	
niso	zanj	zmenile.
»Prosim,	gospod,«	mu	pravim	z	zadnjimi	ostanki	

miru	in	vljudnosti,	»poiščite	si	prostor	v	sosednjem	
oddelku,	saj	vidite,	da	je	tu	zaključena	družba.«
»Meni	je	pa	tu	bolj	všeč,	ker	sem	rad	med	dekleti.«
»Še	enkrat	vas	prosim,	da	se	odstranite.«
»Kaj	pa,	če	se	ne?	Ali	se	boste	poslužili	brahijalne	

sile?«
»Da,	če	ne	greste	zlepa.«
»Prav,	pa	poskusite!«
Tisti	večer	sem	bil	že	kakor	ognjenik,	ki	išče	odpr

tine,	da	bi	izbruhal,	kar	je	bil	v	sebi	nabral.	Zato	sem	
fanta	z	nekakim	veseljem	zgrabil	in	iztiral	iz	našega	
oddelka.	Bil	je,	kakor	sem	pozneje	zvedel,	prvo	leto	
na	vseučilišču	in	je	imel	zato	še	nekaj	gimnazijske	
discipline	v	kosteh.	Ko	sem	kar	vidno	olajšan	sedel	
na	klop,	so	se	vse	deklice	veselo	zasmejale.
»Staninega	bratranca	ste	vrgli	ven.«
»Ali	ni	ta	eden	izmed	tistih,	ki	so	vam	nagajali?«
»Ne,«	je	rekla	Stana,	»saj	je	šele	v	Lescah	vstopil.	

Pa	ste	čisto	prav	storili,	da	ste	ga	ven	vrgli.	Kaj	pa	
hodi	sem,	ko	ga	ni	nihče	klical?	Jaz	sem	se	kar	skrila	
v	kot,	da	me	ni	opazil.«
Potem	smo	imeli	ves	čas	do	Ljubljane	mir.
Stanin	bratranec	je	pa	svojo	“izključitev	z	brahi

jalno	silo”	vzel	bolj	za	šalo:
»Komaj	sem	sedel	med	dekleta,«	je	pripovedoval	

drugi	dan	med	veselim	smehom	svoji	teti,	»me	je	
že	prijel	Mlakar	in	me	vrgel	ven.«
V	šolskem	letu	1924/25	sem	bil	razrednik	v	četrti	

a.	S	tem	razredom	sem	se	prav	dobro	razumel.	Zato	
sem	deklicam,	ko	so	me	prosile,	da	bi	jih	peljal	na	
majniški	izlet	na	Golico,	rad	ustregel.	Ker	vem,	da	je	
laže	peljati	koze	čez	zelnik	kakor	dekleta	čez	zelene	
trate,	kjer	jih	vabijo	cvetlice,	sem	jim	že	v	šoli	strogo	
prepovedal	med	potjo	na	Golico	trgati	narcise.
Ko	smo	prišli	k	Sv.	Križu	in	so	zagledale	prve	cvetke,	

sem	jim	bral	na	obrazih,	kako	jih	mikajo.	Pa	so	se	ven
dar	premagale,	da	niso	niti	ene	cvetlice	prinesle	na	vrh.

Kako	pa	je	bilo	nazaj	grede?
Na	neki	 lepi,	z	narcisami	posuti	 jasi	sem	sedel	

na	štor	ter	jih	pasel	kakor	sv.	Izidor	svoje	ovčice.	
Prigovarjal	sem	jim,	naj	bodo	pametne,	naj	si	vsaka	
natrga	 samo	majhen	 šopek,	 pa	ni	 hotela	nobena	
pametna	biti.	Ko	sem	jih	bil	pripeljal	na	pašo,	je	bila	
vsa	jasa	bela	od	narcis,	ko	sem	jih	pa	odgnal,	je	bila	
popolnoma	zelena.
Ker	 se	 nam	 je	mudilo,	 so	 se	 spravile	 v	 vrsto,	

korakale	in	si	pele	tisto	o	“regimentu”,	ki	pa	so	jo	
zase	prikrojile:
Četrta	a	po	cesti	gre,
pa njen razrednik zraven je.
Pa njen razrednik se izmed vseh spozna,
zelen zelen pušeljc ‘ma.
Pa le naj ga ima, o le naj ga ima,
saj ga mu je dala četrta a.
Na	jeseniški	postaji	je	bilo	vse	polno	ljubljanske	

mladine,	ki	se	je	vračala	z	izleta	domov.	Dijaki	so	kar	
silili	v	dekleta	za	narcise.	Potem	pa	jih	je	na	vsaki	
postaji	 nekaj	 prišlo	 pod	 okna:	 »Oh,	 gospodična,	
dajte	mi	kako	narciso!«
Pa	jim	ni	bilo	za	narcise,	ampak	samo	za	naga

janje,	dokler	je	ni	eden	iztaknil.
Ker	je	bila	velika	žeja,	so	se	nekatere	v	Kranju	

preskrbele	z	vodo.	Mija	je	ravno	nastavila	steklenico	
na	usta,	da	bi	pila,	ko	se	pojavi	zopet	neki	fant	pod	
oknom.	Postavil	se	je	v	pozo	kakor	kak	“junaški	te
nor”	ter	zaklical:	»Gori,	gori!«
»Kje?«	jih	nekaj	pol	radovedno	pol	prestrašeno	

vpraša.
»Tukaj!«	se	odreže	naš	junak	in	položi	roko	na	srce.
»Potem	je	pa	treba	gasiti,»	pravi	Mija	ter	ga	polije	

z	vodo,	ki	sicer	ni	bila	namenjena	za	gašenje	ognja.
»O,	škandal!«	je	zaklical	fant	ogorčeno	ter	izginil	

v	svoj	voz,	ker	se	je	začel	vlak	že	pomikati.	Dijaki	
so	pa	to	tako	zamerili,	da	ni	bilo	potem	nikogar	več	
po	narcise.
Iz	IV.	a	jih	je	po	mali	maturi	zelo	malo	prišlo	nazaj	

na	zavod.	Šle	so	drugam,	nekatere	celo	na	humani
stično	gimnazijo.	Zato	mi	je	ravnatelj	Jug	v	začetku	
naslednjega	šolskega	leta	očital,	da	se	je	moj	razred	
“razletel”.	No		leto	pozneje	sem	se	tudi	jaz	“razletel”.
Vsa	leta	svojega	službovanja	sem	vedno	in	pov

sod	sprejel	vse	ure,	kar	so	mi	jih	naložili.	V	nekem	
šolskem	letu	sem	imel	celo	32	tedenskih	ur.	Zato	ni	
čudno,	da	se	me	je	sčasoma	polotila	radovednost,	
kako	je	katehetu	pri	srcu,	če	ima	na	primer	samo	16	
tedenskih	ur	pouka.	Ko	sem	zvedel,	da	je	dr.	Kotnik	
zelo	postrežljiv	gospod,	sem	mu	obesil	zadnja	dva	
razreda	 umirajočega	 liceja.	 To	 je	 bilo	 zanj	 kakor	
nalašč,	ker	je	navajen	v	Leonišču	umirajočim	lajšati	
zadnje	ure.	Ko	je	pa	licej	izdihnil,	je	gospod	prav	dra
ge	volje	prevzel	višjo	gimnazijo	in	tako	sem	prišel	do	
zaželenih	16	ur.	Zdelo	se	mi	je,	da	sem	že	v	pokoju.
O	dolgu	pravijo:	»Začni	ga,	delal	se	bo	pa	sam.«	

Isto	velja	o	lenobi.	Začni	lenariti	in	lenoba	bo	sama	
rasla.	Dveh	prostih	dni	na	teden	sem	se	čudovito	
hitro	navadil	in	kmalu	se	mi	je	obudila	želja,	da	bi	
jih	imel	sedem.	Misel,	da	bi	šel	v	pokoj,	me	ni	več	
pustila	in	konec	šolskega	leta	1925/26	sem	se	res	
tudi	jaz	“razletel”.



Pa	ni	bila	samo	lenoba	kriva,	veliko	več	je	bila	
kriva	mladina.	Z	novim	rodom,	ki	je	prišel	po	vojski	
v	šolo,	se	nisem	mogel	razumeti.	Zdelo	se	mi	je,	da	
je	prišel	z	njim	kar	nekak	drug	duh	na	gimnazijo.	Ko	
so	me	v	I.	a	deklice	vprašale,	zakaj	grem	v	pokoj,	
sem	jim	takole	odgovoril:
»Kdaj	ste	še	slišale,	da	je	šel	kdo	rad	in	prosto

voljno	iz	hiše,	kjer	se	mu	je	dobro	godilo?	Če	bi	se	
jaz	pri	vas	na	gimnaziji	dobro	počutil,	bi	tudi	ostal,	
pa	se	ne.	Tako	na	primer	je	nedelja	Gospodov	dan,	
zame	je	dies	irae,	dies	amara	valde,	dan	jeze,	dan	
velike	grenkosti,	ko	vidim	v	cerkvi	tako	redke	vrste,	
ko	bi	morale	biti	goste.	In	v	šoli?	Če	bi	bile	lene,	pa	
mirne,	bi	rad	potrpel	z	lenobo,	če	bi	bile	nemirne,	pa	
bi	znale,	bi	mislil,	naj	le	nagajajo,	da	le	znajo.	Toda	
ve	se	slabo	učite,	poleg	tega	pa	še	ne	daste	miru,	

da	moram	s	silo	vzdrževati	disciplino;	tega	sem	se	
pa	naveličal.	Rajši	grem.«
In	sem	šel.	Bil	je	še	drug	vzrok,	da	sem	se	odločil	

za	pokoj.
Ko	sem	nekoč	tovarišu	dr.	Moletu	potožil,	da	je	

povojna	mladina	lena,	razvajena	in	nedisciplinirana,	
mi	je	rekel:
»Meni	 se	pa	zdi,	 Janko,	da	 je	 ta	mladina	prav	

taka,	kakor	je	bila	ona	pred	vojsko,	samo	ti	si	se	
predrugačil,	postal	si	bolj	siten	in	nepotrpežljiv.«
Po	šoli	sem	te	besede	premišljeval	 in	prišel	do	

zaključka,	da	je	siten	in	nepotrpežljiv	učitelj	mladini	
in	sebi	v	pokoro.	Ko	sem	prišel	domov,	sem	se	usedel	
k	mizi	in	napisal	prošnjo	za	upokojitev.
Rešena	je	bila	konec	decembra	leta	1925.	Pou

čeval	sem	pa	še	do	konca	šolskega	leta.

NAŠI RAJNI:
FRANCES PLUT,	San	Francisco,	CA
ŠTEFANIJA SHUSTER,	Rillton,	PA
FRANCES KRNICAR,	Redondo	Beach,	CA
JOŽE KOSTELEC,	Mountain	View,	CA

ZA SVETE MAŠE: $330:	 J.	 Dolinar;	 CAD220:	 F.	 Rabzel,	 J.	
Merhar;	$170:	J.	Gerzel;	$70:	J.	Berkopec;	$60:	M.	Ravnik,	J.	
Androjna,	M.	Krnec;	CAD55:	C.	Kosir;	$50:	D.	Grajnar,	Z.	Za
krajsek,	dr.	V.	Mersol,	H.	Smolej;	$40:	L.	Sivec,	V.	Slemc,	M.	Ho
ljevac;	$30:	M.	Dolynka,	J.	Vidmar;	$20:	I.	Monahon,	M.	Cugelj,	
A.	Malensek,	M.	Kosir;	$10:	P.	Dolinar,	F.	Rote.
ZA NOVEMBRSKE MAŠE IN MOLITVE: $150:	 M.	 Taucher;	
$100:	J.	Tegel;	$60:	J.	Vidmar;	$50:	M.	Davison;	$30:	L.	Lan
gerholc,	M.	Stempihar,	D.	Grajnar;	 $25:	 J.	 Bevec;	CAD25:	C.	
Kosir;	$20:	L.	Sivec,	U.	Stepec,	A.	Rous;	$10:	M.	Ravnik,	J.	Do
linar,	F.	Rote;
ZA CERKEV: $30:	J.	Dolinar,	M.	Kosir;	$25:	dr.	V.	Mersol;	$20:	
V.	Slemc,	J.	Vidmar,	K.	Resman;	$10:	J.	Bevec;	$5:	J.	Berkopec.
ZA SAMOSTAN: $40:	M.	Muhic;	$30:	J.	Dolinar;	$30:	V.	Slemc,	
J.	Vidmar;	$24:	dr.	V.	Mersol.
ZA APOSTOLAT SV. FRANČIŠKA: $20: J. Vidmar.
ZA LUČKE: $10:	J.	Berkopec;	$7:	J.	Bevec;	$6:	J.	Dolinar,	H.	
Smolej;	$5:	L.	Sivec,	F.	Rote;	$4.50:	M.	Dolynka.
ZA MISIJONE: $30:	J.	Dolinar;	$25:	dr.	V.	Mersol;	$20:	J.	Vid
mar,	J.	Berkopec;	$10:	I.	Sever,	L.	Sivec;

ZA BARAGOVO ZVEZO: $50:	M.	Muhic;	$24:	J.	Dolinar;	$10:	
L.	Langerholc.
DAR LISTU AM: $70:	J.	Gerzel;	$30:	M.	Muhic;	$25:	dr.	V.	Mer
sol;	 $20:	 J.	Srsen,	V.	Slemc;	$15:	 L.	Sivec;	$10:	 I.	Sever,	 J.	
Bevec,	M.	Zakelj,	M.	Oplanic,	M.	Krnec;	$7:	J.	Berkopec;	$4:	H.	
Smolej;	$2:	dr.	V.	Jenko.
V	spomin	+	Franka	in	Francke	Martincic	$500:	E.	Nickl.
V	spomin	+	Mihaele	Simrayh	$25:	F.	&	L.	Cepon;	$20:	U.	Stepec.

BOG POVRNI
NAŠIM DOBROTNIKOM!

DAROVI NOVEMBRA 2014

† ALOJZIJ HRIBŠEK
Alojzij	 Hribšek,	 duhovnik	 škofije	 Bridgeport,	

CT,	se	je	po	zaslužnem	življenju	v	93.	letu	starosti	
poslovil	14.	septembra	 lani.	Rajni	 je	bil	 rojen	28.	
oktobra	1921	v	župniji	Sv.	DuhVeliki	Trn.	Šolal	se	je	
v	Sloveniji,	vstopil	k	salezijancem	in	začel	študij	bo
goslovja	v	Ljubljani.	Leta	1945	se	je	pred	komunisti	
umaknil	in	študij	nadaljeval	najprej	v	Torinu	v	Italiji	
do	odhoda	v	Ameriko	leta	1947.	Teološki	študij	je	
nadaljeval	najprej	v	Newtonu,	NJ,	zadnji	letnik	pa	v	
Aptosu,	CA	in	bil	leta	1949	posvečen	v	duhovnika.	Po	
posvečenju	je	deloval	pri	Mariji	Pomočnici	kristjanov	
v	Watsonvillu,	CA.
Leta	1959	je	bil	 inkardiniran	 	v	škofijo	Bridge

port,	CT.	Tu	je	opravljal	različne	službe	kot	kaplan	
na	 raznih	 župnijah	 in	 profesor	 na	 srednji	 šoli	 ter	
kot	župnik	župnije	Sv.	Križa	v	Fairfieldu.	Tam	si	je	
pridobil	neminljive	zasluge,	saj	je	bila	cerkev	zaradi	
urbanističnih	posegov	obsojena	na	rušenje,	župnijo	
pa	 naj	 bi	 ukinili.	 Hribšek	 se	 je	 lotil	 gradnje	 nove	

cerkve	in	s	tem	ohranil	tudi	župnijo.
Po	svoji	upokojitvi	je	preživel	nekaj	let	v	Sloveniji,	

kjer	je	pomagal	salezijancem	pri	delu	v	neodvisni	
Sloveniji.	Po	povratku	v	Ameriko	je	nekaj	časa	upra
vljal	župnijo	v	Sheltonu,	nato	pa	je	bil	hišni	duhovnik	
v	upokojenskem	domu	v	Stamfordu.
Rajnega	so	prenesli	v	cerkev	Sv.	Križa	v	Fairfiel

du,	 kjer	 so	 se	 pri	 večerni	maši,	 ki	 jo	 je	 daroval	
domači	 župnik	 Alfred	 F.	 Pečarič,	 poslovili	 številni	
župljani	in	prijatelji.	Pogrebno	mašo	je	v	isti	cerkvi	
18.	septembra	vodil	škof	Frank	J.	Caggiano	ob	so
maševanju	štiridesetih	duhovnikov.	Po	pogrebu	so	
rajnega	pokopali	na	duhovniškem	delu	pokopališča	
sv.	Mihaela	v	Stratfordu.
Rajni	g.	Hribšek	je	bil	zvest	naročnik	mesečnika	

Ave	Maria.	Naj	bo	ta	zapis	izraz	hvaležnosti	za	nje
govo	zvestobo.
Naj	Dobri	Pastir	rajnega	dušnega	pastirja	sprejme	

na	svojo	desnico!


