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SLAP SAVICA je najbolj pomemben med številnimi pritoki Bohinjskega jezera. Izvira ob izrazitem prelomu v strmi 
steni Komarče in je izvir Save Bohinjke (do izliva v Bohinjsko jezero se imenuje Savica). Vidni del slapa dobiva vodo iz 
širšega kraškega predela izpod Pršivca in območja Doline Triglavskih jezer, natančno iz 500 m višje ležečega Črnega 
jezera. Tukaj je izvorna kraška jama, ki v svojih globinah skriva številne sifone in podzemna jezera, je pa dosegljiva 
samo z vodniki in ustreno opremo. Med slapovi v svetu je Savica svojevrstna posebnost, saj se vodni tok že v skritem 
podzemlju razdeli na dva pramena. Nižje ležeči desni, 25 m visok pramen teče po podzemni razpoki iz višje ležečega 
jezera v raziskanem podzemeljskem rovu. Levi, 78 m visok pramen prav tako teče na višini istega podzemeljskega 
rova, vendar iz sosednjega jezera, v katerega se preliva voda iz tistega jezerca, iz katerega pronica voda navzdol v 
spodnji desni pramen. Slap izvira na nadmorski višini 836 metrov. Oba kraka padata v obliki črke A. Poleti, ob jutranji 
zarji, ko se prvi sončni žarki dotaknejo padajočega pramena vode, se ob slapu naredi prečudovita mavrica. Po moč-
nem deževju se včasih zgodi, da kraško območje v širši okolici Črnega jezera ne more več požirati vse vode. Takrat 
postane slap Savice za krajši čas visok skoraj 600 m in dobi na levi strani več kot 600 m visoko slapišče. Slap Savica 
prav gotovo sodi med tiste bolj znane slapove, ki imajo pridih romantike in nekako kar zgodovinski pomen. Je eden 
najbolj obiskanih slovenskih slapov in ima tudi velik turističen pomen v bohinjskem koncu. Že France Prešeren ga 
je opeval tudi v bolj šaljivih pesmih ... in prav ob vznožju slapa se je najbrž porodila ideja za znamenito pesnitev Krst 
pri Savici. Prešeren je dogajanje, ki ga opisuje v tej svoji pesnitvi, postavil v čas verskih vojsk med Slovenci, nekako 
okrog leta 800. Seveda je zgodba izmišljena, čeprav so imena nekaterih nastopajočih zgodovinska.

FEBRUAR ima že takoj na začetku praznik Gospodovega darovanja, po ljudskem poimenovanju svečnica (2.), ki 
ni zapovedan praznik. Je spomin na dogodek, ko so nad Jezusom po rojstvu izpolnili predpis Mojzesove postave, da 
je namreč treba vsakega prvorojenca darovati Bogu in ga odkupiti s predpisano daritvijo. S pepelnično sredo (18.) 
začenjamo letošnji postni čas, pripravo na veliko noč, ki bo 5. aprila. Nekaj februarskih godov: škof in mučenec Blaž 
in frančiškanski misijonar Odorik iz Pordenona (oba 3.); devica in mučenka Agata (5.); japonski mučenci Peter Krstnik, 
Pavel Miki in tovariši (6.); devica in mučenka Apolonija (9.); redovnica, sestra sv. Benedikta Sholastika (10.); Lurška Mati 
Božja (11.); izven Slovenije slovanska apostola Ciril in Metod (14.); dominikanec in slikar Angelico da Fiesole (18.); škof 
in cerkveni učitelj Peter Damiani (21.); spokornik Konrad Confalonieri (19.) in opat Roman (28).
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Briga me samo neki Nekdo, ki ve za nas.
Oziroma ne samo, da ve za nas, ampak za nas tudi skrbi

in nam pripravlja neko prihodnost, ki prekaša mizernost našega življenja na zemlji.
Alojz Rebula

Če je februarja pretoplo,
bomo v aprilu za pečjo.

O svečnici mušice,
pozneje še rokavice.

Kadar je na svečnico jug,
je še daleč plug.

Če o svečnici burje ni,
malega travna rada znori.

FEBRUAR – SVEČAN
  1 N 4. NAVADNA NEDELJA;
		2	 P	 JEZUSOVO	DAROVANJE	(SVEČNICA);	Si-

meon	in	Ana;	Teofan	Venard,	muč.;
		3	 T	 Blaž,	šk.,	muč.;	Odorik	iz	Pordenona,	red.;
		4	 S	 Jožef	Leoniški,	red.;	Janez	de	Britto,	muč.;
		5	 Č	 Agata,	dev.,	muč.;	Albuin	in	Ingenuin,	šk.;
		6	 P	 PRVI	PETEK;	Peter	Krstnik,	Pavel	Miki	in	

tov.,	japonski	muč.;	Teofil,	muč.;
  7 S PRVA	SOBOTA;	Egidij	od	sv.	Jožefa,	red.;	

Koleta,	red.;

  8 N 5. NAVADNA NEDELJA;
		9	 P	 Apolonija,	dev.,	muč.;	Nikefor,	muč.;
	10	 T	 Sholastika,	dev.;	Viljem,	pušč.;
	11	S	 Lurška	Mati	božja,	Saturnin,	muč.;
	12	Č	 Evlalija,	muč.;	Benedikt	Anianski,	op.;
	13	 P	 Katarina	Ricci,	dev.;	Gregor	II.,	pap.;
 14 S Ciril	in	Metod,	slovanska	apostola	(izven 

Slovenije).;	Valentin	(Zdravko),	muč.;

 15 N 6. NAVADNA NEDELJA;
	16	 P	 Julijana	iz	Nikomedije,	muč.;	Onezim,	šk.;
17	 T	 Sedem	ustanoviteljev	servitov;
	18	S	 PEPELNICA;	Simeon,	šk.,	muč.;	Angelico	da	

Fiesole,	red.,	slikar;	Flavijan,	šk.;
	19	Č	 Konrad	Confalonieri,	spok.;	Julijan,	muč.;
	20	 P	 Silvan,	muč.;	Leon,	šk.;	Sadot,	muč.;
 21 S Peter	Damiani,	šk.,	c.	uč.;	Eleonora,	kralji-

ca;	Irena	(Mira),	dev.;

 22 N 1. POSTNA NEDELJA;	Sedež	apostola
	 	 	 Petra;	Pashazij,	šk.;
	23	 P	 Polikarp	iz	Smirne,	šk.,	muč.;	Dositej,	red.;
	24	 T	 Matija,	ap.	(v Sloveniji);	Sergij,	šk.;
	25	S	 Feliks	II.,	pap.;	Tarazij	(Taras),	šk.;	Valbur-

ga,	dev.;	Sebastijan	iz	Gudine,	red.;
	26	Č	 Egiptovski	mučenci;	Matilda	iz	Hackeborna,	

dev.;	Porfirij,	šk.;
	27	 P	 Gabriel	od	Žalostne	Matere	božje,	red.;	

Leander	Seviljski,	šk.;	Baldomir,	spok.;
 28 S Hilarij,	pap.;		Antonija	iz	Firenz,	red.;	Ludo-

vika	Albertoni,	tretjerednica.

UREDNIK VAM
Da	se	čudeži	po	svetu	še	danes	dogajajo,	ni	nobe-

na	skrivnost,	le	videti	jih	je	treba.	Da	bo	pa	“čudeža”	
deležna	tudi	Ave	Maria,	nisem	pričakoval.	Vsako	leto	
smo	 namreč	 imeli	 z	 januarsko	 številko	 kup	 težav	
in	je	pri	dostavi	zamujala,	čeprav	so	jo	iz	Ljubljane	
pravočasno	 poslali.	 Pa	 smo	 jo	 poskušali	 oddati	 že	
zelo	zgodaj,	ali	pa	šele	takoj	po	božiču,	češ	da	bi	se	
izognili	poštni	zatrpanosti	z	božičnimi	voščilnicami	–	
nič	ni	zaleglo.	Spomnim	se,	da	je	lani	hodila	tja	do	
15.	januarja.	Letos	pa,	kot	rečeno,	“čudež”	–	prišla	
je	že	pred	novim	letom	ali	pa	tik	za	njim.	Ni	jasno,	
kateremu	dobremu	duhu	je	to	pripisati.	Upajmo	le,	
da	ni	zadnjikrat.
Slovenski	pregovor	pravi:	“Zelen	božič,	bela	velika	

noč”.	Za	veliko	noč	je	prezgodaj	ugotoviti,	koliko	ta	
pregovor	drži,	gotovo	pa	je,	da	smo	v	januarju	račun	
za	“zelen	božič”	kar	drago	plačevali,	saj	so	se	tempe-
rature	spustile	tja	do	–18C	(0F)	in	to	samo	do	zdaj,	
ko	to	pišem.	Kaj	bo	še	tja	do	pomladi,	je	pa	drugo	
vprašanje.	Pa	mraz	bi	 človek	še	prenesel;	hujši	 je	
veter,	ki	gre		pa	res	do	kosti.	
Imeli	smo	nekaj	obiskov.	Še	v	decembru	se	je	za	

nekaj	dni	ustavil	pri	nas	dominikanec	p.	Mihael	Man-
cho,	v	začetku	januarja	je	bil	nekaj	dni	v	Lemontu	p.	
Krizolog	Cimerman	iz	New	Yorka,	konec	januarja	pa	se	
je	kot	običajno	oglasil	moj	nečak,	ki	v	Ljubljani	ureja	
vse	tiskarniške	in	poštne	zadeve	našega	mesečnika,	
da	smo	napravili	letni	obračun	za	2014.
Letos	je	velika	noč	dokaj	zgodnja	(5.	aprila),	zato	

se	tudi	postni	čas	začenja	že	18.	februarja.	Postna	
postava	ni	nič	spremenjena:	za	vse	petke	v	postnem	
času	velja	zdržek	od	mesa,	ki	veže	vse,	ki	so	izpolnili	
14.	leto	starosti.	Na	pepelnico	in	na	veliki	petek	pa	je	
zapovedan	strogi	post,	kar	pomeni	zdržek	od	mesa,	
kot	je	prej	omenjeno,	pa	tudi	pritrganje	v	jedi,	kar	
pomeni,	da	ima	človek	samo	en	obilen	obrok,	ostala	
običajna	dva	pa	sta	količinsko	manjša.	To	pritrganje	
veže	tiste,	ki	so	izpolnili	21.	leto	starosti	in	še	niso	
začeli	60.	leta.	Morebiti	se	bo	komu	zdelo,	da	je	post,	
ki	ga	Cerkev	zapoveduje,	zastarela	zadeva,	vendar	
je	 treba	pomisliti,	 da	 je	v	 razvitih	 krajih	preobilna	
hrana	bolj	usodna	kot	pa	njeno	pomanjkanje.	Poleg	
tega	je	post	izraz	vsaj	malo	solidarnosti	s	tistimi,	ki	
trpe	lakoto,	in	takih	je	na	svetu	presenetljivo	veliko.

Februarja godujeta: p. Blaž Chemazar (3.)	in	p. 
Metod Ogorevc (14.)

Umrli so februarja: p. Beno Korbič (2.	 febr.	
2002);	p. Leonard Bogolin (3.	febr.	2001);	p. Pashal 
Esser (5.	febr.	1937);	p. Aleksander Urankar (9.	febr.	
1958);	p. Alfonz Miklavčič (10.	febr.	1931);	p. Kalist 
Langerholz (16.	febr.	2002);	br. Fidelis Jagodic (23.	
febr.	1934);	p. Bonaventura Sovinski (27.	febr.	1930).	
Gospod	naj	jim	da	večni	mir. p. Bernardin
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Trije temelji so, bratje, na katerih stoji vera, se 
dviga pobožnost in sloni krepost: molitev, post in 
usmiljenje. Kar molitev prosi, doseže post, prejme 
usmiljenje. Trije temelji so in vendar so eno, ker 
je v medsebojnem podpiranju zagotovljen njih 
obstoj.

Duša molitve je post, življenje posta pa je 
usmiljenje. Nihče naj jih ne skuša ločevati enega 
od drugega, ker ne prenesejo ločitve. Kdor ima 
le en temelj ali pa nima vseh treh skupaj, nima 
ničesar. Zato kdor moli, naj se posti; kdor se posti 
pa naj bo usmiljen in naj usliši prosilčevo prošnjo, 
ker ta pričakuje uslišanje. Kdor si pred prosilcem 
ne zamaši ušes, mu Bog prisluhne.

Kdor se posti, naj pomisli, kaj se pravi biti lačen. 
Sočuten naj bo do lačnega človeka, ki se v lakoti 
sklicuje na Boga. Tisti, ki pričakuje usmiljenje, 
naj se sam usmili; kdor prosi za milosrčnost, naj jo sam uresničuje; kdor hoče na pósodo dobiti, naj posódi. 

Prosilec je nepošten, ako zahteva to, kar bližnjemu odreka.
Človek, sam sebi bodi merilo usmiljenja: tako, kakor hočeš in 

kolikor hočeš! Želiš, da bi koj dosegel usmiljenje? Z isto naglico 
se ti usmili svojih bližnjih na tak način! Molitev torej, usmiljenje 
in post naj bodo naš zagovornik in obramba pri Bogu, enoten 
troglasni zagovor.

Kar smo bili zapravili po malomarnosti, si pridobivajmo nazaj 
s postom. Žrtvujmo naše duše obenem s postom, saj je to, po 
prerokovih besedah, naš najodličnejši dar Bogu: Daritev Bogu 
je skesan duh, skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.

Človek, podári Bogu svojo dušo in mu daruj svoj post, da bo 
to čista in živa žrtev, sveto darovanje, hkrati zate in za Boga. Kdor 
Bogu ne prinese takšne daritve, ne doseže opravičenja. Ni namreč 
tako velikega siromaka, da ne bi mogel darovati samega sebe.

Da bo pa Bog sprejel daritve, naj hodi za njimi usmiljenje. Post 
ne vzklije, če ga ne zaliva usmiljenje, posuši se ob suši usmiljenja. 
To, kar je za zemljo dež, je usmiljenje za post. Čeprav kdo ob postu 
neguje srce, mrtví počutnost, ruje hudobije, seje kreposti, ako 
ne bo točil vodá usmiljenja, ne bo bral sadov.

Če se postiš, pa usiha tvoje usmiljenje, vedi, da usiha tvoja 
njiva; kar pa seješ v usmiljenju, bo do vrha napolnilo tvojo 
shrambo. Zato, o človek, glej, da z varčevanjem ne boš izgubljal, 
zbiraj z razdajanjem. Kar daš revežu, daš sebi, kajti česar ne boš 
prepustil bližnjemu, tudi sebi ne boš ohranil.

P. Vladimir Kos

ANGELI SE FEBRUARJA ZAHVALJUJEJO
Zakaj bi februarja sploh ne peli?
Zakaj bi se ne veselili dni?
Čeprav je zemlja še kje v halji beli
in zvezd obisk raztegnjen je v noči.

V tem mescu ljubi angeli v nebesih
še bolj kot mi se zahvaljujejo
za Lurd, za zdravje, vrnjeno v telesih,
in v dušah – čudež večji kot telo!

Marija, naša čudežna zdravnica,
z močjo, ki ti jo daje Božji Sin –
prav njemu hvala, da si nam kraljica,
ki moč ima nad svetom bolečin!

sv. Peter Krizolog
škof ( 380-450 ) KAR MOLITEV PROSI,

POST DOSEŽE,
USMILJENJE PREJME

43. govor
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NEDELJSKE
1. februar
4. navadna nedelja
SKRB ZA TO, KAR JE GOSPODOVEGA
1 Kor 7,32-35
Če	upoštevamo,	da	vsi	umiramo	“na	obroke”	in	

se	tega	zavemo	posebno	na	stara	leta,	ko	zdravniki	
poskušajo	z	večjim	ali	manjšim	uspehom	obnavljati	
naše	 obrabljene	 fizične	 sposobnosti,	 potem	 nam	
mora	 biti	 jasno,	 da	 ni	 čisto	 nič	 važno,	 če	 vemo,	
kdaj	bo	drugi	Kristusov	prihod.	Apostol	Pavel	je	bil	
v	začetku	svojega	delovanja	prepričan,	da	bo	to	še	
za	časa	njegovega	življenja.	Obrnil	je	to	prepričanje	
na	moralne	zahteve	krščanstva.	To	je	pomembno	za	
človeka	v	vsakem	času,	saj	bo	zanj	drugi	Kristusov	
prihod	 in	s	 tem	obračun	nastopil,	ko	bo	prestopil	
prag	večnosti.	Zato	Pavel	tistim,	ki	niso	poročeni,	
priporoča,	naj	ostanejo	samski.	Zakonskega	stanu	ne	
podcenjuje,	vendar	opozarja,	da	samski	laže	oprav
lja	določene	naloge,	ki	so	v	prid	vsej	skupnosti:	»...	
skrbi	za	to,	kar	je	Gospodovega,	kako	bi	uga	jal	Go-
spodu	...«	Čeprav	danes	glede	drugega	Kri	stusovega	
prihoda	sodimo	drugače,	ni	odnos	Cer	kve	do	zakon-
skega	 in	 samskega	 stanu	nič	 drugačen.	 Zakonski	
stan	posvečuje	s	posebnim	zakramentom,	samski	pa	
ostane	še	vedno	spoštovan,	če	le	ni	posledica	lagod
nosti	in	je	podpora	za	službo	Bogu	in	bližnjemu,	pa	
naj	bo	to	v	duhovniškem	in	re	dov	niškem	poklicu,	ali	
pa	v	civilnem	življenju.	Te	Pav	love	besede	so	temelj	
duhovniškega	celibata	in	redovnih	zaobljub.
8. februar
5. navadna nedelja
DOLŽNOST OZNANJATI EVANGELIJ
1 Kor 9,16-19.22-23
Pavel	je	moral	vedno	znova	braniti	svoje	ozna-

njevalsko	poslanstvo.	Korinčanom	je	dal	nekaj	zelo	
širokosrčnih	nasvetov	in	verjetno	je	prav	to	povzro-
čilo	nevarnost,	da	bi	njegovo	oznanilo	postalo	nekaj,	
s	čemer	vsak	lahko	počne,	kar	hoče.	Zato	razlaga,	
da	je	njegovo	poslanstvo	veliko	več	kot	samo	reše-
vanje	posameznih	verskih	 in	moralnih	problemov.	
Biti	apostol	pomeni	nadaljevati	poslanstvo	trpečega	
Božjega služabnika,	ki	ga	poznamo	iz	53.	poglavja	
Izaijeve	 knjige.	Reševanje	posameznih	 verskih	 in	
moralnih	problemov	 je	 zgolj	 priložnostna	 zadeva,	
kar	je	delal	že	Kristus.	Ko	so	od	njega	zahtevali,	naj	
razsodi	med	dvema	nasprotnikoma	(na	primer	zaradi	
dediščine),	pa	ni	dal	nobenemu	prav.	Tega	ni	počel,	
da	bi	se	“izmazal”,	ampak	je	jasno	povedal:	»Kdo	
me	je	postavil	za	sodnika	med	vama?«	Kristusovo	
poslanstvo	je	bilo	oblikovanje	vesti	po	načelih	vere.	
Vsak	nasvet	in	vsaka	rešitev	nima	le	trenutne	velja-
ve,	ampak	je	treba	iz	nje	izluščiti	načelo,	s	katerim	
bo	mogoče	v	bodočnosti	reševati	enake	ali	podob-
ne	probleme.	Sprejeti	tako	načelo	pa	je	vprašanje	
vesti,	ki	pogojuje	vse	krščansko	življenje.	In	tu	je	
vprašanje	oblikovanja	vesti	po	načelih	vere.	Mnogi	
se	sklicujejo	na	svojo	vest,	toda	dejanja	kažejo,	da	
je	njihova	vest	hudo	kruljava	in	daleč	od	načel	vere.

15. februar
6. navadna nedelja
APOSTOLOV ZGLED
1 Kor 10,31 – 11,1
Ena	od	glavnih	stvari,	ki	jih	je	Pavel	oznanjal,	je	

bilo	zedinjenje	vsakogar	s	Kristusom,	ki	se	uresniči	
v	evharistiji.	Kri	zaveze	je	torej	skupnost	življenja	
Boga	s	človekom,	zato	kruh	in	vino	postaneta	ob-
hajilo,	latinsko	communio,	kar	ima	osnovni	pomen	
skupnost,	skupnost	z	Bogom.	Skupnost	v	spreme-
njenem	kruhu	in	vinu	se	postavlja	kot	nasprotje	tiste	
edinosti,	za	katero	je	pogan	verjel,	da	jo	lahko	ures
niči	s	svojimi	malikovalskimi	daritvami.	Ta	edinost	
z	Bogom	uresničuje	tudi	medsebojno	edinost	med	
ljudmi.	Seveda	ta	edinost	nikakor	ne	prekrije	osebne	
samostojnosti	in	neodvisnosti	vsakega	človeka.	Ta	
edinost	je	organska,	ker	ustvarja	telo,	ki	je	Cerkev.	
Evharistija	 je	 torej	 zakrament,	 ki	 gradi	 Cerkev	 z	
blagoslovom,	izrečenim	nad	kruhom	in	vinom.	Edi-
nost,	ki	je	evharistija,	je	tudi	znamenje	Božje	slave	
vpričo	sveta.	Ker	je	pa	ta	edinost	posebno	v	zunanjih	
znamenjih	velika	osebna	odgovornost,	apostol	brez	
obotavljanja	Korinčanom	postavlja	samega	sebe	za	
zgled	in	zahteva	od	njih,	naj	posnemajo	njega	in	po	
njem	Kristusa.	Pavel	je	dovolj	ponosen,	da	se	zaveda	
svoje	pomembnosti,	pa	tudi	odgovornosti	ne	odkla-
nja.	In	samo	tak	lahko	postavi	sebe	za	zgled,	saj	
vse	na	njem	vodi	k	znamenju	edinosti,	k	evharistiji.	
Posvečeni	kruh	in	krščanska	skupnost	negujeta	svojo	
skrivnost	kot	znamenje	na	poti	k	Bogu.
22. februar
1. postna nedelja
KRST NAS REŠUJE
1 Pt 3,18-22
Odlomek	iz	Prvega	Petrovega	pisma	razpravlja	o	

Kristusovi	poti	v	predpekel	pred	vstajenjem,	kakor	
molimo	v	apostolski	veroizpovedi.	Peter	piše:	»Šel	je	
oznanjat	tudi	duhovom	v	ječi	ki	so	bili	nekdaj	nepo-
slušni	...«	Predpekel	težko	vključimo	v	svoje	verske	
predstave,	ker	izvira	iz	stare	izraelske	podobe	sveta,	
ki	je	poznala	nebo,	zemljo	in	podzemlje.	Poleg	tega	
takrat	še	niso	vedeli,	da	onkraj	smrti	časa	in	kraja	
ni	več,	zato	so	si	predstavljali	vse,	ki	so	umrli	pred	
Kristusom	kot	nekakšne	zapornike	in	so	jih	odrinili	
“nekam”	kjer	čakajo	na	Kristusovo	vstajenje,	ta	“ne-
kam”	pa	imenujejo	“predpekel”,	ki	je	bil	po	njihovem	
nek	kraj	v	podzemlju.	Zato	je	pomembno	vedeti,	da	
je	Prvo	Petrovo	pismo	bolj	kot	pismo	nekaka	okrož
nica,	namenjena	kristjanom,	razseljenim	po	petih	
provincah	Male	Azije.	Izraz	“razseljenost”	jasno	meri	
na	Jude,	ki	so	živeli	izven	Palestine,	čeprav	je	pismo	
namenjeno	tudi	tistim,	ki	so	prišli	iz	poganstva.	Sicer	
si	pa	življenja	izven	časa	in	kraja,	ki	si	ga	niso	znali	
predstavljati	prvi	kristjani,	ne	znamo	predstavljati	
tudi	mi,	 večina	 kristjanov	 pa	 tega	 dejstva	 sploh	
ne	upošteva.	Omemba	Kristusove	poti	pred	pekel	
pomeni	 več:	 pomeni	 vero,	 da	 je	Kristus	 resnično	
umrl	 in	 tudi	vstal.	 Iz	našega	odlomka	torej	 lahko	
povzamemo	le,	da	je	Kristus	popoln	gospodar	nad	
vsem,	torej	tudi	nad	nami.	

MISLI
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BRALI 
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 je	 31.	 oktobra	 pri	
srečanju	s	predstavniki	in	člani	karizmatičnih	gibanj	
v	Vatikanu	dejal,	 da	mora	preganjanje	kristjanov	
po	vsem	svetu	okrepiti	 ekumenizem.	»Kristusova	
kri,	danes	prelita	v	številnih	njegovih	mučencih	v	
mnogih	delih	sveta,	nas	poziva	in	priganja	k	edino-
sti.	Za	preganjalce	smo	eno.«	Ta	ekumenizem	krvi	
bi	moral	dati	kristjanom	novo	spodbudo.	Papež	je	
karizmatike	povabil	k	edinosti	v	različnosti	izpove-
dovanja	vere.	Edinost	ne	pomeni	uniformiranosti.	
Različnost	verskih	oblik	je	dar	Svetega	Duha.
VATIKAN — Papež	Frančišek	 je	5.	novembra	pri	
splošni	avdienci	napovedal,	da	bo	21.	junija	2015	
ob	200.	obletnici	 rojstva	ustanovitelja	Družbe	sv.	
Janeza	Bosca	 (1815–1888)	obiskal	njegov	 rojstni	
kraj	Castelnuovo	in	kraj	delovanja	Torino.	
BONN — Nekdanji	poljski	predsednik	in	ustanovi-
telj	Solidarnosti	Lech	Walęsa	je	za	prilogo	Kristjan	
in	svet	 lista	Zeit	povedal,	da	brez	papeža	 Janeza	
Pavla	II.	ne	bi	bilo	zmage	nad	komunizmom	pred	
25	leti	—	najprej	na	Poljskem,	potem	pa	tudi	dru-
god	v	Vzhodni	Evropi.	Nihče	namreč	ni	verjel,	»da	
bo	mogoče	kdaj	iziti	iz	tega	sistema.	Potem	pa	nam	
je	nebo	poslalo	Janeza	Pavla	II.	in	iz	2000	let	sta-
rega	krščanstva	je	zame	zopet	zrasla	velika	moč.«
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	pri	splošni	avdien-
ci	29.	oktobra	ves	svet	pozval,	naj	združi	moči	pri	
ukrepanju	zoper	ebolo,	ki	 terja	največ	žrtev	med	
najrevnejšimi.	Vsem,	ki	trpijo	in	umirajo	zaradi	nje,	
pa	tudi	 tistim,	ki	se	borijo	zoper	njo,	 je	zagotovil	
svojo	bližino,	solidarnost	in	molitev.	Udeležence	je	
povabil,	naj	tudi	sami	molijo	za	obolele	in	umrle.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	10.	novembra	ško-
fom	iz	Senegala,	Mavretanije,	Zelenortskih	otokov	
in	Gvineje,	ki	so	obiskali	“grobove	apostolov”,	na-
ročil,	naj	dejavneje	širijo	krščansko	oznanilo.	Laiki	
namreč	potrebujejo	predvsem	trden	temelj	krščan-
skega	nauka	in	duhovnosti,	da	bodo	priče	evange-
lija	v	sedanjem	svetu.	Posebej	tam,	kjer	je	krščan-
ska	vera	potisnjena	na	obrobje.	
VATIKAN — Papež	 Frančišek	 in	 ganski	 predse-
dnik	John	Dramani	Mahama	sta	se	10.	novembra	
ob	njegovem	obisku	pri	 Petrovem	nasledniku	po-
govarjala,	kako	ustaviti	širjenje	epidemije	ebole,	ki	
so	jo	opazili	tudi	pri	liberijskih	beguncih	v	Gani,	za-
radi	nje	so	še	posebej	ogroženi	prebivalci	Gvineje,	
Sierre	Leone	 in	Liberije.	Gost	 je	pohvalil	pomem-
ben	prispevek	Cerkve	v	sociali,	pri	 izobraževanju,	
v	zdravstvu	in	pri	dialogu	z	družbenimi	skupinami.
BEJRUT — Na	mednarodni	 konferenci,	 ki	 jo	 je	 v	
Bkerkeju	pripravila	maronitska	Cerkev,	so	se	ude-
leženci	 pogovarjali	 predvsem	o	 prihodnjem	miro-
ljubnem	in	demokratičnem	sodelovanju	kristjanov	
in	drugih	verskih	manjšin	ter	večinskih	muslimanov	
v	arabskem	svetu.	Kardinal	Christoph	Schönborn	z	
Dunaja	 je	 poudaril	 pomembno	 vlogo	maronitske-
ga	patriarha	Bechare	Boutrosa	Raija	in	maronitske	
Cerkve	za	dosego	sprave,	miru,	človeka	vrednega	
življenja	in	pri	pomoči	beguncem.

JERUZALEM — Visoki	 predstavniki	 islama	 in	 kr-
ščanstva	so	10.	novembra	v	 skupni	 izjavi	pozvali	
k	bratskemu	sožitju	med	kristjani	 in	muslimani	v	
Sveti	 deželi.	 Muslimanom	 je	 treba	 omogočiti,	 da	
bodo	 prosto	 vstopali	 v	 mošejo	 AlAksa	 in	 v	 njej	
molili.	Dostop	do	mošeje	 je	namreč	otežen	zara-
di	izgredov	judovskih	nacionalistov	in	palestinskih	
muslimanov.	 Predstavniki	 krščanskih	Cerkva	 so	 v	
znamenju	solidarnosti	z	muslimani	te	celo	obiskali.	
MEXICO CITY — Mehiški	škofje	so	na	zasedanju	v	
Cuautitlanu	Izcalliju	zahtevali,	da	se	pojasni	izginot
je	43	študentov	ter	najostrejšo	kazen	za	dejanje,	
pri	katerem	naj	bi	po	naročilu	župana	v	kraju	Ayot-
zinapa	in	njegove	žene	sodelovala	krajevna	policija	
in	mamilaška	tolpa	Guerreros	Unidos.	Študente	so	
po	demonstracijah	v	Iguali	odpeljali	in	pobili.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	17.	novembra	ob	
začetku	medverskega	kongresa	z	naslovom	Kom-
plementarnost moža in žene	v	Vatikanu	napovedal,	
da	se	bo	udeležil	svetovnega	srečanja	družin	od	22.	
do	27.	septembra	2015	v	Filadelfiji.	Podrobnosti	ni	
povedal,	tudi	ne	o	morebitnem	obisku	Washingtona	
in	sedeža	OZN	v	New	Yorku.
VATIKAN — Papež	Frančišek	je	14.	novembra	pri	
srečanju	 s	 podjetniškimi	 in	 gospodarskimi	 sveto-
valci	poudaril,	da	mora	imeti	v	napetem	gospodar-
skem	 položaju	 človekovo	 dostojanstvo	 prednost	
pred	birokratsko	strogostjo.	Brezposelnim	in	za	do-
ločen	čas	zaposlenim	je	 treba	pomagati,	da	bodo	
našli	ustvarjalne	rešitve	tudi	v	težkih	stanjih,	kajti	
za	vsakim	aktom	se	skriva	obraz	in	osebna	usoda.
VARŠAVA — Cerkev	 na	 Poljskem	 se	 pospešeno	
pripravlja	na	svetovni	dan	mladih	leta	2016	v	Kra-
kovu.	Škofje	so	v	pastirskem	pismu	rojake	opozo-
rili,	 da	 so	 “vsi	 gostitelji”,	mlade	Poljake	pa	pova-
bili,	naj	stopijo	na	“pot	duhovne	priprave”,	da	bo	
svetovni	dan	mladih	“začetek	velikega	prijateljstva	
s	Kristusom”.	Spomnili	so	tudi	na	1050.	obletnico	
“krsta”	Poljske,	ki	jo	bodo	obhajali	prav	to	leto.	V	
Krakovu	pričakujejo	do	dva	milijona	mladih.
BRATISLAVA — Slovaška	škofovska	konferenca	je	
spomnila	na	“žametno	revolucijo”	leta	1989,	s	ka-
tero	je	bilo	konec	komunističnega	režima	v	tej	dr-
žavi.	K	temu	so	pripomogli	“tisoči	znanih	in	nezna-
nih	duhovnikov	in	laikov”.	Srebrni	jubilej	“žametne	
revolucije”	potrjuje,	da	je	“dobro	močnejše	od	zla”.
VATIKAN/JERUZALEM — Papež	Frančišek	je	19.	
novembra	v	nagovoru	pri	splošni	avdienci	obsodil	
napad	na	sinagogo	v	Jeruzalemu	med	jutranjo	mo-
litvijo,	v	katerem	so	bili	ubiti	štirje	ljudje	(tudi	de-
kan	visoke	šole	TaratMoše	rabin	Mošeh	Twersky),	
osem	pa	je	bilo	hudo	ranjenih.	Povabil	je	k	molitvi	
za	umrle	in	k	prizadevanju	za	mir.	Enako	je	naredil	
tudi	jeruzalemski	latinski	patriarh	Fouad	Twal.
RIM —	Ker	se	Vatikanska	banka	IOR	prilagaja	med-
narodnim	merilom	zoper	pranje	denarja,	je	dobila	
nazaj	 23	milijonov	 evrov,	 ki	 jih	 je	 blokirala	 part
nerska	banka	Credito	Valtellinese.	Denar	je	večino-
ma	od	cerkvenih	strank,	IOR	pa	ga	je	naložila	pri	
omenjeni	banki.	Vrnitev	denarja	IOR	je	pomemben	
korak	k	normalizaciji	poslovnih	odnosov	med	Vati-
kanom	in	Italijo.
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LAHORE — Pakistanski	 verski	 predstavniki,	med	
njimi	 tudi	 muslimani,	 so	 na	 skupnem	 zasedanju	
zahtevali	spremembo	spornega	zakona	o	bogoklet
ju,	katerega	žrtev	so	tudi	kristjani.	
NEW DELHI — Hindujski	skrajneži	so	16.	novem-
bra	napadli	krščansko	svetišče	na	jugu	zvezne	dr-
žave	Tamil	Nadu,	pri	tem	pa	ranili	več	vernikov	in	
pastorja.	Nekateri	od	okrog	sto	napadalcev	so	ra-
njene	“spremljali”	celo	do	bolnišnice	in	jim	še	pred	
njo	grozili.	Napadalci	so	kristjanom	povzročili	tudi	
veliko	gmotno	škodo.
STRASBOURG/RIM — Papež	Frančišek	je	25.	no-
vembra	na	povratku	iz	Strasbourga	časnikarjem	v	
letalu,	dejal,	da	se	 je	pripravljen	pogovarjati	 tudi	
s	teroristično	milico	Islamske	države,	če	bo	to	pri-
spevalo	k	zmanjšanju	velikega	trpljenja	 ljudi.	Za-
vzel	se	je	tudi	za	to,	da	se	takoj	začne	preiskava	
zoper	tri	španske	duhovnike	v	Granadi	in	veroučite-
lja,	osumljenih	spolnih	zlorab	mladoletnikov.	
TEHERAN — Predsednik	Papeškega	sveta	za	med-
verski	dialog	kardinal	JeanLouis	Tauran	je	na	kon-
ferenci,	ki	jo	je	v	iranskem	glavnem	mestu	omenje-
ni	svet	pripravil	z	iranskim	središčem	za	medverski	
dialog,	 pozval	 k	 svobodnemu	 izpovedovanju	 vere	
in	pravilnemu	odnosu	do	ljudi	drugih	verskih	pre-
pričanj.	Kristjani	 in	muslimani	morajo	gojiti	“kon-
struktivni	dialog	za	blaginjo	družbe”.
HONGKONG — Kardinal	Joseph	Zen	Zekiun	je	ka-
toliški	dobrodelni	ustanovi	“Cerkev	v	stiski”	pove-
dal,	da	kitajske	oblasti	vedno	huje	zatirajo	papežu	
zvesto	Cerkev	in	katoličane.	V	zadnjem	času	so	ru-
šile	cerkvene	stavbe	in	z	njih	odstranjevale	križe.	
Očitno	si	ne	prizadevajo	za	 izboljšanje	odnosov	s	
Svetim	 sedežem	 in	 za	 to,	 da	 bi	 bilo	 bolje	 Cerkvi	
doma.	Papeževega	obiska	ne	marajo,	če	pa	bi	kljub	
vsemu	prišel,	bi	njegov	obisk	izkoristile	sebi	v	prid.
MOSKVA — Ruski	patriarh	Kiril	 I.	 je	pri	srečanju	
z	generalnim	tajnikom	Ekumenskega	sveta	Cerkva	
Olavom	Fyksejem	Tveitom	v	Danilovem	samostanu	
poudaril	“ključno	vlogo”	tega	sveta	pri	usklajevanju	
cerkvenega	sodelovanja	za	mir	v	svetu.
MANILA — Predsednik	Filipinske	škofovske	konfe-
rence	nadškof	Socrates	Villegas	odločno	nasprotuje	
nameri	filipinskih	politikov	in	družbenih	skupin,	da	
bi	v	tej	državi	vnovič	uvedli	smrtno	kazen,	ki	jo	je	
leta	2006	odpravila	takratna	filipinska	predsednica	
Gloria	Arroyo.	Najhujšo	kazen	je	za	tuje	trgovce	z	
mamili	podprl	parlamentarni	odbor,	predlagal	pa	jo	
je	senator	Vicente	Sotto.	
SOMBOTEL — Predstavili	so	številne	cerkvene	 in	
kulturne	dogodke	in	slovesnosti,	ki	jih	pripravljajo	
ob	1700.	obletnici	rojstva	(316/317)	velikega	roja-
ka	sv.	Martina,	ki	ga	častijo	tudi	evangeličani,	pra-
voslavci	in	anglikanci.	Škof	Andras	Veres	je	pove-
dal,	da	bodo	priljubljenega	svetnika	na	prireditvah	
približali	vernim	in	tudi	nevernim	ljudem.
ERBIL —	Kaldejski	patriarh	Louis	Raphael	I.	Sako	
je	papeža	Frančiška	povabil	v	Irak.	Upa,	da	bo	pa-
pež	povabilo	sprejel.	Če	ga	bo,	bo	to	»več	kot	obisk,	
to	bo	imelo	veliko	pastoralno	in	duhovno	simbolno	
vrednost,	to	bo	velika	podpora	za	nas,	ne	le	za	kri-
stjane,	marveč	za	ves	Irak«.

VATIKAN — Od	konca	novembra	2014	je	spet	za	
ogled	odprta	Sikstinska	kapela.	Sončna	svetloba	je	
grozila,	da	bi	hudo	poškodovala	neprecenljive	fre-
ske,	klasična	razsvetljava	je	povzročala	prav	tako	
nevarno	vročino,	letnih	6	milijonov	obiskovalcev	pa	
prinese	vlago.	Zdaj	so	okna	zagrnjena,	novo	raz-
svetljavo	z	LED	svetili,	ki	ne	povzročajo	vročine,	pa	
so	izvedli	poklicni	mojstri	nemške	tovarne	Osram.	
Nova	 razsvetljava	namesto	prejšnjih	 66	 kilovatov	
porabi	manj	kot	6	kilowatov.
VATIKAN —	Papež	Frančišek	je	švicarske	škofe	ob	
obisku	grobov	apostolov	opozoril,	naj	bodo	pri	eku-
menskem	dialogu	posebej	pozorni	na	nezmotljivo	
in	nezamenljivo	izpovedovanje	svoje	vere,	pa	tudi,	
naj	 ne	 zabrisujejo	 razlike	 in	 popuščajo	 enačenju	
med	duhovniki	in	laiki	ter	naj	Cerkev	ne	bo	preveč	
odvisna	od	državnih	ustanov,	saj	ji	te	lahko	“z	go-
spodarskimi	sredstvi	naložijo	takšen	slog	življenja,	
ki	ima	malo	skupnega	s	Kristusom”.
VATIKAN —	 Prefekt	 Kongregacije	 za	 nauk	 vere	
kardinal	 Gerhard	 Ludwig	 Müller	 je	 ob	 mednaro-
dnem	zasedanju	 teološke	 komisije	 poudaril,	 da	 v	
Cerkvi	ni	prepada	med	naukom	in	dušnim	pastir-
stvom.	»Vsako	ločevanje	teorije	in	verske	prakse	bi	
bilo	načeloma	izraz	subtilne	kristološke	herezije,«	
je	poudaril.	S	 tem	bi	bila	 “zatemnjena”	dinamika	
učlovečenja	 Boga,	 lastna	 vsaki	 “zdravi	 teologiji”.	
Kristus	je	namreč	dejal:	»Jaz	sem	pot,	resnica	 in	
življenje.«	Zato	ne	more	biti	resnice	brez	življenja	
in	ne	življenja	brez	resnice.
TEGUCIGALPA —	Koordinator	sveta	kardinalov	za	
reformo	 rimske	 kurije,	 honduraški	 kardinal	Oscar	
Rodriguez	Maradiaga,	je	za	Vatican	Insider	predla-
gal,	da	bi	vodstveno	nalogo	v	Papeškem	svetu	za	
družino	v	prihodnje	lahko	prevzel	zakonski	par,	saj	
po	njegovem	mnenju	ni	nujno,	da	ga	vodi	kardinal	
ali	 škof.	 Potrdil	 je,	 da	 nameravajo	 v	 rimski	 kuriji	
sedanje	papeške	svete	za	preseljence,	 laike,	pra-
vičnost	in	mir,	družino,	socialo	in	zdravje	pridružiti	
dvema	velikima	kongregacijama.
KIJEV —	Pravoslavni	patriarh	v	tem	mestu	Filaret	
je	povedal,	da	se	je	več	kot	30	pravoslavnih	župnij	
odreklo	 podrejenosti	 moskovskemu	 pravoslavne-
mu	patriarhatu	in	se	pridružilo	kijevskemu.	Vzrok	
za	to	so	vojaški	spopadi	z	Rusi	na	vzhodu	Ukrajine.
RIM –	Nemški	nadškof	v	rimski	kuriji	Georg	Gän-
swein,	tajnik	prejšnjega	papeža	Benedikta	XVI.,	je	
v	pogovoru	za	revijo	“Il	mio	papa”	zanikal,	da	mu	
namerava	 sedanji	 papež	 zaupati	 vodenje	 ene	 od	
nemških	škofij.	Zdaj	je	prefekt	Papeške	hiše,	odgo-
voren	za	papeževe	uradne	urnike,	še	vedno	pa	je	
zasebni	tajnik	upokojenega	papeža	Benedikta	XVI.
SANTO DOMINGO — Cerkveni	tednik	Camino	po-
roča,	 kako	 Cerkev	 v	 Dominikanski	 republiki	 zelo	
skrbi	 veliko	 število	 prostitutk	 v	 tujini	 (po	 vesteh	
mednarodne	 organizacije	 za	 preseljevanja	 največ	
za	 Brazilijo,	 Tajsko	 in	 Filipini).	 »Trgovci	 z	 ljudmi	
jim	obljubljajo	boljšo	prihodnost,	nazadnje	pa	do-
življajo	pekel,«	je	zapisal	list.	Zato	se	je	Cerkev	v	
omenjeni	državi	odločila,	da	jim	bo	pomagala	tudi	s	
tem,	da	bo	državljane	seznanila	z	njihovo	žalostno	
življenjsko	usodo.
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Franc Jaklič

IGNACIJ KNOBLEHAR
NOVI SODELAVCI – DVE NOVI SMRTNI ŽRTVI

nadaljevanje

V	Abu	Hamedu	so	najeli	prazno,	iz	blata	zgrajeno	
in	s	palmovimi	listi	pokrito	hišo,	oprto	na	palmova	
drevesa.	Vsi	trudni	so	polegli	po	njenih	ilnatih,	praš-
nih	tleh.	Naslednji	dan	so	jih	prišli	pozdravit	mestni	
oblastniki.	Potem	so	si	nekoliko	ogledali	kraj.	Videli	
so	 da	mohamedanci	 tam	 že	 nimajo	 več	mošej	 z	
minareti,	 ampak	 le	majhne	prostore	 brez	 strehe,	
narejene	iz	kamenja	in	ilovice.	Pokrajina	je	bila	ena	
najlepših,	kar	so	jih	videli	ob	Nilu.	Cvetoče	mimoze	
so	dišale	daleč	okrog.	Živozeleni,	rdeči,	zlatorumeni	
in	nebesnomodri	ptiči	so	skakljali	in	se	spreletavali.	
Črnobeli	slavec	je	lepo	pel,	–	vendar	ne	tako	slad-
ko,	kakor	pojo	naši	slavčki.	Lastovke	so	se	veselo	
prevračale	v	zraku,	čeprav	je	bilo	v	decembru;	že	
septembra	so	bile	priletele	s	severa.	Kamele	so	se	
pasle	v	visoki	travi,	iz	katere	so	se	komaj	videle.	Div
jih	rac	in	gosi,	žerjavov,	
čapelj	in	drugih	selivk	je	
bilo	cele	 jate.	–	Pri	me
stu	so	kamnolomi	belega,	
mod	rikastega	in	pisanega	
marmorja.
Dne	12.	decembra	so	

se	spet	dvignili	na	kame-
le	 in	odpotovali	ob	Nilu.	
Poslej	 jim	že	ni	bilo	več	
treba	postavljati	šotorov,	
ker	so	lahko	počivali	pod	
košatimi	palmami.
Po	 štirih	 dneh	 so	 bili	

v	mestu	Berber,	 zgraje-
nem	 večinoma	 iz	 blata	
in	slame.	Tam	je	bilo	konec	njihove	puščavske	poti.	
Šašelj	piše,	da	so	po	dva	in	dva	jezdili	na	trudnih	
velblodih	skozi	ulice	in	peli	latinsko	zahvalno	pesem	
“Te	Deum”;	 Danninger	 in	 Hansal	 sta	 s	 trobento	
spremljala	petje.
Oči	so	se	jim	zaiskrile	od	veselja,	ko	so	zagledali	

jambore	misijonske	ladje	Jutranja	zvezda,	ki	so	mo-
leli	visoko	nad	drevje.	Predstojnik	ladjarjev	jim	je	v	
belordeči	obleki	prišel	nasproti	in	jih	spremljal	skozi	
mesto.	Na	ladji	so	stali	drugi	mornarji	v	slavnostnih	
oblekah	in	streljali	z	obema	topičema.
Trinajst	malih	črncev	je	že	deset	tednov	čakalo	

v	Berberu	na	misijonski	 ladji.	Šašelj	piše:	»Solze	
so	mi	prišle	v	oči,	ko	sem	videl	te	zamorčke	in	se	
spomnil,	da	nimajo	ne	očeta	ne	matere,	pa	so	kot	
otroci	matere	katoliške	Cerkve	naši	bratci.	Vsi	 so	
enako	 napravljeni.	 Na	 glavi	 imajo	 rdečo	 kapo	 z	
velikim	 višnjevim	 čopom.	Nosijo	 višnjeve	 halje	 z	
rdečim	pasom	in	bele	hlače.	Iz	črnega	obraza	pa	se	
jim	bliskajo	snežno	beli	zobje.	Došlim	duhovniko	so	
poljubovali	roke	in	nas	lepo	pozdravljali.«
Šašelj	piše	potem:	»Naše	veselje	se	je	pa	kmalu	

sprevrglo	 v	 žalost,	 ko	 smo	 zvedeli	 za	 smrt	 dveh	
najboljših	gospodov:	Milharčiča	in	Kocjančiča.	Lahko	
si	mislite,	kako	se	je	g.	provikar	ustrašil	te	dvojne	
nesreče,	pa	tudi	mi	z	njim.«	Knoblehar	 je	bil	ves	
solzan.	–	Kaj	se	je	bilo	zgodilo?
Matevž	Milharčič	 ni	 bil	 nikoli	 posebno	 trden.	V	

Kartumu	ga	je	revmatizem	zelo	zdelaval.	Večkrat	so	
se	bali,	da	bo	po	njem,	a	si	je	vselej	opomogel.	Ko	
je	zvedel,	da	se	bližajo	novi	misijonarji,	se	jim	je	s	
svojimi	črnimi	gojenci	na	misijonski	ladji,	ki	je	bila	
njihovo	počitniško	bivališče,	veselo	peljal	naproti.	
Tisto	leto	je	bil	Nil	zelo	narastel;	ko	je	zdaj	upadal,	
je	puščal	preveč	vlage;	pojavile	so	se	razne	bolezni	
in	pomorile	mnogo	ljudi.	V	Berberu	je	tudi	Milharči-
ča	zgrabila	malarija;	odklanjal	je	pa	vsako	hrano	in	
zdravilo	in	postajal	od	dne	do	dne	slabši.	Francoski	

trgovec	 Lafarque	 ga	 je	
vzel	 v	 svojo	 hišo.	 Vedel	
je,	da	se	mu	smrt	naglo	
bliža.	Dal	 si	 je	 napraviti	
mrtvaško	krsto	 in	 jo	po
staviti	k	svoji	bolniški	po
stelji.	Dne	7.	oktobra,	ko	
so	se	novi	misijonarji	vo-
zili	s	Knobleharjem	še	po	
Spodnjem	Egiptu,	je	umrl,	
star	41	let.	Pokopali	so	ga	
slabe	četrt	ure	od	Berbe-
ra.	Nobenega	duhovnika	
ni	bilo	zraven.	Kakšna	ško
da	 za	 tega	 po	bož	nega,	
gorečega,	 ljubeznivega	

duhovnika	in	vzgojitelja!
Ko	je	Kocjančič	v	Kartumu	zvedel	o	njegovi	smrti,	

je	 takoj	poslal	v	Berber	arabskega	učitelja,	da	 je	
prevzel	misijonske	gojence.
Kmalu	nato,	v	prvi	polovici	novembra,	je	pa	tudi	

Kocjančič	sam	obolel.	Tega	ni	nihče	pričakoval.	Nje-
gova	prevelika	vnema	pri	delu	mu	je	v	nezdravem	
podnebju	neopazno	pila	mlade	moči.	Notranje	po-
škodbe,	ki	jih	je	bil	dobil	zaradi	prehitrega	jahanja,	
zlasti	pa	kila,	so	ga	še	bolj	oslabile.	Vrtnar	Hruška	
je	 pozneje	 pravil,	 da	 je	 Kocjančiča	 napadlo	 več	
bolezni,	ki	so	si	hitro	sledile	ali	se	tudi	združevale.	
Imel	je	grižo	ali	neke	vrste	kolero	in	vnetje	trebušne	
mrene.	Zadnji	teden	se	mu	je	hudo	mešalo;	morda	
je	pritisnila	huda	malarija,	morda	tifus.	Zdravnik	dr.	
Jenček,	rojen	Dunajčan,	ki	je	bil	v	egiptovski	državni	
službi,	se	je	zelo	trudil	z	njim.	Pa	ni	bilo	pomoči:	
25.	novembra	je	Kocjančič	umrl,	star	šele	27	 let.	
Pokopali	so	ga	na	misijonskem	vrtu	pri	kapelici,	ki	
jo	je	bil	dal	postaviti	ob	Ryllovem	grobu.	–	Arabski	
učitelj	je	šest	dni	po	svojem	prihodu	v	Berber	dobil	
iz	Kartuma	obvestilo	o	njegovi	smrti.

Berber
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Pustni	čas	ima	tudi	na	Slovenskem	svojega	pa-
trona.	V	pratiki	je	bil	že	od	nekdaj	za	pustni	torek	

narisan	“Pust”.	Čudno	tuj	je	pravzaprav	
z	nenavadno	kapo	na	glavi	in	s	kraguljčki	
na	njenih	treh	rogljih.	Ali	še	kdo	ve,	da	
je	to	stara	norčevska	kapa?	Leto	za	letom	
se	pojavlja	med	podobami	svetnikov	in	
svetnic.	Čeprav	mu	manjka	svetniški	sij	
okoli	glave,	ga	je	ljudstvo	sámo	postavilo	
med	svetnike.	Vedelo	je	že	od	nekdaj	za	
njegovo	pravo	ime,	ki	se	mu	je	pratikar	
ognil.	Nalašč	ali	ponevedoma,	kdo	bi	
to	dognal?	Pustu	je	namreč	po	Slo-
venskem	navadno	Kurent	ali	Korant 

ime.	Zato	so	na	Gorenjskem	pod	Storžičem	kmečke	
mame	–	tako	pripoveduje	Matija	Valja-
vec	Kračmanov	–	zvečer	pred	pustnim	
torkom	pri	večerni	molitvi	dodajale	“še	
en	 očenaš	 in	 češčenamarijo	 svetemu	
Korantu	na	čast	 in	slavo,	ki	bode	jutri	
njega	god	in	praznik”.	Na	Goriškem	so	
si	odrasli	 ljudje	redno	voščili	kakor	za	
praznike:	”Sveti	pust	 ti	voščim	...”	Na	
Štajerskem	 pa	 so	 prepevali	 pesem	 o	
svetem	 Kurentu:	 “Sveti	 Kurent	 cvirn	
prede	...”
Kaj	pač	ima	Kurent	ali	Korant	opraviti	

s	pustom?	Kdo	je	pravzaprav?
V	našo	zavest	so	ga	razni	pisci	v	pre-

teklosti	postavili	kot	“staroslovenskega	
boga	razbrzdanega	veselja”,	nekakega	slovenskega	
Dioniza.	Že	dvesto	let	nastopa	kot	tak	v	številnih	
pripovedkah.	Kdo	ne	pozna	pripovedke	o	Kurentu	–	
ajdovskem	bogu,	ki	je	rešil	Slovenca	iz	vesoljnega	
potopa?	Manj	 znana	 je	prekmurska	pripovedka	o	
Kurentu,	ki	je	bil	baje	tako	lep	mladenič,	da	se	žensk	
kar	ni	mogel	otresti.	Ušel	jim	je	v	puščavo	in	prosil	
Boga,	naj	mu	skazi	obraz.	Bog	ga	je	uslišal	in	zrasli	
so	mu	rogovi.	Ko	se	je	vrnil	med	ljudi,	so	mu	žen-
ske	sicer	dale	mir,	v	spomin	na	nekdanjega	zalega	
mladeniča	pa	so	začele	praznovati	pustni	torek.	Še	
druga	pripovedka	ve	povedati,	da	je	bil	Kurent	gro-
zovit	razbojnik,	ki	ga	je	Kristus	ukrotil	tako,	da	ga	je	
spremenil	v	junca	in	ga	dal	kmetu	za	pokoro	sedem	
let	v	rejo.	Tu	so	uganjali	z	njim	vsakovrstne	norčije.	
Čez	sedem	let	ga	je	Kristus	s	sv.	Petrom	odgnal	iz	
vasi	in	mu	dal	spet	človeško	podobo.	Kurent	se	je	
spokoril	in	je	odšel	daleč	v	drug	kraj.	To	se	je	zgodilo	
na	pustni	torek,	zato	ljudje	na	ta	dan	še	zdaj	uga-
njajo	norčije.	Neka	pripovedka	pozna	Kurenta	kot	
navadnega	zemljana,	siromaka,	a	dobrega	srca.	Bog	
mu	je	zato	dal	mošnjo,	ki	v	njej	nikoli	ni	zmanjkalo	
denarja,	gosli	ki	je	z	njimi	vsakogar	prisilil	k	plesu,	
in	puško,	ki	je	vselej	zadela,	če	si	z	njo	meril	ali	ne.	
Tako	je	Kurent	veseljačil	po	svetu:	ukanil	je	Smrt	
in	hudiča	ter	pretental	nazadnje	še	svetega	Petra,	
da	je	smuknil	mimo	njega	skozi	nebeška	vrata	in	v	

nebesih	nekje	v	kotu	sédel	na	svojo	kapo.	Nekatere	
pripovedke	pa	se	končajo	drugače:	Bog	je	Kurenta	
zavoljo	njegovih	norčij	postavil	na	Mesec,	kjer	jih	
še	danes	kuje	...
Kaj	tiči	v	teh	in	podobnih	pripovedkah?	Da	gre	

za	samovoljno	ustvarjene	“bajke”	ali	pripovedke,	je	
poskusil	pokazati	Milko	Matičetov.
“Karneval”,	razigrani	dnevi	pred	štiridesetdanskim	

postom	je	nastal	 iz	prastarega	običaja	šemljenja.	
Iz	sive	davnine	izhaja	ponekod	še	danes	razširjena	
vera,	da	obisk	šem	prinaša	srečo	 in	dobro	 letino.	
Nekako	se	ujema,	da	sledi	razposajenemu	pustu	za	
petami	resni	postni	čas,	ki	so	se	ga	naši	stari	kaj	
strogo	držali.	Vendar	pust	 s	postom	v	 začetku	ni	
imel	nobene	zveze.	Šemljenje	 je	 izhajalo	 iz	vere,	

da	 se	 našemljen	 človek	 lahko	 približa	
duhovom.	 Zato	 so	 bile	 šeme	 včasih	
ze	lo	 resne,	 tudi	 srhljivo	 grozne.	 Toda	
sča		so	ma	so	zgubile	vsebino	in	ostala	je	
samo	njihova	oprava.	Tisti	hip	so	postale	
smešne.	Renesansa	ob	koncu	srednjega	
veka	 je	poklicala	v	življenje	karneval:	
“Carne	vale!”,	italijanskolatinsko	“Meso,	
zdravstvuj!”	Čehi	temu	pravijo	“maso-
pust”,	Poljaki	“mieso	pust”,	Slovenci	pa	
skrajšano	“pust”.	Karneval	je	postal	zna-
menje	radoživega	tuzemskega	bivanja.	
Ljudstvo	 pa	 rado	 pooseblja	 določene	
čase	v	letu	in	določene	abstraktne	poj-
me.	Poosebilo	je	tudi	pustne	dni.	Zato	

tudi	“karneval”	ni	samo	 ime	za	nekatere	dneve	v	
letu,	ampak	tudi	za	izmišljeno	osebo,	ki	naj	te	dneve	
predstavlja	–	to	je	potem	z	veliko	začetnico	pisani	
“Karneval”,	ki	v	razkošnih	pustnih	sprevodih	Zahodne	
Evrope,	pa	tudi	drugje	(npr.	Rio	de	Janeiro)	nastopa	
kot	“Njegovo	Veličanstvo	Karneval”.	To	in	nič	drugega	
naj	bi	bil	naš	Kurent/Korant.	
S	 tem	 imenom	 nastopa	 v	
pa		nonskem	delu	Slovenije.	A	
že	v	Prekmurju	si	je	našel	po	
nemškem	ukrojeno	 ime	“Fa-
šnik”	ali	“Fajnšček”,	v	Porabju	
je	“Fá	ša	nek”,	slovenski	zahod	
ga	pa	pozna	le	kot	“Pusta”.
Vse,	s	čimer	ovijajo	Kuren-

ta	 ljudske	 ali	 umetne	 pripo-
vedke	in	celo	“bajke”,	so	–	po	
Milku	Matičetovem	–	pravljič-
ne	poteze,	prenesene	nanj	iz	
pravljičnega	zaklada,	če	niso	
kratko	 in	malo	 umetne,	 na-
knadno	izmišljene.	Že	Kopitar	
je	menil,	da	je	Kurent	–	Eu-
lenspieglov	vrstnik.

Till	Eulespiegel	je	literarni	 lik	 iz	nizkonemškega	
ljudskega	izročila	in	ljudskih	knjig.	Poznan	je	po	svoji	
drznosti	in	humorju,	s	katerim	osmeši	vsakogar,	ki	

Niko Kuret

PUSTNI PATRON

Pust

Milko
Matičetov
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mu	prekriža	 pot.	 Njegove	 zgodbe	 se	 dogajajo	 na	
nemških,	nizozemskih	in	francoskih	tleh.	Po	izročilu	
naj	 bi	 bil	 zgodovinska	 osebnost	med	 leti	 1300	 in	
1350.	Zgodbe	ga	opisujejo	kot	drznega	norčka,	ki	
zabavlja	 čez	svoje	nasprotnike	 in	 razkriva	njihove	
slabosti.	Njegove	norčije	so	največkrat	uperjene	proti	
obrtnikom,	vendar	 jih	 je	deležno	 tudi	plemstvo	 in	
drugi	stanovi,	celo	papež.	Je	torej	nekakšen	nemški	
Pavliha,	ki	je	v	bistvu	pameten	in	prebrisan	in	se	le	
dela	neumnega,	da	tako	lahko	zajedljivo	pove	resni-
co,	ki	bi	drugega	drago	stala	(Op. ur.).

Pripovedkam	o	Kurentu/
Korantu	naj	bi	torej	ne	šla	
vera.	Domnevi	o	pooseblje-
nju	pustnega,	karnevalske-
ga	časa,	za	kar	imamo	Slo-
venci	–	kakor	sem	pravkar	
navedel	 –	 poleg	 Kurenta/
Koranta	še	druga	imena,	je	
težko	ugovarjati.
Toda	 Kuren/Korant	 ni	

sa	mo	 junak	 v	 ljudskem	
slov	stvu.	Korant	je	tudi	živ	
pustni	 lik,	 nastopa	 značil-
no	maskiran	 v	 določenem	
okolju.	Doma	naj	bi	bil	na	

razmeroma	majhnem	ozemlju	sredi	Ptujskega	polja	
s	središčem	v	Markovcih.	Od	ondod	
so	 si	 ga	 sposodili	 v	Halozah	 in	 na	
Dravskem	 polju.	 Kurent	 je	 pa	 še	
priljubljeno	 ime	za	slamnato	 lutko,	
ki	jo	drugod	na	Slovenskem	pokon-
čajo	na	pepelnico.	Ta	Kurent/Korant	
nima	 zveze	 z	 junakom	v	 ljudskem	
slovstvu.	Kdo	je	torej?
Mislim,	 da	 bi	 odgovor	 moralo	

dati	vendarle	bajeslovje.	Toda	tu	se	
znajdemo	 v	 temi.	 Davorin	 Terste-
njak	je	primerjal	Koranta	z	indijskim	
božanstvom	 Šivo,	 njegova	 grška	
paralela	 je	Dionysos.	 Stvarneje	 se	
je	 lotil	 vprašanja	 Ivan	Grafenauer,	
ko	 je	 raziskoval	 prakulturne	 bajke	
pri	Slovencih.	Postavil	je	domnevo,	
da	je	Kurent/Korant	“lunarni	numen	
matriarhalnih	 družbenih	 struktur	
neolitika”,	 torej	 božanstvo	matriarhalne	 družbe	
mlajše	kamene	dobe	,	v	kateri	je	ženska	tudi	zavo-
ljo	svojega	mesečnega	cikla	videla	v	luni	svoje	in	
najvišje	božanstvo	(matriarhat je politično-socialna 
ureditev skupnosti, kjer je najvišja oblast v rokah 

družinskih mater; neolitik, mlajša kamena doba, se 
je začel okrog 10200 pred Kr. in končala med 4500 
in 2000 pr. Kr.; op. ur.).	To	je	Grafenauer	podprl	z	
ljudskimi	imeni	za	žabo	in	krastačo,	ki	sta	v	vseh	
starih	 kulturah	 lunarnomitološki	 simbol:	 zelena	

žaba	 je	 v	Halozah	 “kórat”,	 krasta-
ča	 pa	 splošno	 v	 vzhodni	 Sloveniji	
“koránta”,	“korantáča”,	“korentáčka”.	
”Kórat”	pa	je	v	Ziljski	dolini	“mož	v	
mesecu”.	Dodam,	da	vidijo	nekateri	
narodoslovci	 v	 rogovih,	 ki	 jih	 ima	
Korant	kot	naglavni	okras	(danes	jih	
nadomeščata	dve	paličici),	zvezo	z	
luno.	Na	pomoč	je	prišel	v	zadnjem	
času	 naš	 etimolog	 France	 Bezlaj.	
Semantični	 pomen	 debla	 (“ustvar-
jajoči,	 ustanavljajoči,	 snujoči”)	 ga	
vodi	k	domnevi,	da	je	Korant/Kurent	
“maskirana	 personifikacije	 nekega	
totemskega	demona”,	ko	se	je	“neki	
predkrščansku	 kult	 pomešal	 s	 pu-
stom”.	In	s	tem	smo	spet	pristali	v	
bajeslovju.
Korantova/Kurentova	 skrivnost	

torej	še	dolgo	ni	rešena.	Vprašanj	je	obilo,	zastavlja-
jo	se	etnologom,	mitologom	in	tudi	zgodovinarjem.	
Ni	najmanj	zanimivo	vprašanje,	odkod	Korant	sredi	
Ptujskega	polja.	Prepustiti	moramo	bodočim	znan-
stvenim	raziskavam,	da	se	bodo	ubadale	z	njim.

Ivan
Grafenauer

Kurent
(Korant)

“mož v mesecu”

z malo dobre volje vidimo na desni obris moža

KDOR HOČE UŽIVATI VESELJE, GA MORA DELITI Z DRUGIMI.
SREČA JE BILA ROJENA KOT DVOJČICA. George Byron

Splošni:	Da	bi	zaporniki,	posebno	mladi,	imeli	priložnost	priti	do	dostojnega	življenja.
Misijonski:	Da	bi	ločeni	zakonci	bili	lepo	sprejeti	in	bi	našli	podporo	v	krščanski	skupnosti.
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➧

sveta zgodovina:

VSAKDANJE ŽIVLJENJE V PALESTINI V JEZUSOVEM ČASU
Henri Daniel-Rops

tretji del

LJUDSTVO IN NJEGOV BOG
iii. poglavje

BOŽJI MOŽJE

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  (2)

V	Jezusovem	času	je	bil	pomen	farizejev	veliko	
večji	kot	pomen	njihovih	tekmecev.	Minili	so	časi,	
ko	so	jih	hazmonejski	princi	skušali	uničiti,	ko	jih	je	
Aleksander	Janej	dal	križati	osemsto	naenkrat.	Nji-
hov	vpliv	ni	nehal	rasti.	Njihovo	organizacijo	lahko	
primerjamo	s	kako	politično	stranko	v	moderni	de-
mokraciji.	Pristni,	“ločeni”	–	mi	bi	rekli:	člani	stranke	
–	niso	bili	zelo	številni;	verjetno	jih	je	bilo	med	pet	in	
deset	tisoč.	Jožef	Flavij	ocenjuje	na	šest	tisoč	takih,	
ki	so	odklonili	prisego	cesarju	(Judovske starožitnosti 
17,2).	Toda	velik	del	judovskega	ljudstva,	predvsem	
revni,	delavski	razred,	je	bil	enakega	prepričanja	in	
je,	kot	bi	mi	rekli,	“volil	farizeje”.	To	je	pa	tej	drušči-
ni	omogočalo	razglašati	brez	kakega	pretiravanja,	
da	oni	predstavljajo	vse	
ljudstvo.	Vodje	 farizejev	
so	 prihajali	 iz	 vrst	 pis-
moukov	 in	 učiteljev	 Po-
stave,	kar	pa	ne	pomeni,	
da	so	bili	vsi	pismouki	in	
učitelji	 Postave	 farizeji,	
kot	bi	utegnili	misliti	 ob	
branju	 evangelijev.	Med	
njihovimi	voditelji	so	bili	
celo	duhovniki.	In	da	bo	
jasno:	 tudi	 vsi	 farizeji	
niso	bili	pismouki	ali	uči-
telji	 Postave,	 saj	 velika	
večina	ni	imela	potrebne	
verske	 izobrazbe.	So	pa	
bili	vsi	prepričani,	da	predstavljajo	elito	izvoljenega	
ljudstva,	da	so	edini	posestniki	resnice,	edini	zvesti	
zavezi.	Odtod	skrajna	ošabnost,	odtod	zaničevanje,	
ki	so	ga	prilepili	vsakomur,	ki	ni	bil	“na	liniji”,	poseb-
no	pa	nesrečnim	am ha-arec,	ki	da	sploh	niso	bili	
prave	vere	(am ha-arec je bila v času Makabejcev in 
Jezusa psovka in oznaka za Jude, ki so bili osumljeni 
poganskega mišljenja, in za take, ki niso poznali ali 
spoštovali Postave; op. ur.).
V	politiki	 so	se	divje	upirali	poganskim	okupa-

torjem	in	malim	vladarjem,	ki	so	jih	okupatorji	po-
stavljali	na	čelo	Božjega	ljudstva,	Herodu	in	njegovi	
rodbini.	Toda	njihovo	nasprotovanje	je	bilo	v	bistvu	
versko	in	si	ni	nadevalo	nasilnega	videza,	razen	če	je	
bila	ogrožena	vera.	Ko	je	na	primer	Herod	na	tempelj	
dal	postaviti	svojega	brezbožnega	orla,	so	farizeji	
proti	njemu	podkurili	vstajo,	da	bi	orla	odstranili.	

Večkrat	so	poslali	v	Rim	odposlanstva	z	zahtevo	po	
neposredni	upravi,	namesto	da	bi	bili	pod	jarmom	
Hazmonejcev,	povezanih	s	saducejskimi	usmeritva-
mi,	ali	pa	pod	neobrezanimi	edomskimi	kraljiči.	Bilo	
bi	pa	napačno,	predstavljati	si	jih	kot	neko	obliko	
organiziranega	 “odpora”,	 pripravljenega	 se	 zateči	
vsak	hip	k	nasilni	dejavnosti.	Tudi	ta	usmeritev	je	
obstojala.	To	so	bili	zeloti,	“gorečniki”,	ki	bi	jih	lahko	
imenovali	skrajna	levica	farizejev	in	so	jih	po	Kristu
sovi	 smrti	 vodili	 fanatični	 nasilneži,	morilci,	 in	 so	
vedno	bolj	rinili	v	nasilen	polom.	V	Jezusovem	času	
je	bila	to	neznatna	skupina,	daleč	od	tega,	da	bi	bila	
pomembna	za	vso	množico	farizejev.	Farizeji	se	niso	
borili	proti	Rimljanom:	enostavno	so	jih	ignorirali,	

kot	so	to	nedavno	počeli	
v	 Izraelu	 “varuhi	 Vrat”,	
Natourci Karla	 in	Šomré	
Hahomot,	 ki	 niso	 pri-
znavali	 judovske	 države	
in	 osumljeni	 uslužnosti	
do gojim	(poganov)	niso	
imeli	osebne	izkaznice	ter	
sploh	 niso	 hodili	 ven	 iz	
četrti	Mea Šearim,	kjer	so	
živeli	sami	zase.		Sicer	pa	
pod	Herodom	 in	 potem	
pod	 rimskimi	 upravitelji	
odpor	ni	mogel	biti	dru-
gačen	kot	platonski.	Šele	
pozneje	 je	 odpor	 zrasel	

do	take	mere,	da	je	prešel	v	upore,	ki	so	bili	konec	
judovskega	naroda.	Toda	če	bi	farizej	že	od	Kristu-
sovih	časov	dalje	moral	izbirati	med	koristjo	države	
ali	ohranitvijo	vere,	bi	se	verjetno	odločil	za	zadnjo.
Religiozna	vera	farizejev	je	bila	gotovo	globoka,	

trdna	in	zahtevna.	Nobenih	popuščanj	ni	bilo.	Popol-
na	zmota	je	iz	besede	farizej	narediti	soznačnico	za	
hinavec,	kar	se	pogosto	dogaja.	Njihov	nauk,	ki	so	
jim	ga	posredovali	učitelji	Postave,	je	bil,	da	mora	
vera	voditi	in	nadzorovati	vse	v	judovskem	življenju,	
tako	da	to	življenje	postane	popolnoma	judovsko.	Iz	
Postave	so	izpeljali	ves	pravni	nauk,	kateremu	se	je	
bilo	treba	podrediti	v	vsakem	primeru,	tako	v	vsak-
danjem	življenju	kot	v	civilnih,	pravnih	in	družbenih	
odnosih.	Farizeji	so	torej	priznavali	neprestan	razvoj	
verske	Postave.	Bili	so	strašansko	dosledni	glede	ver-
skih	resnic,	istočasno	pa	so	bili	napredni	pri	njihovi	

Jezus in farizeji
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uporabi.	To	je	bil	vzrok,	da	so	šli	celo	do	trditve,	da	
je	Izročilo,	ki	je	nastalo	iz	razmišljanj	učiteljev,	bolj	
važno	kot	duhovništvo,	kot	kraljevska	oblast;	da	je	
tako	sveto	kot	sámo	besedilo	Postave.	V	tem	Izročilu	
so	bili	seveda	vključeni	tudi	novejši	doprinosi	razvoja	
verskih	resnic:	vstajenje	mesa,	sankcije	v	posmrt-
nem	življenju,	posredovanje	dobrih	in	zlih	angelov	
v	človeškem	življenju,	pa	goreč	mesijanizem,	ki	je	
bil	brez	dvoma	za	mnoge	ozko	časoven.	Jožef	Flavij	
pravi,	da	“so	se	zaupali	Previdnosti”,	mi	bi	pa	rekli,	
da	so	priznavali	vlogo	Božje	milosti	v	človekovem	
vedenju.	Flavij	jim	priznava	tudi	občutke	naklonje-
nosti	in	željo	po	dobrem	razumevanju.
Je	pa	treba	upoštevati,	da	se	je	v	farizejstvu	Jezu-

sovega	časa	pojavljalo	dvoje	nagnjenj,	ki	sta	si	jasno	
nasprotovali.	Kot	se	to	dogaja	pri	vseh	gibanjih,	ki	so	
se	močno	razvijala,	sta	se	oblikovali	v	njem	desnica	
in	 levica.	 Eni	 so	 razlagali	 načela	 svoje	družbe	na	
strog	način,	drugi	pa	bolj	na	široko.	Voditelja	dveh	
šol	sta	bila	v	času,	ko	je	Jezus	prišel	na	svet,	dva	
slavna	učitelja,	Hilél	in	Šamáj.	Prav	v	nobeni	stvari	
se	nista	strinjala,	ko	je	šlo	za	Postavo.	Našteli	so	
celih	tristo	točk,	v	katerih	sta	si	bila	nasprotna.	V	
Beth Hillel	(Hilelovi	hiši)	so	dokazovali	širino	duha,	
v Beth Šamaj	(Šamajevi	
hiši)	 pa	 strogo	 razlago	
pravil.	Razliko	obeh	me-
tod	 je	mogoče	 dojeti	 iz	
anekdote.	 Nekega	 dne	
je	 nek	 pogan	 prišel	 k	
Šamaju	 in	mu	rekel,	ne	
brez	 posmeha:	 »Posta-
nem	jud,	če	si	mi	ti	spo-
soben	razložiti	Postavo	v	
času,	kolikor	morem	jaz	
držati	 ravnotežje	na	eni	
nogi.«	 Strogi	 učitelj	mu	
je	 odgovoril	 s	 krepkim	
udarcem	ravnila.	Toda	ko	je	bil	Hilel	vprašan	isto,	je	
odgovoril:	»Ne	stori	drugemu,	kar	ne	maraš,	da	bi	
bilo	storjeno	tebi	–	to	je	vsa	Postava.«	Vse	kaže,	da	
je	v	Kristusovem	času	kot	tudi	pozneje	–	vsaj	tako	
pričuje	Talmud	–	Hilelova	šola	prevladovala.
Vendar	 pa	 je	 farizejstvo,	 važno	 kakor	 je	 bilo,	

vseeno	doživelo	krizo.	Ali	bolje,	prav	zato,	ker	 je	
postalo	 tako	 številna	 stranka,	 ki	 je	 sprejemala	 v	
svoje	naročje	dvomljive	elemente,	ki	niso	prihajali	
k	 njej	 zaradi	 vere,	 ampak	 iz	 povsem	 drugačnih	
razlogov.	V	judovskem	apokrifu	iz	1.	stoletja,	ki	se	
imenuje	Mojzesovo vnebovzetje	 ali	Oporoka,	 nek	
strog	in	razočaran	farizej	obtožuje	»tiste	kužne	in	
nečiste	ljudi,	ki	se	imajo	za	edine	pravične	in	edine	
čiste,	pa	niso	drugega,	kot	izrodki	napuha.«	Očitno	
je	videl	tiste,	ki	so	jih	imenovali	“pobarvani	farizeji”.	
Posmehljiva	zgodba,	ki	jo	je	ohranil	Talmud,	pravi:	
»Farizejev	je	sedem	vrst:	farizejkjejemojdelež;	
farizejgledamvzrak;	farizejmojakrvavaglava,	ki	
hodi	s	povešenimi	očmi,	da	ne	bi	videl	ženske,	pa	se	
zaleti	v	zid;	farizejtolkač,	ki	hodi	tako	krevljasto,	da	
zgleda	kot	tolkač	v	možnarju;	farizejkajjemoja-
dolžnostdabijostoril?;	farizejjazstorimdobro-
delovsakdan;	in	končno	pravi	farizej,	ki	je	to	zaradi	

strahu	božjega	in	iz	ljubezni	do	Boga.	Posmehljivka	
je	všečna,	saj	dobro	naslika	te	ljudi.	Pomaga	nam	
bolje	razumeti	Jezusovo	kritiko.
Znano	je,	da	je	v	evangelijih	farizejem	posveče-

nega	kar	precej	prostora.	Kristus	je	pogosto	z	njimi	
v	stiku,	pogosto	govori	o	njih.		Vsakemu	kristjanu	
zvene	 v	 ušesih	 strahotne	 grožnje	 iz	 12.	 poglavja	
Matejevega	 evangelija.	 »Gorje	 vam,	 pismouki	 in	
farizeji,	hinavci,	ker	pred	ljudmi	zaklepate	nebeško	
kraljestvo	…	Gorje	vam,	slepi	vodniki	…	Kače,	gadja	
zalega!	Kako	boste	ubežali	obsodbi	na	peklensko	do-
lino?«	(Mt	12,13.16.33).	Tega	tona	je	za	dve	strani.	
Kaj	očita	ljudem	te	druščine?	V	bistvu	tri	stvari:	da	
so	 lažnivci,	 da	 so	 “pobeljeni	 grobovi”,	 da	 “vežejo	
težka	in	neznosna	bremena	in	jih	nalagajo	ljudem	na	
rame,	sami	pa	jih	še	s	prstom	nočejo	premakniti”;	
pošteno	pa	je	treba	priznati,	da	so	te	kritike	verjetno	
namenjene	“pobarvanim	farizejem”,	tistim,	ki	pripa-
dajo	prvim	šestim	sortam	v	posmehljivi	zgodbi,	ne	
pa	zadnji	sorti.	Hujši	je	drug	Kristusov	očitek	spričo	
ošabnosti	 farizejev	–	zdi	se,	da	je	bila	ta	zabloda	
skupna	vsem	članom	druščine	–,	namreč	njihova	
zagledanost	v	prva	mesta,	njihova	domišljava	zah-
teva,	da	so	oni	voditelji	in	duhovni	učitelji	Izraela.	

Končno	in	predvsem	jim	
pa	 Jezus	 očita,	 da	 so	
predpisarji,	ki	se	ukvarja-
jo	z	budalostmi	kot	je	to	
desetina	od	mete,	kopra	
in	 kumine,	 zanemarjajo	
pa	 bistveno,	 živo	 vero,	
ljubezen	 do	 Boga	 in	 do	
bližnjega,	skratka,	da	bi	
bili	 tisto,	 kar	bi	 jim	bilo	
v	dobro:	ljudje,	ki	Duha	
bolj	cenijo	kot	Izročilo.	In	
ta	kritika	je	šla	stvarem	
do	 dna,	 kar	 je	 moralo	

neizogibno	vzbuditi	nepopravljivo	nasprotstvo	med	
Jezusom	in	farizeji	prvih	šestih	sort.
Vendar	se	odnosi	Kristusa	do	“ločenih”	ne	ome-

jujejo	na	to	nasprotstvo.	On	sam	priznava	učenost	
farizejskih	učiteljev	(prim.	Mt	23,3),	se	spušča	v	raz-
pravo	z	njimi	celo	takrat,	kadar	ve,	da	se	v	njihovih	
vprašanjih	skrivajo	pasti	(Mt	22,15;	Mr	12,13;	Lk	
20,20).	Še	več:	pride	v	prijateljski	stik	z	nekaterimi	
od	njih	(Lk	5,27)	in	sprejema	njihova	povabila	k	mizi	
(Lk	7,36;	11,37).	Odlični	farizej	in	član	Sanhedrina	
Nikodem	postane	celo	njegov	skrivni	privrženec	(Jn	
3,1;	7,50).	In	še	več:	ko	Herod	Antipa,	nemiren,	ker	
se	na	njegovem	ozemlju	širi	Jezusov	nauk,	sanja,	
da	bi	se	ga	znebil,	so	prav	farizeji	tisti,	ki	pridejo	
Jezusa	 opozorit	 na	 nevarnost	 (Lk	 13,31),	 kar	 je	
pa	sicer	v	skladu	z	njihovim	splošnim	obnašanjem	
nasprotovanja	Rimljanom	in	njihovim	podrepnikom.	
Čeprav	so	bili	farizeji,	kot	je	znano,	v	času	Kristu-
sovega	 procesa	 njegovi	 zagrizeni	 nasprotniki,	 pa	
po	njegovi	smrti	mnogi	od	njih	kažejo	naklonjenost	
novemu	nauku.	Ne	gre	pozabiti,	da	bo	največji	od	
apostolov,	širiteljev	evangelija,	farizej	sveti	Pavel,	
sin	farizeja,	kot	se	je	sam	označil	(Apd	23,6;	26,5;	
Flp	 3,5).	 Prav	 tako	 ne	 gre	 pozabiti	 presenetljive	

»Desetino dajem od kopra,
mete in kumine«
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strani	iz	Apostolskih	del	(Apd	5,3339),	kjer	»farizej	
z	imenom	Gamáliel,	učitelj	postave,	ki	je	med	vsemi	
ljudmi	užival	velik	ugled,«	nekdanji	učitelj	bodočega	
apostola	Pavla,	z	izrednim	pogumom	brani	kristjane	
pred	Sanhedrinom.
Odnosi	med	farizejstvom	in	krščanstvom	so	to

rej	veliko	bolj	zapleteni,	kot	se	običajno	misli.	Nič	
ni	mogoče	 sklepati	 iz	 dejstva,	 da	 Talmud	 beleži	
mnoge	misli	farizejskih	učiteljev,	posebno	tistih	iz	
usmeritve	Hilela,	ki	so	izredno	sorodne	določenim	
mislim	evangelija.	Nihče	namreč	ne	more	dokazati,	

da	so	poznejše	od	Jezusovega	učenja.	Ni	pa	mogoče	
mimo	dejstva,	da	so	bili	med	farizeji	ljudje,	za	ka-
tere	je	bilo	duhovno	življenje	vse	kaj	drugega,	kot	
mehanična	podreditev	zapovedim.	In	še,	da	je	bilo	
med	drugimi	–	pustimo	ob	strani	“pobarvane	farize-
je”	in	druge	“pobeljene	grobove”	–	mnogo	iskrenih	
vernikov,	katerih	pobožnost	je	spoštovanja	vredna,	
čeprav	niso	znali	razumeti	časa	vélikega	oznanila,	ki	
je	zanikal	njihov	ozki	tradicionalizem,	njihov	forma-
lizem,	njihovo	predpisarstvo:	»črka	namreč	ubija,	
Duh	pa	oživlja«	(2	Kor	3,6).

Mt 22,15-22
Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v 
besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci 
in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš 
Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. 
Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek 
ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me 
preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu 
denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« De-
jali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, 
kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« Ko so to slišali, 
so se začudili, ga pustili in odšli.
Mt 22,34-39
Farizeji pa so slišali, da je saduceje prisilil k molku, in so se 
zbrali na istem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je 
preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved 
v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z 
vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja 
in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bli-
žnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa 
postava in preroki.«
Lk 5,29-32
Nato mu je Levi priredil veliko gostijo v svoji hiši; in z njim pri 
mizi je bila velika množica cestninarjev in drugih. Farizeji in 
njihovi pismouki pa so godrnjali in govorili njegovim učencem: 
»Zakaj jeste in pijete s cestninarji in grešniki?« In Jezus jim 
je odgovoril: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. K 
spreobrnjenju nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
Lk 11,37-44
Ko je to povedal, ga je neki farizej prosil, naj obeduje pri 
njem. Vstopil je in sedel. Ko je farizej to videl, se je čudil, da 
se pred jedjo ni umil. Gospod pa mu je rekel: »Vi farizeji sicer 
res čistite kozarec in krožnik od zunaj, znotraj pa ste polni 
pohlepa in hudobije. Kako ste nespametni! Ali ni tisti, ki je na-
redil zunanjost, naredil tudi notranjosti? Dajte raje v miloščino 
to, kar je znotraj, in glejte, vse vam bo čisto. Toda gorje vam, 
farizeji! Desetino dajete od mete in rutice in vsakovrstne 
zelenjave, zanemarjate pa pravičnost in Božjo ljubezen. To bi 
bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorje vam, farizeji, ker 

imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih!
Gorje vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo 
po njih, ne da bi vedeli.«
Jn 3,1-2
Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodém; bil je 
prvak med Judi. Ponoči je prišel k Jezusu in mu rekel: »Rabi, 
vemo, da si prišel od Boga kot učitelj; kajti nihče ne more 
delati teh znamenj, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim.«
Jn 7,50-52
Nikodém, ki je bil eden izmed njih in je prej prišel k Jezusu, jim 
je rekel: »Ali naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in 
ne spozna, kaj dela?« Odgovorili so in mu rekli: »Kaj si tudi 
ti iz Galileje? Preišči in sprevidi, da iz Galileje ne pride noben 
prerok.
Apd 5,27-39
Pripeljali so apostole in jih postavili pred véliki zbor. In véliki 
duhovnik jih je zasliševal: »Ali vam nismo zabičali, da ne sme-
te učiti v tem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s 
svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega človeka!« 
Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: »Bogu se je 
treba pokoravati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obudil 
Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog pa ga je kot 
voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu 
dal spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo priče teh 
dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu po-
korni.« Ko so to slišali, so se razsrdili in jih hoteli pobiti. Toda 
v zboru je vstal farizej z imenom Gamáliel, učitelj postave, ki 
je med vsemi ljudmi užival velik ugled. Vêlel je, naj apostole za 
nekaj časa pošljejo ven. Nato je spregovoril: »Možje Izraelci, 
dobro preudarite, kaj nameravate narediti s temi ljudmi! Pred 
časom se je dvignil Tevdá, ki se je izdajal za nekaj posebnega 
in je imel kakih štiristo privržencev; ubili so ga in vsi, ki so mu 
zaupali, so se razkropili in izginili. Za njim se je v času ljudske-
ga štetja dvignil Juda iz Galileje in potegnil ljudstvo za sabo; 
tudi tega so ubili in tisti, ki so mu zaupali, so bili razkropljeni. In 
zdaj vam pravim: roke proč od teh ljudi in izpustite jih! Zakaj 
če sta njihov načrt in njihovo početje od ljudi, bosta propadla; 
če pa izhajata od Boga, jih ne boste mogli uničiti, temveč se 
boste znašli v boju proti Bogu.« Poslušali so njegov nasvet.

O FARIZEJIH V NOVI ZAVEZI
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Naš	svet	postaja	vse	bolj	raznolik	in	nepregleden.	
Zato	veliko	ljudi	hrepeni	po	jasni	usmeritvi.	Iščejo	
dobra	navodila	za	to,	kako	bi	lahko	njihovo	življenje	
uspelo.	Deset	zapovedi	želi	biti	vodnik,	ki	bi	usmerjal	
naše	življenja,	da	bi	potekalo	pravilno.	Ko	nam	deset	
zapovedi	kaže	smer,	v	katero	naj	gremo,	nam	podar-
ja	tudi	moč,	da	se	odpravimo	na	pot.	Kdor	namreč	
pozna	smer,	čuti	v	sebi	več	moči	in	motivacije,	kot	
če	bi	zgubljeno	tekal	nokrog.	Človek	brez	usmeritve	
porabi	preveč	energije,	ko	preizkuša	različne	smeri,	
se	vedno	znova	vrača	k	izhodišču	in	sledi	samo	delu	
smeri.	Kdor	pozna	smer,	pozna	izvire	moči,	iz	katerih	
lahko	črpa,	da	bi	dosegel	svoj	cilj.

Ta	čas	me	veliko	podjetij	vabi,	da	bi	jim	preda-
val	o	témi	“vodenje	z	vrednotami”.	Očitno	bi	danes	
mnogi,	ki	delajo	v	gospodarstvu,	radi	videli,	da	bi	
v	medsebojnih	odnosih	znova	spoštovali	vrednote.	
Čutijo,	da	je	življenje	brez	vrednot	brez	vrednosti.	
Vrednote	naredijo	naše	življenje	vredno.	Vrednote	
ali	“values”,	kot	jim	pravijo	Angleži,	so	viri,	iz	katerih	
lahko	črpamo,	dajejo	nam	moč	in	zdravje.	Beseda	
“value”	izhaja	iz	latinske	besede	“valere”,	kar	pomeni	
“biti	močan	in	zdrav”.	In	to	pomeni:	nekaj	veljati.	
Brez	vrednot	nič	na	tem	svetu	ne	velja.Tedaj	človek	
ne	ve	več,	na	kaj	naj	 se	opre.	Vse	postane	brez	
vrednosti,	vključno	s	človekom.
V	hrepenenju	 po	 vrednotah,	 ki	 dajejo	 našemu	

življenju	 veljavo,	 oporo	 in	moč,	 ima	 pomembno	
vlogo	vračanje	k	desetim	zapovedim.	Po	eni	strani	
se	 vračamo	h	 grški	 filozofiji,	 ki	 je	 postavila	 tako	

imenovane	 “temeljne	 kreposti”	 –	 pravičnost,	 po-
gum,	 zmernost	 in	modrost	 –	 kot	 vogelne	 kamne	
uspelega	življenja.	Po	drugi	strani	pa	se	vračamo	
še	dlje	v	zgodovino,	do	Svetega pisma,	ki	nam	je	
že	pred	tri	tisoč	leti	zapustilo	deset	zapovedi.	De-
set	zapovedi	so	markacije	na	potovanju	po	puščavi	
vrednot,	v	kateri	živimo	danes.	Lahko	nam	pokažejo	
pot,	kako	bi	človeška	skupnost	uspela,	kaj	bi	bilo	v	
dobi	globalizacije	značilno	za	takšno	gospodarjenje,	
ki	ohranja	človekovo	dostojanstvo	in	trajno	dobro	
vpliva	na	nas.	Kadar	v	gospodarstvu	velja	le	pravica	
močnejšega,	se	izgubi	človekovo	dostojanstvo.	Deset	
zapovedi	je	na	strani	šibkejših.	Omejujejo	pravice	

močnejših,	pravice	storilcev,	da	bi	okrepile	
dostojanstvo	žrtev.
Pri	nekem	omizju	smo	se	pogovarjali	o	

desetih	zapovedih.	Udeleženci	so	povedali	
različne	izkušnje.	Nekateri	so	se	spomnili	
neprijetnih	 doživetij	 v	 spovednici.	 Kot	
otroci	so	se	deset	zapovedi	naučili	na	pa-
met.	In	pred	vsako	spovedjo	so	s	pomočjo	
desetih	zapovedi	in	seznama	grehov,	ki	je	
deset	zapovedi	spustil	na	banalno	raven,	
izprašali	 svojo	 vest.	 Ko	 danes	 pomislijo	
na	 deset	 zapovedi,	 se	 najprej	 spomnijo	
občutka	slabe	vesti.	Če	so	v	adventnem	
času	 našli	 škatlo	 z	maminimi	 božičnimi	
piškoti	in	se	z	njimi	na	skrivaj	posladkali,	
se	 je	 takoj	pojavilo	vprašanje:	»Ali	 sem	
zdaj	kradel?	Ali	sem	kršil	sedmo	zapoved?«	
Deset	zapovedi	je	torej	za	otroke	postalo	
večinoma	strašilo.	Imele	so	trpek	priokus.	
Ob	vsem,	kar	si	storil,	si	se	spraševal,	ali	
si	kršil	Božje	zapovedi	in	ali	te	bo	Bog	zato	
kaznoval.

Zapovedi	 niso	 bile	 vodnik	 za	 življenje,	 temveč	
bolj	 grožnje,	 da	 se	 je	 treba	 zelo	 natančno	 držati	
predpisov	staršev.	Vendar	o	stari	vzgoji	ne	želim	raz-
mišljati	samo	negativno.	Ljudje,	ki	so	jim	v	otroštvu	
že	starši	zabičali,	naj	si	zapomnijo	deset	zapovedi,	
so	 si	 pogosto	 vse	 življenje	 prizadevali,	 da	 bi	 se	
ravnali	po	njih.	Doživljali	so	jih	kot	izziv,	s	katerim	
se	morajo	spopadati.	In	tako	so	tudi	prejeli	veliko	
blagoslova	zase	in	za	druge.	Zapovedi	so	bile	zanje	
spodbuda,	da	niso	mislili	samo	nase	in	se	vrteli	samo	
okrog	sebe,	temveč	so	se	zavedali	odgovornosti	za	
druge	in	za	ta	svet.	Zapovedi	so	jih	vodile	v	pravo	
smer.	Čeprav	so	včasih	učinkovale	precej	grozeče,	
so	imele	vendarle	moč,	da	so	jih	poslale	na	pot.	In	
tako	so	na	svoji	poti	pogosto	prišli	dlje	kot	ljudje,	ki	
so	odrasli	brez	usmeritve	z	zapovedmi.	Zato	želim	
pri	opisu	zapovedi	vedno	pohvaliti	tudi	prizadevanja	

zapovedi
P. Anselm Grün
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VODNIK V SVOBODO
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številnih	ljudi,	da	bi	se	ravnali	po	nih	in	tako	naredili	
svet	bolj	človeški.
Kaj	se	zgodi,	če	se	ne	ravnamo	po	zapovedih,	

lahko	dnevno	slišimo	in	vidimo	v	medijih.	Če	ljudje	
ne	vedo	več,	kaj	je	dobro	in	prav,	če	se	ne	ravnajo	
več	po	predpisanih	pravilih	in	merilih,	svet	ne	po-
stane	bolj	človeški.	Nasprotno,	svet	brez	zapovedi	
vzbuja	strah.	Na	nič	več	se	ni	mogoče	zanesti.	V	
pogajanjih	s	podjetji	se	ni	več	mogoče	zanesti	na	
poštenost.	 Prag	 človekove	 sposobnosti	 ubijanja	
postaja	 vse	 nižji.	 Čutimo,	 da	 nas	 družba	 ogroža.	
Nismo	prepričani,	ali	je	naše	življenje	še	varno.	Še	v	
lastni	hiši	se	ne	počutimo	varne.	Ko	umor	in	tatvina	
postaneta	kavalirski	delikt,	samo	še	strah	oblikuje	
življenje.	Ko	zakon	ni	več	svet,	ne	morejo	nastajati	
družine,	ki	otrokom	nudijo	varnost.	In	osnovna	celica	
življenja	začne	razpadati.	S	tem	pa	družba	izgublja	
svojo	nosilno	podlago.
Zato	hrepenimo	po	tem,	da	bi	se	vsi	ljudje	ravnali	

po	desetih	zapovedih.	Potem	bi	lahko	bolj	mirno	in	
spokojno	živeli	skupaj.
Samo	 pritoževanje	 nad	 nespoštova-

njem	desetih	 zapovedi	 ne	 bo	 izboljšalo	
sveta.	 In	zgolj	 z	moraliziranjem	ne	pri-
spevam	k	temu,	da	se	bo	deset	zapovedi	
uveljavilo	pri	ljudeh.	Sveto pismo	pravi:	
»Tedaj	je	Bog	govoril	vse	te	besede«	(2	Mz	
20,1).	Bog	nagovori	ljudstvo	z	zapovedmi.	
In	to	so	besede,	ki	želijo	varovati	svobodo,	
v	katero	je	Jahve	popeljal	svoje	ljudstvo.	
Božje	besede	so	vedno	besede	življenja,	
besede	ljubezni	in	besede	pozornosti.	To	
so	besede,	ki	jih	vzamemo	s	seboj	na	pot.	
»Tvoja	beseda	je	svetilka	mojim	nogam,	
luč	moji	 stezi«	 (Ps	119,105).	V	desetih	
besedah,	ki	jih	je	Bog	govoril	ljudstvu	na	
Sinaju,	mu	je	pokazal	pot	za	dobro	življe-
nje.	In	Izrael	je	Boga	vedno	znova	slavil	za	
modrost,	ki	mu	jo	je	podaril	z	zapovedmi.
Izraelsko	ljudstvo	je	zapovedi	doživelo	

kot	priznanje,	ne	kot	obveznost.	V	119.	
psalmu	 pobožen	 človek	 premšljuje	 o	modrosti	 in	
dobrodejnosti	zapovedi.	Takole	moli:	»O,	da	bi	bile	
moje	 poti	 trdne	 v	 izpolnjevanju	 tvojih	 zakonov!«	
(Ps	119,5).
Ljudje	so	v	puščavi.	Izvedeli	so,	da	jih	je	Bog	od-

peljal	iz	egiptovske	sužnosti.	Ne	smejo	znova	postati	
sužnji	 drugih	 notranjih	 in	 zunanjih	 tiranov.	 Božje	
besede	 hočejo	 ljudstvo	 usposobiti	 za	 življenje	 v	
svobodi.	To	je	deset	besed	svobode,	ki	nam	jih	pove	
Bog	v	desetih	zapovedih.	To	so	tudi	besede	zaveze,	
s	katerimi	se	Bog	obvezuje,	da	nam	podarja	svo-
bodo,	če	smo	pripravljeni,	da	se	zavežemo	njemu,	
Bogu,	ki	vodi	iz	suženjstva	v	deželo	prostosti.	Tako	v	
Drugi	Mojzesovi	knjigi	piše:	»Bil	je	tam	pri	Gospodu	
štirideset	dni	in	štirideset	noči;	ni	jedel	kruha	in	ni	
pil	vode.	Napisal	je	na	plošči	besede	zaveze,	deset	
besed«	(2	Mz	34,28).
Zaveza,	ki	jo	je	Bog	sklenil	z	ljudstvom,	je	bila	

za	Izrael	del	odrešujočega	 in	zdravilnega	Božjega	
delovanja.	 Bog	 se	 zaveže	 ljudstvu.	 Bog	 je	 zvest.	
Drži	svoje	obljube.	A	tudi	 ljudstvo	se	mora	držati	

zaveze.	Tedaj	se	mu	bo	dobro	godilo.	Toda	preroki	
vedno	znova	tožijo,	da	je	ljudstvo	prelomilo	zavezo	
in	kršilo	zapovedi.	Prelom	zaveze	je	vzrok	vsega	zla.
Deset	besed	ni	le	deset	besed,	ki	preprosto	iz-

virajo	iz	pametnega	razmišljanja,	temveč	so	odziv	
na	globoko	izkušnjo	Boga.	Druga	Mojzesova	knjiga	
opisuje	to	izkušnjo,	ki	jo	je	Mojzes	v	štiridesetih	dneh	
in	nočeh	doživel	z	Bogom	in	njegovimi	desetimi	be-
sedami,	takole:	»In	ko	je	Mojzes	šel	s	Sinajske	gore	
–	obe	plošči	pričevanja	sta	bili	v	Mojzesovi	roki,	ko	
je	šel	z	gore	–,	Mojzes	ni	vedel,	da	koža	njegovega	
obraza	žari	zaradi	pogovora	z	njim«	(2	Mz	34,29).	
Pavel	se	v	Drugem	pismu	Korinčanom	sklicuje	na	
to	mesto.	 Sprašuje	 se,	 kako	 veličastni	 bodo	 šele	
služabniki	Nove	zaveze,	če	je	že	Mojzes,	služabnik	
Stare	zaveze,	izžareval	takšno	veličastnost.	In	zagri-
njalo,	s	katerim	je	Mojzes	pokril	svoj	obraz,	razume	
kot	prispodobo	za	tančico,	ki	prekriva	deset	besed.	
Mnogi	jo	napačno	razumejo.	Vidijo	samo	črke,	ne	pa	
Božje	veličastnosti,	ki	hoče	zažareti	v	njih.

Šele	v	Jezusu	Kristusu	lahko	spoznamo,	kaj	nam	
je	Bog	podaril	v	teh	desetih	besedah:	»Da,	vse	do	
danes	leži	na	njihovem	srcu	zagrinjalo,	kadar	koli	
berejo	Mojzesa.	Ko	pa	se	bo	kdo	spreobrnil	h	Go-
spodu,	se	bo	zagrinjalo	odgrnilo.	Gospod	je	namreč	
Duh,	kjer	pa	je	Gospodov	Duh,	tam	je	svoboda«	(2	
Kor	3,1517).
Pavel	 je	razumel,	da	nas	besede	želijo	voditi	v	

svobodo.	Srečanje	z	Jezusom	Kristusom	je	apostolu	
omogočilo	to	spoznanje.	Toda	kdor	ni	izkusil	Boga	in	
Jezusa	Kristusa,	kdor	ne	dojame	Božjega	zdravilnega	
in	osvobajajočega	namena	v	vsem,	kar	nam	govo-
ri,	bo	imel	z	zapovedmi	težave.	Doživljal	jih	bo	kot	
breme,	ne	kot	pot	v	svobodo.	Potrebna	je	izkušnja	
Boga,	ki	je	vedno	tudi	izkušnja	resnične	svobode.	
Potem	razumemo	zapovedi	kot	varstvo	svobode	in	
kot	napotilo	v	pravo	svobodo.
Vendar	 Pavla	 ne	 smemo	 razumeti	 narobe,	 kot	

da	bi	danes	vsi	Izraelci	narobe	razumeli	te	besede.	
Nasprotno,	Pavel	se	samo	brani	pred	omejujočim	po-
gledom,	kakršnega	je	takrat	opazil	pri	marsikaterem	

Bog govori na Sinaju
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Judu	in	kakršnega	še	danes	srečamo	tudi	pri	mnogih	
kristjanih.	Izraelci	že	z	etimološkega	vidika	Tore	(Po-
stave)	ne	povezujejo	s	predstavo	o	ozkih	zakonih	in	
zapovedih. Torá	pomeni	navodilo,	kažipot	dobrega	
Boga,	ki	ne	bi	želel,	da	bi	se	ljudje	izgubili	v	goščavi	
življenja.	Torá	pomeni	nauk,	ki	ga	da	učitelj	učencu,	
mojster	vajencu	in	mati	otroku.	Smisel	nauka	je,	da	
nam	življenje	uspe.	Martin	Buber	je	zato	v	svojem	
prevodu	Svetega	pisma	prvih	pet	knjig	imenoval	Pet 
knjig navodil. Torá	pomeni	kažipot,	ki	nam	kaže,	po	
kateri	poti	bomo	prispeli	na	cilj	in	katera	pot	je	za	
nas	najboljša,	da	bo	naše	življenje	uspelo.	Toda	to	
navodilo	je	treba	prenašati	iz	roda	v	rod.
Naloga	 staršev	 je	 bila,	 da	 so	 otroka	 poučili	 o	

zapovedih.	Tako	Bog	v	Peti	Mojzesovi	knjigi	pozove	
ljudstvo:	»Te	besede,	ki	ti	jih	danes	zapovedujem,	
naj	bodo	v	tvojem	srcu.	Ponavljaj	jih	svojim	sinovom	
in	govôri	o	njih,	ko	bivaš	v	svoji	hiši	in	ko	hodiš	po	
poti,	ko	legaš	in	ko	vstajaš!	Priveži	si	jih	za	zname-
nje	na	roko	in	naj	ti	bodo	za	čelni	nakit	med	očmi!	
Napiši	 jih	na	hišne	podboje	 in	na	mestna	vrata!«	
(5	Mz	6,69).	Sinovi	in	hčere	sprašujejo	starše	po	
pomenu	zapovedi.	Ko	vprašajo,	jim	odgovorite:	»Bili	
smo	faraonovi	sužnji	v	Egiptu,	Gospod	pa	nas	je	z	
močno	roko	 izpeljal	 iz	Egipta.	Gospod	je	v	Egiptu	
pred	našimi	očmi	delal	velika	in	strašna	znamenja	in	
čudeže	proti	faraonu	in	vsej	njegovi	hiši.	Nas	pa	je	
izpeljal	od	tam,	da	bi	nas	pripeljal	in	nam	dal	deželo,	
ki	jo	je	s	prisego	obljubil	našim	očetom.	In	Gospod	
nam	je	zapovedal,	naj	izpolnjujemo	vse	te	zakone	
in	 se	bojimo	Gospoda,	 svojega	Boga,	da	nam	bo	
vse	dni	dobro	in	da	nas	ohrani	pri	življenju,	kakor	
je	danes«	(5	Mz	6,2124).
Spoštovanje	zapovedi	je	odgovor	na	osvobajajoče	

Božje	dejanje.	To	povezuje	ljudstvo.	To	je	pogoj,	da	
se	ljudstvu	dobro	godi.	Ko	so	starši	otrokom	govorili	
o	Božjih	zapovedih,	to	ni	bilo	del	poučevanja,	tem-
več	njegova	srž.	Od	tega	je	bilo	namreč	odvisno,	ali	
ljudstvo	resnično	ostane	Božje	ljudstvo	in	ali	bo	tudi	
v	prihodnje	deležno	njegovega	blagoslova.
Zapovedi	so	imele	v	judovskem	izročilu	sicer	po-

zitiven	pomen,	vendar	so	se	sčasoma	nesorazmerno	
namnožile.	Namesto	desetih	zapovedi	je	v	Jezuso-
vem	času	obstajalo	248	zapovedi	in	356	prepovedi.	
Za	pismouke	so	imele	vse	enako	veljavo.	Zapovedi	
in	prepovedi	so	podrobno	urejale	življenje.	Farizeji	
so	jih	skušali	prenesti	v	resnično	življenje,	vendar	so	
s	tem	mnogim	ljudem	postale	breme.	Pogosto	sploh	
ni	bil	več	pomemben	pomen,	temveč	zgolj	besede.
Jezus	deset	zapovedi	ni	razčlenil	na	številne	po-

samične	zapovedi,	temveč	jih	je	skrčil	na	zapoved	
ljubezni	in	s	tem	zgostil.	Razumel	je,	za	kaj	navse-
zadnje	gre	v	zapovedih:	gre	za	vprašanje,	ali	ljubimo	
Boga	in	ljudi	in	sami	sebe,	ali	je	res	ljubezen	podlaga	
našega	življenja	ali	pa	so	njegova	podlaga	sovraštvo	
in	nesloga,	zavist	in	nasilje.	Brez	ljubezni	so	zapovedi	
prazne.	In	končno	brez	ljubezni	ne	moremo	izpolniti	
nobene	zapovedi.	Šele	ljubezen	napolni	zapovedi	z	
življenjem.	To	je	nova	Jezusova	razlaga.	Pri	desetih	
zapovedih	bi	se	zato	želel	vedno	navezovati	tudi	na	
novo	tolmačenje,	kakor	ga	je	podal	Jezus	in	ki	daje	
zapovedim	povsem	določeno	usmeritev.

Preden	bom	skušal	razumeti	zapovedi	tako,	da	
zadevajo	moje	konkretno	življenje	tukaj	in	zdaj,	bi	se	
želel	pri	razlagi	posameznih	desetih	zapovedi	najprej	
vsakokrat	 vrniti	 k	 njihovemu	 izvirnemu	 pomenu.	
Navodila	se	ne	nanašajo	samo	na	moje	vedenje	do	
Boga	ali	do	bližnjega,	temveč	hkrati	opisujejo,	kako	
naj	se	vedem	do	samega	sebe.
Lahko	jih	razumem	tudi	kot	ogledala,	v	katerih	

vidim	odsev	sebe	in	svojega	notranjega	stanja.	V	njih	
lahko	vidim,	ali	sem	na	poti,	ki	je	zame	dobra,	ali	
sem	zašel.	Lahko	tudi	spoznam,	kako	je	z	mano	–	ali	
sam	odločam	o	svojem	življenju	ali	odločajo	o	njem	
drugi,	ali	sem	svoboden	ali	sem	znova	postal	suženj.

Torej	 ne	 gre	 le	 za	 to,	 da	 zapovedi	 spoštujem,	
temveč	je	pomembno,	da	o	njih	premišljujem.	Ko	
premišljujem	o	desetih	Božjih	besedah,	odkrivam,	
kdo	je	Bog	 in	kdo	sem	jaz.	V	meditaciji	spoznam	
Božjo	modrost	v	zapvedih	in	pot	k	resničnemu	ži-
vljenju	za	nas	ljudi.
V	Stari	 zavezi	 Judje	slavijo	Boga	zato,	ker	 jim	

je	dal	tako	modre	zakone.	Devetnajsti	psalm	hvali	
Gospodov	zakon:	»Gospodova	postava	je	popolna,	
poživlja	dušo;	Gospodovo	pričevanje	je	zanesljivo,	
nevednega	dela	modrega.	Gospodova	ukazi	so	pravi,	
razveseljujejo	srce;	Gospodova	zapoved	 je	 jasna,	
razsvetljuje	oči«	(Ps	19,89).
Božje	zapovedi	ne	želijo	biti	breme,	temveč	želijo	

človeka	razveseliti	in	osvežiti.	Razsvetlile	naj	bi	mu	
oči,	da	bi	videl	svet	takšen,	kakršen	je.	Samo	v	tem	
smislu	 lahko	 pravilno	 razumemo	Božje	 zapovedi.	
Dane	so	nam	za	pomoč,	da	bo	življenje	uspelo.	Va-
rujejo	svobodo,	ki	jo	je	Bog	podaril	človeku	in	so	vir	
notranjega	miru	in	veselja,	modrosti	in	razumevanja.

Mojzes prinaša plošče zapovedi
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	 “Verujem	 v	 eno,	 sveto,	 katoliško	…	Cerkev…”	
Danes	se	bomo	ustavili	ob	pomenu	lastnosti	katoli-
ška.	Kaj	pomeni	katoliško?	Izraz	prihaja	iz	grškega	
“kath’olòn”,	 kar	 pomeni	 “po	 vsem”,	 celotnost.	 V	
kakšnem	smislu	se	ta	celotnost	prideva	Cerkvi?	V	
kakšnem	smislu	pravimo,	da	je	Cerkev	katoliška?	
Rekel	bi,	da	v	treh	temeljnih	pomenih.

Prvi pomen.	Cerkev	je	katoliška,	ker	je	prostor,	
hiša,	v	kateri	se	oznanja	celotna	vera,	v	kateri	je	
odrešenje,	ki	nam	ga	je	prinesel	Kristus,	ponujeno	
vsem.	 Cerkev	 skrbi	 za	 srečanje	 z	 Božjim	 usmi-
ljenjem,	ki	nas	preoblikuje,	ker	je	v	njem	navzoč	
Jezus	Kristus,	ki	daruje	resnično	izpoved	vere,	pol-
nost	 zakramentalnega	 življenja	 in	 verodostojnost	
posvečenega	duhovništva.	V	Cerkvi	vsakdo	najde,	
kar	je	potrebno	za	verovanje,	za	krščansko	življenja,	
zato,	da	bi	postali	sveti,	za	hojo	v	vsakem	kraju	in	
v	vsakem	času.
Za	zgled	si	lahko	pomagamo	z	družinskim	življen

jem.	V	družini	je	vsakomur	od	
nas	dano	vse,	kar	nam	dovoljuje	
rasti,	dozorevati	in	živeti.	Človek	
ne	more	rasti	sam,	ne	more	ho-
diti	sam	v	osamitvi.	Človek	hodi	
in	raste	v	skupnosti,	v	družini.	
Tako	je	tudi	v	Cerkvi.	V	Cerkvi	
lahko	poslušamo	Božjo	besedo	
in	smo	gotovi,	da	je	to	sporočilo,	
ki	nam	ga	je	daroval	Gospod.	V	
Cerkvi	lahko	srečamo	Gospoda	
v	 zakramentih,	 ki	 so	 odprta	
okna,	skozi	katera	prihaja	Božja	
luč,	potoki,	v	katerih	zajemamo	
življenje	Boga	samega.	V	Cerkvi	
se	naučimo	doživljati	skupnost,	
ljubezen,	 ki	 prihaja	 od	 Boga.	
Vsakdo	od	nas	se	lahko	danes	vpraša:	kako	jaz	živim	
v	Cerkvi?	Ali	grem	v	cerkev	kot	bi	šel	na	stadion	na	
nogometno	tekmo?	Kakor	bi	bil	v	kinu?	Ne,	v	cerkvi	
je	čisto	nekaj	drugega.	Kako	hodim	cerkev?	Kako	
sprejemam	darove,	 ki	 nam	 jih	ponuja	Cerkev,	da	
bi	rasel	in	dozoreval	kot	kristjan?	Ali	se	udeležujem	
življenja	skupnosti,	ali	pa	grem	v	cerkev	in	se	za-
prem	v	svoje	probleme	in	se	osamim	od	drugih?	V	
tem	prvem	pomenu	je	Cerkev	katoliška,	ker	je	hiša	
vseh.	Vsi	so	otroci	Cerkve	in	vsi	so	v	tej	hiši.

Drugi pomen.	 Cerkev	 je	 katoliška,	 ker	 je	 uni-
verzalna,	splošna,	razširjena	po	vseh	delih	sveta	in	
oznanja	evangelij	vsakemu	moškemu	in	vsaki	žen-
ski.	Cerkev	ni	skupina	elite,	najboljših,	ne	zadeva	
samo	nekatere.	Cerkev	ne	postavlja	ovir,	poslana	
je	 k	 celoti	 ljudi,	 k	 celoti	 vsega	 človeškega	 rodu.	
Edina	Cerkev	je	navzoča	tudi	v	svojih	najmanjših	
delih.	Vsakdo	lahko	reče:	v	moji	župniji	je	navzoča	
katoliška	Cerkev,	ker	je	tudi	ta	župnija	del	vesoljne	
Cerkve,	ker	ima	tudi	ona	polnost	Kristusovih	darov,	

vero,	zakramente,	posvečeno	službo.	Je	v	skupnosti	
s	škofom,	s	papežem	in	je	odprta	vsem	brez	razlike.	
Cerkev	ni	samo	senca	našega	zvonika,	ampak	obje-
ma	množico	ljudi,	ljudstev,	ki	izpovedujejo	isto	vero,	
se	hranijo	z	isto	evharistijo	in	ji	služijo	isti	pastirji.	
Lepo	je	počutiti	se	v	edinosti	z	vsemi	Cerkvami,	z	
vsemi	malimi	in	velikimi	skupnostmi	po	svetu.	In	po
tem	čutiti,	da	imamo	vsi	poslanstvo,	male	in	velike	
skupnosti,	vsi	moramo	odpreti	svoja	vrata	in	iti	ven	
za	evangelij.	Vprašajmo	se	torej:	kaj	počnem	jaz	
da	bi	drugim	posredoval	veselje	srečanja	z	Gospo-
dom,	veselje	pripadnosti	Cerkvi?	Oznanjati	vero	in	
pričevati	zanjo	ni	posel	le	nekaterih,	ampak	zadeva	
mene,	tebe,	vsakogar	od	nas.

Tretji in zadnji pomen.	Cerkev	je	katoliška,	ker	
je	 “hiša	soglasja”,	kjer	se	znata	edinost	 in	 različ-
nost	povezovati	med	seboj,	da	postaneta	bogastvo.	
Pomislimo	 na	 podobo	 glasbene	 simfonije,	 ki	 je	
soglasje,	harmonija;	 razna	glasbila	 igrajo	 skupaj,	

vsako	 ohranja	 svoj	 poseben	
zvok	 in	 značilnosti	 njihovega	
zvoka	se	skladajo	v	nekaj	skup
nega.	 Je	 pa	 tudi	 nekdo,	 ki	 to	
vodi,	dirigent,	in	v	simfoniji,	ki	
jo	izvajajo,	vsi	igrajo	skupaj	v	
harmoniji,	toda	noben	značilen	
zven	ne	le	ni	uničen,	ampak	je	
njegova	posebnost	kar	najbolj	
uveljavljena.
Lepa	je	podoba,	ki	nam	pra

vi,	da	je	Cerkev	kot	velik	sim-
fonični	orkester,	v	katerem	so	
različnosti.	Nismo	vsi	 enaki	 in	
ne	smemo	biti	vsi	enaki.	Različni	
smo	eden	od	drugega,	vsakdo	
ima	svoje	dobre	lastnosti.	In	to	

je	lepota	Cerkve:	vsakdo	doprinaša	svoje,	tisto,	kar	
mu	je	dal	Bog,	da	bi	obogatil	druge.	Med	člani	je	
različnost,	toda	te	različnosti	se	ne	spopadajo	med	
seboj,	se	ne	postavlja	ena	proti	drugi,	ampak	so	raz-
ličnosti,	ki	se	puste	zliti	v	harmonijo	Svetega	Duha.	
On	je	pravi	“Maestro”,	dirigent,	on	sam	je	harmonija.	
In	tu	se	vprašajmo:	ali	živimo	v	naših	skupnostih	v	
soglasju,	ali	pa	se	prepiramo	med	seboj?	Ali	so	v	moji	
župnijski	skupnosti,	v	gibanju,	kjer	sem	jaz	del	Ce-
kve,	čenče	in	opravljanje?	Ali	sprejemamo	drugega,	
sprejemamo,	da	je	njegova	pot	prava	resnica,	da	je	
to	in	ono	sicer	različno,	da	ta	ali	oni	drugače	misli,	
da	pa	je	v	isti	veri	mogoče	misliti	na	različne	načine	
–	ali	pa	poskušamo	vse	izenačiti.	Toda	enoznačnost	
ubija	življenje.	Življenje	Cerkve	je	različnost	in	kadar	
hočemo	vsem	vsiliti	uniformiranost,	ubijamo	darove	
Svetega	Duha.	Prosimo	Svetega	Duha,	ki	 je	prav	
nosilec	te	edinosti	v	različnosti,	tega	soglasja,	naj	
nas	naredi	vedno	bolj	“katoliške”	in	to	v	Cerkvi,	ki	
je	katoliška	in	vesoljna.

papežev verouk
Frančišek

CERKEV JE KATOLIŠKA
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Katoliška	Cerkev	 praznuje	
2.	februarja	Jezusovo daro-
vanje v templju	(Lk	2,2239).	
Praznik	se	po	domače	imenuje	
svečnica,	 ker	 na	 ta	 dan	 v	
cerkvah	blagoslavljajo	 sveče,	
simbol	Kristusa,	 »luč	 v	 razo-
detje	poganom”,	kakor	je	dete	
Jezusa	imenoval	starec	Simeon	
ob	darovanju	v	jeruzalemskem	
templju,	ki	je	bilo	po	judovski	
Postavi	 predpisano	 za	moške	
prvorojence.

Praznik	se	imenuje	tudi	Marijino očiščevanje, 
ker	so	po	judovski	navadi	ženo	imeli	za	nečisto	40	
dni	po	porodu	sina	in	je	morala	iti	v	tempelj	k	očišče-
vanju:	2.	februar	je	ravno	40	dni	po	25.	decembru,	
dnevu	Jezusovega	rojstva.
V	starih	časih	so	ta	spomin	praznovali	14.	februar-

ja	(40	dni	po	prazniku	razglašenja).	Pričevanje	o	tem	
nam	je	sporočila	nuna	Egerija	v	Itinerarium Egeriae 
(Potopis	Egerije),	ki	je	romala	po	svetih	krajih	v	letih	
381384.	Poimenovanje	“svečnica”,	kot	jo	na	splošno	
imenujejo	ljudje,	prihaja	od	podobnosti	z	obredom	
“Lucernare”,	 o	 katerem	 govori	 Egerija:	 »Prižgejo	
vse	 svetilke	 in	 sveče	 in	 tako	 narede	 veliko	 luč«	
(Itinerarium	Egeriae	24,2)	in	od	prastarih	obrednih	
baklad,	ki	so	jih	imeli	ob	Lupercalijah	(predrimskem	
praznovanju	iz	srede	februarja).	Toda	najbolj	zna-

SVEČNICA
2. SVEČAN

čilna	podobnost	med	obema	praznikoma	sta	 ideji	
očiščevanja.	Ena	se	nanaša	na	hebrejsko	navado,	
ki	je	bila	uzakonjena	v	3.	Mojzesovi	knjigi	(12,24):

»Ženska,	 ki	 spočne	 in	 rodi	 dečka,	 bo	 nečista	
sedem	dni,	kolikor	časa	je	nečista	ob	svoji	mesečni	
čišči.	Osmi	dan	naj	se	obreže	meso	njegove	prednje	
kožice.	 Potem	naj	mati	 ostane	 še	 triintrideset	 dni	
v	krvi	očiščevanja:	nič	svetega	naj	se	ne	dotika	in	
naj	ne	hodi	v	svetišče,	dokler	se	ne	dopolnijo	dnevi	
njenega	očiščevanja.«

Druga	pa	se	nanaša	na	februatio.	Rimski	predniki	
so	namreč	Februe	imenovali	zadoščevanja	in	mnogi	
znaki	potrjujejo	ta	pomen	besede.	Del	praznovanja	
Lupercalij	sredi	februarja	je	bil	prav	obred	očišče-
vanja,	 pri	 katerem	 so	 uporabljali	 kosme	 volne,	
imenovane	 februe.	Papež	Gelazij	 (492496)	 je	od	
rimskega	senata	dosegel	ukinitev	Lupercalij,	ki	jih	je	
nadomestila	prav	svečnica.	V	6.	stoletju	je	Justinijan	
datum	praznovanja	premaknil	na	2.	februar,	kot	se	
praznuje	še	danes.	Naslednji	dan,	na	god	sv.	Blaža,	
se	podeljuje	blagoslov sv. Blaža	z	dvema	prekrižani-
ma	svečama.	Če	sta	bili	blagoslovljeni	prejšnji	dan,	
se	jima	pripisuje	čudežna	moč.
Svečnico	so	praznovali	tudi	v	nekaterih	tradicijah	

predkrščanskih	ver	in	nekateri	raziskovalci	sodijo,	da	
je	bila	krščanska	svečnica	vpeljana	prav	kot	zamenja-
va	za	prejšnjo.	Taka	predkrščanska	tradicija	je	keltski	
Imbolc,	ki	je	zaznamoval	prehod	iz	zime	v	pomlad,	
ali	iz	najhujše	teme	in	mraza	v	oživljanje	luči.

Štirideset	dni	traja	v	cerkvenem	letu	predveliko-
nočni	čas	pokore,	ki	ga	imenujemo	tudi	postni	čas	
in	je	priprava	na	veliko	noč.	Teh	štirideset	dni	nas	
spominja	na	štirideset	let,	ki	jih	je	Izrael,	starozavez
no	ljudstvo,	po	svetopisemskem	poročilu	prebilo	v	
puščavi,	preden	je	smelo	–	preizkušeno	in	prečiščeno	
–	stopiti	na	tla	obljubljene	dežele.	
Postni	čas	pa	nas	spominja	tudi,	da	
je	Jezus	–	kakor	poročajo	evange-
liji	–	štirideset	dni	prebil	v	puščavi,	
preden	je	začel	javno	delovati.
Post,	 po	 katerem	 se	 imenuje	

spokorni	 predvelikonočni	 čas,	 ima	
lahko	 različne	oblike.	Za	kristjana	
pomeni	odpoved	sebi,	da	bi	naredil	
prostor	 Bogu	 in	 drugim	 ljudem.	
Post	je	odpoved	mestu	v	središču	kroga	in	sprejet
je	prostora	v	enem	žarišču	elipse,	medtem	ko	je	v	
drugem	moj	bližnji.
Post,	bodisi	kot	odpoved	hrani,	denarju,	času	ali	

prostoru,	je	torej	oblika	ljubezni	do	Boga	in	ljudi.	

»Kdor	mene	ljubi,	ga	bo	ljubil	moj	Oče.	Prišla	bova	
k	njemu	in	prebivala	pri	njem,«	pravi	Jezus	v	Jane-
zovem	evangeliju	(Jn	14,21.23).	Za	post	je	potrebna	
vaja.	Štirideset	dni	pred	veliko	nočjo	je	dovolj	časa	za	
vrnitev	iz	slepih	ulic,	odvrnitev	od	navad,	ki	človeka	
vlečejo	k	tlom.	Postni	čas	pomaga,	da	za	njim	doži-

vimo	veliko	noč	res	kakor	praznik.
V	prvi	Cerkvi,	so	se	štirideset	dni	

pred	veliko	nočjo	odrasli	pripravljali	
na	krst,	ki	so	ga	potem	prejeli	v	noči	
pred	praznikom	in	tudi	danes	se	to	
uveljavlja.
V	 cerkvenem	 letu	 se	 razločno	

menjavajo	obdobja	resnobe	in	ve-
selja,	potrpežljivega	čakanja	in	slo-
vesne	izpolnitve.	Cerkvena	učiteljica	

sv.	Terezija	Avilska	je	o	tem	rekla	v	pregovornem	slo-
gu:	»Če	polenovka,	tedaj	res	polenovka;	če	jerebica,	
tedaj	pač	jerebica.«	Samo	kdor	je	v	postnem	času	
dosledno	zadovoljen	z	malim,	bo	znal	zares	ceniti	
bogastvo	velkonočne,	slavnostno	pogrnjene	mize.

Egon Kapellari

postni čas

ŠTIRIDESET DNI
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Šele ponižnost naredi prostor ljubezni
 in tako Bogu ter božji modrosti.
Zato razumemo, zakaj je Jezus govoril:
»Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje,
da si prikril to modrim in razumnim in razodel malim.«
Modrost o božjem kraljestvu,

tako nekoč kakor danes,
razumejo le ponižne duše,

po njih se večna Modrost razodeva svetu.
Le v ponižnih dušah raste Kristus.

Le ponižne duše uživajo globok mir.
Le ponižne duše izžarevajo Kristusa.

PONIŽNOST Odločili	smo	se	hoditi	za	Jezusom	Kristusom.
Pogoj	za	uspešnost	te	hoje	nam	je	že	znan:	odpoved	sebi.

Prvi	in	najpristnejši	izraz	te	odpovedi	je	iskrena	ponižnost	srca	in	duha.	Čar,	veličino
in	privlačnost	tej	kreposti	daje	nedosegljivi	zgled	učlovečene	božje	Besede	–	Jezusa	Kristusa.

Evangelij – ta izredna knjiga – nam na vsaki strani govori o ponižnosti Božjega Sina,
ki »ni prišel, da bi se mu streglo, ampak, da bi stregel...«, ki je »samega sebe izničil«

in pustil, da je bil prištet med hudodelce.

Res,	zelo	važna	mora	biti	ta	krepost,	da	jo	je	Jezus	tako	poudaril
in	poleg	sebe	postavil	še	osvajajoči	lik	svoje	Matere,

ponižne	služabnice	Gospodove.
Stvar je jasna: če hočemo za Kristusom, se moramo 

vsak dan znova truditi za pristno ponižnost
– v mislih

– v govorjenju
– v obnašanju in dejanju. Ponižnost se ne da obleči kakor plašč,

temveč mora prihajati iz duše in srca,
je spoznanje resničnega stanja.

Ponižnost je resnica in dela človeka prikupnega.
Domišljavost pa je prevara in zmaličenje osebnosti.

In kakor daje ljubezen vsaki kreposti vrednost,
tako ji daje ponižnost pečat pristnosti.

Nobena krepost ni možna brez ponižnosti,
Če je, je le videz, videz, ki vara saj brez ponižnosti

– ni pokorščine
– ni uboštva
– ni čistosti

– ni ljubezni ne do Boga, ne do bližnjega.
povsod je le iskanje samega sebe.

Gisela Baltes

LITANIJE POLOVIČNEGA
KRISTJANA

Hočem hoditi za teboj,
ampak ne prav povsod.

Hočem s povezati s teboj,
a ne preveč tesno.

Hočem izpovedovati vero vate,
ampak na preveč na glas.

Hočem se odreči svojim gotovostim,
ampak ne čisto vsem.

Hočem se odpovedati svoji lastnini,
ampak ne popolnoma.

Hočem nositi svoj križ,
ampak ne stalno.

Hočem ljubiti svojega bližnjega,
ampak ne čisto vsakega.

Hočem spremeniti svoje življenje
ampak ne temeljito.

Po vsem tem nam ostane le eno; da ponižno molimo kakor sveti Avguštin: Gospod, daj,
– da spoznam tebe,
– da spoznam sebe,
– da vzljubim tebe
– in pozabim sebe.
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Nastanek koledarja
Koledar	je	oznaka	za	različne	načine	računanja	

časa	oziroma	za	razdelitev	časa	po	dnevih,	tednih	
in	mesecih.	Koledar	nam	je	postal	tako	domač,	da	
si	 skoraj	ne	moremo	misliti,	 da	ga	nekoč	ni	 bilo.	
Narekovale	so	ga	življenjske	potrebe	ljudi	v	pradav-
nini.	Najbrž	je	že	prazgodovinski	človek	v	starejši	
kameni	dobi	znal	najti	vzročno	povezavo	med	za-
porednimi	menjavami	klimatskih	pogojev	(vročina,	
mraz,	 suša,	 dež,	 sneg),	 dogajanjem	 v	 živalskem	
(menjava	kožuha,	parjenje)	in	rastlinskem	svetu	(ze-
lenitev,	cvetenje,	zorenje	sadežev,	odpadanje	listja)	
z	 rednim	 ponavljanjem	
nekaterih	 astronomskih	
pojavov	 (lunine	mede,	
spreminjajoči	se	položaj	
sonca	na	nebu).	Sodijo,	
da	 je	 izsledke	 teh	 opa-
žanj	znal	izrabljati	šele	v	
mlajši	 kameni	 dobi	 (ok.	
4000	do	ok.	2000	pr.	Kr.),	
ko	 se	 je	 začel	 načrtno	
ukvarjati	 z	 živinorejo	 in	
poljedelstvom	in	je	moral	
izbrati	najprimernejši	čas	
za	 setev	 in	 druga	 dela.	
Že	v	preprostih	slikarijah	
jamskih	prebivalcev	odkrijemo	nekakšne	“koledarje”.

Iznajditelji koledarja
Prvi	poklicni	“koledarniki”	so	bili	duhovniki	v	Ba-

bilonu	in	Egiptu.	Preučevali	so	gibanje	Sonca,	Lune	
in	drugih	nebesnih	teles	ter	sestavili	koledarje	tako	
dobro,	 da	 so	 nekateri	 od	 njih	 še	 danes	uporabni.	
Sama	beseda	“koledar”	izvira	iz	starega	Rima.	Prvi	
dan	njihovega	mesečnega	štetja	časa	se	je	imenoval	
“calendae”	(po	glagolu	calo	–	kličem),	ker	ga	je	za	to	
določen	duhovnik	oklical	na	Kapitolu	in	sicer	zato,	ker	
so	morali	biti	na	začetku	meseca	poravnani	vsi	dolgovi.
Koledar	starih	Babiloncev	se	je	ravnal	po	Luni	in	

po	Soncu,	imel	je	12	Luninih	mesecev	po	29,5	dni,	
tako	da	je	leto	imelo	354	dni.	Razliko	11	dni	in	6	ur	
so	izravnavali	tako,	da	so	od	časa	do	časa	dodajali	
“skrajšani	mesec”.	Stari	Egipčani	so	bili	prvi,	ki	so	
Lunin	koledar	zamenjali	s	Sončnim	koledarjem.	Pri	
njih	se	je	leto	začenjalo	tedaj,	ko	je	Nil,	“hranitelj	de-
žele”,	preplavil	bregove.	Prav	takrat	pa	je	malo	pred	
sončnim	vzhodom	na	vzhodnem	nebu	vzšla	zvezda	
Sirius	(Egipčani	so	jo	imenovali	Pes).	Zvezdoslovci	
so	izmerili,	da	se	ta	pojav	ponovi	redno	vsakih	365	
dni.	Tako	so	dobili	časovno	enoto,	ki	 je	zelo	blizu	
današnjemu	sončnemu	letu,	katero	traja	365	dni,	
5	ur,	48	mint	in	46	sekund.	Egipčansko	leto	je	bilo	
razdeljeno	na	12	mesecev	po	30	dni,	na	koncu	leta	
pa	so	dodajali	še	pet	dni.	Pomanjkljivost	tega	kole-
darja	so	odpravili	pod	faraonom	Ptolomejem	III.,	ki	

je	leta	238	pr.	Kr.	odredil,	da	se	vsaka	štiri	leta	doda	
en	dan.	Egipčanski	koledar	je	postal	podlaga	za	vse	
poznejše	koledarje,	tudi	našega.

Rimski – julijanski koledar
Naš	koledar	je	urejen	po	vzoru	rimskega	koledar-

ja,	ki	ga	je	leta	46	pr.	Kr.	izdelal	grški	matematik	in	
astronom	Sosigen	po	naročilu	takratnega	vladarja	
Julija	Cezarja	in	se	zato	imenuje	julijanski.	Prvotni	
rimski	koledar	iz	7.	stol.	pr.	Kr.	je	imel	10	mesecev	
s	304	dnevi	v	 letu,	ki	se	 je	pričenjalo	z	marcem.	
Kasneje	so	dodali	še	meseca	januar	in	februar,	ki	pa	
sta	prišla	na	konec.	Vsaka	štiri	leta	so	duhovniki	v	
koledar	samovoljno	vstavili	dodaten	mesec,	kar	je	
povzročalo	veliko	zmedo.	Tej	je	hotel	napraviti	konec	
Julij	Cezar.	Sosigen	mu	je	nasvetoval,	naj	za	osnovo	
vzame	365	dni	in	¼,	vsako	navadno	leto	naj	ima	365	
dni,	vsako	četrto	pa	naj	bo	prestopno	s	366	dnevi.	

Takrat	 so	 tudi	 določili	
število	 dni	 posameznih	
mesecev,	ki	velja	še	da-
nes:	7	mesecev	(januar,	
marec,	maj,	julij,	avgust,	
oktober,	december)	po	31	
dni,	4	meseci	(april,	junij,	
september,	 november)	
po	 30	 in	 februar	 z	 28	
dnevi	 v	 navadnem	 ozi-
roma	 29	 v	 prestopnem	
letu.	Za	začetek	novega	
leta	je	določil	januar.	Po	
Juliju	 Cezarju	 je	 dobil	
ime	sam	koledar	pa	tudi	

sedmi	(prej	peti)	mesec	–	julij.	Ko	so	duhovniki	spet	
naredili	 zmedo,	 je	 leta	 8	 pr.	 Kr.	 koledar	 nekoliko	
popravil	cesar	Avgust	in	v	spomin	na	to	se	po	njem	
imenuje	osmi	mesec	avgust.

“Naš” gregorijanski koledar
Tropsko	leto,	časovni	presledek	med	dvema	zapo-

rednima	prehodoma	Zemlje	skozi	točko	pomladnega	
enakonočja	(21.	marca)	ni	dolgo	točno	365	dni	in	
6	 ur,	 kot	 predpostavlja	 julijanski	 koledar,	 temveč	
je	za	11	minut	in	14	sekund	krajše.	Do	leta	1562	
je	 ta	 razlika	 narasla	 na	 skoraj	 10	 dni:	 pomladno	
enakonočje	bi	bilo	namesto	21.	že	11.	marca.	To	bi	
vplivalo	na	datum	praznovanja	velike	noči,	glavnega	
krščanskega	praznika.	Koncil	v	Niceji	(leta	325)	je	
namreč	določil,	naj	se	velika	noč	praznuje	vsako	leto	
v	nedeljo	po	prvi	pomladni	polni	luni.	Papež	Gregor	
XIII.	je	zato	ukazal,	da	se	leta	1582	izpusti	deset	
dni;	tako	je	4.	oktobru	sledil	15.	oktober.	Odredil	je	
tudi,	naj	bodo	prestopna	samo	tista	100letna	leta,	
ki	so	deljiva	s	400.	Določil	je,	naj	velja	kot	začetek	
pomladi	21.	marec.	Ta	preurejeni	koledar,	ki	se	po	
tem	papežu	 imenuje	gregorijanski,	so	brž	spreje-
le	katoliške	dežele	 Italija,	Španija,	Portugalska	 in	
Poljska,	 dolgo	 časa	 so	 ga	 zavračali	 protestanti	 in	
vzhodni	 kristjani,	 ki	 so	 se	 za	bogoslužno	 rabo	še	
naprej	držali	julijanskega.	Med	njima	je	zdaj	13	dni	
razlike,	zato	naši	pravoslavni	bratje	obhajajo	kasneje	
kot	katoličani	(božič	7.	januarja).

Silvester Čuk

O KOLEDARJU

Babilonski koledar
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Koledar cerkvenega leta
Poleg	običajnega	koledarja,	ki	mu	pravimo	tudi	

civilni,	poznamo	še	koledar	za	cerkveno	ali	bogosluž
no	leto.	To	se	pričenja	na	prvo	adventno	nedeljo	–	
navadno	je	to	zadnja	nedelja	v	novembru	ali	prva	v	
decembru	–	končuje	pa	se	na	praznik	Kristusa	Kralja	
(četrto	nedeljo	novembra).	Ta	koledar,	ki	po	datumih	
civilnega	koledarja	ureja	bogoslužje	katoliške	Cer-
kve,	je	bil	preurejen	leta	1969	po	smernicah	drugega	
vatikanskega	koncila.	V	splošnih	določbah	tega	odlo-
ka	o	cerkvenem	letu	in	koledarju	je	rečeno:	»Sveta	
Cerkev	na	določene	dneve	v	teku	leta	obhaja	sveti	
spomin	Kristusovega	odrešilnega	dela.	Vsak	teden	
se	na	dan,	ki	mu	pravimo	Gospodov	dan	ali	nedelja,	
spominja	Gospodovega	vstajenja;	enkrat	na	 leto,	
to	je	o	veliki	noči,	na	svoj	največji	praznik,	obhaja	
Gospodovo	vstajenje	skupaj	z	njegovim	zveličavnim	
trpljenjem.	 V	 teku	 cerkvenega	 leta	 pa	 razgrinja	
celotno	Kristusovo	 skrivnost	
in	 obhaja	 spomin	 svetniških	
godov.«	 Advent	ni	 čas	 (ad-
ventne	nedelje,	ki	uva	jajo	v	
praznovanje	Jezusovega	roj-
stva	na	božič,	25.	decembra,	
so	 štiri,	 adventni	 tedni	 pa	
lahko	 le	 trije)	 priprav	lja	 na	
praznik	 Jezusovega	 rojstva	
in	kratek	božični	čas.	Priprava	
na	največji	krščanski	praznik,	
Jezusovo	vstajenje,	je	neko-
liko	 daljši	 postni	 čas,	 slavje	
se	potem	raztegne	na	nekaj	tednov	velikonočnega	
časa,	 sledi	 pa	 najdaljše	 obdobje	 “med	 letom”	 ali	
“navadni	čas”.	Bogoslužni	koledar	katoliške	Cerkve	je	
splošni,	ki	velja	za	vse	katoličane	rimskega	obreda,	
in	posebni	za	krajevne	Cerkve.	Tak	koledar	vsako	
leto	izdaja	tudi	Cerkev	na	Slovenskem.

Različna štetja let
Na	 praznik	Gospodovega	 razglašenja,	 6.	 janu-

arja	2001,	se	 je	zaključilo	 jubilejno	sveto	 leto	ob	
2000letnici	Kristusovega	rojstva.	Kristusovo	rojstvo	
je	za	kristjane	osrednji	dogodek	v	zgodovini	našega	
planeta,	 za	 velik	 del	 svetovnega	 prebivalstva	 pa	
izhodišče	za	štetje	let	naprej	in	za	računanje	nazaj.	
Mnogi	dosledno	govorijo	in	pišejo	“pred	Kristusom”	
in	“po	Kristusu”,	drugi	uporabljajo	izraz	“pred	našim	
štetjem”	in	“po	našem	štetju”.	Znano	je,	da	izračun	
letnice	Jezusovega	rojstva,	ki	ga	je	leta	532	napravil	
skitski	menih	Dionizij	Mali	v	Rimu,	ni	prav	točen,	
vendar	to	bistva	stvari	ne	spremeni.	Njegovo	štetje	
let	je	v	8.	stoletju	prevzela	Francija,	kmalu	še	dru-
ge	evropske	države.	Uzakonil	pa	ga	je	pravzaprav	
šele	gregorijanski	koledar.	 Letnice	krščanske	ere/
dobe	se	označujejo	z	latinskima	črkama	AD	(Anno	
Domini	 –	 leta	Gospodovega),	 kar	 pomeni:	 toliko	
let	je	preteklo	od	rojstva	našega	Gospoda,	ki	je	isti	
“včeraj,	danes,	vedno”,	kot	je	bilo	zapisano	v	logotipu	
svetega	leta	2000.
Poznamo	še	druge	načine	štetja	 let.	Stari	Grki	

so	jih	šteli	po	raznih	vladarjih,	najbolj	znano	pa	je	
njihovo	štetje	po	olimpijadah.	Naše	leto	2015	je	leto	

2791	olimpijske	ere,	kajti	prve	olimpijske	igre	anti-
ke	so	bile	leta	776	pr.	Kr.	Rimljani	so	se	v	štetju	let	
ravnali	po	ustanovitvi	mesta	Rima	(ab	urbe	condita)	
leta	753	pr.	Kr.	Izhodišče	judovskega	merjenja	časa	
je	leto	3760	pr.	Kr.,	ki	je	po	izračunih	njihovih	učen
jakov	datum	ustvajenja	sveta:	preprosto	so	sešteli	
leta	raznih	seznamov	in	rodovnikov,	ki	jih	navajajo	
starozavezne	knjige	Svetega	pisma.	Za	muslimane	
pa	se	čas	začenja	z	datumom	16.	julija	633	po	Kr.,	ko	
je	ustanovitelj	njihove	vere	Mohamed	bežal	iz	Meke	
v	Medino.	Leto	2015	je	po	muslimanskem	koledarju	
leto	1436/37	(lunarni	meseci	povzročajo	krajša	leta).
Kitajski	lunin	koledar	je	najdaljši	kronološki	zapis	

v	zgodovini:	sega	nazaj	v	čas	okrog	leta	2600	pr.	Kr.,	
ko	je	cesar	Huang	Ti	uvedel	prvi	ciklus	zodiaka	–	ži-
valskega	kroga.	Celoten	ciklus	traja	60	let,	sestavlja	
pa	ga	pet	krogov	s	po	12	leti.	Kitajski	lunin	koledar	
daje	vsakemu	od	dvanajstih	let	ime	po	eni	od	živali,	

ki	so	prišle,	kot	pripoveduje	
legenda,	pozdravit	Buda,	pre-
den	je	zapustil	Zemljo.	Pova-
bil	je	vse,	prišlo	pa	jih	je	samo	
dvanajst	(podgana,	vol,	tiger,	
zajec,	zmaj,	kača,	konj,	oven,	
opica,	petelin,	pes,	svinja)	in	
Buda	jih	je	nagradil,	da	je	po	
njih	dal	imena	letom.	Kitajci	
verujejo,	da	žival	leta,	v	kate-
rem	se	nekdo	rodi,	vpliva	na	
njegovo	osebnost	in	pravijo:	
»Ta	žival	se	skriva	v	tvojem	

srcu.«	Leto	2015	je	leto	ovna.

Bomo imeli svetovni koledar?
Tudi	naš	gregorijanski	koledar,	ki	ga	uporabljamo,	

ni	najpopolnejši.	Modre	glave	že	dolgo	razmišljajo	
o	koledarju,	ki	bi	ga	sprejeli	po	vsem	svetu.	Že	leta	
1923	je	Svetovna	koledarska	zveza	poslal	Društvu	
narodov	v	Ženevi,	predhodniku	današnje	OZN,	pred
log	novega	koledarja,	po	katerem	bi	leto	imelo	štiri	
enaka	trimesečja	s	po	91	dnevi.	Novo	leto	in	vsako	
trimesečje	bi	se	vedno	začelo	z	nedeljo.	Po	mnogih	
sejah	so	razni	odbori	svetovne	organizacije	sklenili,	
da	se	predlagana	reforma	zaenkrat	odloži,	ker	ima	
sedanja	koledarska	ureditev	tako	trdno	tradicijo,	da	
bi	jo	težko	odpravili.	O	preureditvi	koledarja	se	je	
razpravljalo	 tudi	na	drugem	vatikanskem	koncilu.	
Mnogi	so	izrazili	željo,	ka	bi	največje	krščanske	pra-
znike,	zlasti	veliko	noč,	obhajali	vsi	kristjani	istočas
no.	Po	predlogu	zgoraj	omenjenega	“svetovnega”	
koledarja	bi	bila	velika	noč	redno	8.	aprila,	kar	bi	
bilo	zelo	blizu	datumu	judovske	velike	noči.	Katoliška	
Cerkev	modri	preureditvi	koledarja	ne	nasprotuje.	
Na	koncu	Konstitucije	o	svetem	bogoslužju	drugega	
vatikanskega	koncila	je	dodatek	z	izjavo	o	popravku	
koledarja.Tam	je	rečeno,	da	se	»sveti	Cerkveni	zbor	
ne	upira	določitvi	stalno	iste	nedelje	za	velikonočni	
praznik,	če	na	to	pristanejo	prizadeti,	zlasti	bratje,	
ločeni	od	edinosti	z	apostolskim	sedežem«.	V	drugi	
točki	pa	je	rečeno,	da	je	za	katoliško	Cerkev	spre-
jemljiv	samo	tak	koledar,	ki	»ohrani	in	brani	teden	
s	sedmimi	dnevi	in	nedeljo«.

Egipčanski koledar



FEBRUAR – AM – 201552

»Vse življenje sem do neke mere
ostal podeželan«
Zibelka	mu	je	tekla	v	vasi	Drstelja	pri	Ptuju,	ki	

spada	pod	župnijo	Sv.	Urbana	(Destrnik),	kjer	se	
je	 rodil	 10.	 februarja	 1861,	
na	 pustno	 nedeljo.	 »In	 tako	
sem	za	vse	življenje	prinesel	
s	seboj	na	svet	nekaj	veselosti	
in	 optimizma.«	 Oče	 Martin,	
ki	 se	 je	 k	 hiši	 priženil,	 je	 bil	
sedem	 let	mlajši	 od	matere	
Lize	Kramberger.	Njihov	dom	
je	bil	lesen,	pobeljen	z	apnom	
in	s	slamnato	streho.	Dan	po	
rojstvu	 je	 bil	 krščen	 na	 ime	
apostola	Matija.	Oče	je	bil	dol-
ga	leta	župan	in	je	umrl	že	pri	
59	letih,	mati	pa	je	učakala	83	

let.	V	družini	se	je	rodilo	devet	otrok,	trije	so	umrli	
kot	dojenčki.
»Prvih	deset	let	sem	preživel	bogato	in	pestro	živ

ljenje	podeželskega	fantiča,	ki	je	moral	pasti	živino	
in	pomagati	pri	vseh	poljskih	in	drugih	delih.«	Prve	
korake	v	svet	učenosti	je	napravil	v	šoli,	ki	je	bila	
za	vso	župnijo	pri	pri	cerkvi	sv.	Urbana.	Kot	šolar	
je	bil	tudi	ministrant	v	cerkvi	in	na	pogrebih,	saj	je	
bila	družina	–	kot	vse	družine	tedaj	–	verna.	»Molili	
smo	pred	jedjo	in	po	jedi	 in	zvečer,	zlasti	pozimi,	
je	oče	molil	naprej	 in	z	nami	času	ustrezajoči	del	
rožnega	venca.	V	cerkev	smo	hodili	redno	sleher-
no	nedeljo	in	praznik.«	Na	dom	je	ohranil	prijetne	
spomina.	Ko	je	kot	desetleten	fantič	odšel	od	doma	
v	šole,	se	je	o	počitnicah	in	za	praznike	rad	vračal	
domov.	»Tako	sem	ostal	do	neke	mere	vse	življenje	
podeželan;	 ohranil	 sem	 spoštovanje	 do	 težkega	
kmečkega	dela.«
Jeseni	1871	je	odšel	na	Ptuj,	kjer	je	končal	štiri	

razrede	nižje	gimnazije.	Večinoma	se	je	preživljal	
sam	z	majhno	štipendijo	in	številnimi	inštrukcijami.	
Zaradi	svoje	pridnosti	je	zvabil	za	sabo	v	študij	tudi	
oba	mlajša	brata.	Višje	 razrede	gimnazije	 je	obi-
skoval	v	Mariboru	in	tudi	tam	se	je	vzdrževal	sam	
z	inštrukcijami.

»Na Dunaj sem šel,
da bi poslušal Miklošiča«
Do	svojega	dvanajstega	leta	je	Matija	Murko	v	

svojem	srcu	pestoval	misel,	da	postane	duhovnik,	
kajti	duhovniki	so	bili	tedaj	najbolj	ugledne	osebnosti	
na	podeželju.	V	srednji	šoli	ga	je	najprej	zamikalo	
naravoslovje,	nazadnje	pa	se	je	ogrel	za	študij	slavi-
stike	in	germanistike.	»Za	vseučiliški	študij	si	nisem	
izbral	najbližjega	mesta	Gradca,	marveč	Dunaj,	de-
loma	zato,	da	bi	poslušal	Miklošiča,	deloma	pa	kot	
glavno	mesto	države…	Najbolj	me	je	zanimal	Franc	
Miklošič…	Miklošič	je	postal	ustanovitelj	slovanskega	
primerjalnega	jezikoslovja	enako	kot	Jakob	Grimm	
za	germansko.«
S	tem	velikim	učiteljem	sta	kot	rojaka	Prleka	hitro	

našla	skupen	jezik	»Obilo	so	mi	koristili	osebni	stiki	
z	Miklošičem,	ki	me	je	zaposloval	s	prepisovanjem	
raznega	gradiva	za	svoja	dela,	zlasti	za	besednjake.«	
Miklošič	je	deloval	na	dunajskem	vseučilišču	35	let	in	
je	bil	deležen	največjega	spoštovanja	profesorskega	
zbora,	v	Akademiji	znanosti	in	v	vsem	svetu.
Murko	je	leta	1886	doktoriral	kot	študent	germa-

nistike	z	delom	Nemški vplivi na začetke slovanske 
romantike. Češka romantika	 in	 sicer	 s	 posebnim	
priznanjem:	s	čestitkami	cesarja.	Le	redkokdaj	je	
bil	slovenski	študent	na	Dunaju	deležen	te	časti.	S	
štipendijo	dunajske	univerze	je	še	 istega	 leta	od-
potoval	v	Rusijo,	kjer	 je	ostal	osemnajst	meseev,	
se	temeljito	seznanil	s	starejšo	rusko	literaturo	ter	
navezal	stike	z	odličnimi	ruskimi	učenjaki.
Leta	1897	je	postal	docent	za	slovansko	jeziko-

slovje	na	dunajski	univerzi,	leta	1902	pa	je	bil	imeno-
van	za	rednega	profesorja	slovanskega	jezikoslovja	
na	univerzi	v	Gradcu,	kjer	je	ostal	petnajst	let.	Leta	
1903	je	ustanovil	družino:	poročil	se	je	z	Gabrijelo	
(Jelo),	hčerko	znanega	celjskega	odvetnika	Janka	
Serneca.	Sad	njune	zakonske	 ljubezni	so	bili	 trije	
sinovi	in	hčerka.

»Zbirajmo in ohranjajmo
svoje starine«
Proti	koncu	prve	svetovne	vojske	je	bil	nekaj	časa	

redni	profesor	za	slovansko	jezikoslovje	na	univerzi	

naša kultura
Silvester Čuk

MATIJA MURKO
10. FEBRUAR 1861 – 11. FEBRUAR 1952

Leta 1951 so pri založbi Slovenska matica v Ljubljani izšli Spomini literarnega zgodovinar-
ja in etnologa Matija Murka. Napisal jih je v češčini, jeziku, v katerem je dolga leta poučeval 
kot vseučiliški profesor v Pragi. V slovenščino jih je prevedel njegov najstarejši sin Vladimir. 
V uvodu je Matija Murko, znanstvenik svetovnega slovesa in mednarodnega ugleda, zapisal: 
»Pogosto so me opominjali, da naj bi napisal spomine o svojem bogatem življenju in o svojem 
delovanju v raznih krajih. Tudi sam sem premišljeval o tem, toda zaradi nujnega znanstvene-
ga in drugega dela se tega nikdar nisem utegnil lotiti; razen tega sem sploh živel ne toliko za 
preteklost, kolikor za sedanjost in prihodnost.«

Vseskozi je živel in deloval na tujem, vendar je ostal zvest sin svojega slovenskega naroda 
in vnet zagovornik naših načrtov. Rad je prihajal domov na počitnice.
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v	Leipzigu,	od	22.	julija	1920	pa	do	upokojitve	(15.	
februarja	 1931)	 pa	 je	 bil	 redni	 profesor	 za	 jugo-
slovanke	 jezike	 in	 slovstva	 na	 filozofski	 fakulteti	
Karlove	univerze	v	Pragi.	Leta	1932	je	bil	izvoljen	
za	predsednika	Slovanskega	 inštituta	v	Pragi.	Kot	
uglednega	znanstvenika	so	ga	za	svojega	člana	ime-
novale	številne	akademije	in	znanstvene	ustanove.	
Profesor	Murko	 je	 veliko	 pisal	 (v	Spominih	 je	 na	
koncu	bibliografija	njegove	slovstvene	dejavnosti,	
ki	obsega	32	strani).
Matija	Murko	je	bil	najprej	slovstveni	zgodovinar.	

Drugo	pomembno	področje	njegovega	znanstenega	
prizadevanja	je	bila	etnografija,	narodopisje,	s	kate-
rim	se	je	začel	ukvarjti	že	zelo	zgodaj.	Na	Dunaju	je	
poslušal	Miklošičeva	predavanja	o	slovanskih	staro-
žitnostih	in	ljudski	poeziji.	Navdušila	ga	je	narodo-

pisna	razstava	v	Pragi	leta	1895,	o	kateri	je	poročal	
v	Ljubljanskem	zvonu.	Ob	koncu	svojega	poročila	
je	zapisal:	»Zbirajmo	in	hranimo	svoje	starine,	ker	
človeka,	ki	ni	barbar,	bo	vedno	zanimalo,	kako	so	
živeli	njegovi	predniki.«	Veliko	delo	 je	opravil	kot	
raziskovalec	jugoslovanske	narodne	pesmi.	Od	leta	
1912	do	1932	je	opravil	sedem	daljših	potovanj	po	
hrvaškem	 in	 srbskem	 jezikovnem	področju	 ter	 z	
zapisovanjem,	fonografom	in	fotografijo	neposredno	
na	terenu	ugotavljal	stanje	in	značilnosti	južnoslo-
vanske	ljudske	epike.	Med	drugo	svetovno	vojsko	
je	v	češčini	napisal	knjigo,	ki	pa	je	zaradi	povojnih	
razmer	na	Češkem	izšla	leta	1951	v	Zagrebu	z	na-
slovom	Tragom srpsko-hrvatske narodne epike.
Njegovo	dolgo	in	bogato	življenje	se	je	izteklo	11.	

februarja	1952	v	“zlati”	Pragi.

Slovenskih	 priseljencev	 in	 njih	 potomcev	 je	 v	
ZDA	nekaj	med	eno	desetino	in	eno	petino	enega	
odstotka	ameriškega	prebivalstva.	In	vendar	je	ta	
neznatni	slovenski	drobec	svoječasno	dal	Ameriki	kar	
tri	odstotke	njenih	zveznih	senatorjev	in	približno	isti	
delež	aktivnih	astronavtov.	Ta	delček	se	seveda	ni	
uveljavil	le	v	politiki	in	vesolju,	ampak	tudi	na	števil-
nih	drugih	področjih,	od	zgodnjih	misijonskih	in	člo-
vekoljubnih	uspehov	počenši	leta	1687	z	jezuitskim	
misijonarjem,	pedagogom	in	raziskovalcem	Markom 
Antonom Kappusom	pa	vse	do	bleščečih	dosežkov	
v	športu	(vsaj	enajst	olimpijskih	medalj),	v	vojski	
(nad	ducat	 generalov	 in	 admiralov),	 v	 zdravstvu,	
arhitekturi	in	drugod.	Kaj	pa	na	področju	znanstve-
nih	raziskovanj,	novih	odkritij	in	tehnologije?	Na	to	
vprašanje	–	in	še	kaj	–	odgovarja	ta	knjiga	z	bogatim	
izborom	nad	 sto	 slovenskih	 ameriških	 izumiteljev	

Edi Gobec

osupljiva odkritja:

SLOVENSKI AMERIŠKI
IZUMITELJI IN INOVATORJI

in	inovatorjev,	kjer	so	številni	presenetljivo	močno	
zaznamovali	nele	Ameriko,	ampak	ves	svet.	Poglejte!
Ko	je	ameriški	predsednik	Richard	Nixon	leta	1972	

obiskal	Kitajsko,	je	njegovo	spremstvo	vzelo	s	sabo	
“HP35	calculator”,	prvi	žepni	računalnik	na	svetu,	
kot	prvenstveni	primer	visoko	razvite	ameriške	teh-
nologije,	njegov	vodilni	izumitelj	pa	je	bil	dr. France 
Rode,	priseljenec	iz	Slovenije.	Na	svetovni	razstavi	v	
New	Yorku	leta	196465	je	kot	ponos	Amerike	blestel	
avtomobil	 prihodnosti,	 izum	 in	 izdelek	 vsestran-
skega	genija,	priseljenca	Janka Bucika. V ZDA in 
Kanadi	se	je	skozi	desetletja	vsak	dan	več	milijonov	
prebivalcev	vozilo	z	avtobusi,	ki	jih	je	velepodjetje	
General	Motors	zgradilo	pod	vodstvom	clevelandske-
ga	Slovenca	Edvarda Stokla.	Tržaški	Slovenec	dr. 
Hilarij Rolih	je	vodil	načrtovanje	trajektov,	ki	dan	
za	dnem	prevažajo	poleg	tovora	na	tisoče	potnikov	

.	.	.	»dokazujejo,	kako	sposoben	narod	smo	Slovenci«	(prof. Boris Pahor, legendarni slovenski tržaški 
pisatelj, imenovan za Nobelovo nagrado v književnosti, Trst, Italija);	»so	na	svojih	področjih	dosegli	sam	
svetovni	vrh«	(mag. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana);	»dvigajo	zdravo	zavest	
med	Slovenci,	med	tujci	pa	slovensko	razpoznavnost	in	ugled«	(Alfred Brežnik AM, ustanovitelj podjetja 
Emona Instruments, Pty Ltd, predsednik Emona Group in bivši dolgoletni častni generalni konzul RS, Sy-
dney, Avstralija);	gre	za	»pomembno	delo,	ki	bo	seznanjalo	še	zanamce	s	slovenskim	doprinosom	Ameriki	
in	svetu«	(R.J. “Zapp” Zlatoper, admiral ameriške vojne mornarice v.p. in častni konzul RS, Hawaii;	»ime-
nitno	delo«	(prof. dr. Tadej Bajd, zaslužni profesor in predsednik SAZU, Ljubljana);	predstavljajo	»trajne	
sledi,	ki	jih	v	širnem	svetu	za	seboj	puščajo	ljudje	slovenskih	korenin«	(kardinal dr. Franc Rode, Vatikan); 
»čudoviti	slovenski	dragulji	po	svetu«	(Edo Marinček, pisatelj, in Peter Florjančič, slovenski evropski iz-
umitelj, Bled);	»pomemben	mejnik	...	in	most	med	domovino	Slovenijo	in	Slovenci	po	svetu«	(dr. Katica 
Cukjati, predsednica Slovenske kulturne akcije, Buenos Aires, Argentina).
Prebrali	ste	delček	iz	odmevov	o	osupljivih	dosežkih	slovenskih	ameriških	izumiteljev	in	inovatorjev.	Vas	

zanima,	kdo,	kaj	in	od	kod	so	ti	vaši	rojaki	in	kaj	vse	so	prispevali	Ameriki	in	svetu?	Naj	vam	postrežemo	
s	prav	kratkim	povzetkom,	kaj	več	pa	boste	lahko	prebrali	v	novi	zajetni	knjigi	(založba	Družina),	ki	jo	
krasijo	tudi	številne	slike	izumiteljev	in	njihovih	stvaritev.	Povzetek:
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mesta	New	York,	pa	tudi	ladij	velikank,	ki	plujejo	po	
oceanih	med	Avstralijo	in	Ameriko.

Maks Stupar	 je	bil	eden	pionirjev	ameriškega	
letalstva	 in	ga	 je	Atlanta	Journal	 imenoval	 “očeta	
množične	izdelave	letal”,	nazadnje	pa	so	pod	nje-
govim	vodstvom	izdelali	znaten	del	B29	letečih	trd
njav,	ki	so	odločilno	pripomogle	k	zavezniški	zmagi	
nad	Nemčijo	 in	Japonsko.	Dr. August Raspet	 je	
blestel	kot	izumitelj	in	vodilni	načrtovalec	modernih	
lahkih	letal,	medtem	ko	je	Joseph Sutter,	sin	pri-
seljenca	Suhadolca,	zaslovel	kot	“oče	letal	Boeing	
747”.	 Leta	 so,	 kot	 je	 izjavil	 sloviti	 astronavt	 dr.	
Neil	Armstrong,	za	vedno	spremenila	potovanja	na	
velike	razdalje.	Med	nje	spada	tudi	“Air	Force	One”,	
ameriško	predsedniško	in	verjetno	najbolj	prestiž
no	letalo	na	svetu;	med	prikrojenimi	modeli	pa	so	
tudi	letala	za	medmestni	potniški	in	tovorni	promet	
na	Japonskem,	ki	si	brez	njih	težko	predstavljamo	
uspešno	japonsko	gospodarstvo.
Poleg	 treh	 izjemno	 uspešnih	 astronavtov,	dr. 

Ronalda Šege, dr. Jerryja Linengerja in Sunite 
Williams,	 so	ameriški	Slovenci	prispevali	 tudi	vr-
hunskega	snovalca	medcelinskih	in	vesoljskih	raket	
Franklina Puhka.	Slednji	je	izumil	tudi	usmerjevalni	
sistem	raketoplanov	Mercury	in	je	pred	izstrelitvijo	v	
vesolje	poučeval	njih	pilotiranja	ne	le	prvega	ameri-
škega	astronavta	Johna	Glenna,	ampak	še	naslednjih	
šest	 ameriških	 astronavtov,	 ameriška	 pošta	 pa	 je	
počastila	desetletje	uspešnih	poletov	z	izdajo	Mercury	
znamke.	Knjiga	z	besedo	 in	slikami	predstavi	tudi	
Edwarda Repiča,	ki	je	odločilno	pomagal	skupini	
treh	Apollo	11	astronavtov	pri	poletu	na	Luno	in	zdaj	z	
astronavtom	Buzz	Aldrinom,	drugim	Američanom,	ki	
je	20	julija	1969	skupaj	z	Armstrongom	prebil	20	ur	
na	površju	Lune,	raziskuje	najboljše	rešitve	za	polet	
na	Mars.	In	koliko	je	drugih!	Dr. Dušan Petrač	je	
znan	strokovnjak	za	vesoljsko	kriogeniko.	John Re-
par	je	iznašel	“astro	rubber”,	posebno	odporno	gumo	
za	vesoljske	polete.	Albert Volk	je	kot	uslužbenec	
General	Motors	s	sodelavcem	izdelal	kolesje	lunar-
nega	vozila,	ki	je	dobesedno	pustilo	odtise	na	Luni,	
nanje	pa	je	zelo	ponosno	tudi	ameriško	velepodjetje	
General	Motors.	John Hrastar	je	bil	snovalec	vesolj-
skih	vremenskih	in	izvidniških	satelitov	in	prejemnik	
najvišje	Nasine	nagrade	za	civiliste.	Dr. Saša Bajt	je	
izumiteljica	in	mednarodno	priznana	strokovnjakinja	
za	večplastno	rentgensko	optiko	in	ena	raziskovalk	
vesoljskega	kometnega	prahu.

Gene Nemanich	 je	 bil	 vodilni	 strokovnjak	 na	
področju	raziskovanja	in	uporabe	vodika	in	izvoljen	
za	 predsednika	 vsenarodne	 organizacije	 National	
Hydrogen	 Association.	Dr. Anthony Stražišar, 
znanstveni	direktor	John	Glenn	Nasa	Research	Cen-
tra	v	Clevelandu,	je	prejemnik	številnih	prestižnih	
nagrad,	med	njimi	tudi	Presidenial	Rank	Award.	Dr. 
Anton Mavretič	je	znan	vesoljski	strokovnjak	na	
MIT,	Harvardu	in	Boston	univerzi.

 Dr. France Rode	in	genialni	profesor,	raziskova-
lec	in	organizator	dr. Zvonko Fazarinc	sta	pustila	
neizbrisen	pečat	na	velepodjetju	Hewlett	Packard,	
pa	tudi	na	razvijanju	in	izboljševanju	inštrumentov	
GPS.	Po	materi	je	Slovenec	tudi	dr. Dan Siewio-

rek,	mednarodno	znani,	tudi	v	kitajščino	prevedeni	
strokovnjak	v	 arhitekturi	 računalnikov,	med	njimi	
“mini	komputerjev”,	ki	jih	v	velikosti	očal	uporabljajo	
znanstveniki,	 piloti,	 zdravniki	 in	 oddelki	 ameriške	
vojske.	Dr. Stephen Malaker	je	vrhunski	teoretik,	
izumitelj	 in	graditelj	kriogeničnih	hladilnih	naprav,	
medtem	ko	dr. Robert Pucel	slovi	v	Ameriki	in	po	
svetu	kot	eden	glavnih	izumiteljev	in	strokovnjakov	
na	področju	mikrovalovne	teorije	in	proizvodnje.	Dr. 
Miloš Krofta	je	izumitelj	izredno	uspešnih	naprav	
za	 čiščenje	vode,	 ki	 jih	uporabljajo	 v	77	državah	
sveta,	medtem	ko	v	46	državah	tiskajo	časopise	s	
Tensor	stroji,	izdelanimi	v	tovarni	Martina Hozja-
na.	 Zelo	 uspešno	 slovensko	 podjetje	 PAKO,	 Inc.,	
pod	vodstvom	inovatorja	Pavleta Koširja	izdeluje	
precizne	dele	za	letalsko	in	helikoptersko	industrijo	
v	 Ameriki	 in	 svetu.	 Več	 slovenskih	 izumiteljev	 in	
to	var	narjev	(Malaker, Fuisz, Lapornik, Svet)	je	
pre	jelo	prestižno	priznanje	RD100	Award	za	enega	
ali	več	prvih	sto	najpomembnejših	novih	industrijskih	
izdelkov	leta.

Dr. Carol Kovač	 je	 dosegla	 vodilne	 položaje	
(celo	podpredsedniškega)	pri	velikanki	IBM	(Inter-
national	Business	Machines).	Forbes	magazine	jo	je	
izbral	za	eno	50	najvplivnejših	žensk	(most	powerful	
women)	v	Ameriki,	saj	je	najbolj	povezala	medicino	
z	uporabo	(super)računalnikov	v	Ameriki	in	tehnolo-
ško	naprednih	državah.	Sloviti	National	Geographic	
magazine,	ameriško	časopisje	in	televizija	so	pro-
glasili	skromno,	a	odločno	Verno Grahek Mize	kot	
rešiteljico	Gornjega	jezera,	največjega	ameriškega	
sladkovodnega	jezera,	in	po	njej	imenovali	park.
Knjiga	poroča,	kako	je	tudi	v	Ameriki	blestel	sve-

tovno znani dr. Anton Peterlin,	kako	je	dr. Arthur 
Bergles	predsedoval	poklicni	organizaciji	 strojnih	
inženirjev	 Society	 of	Mechanical	 Engineers	 z	 več	
kot	120,000	člani,	Frank Zvanut	pa	Ameriškemu	
keramičnemu	združenju.	Dr. Frederick Stare,	usta-
novitelj	in	načelnik	oddelka	za	prehrano	na	univerzi	
Harvard,	je	slovel	kot	največji	strokovnjak	te	vrste	
na	svetu	in	njegove	klasifikacije	štirih	za	zdravje	bi-
stvenih	skupin	hrane	se	učijo	šolarji	po	vsem	svetu.	
Mary Ann Celestina, por. Krevh,	je	zasnovala	in	
patentirala	porodne	postelje,	ki	jih	uporabljajo	bol-
nišnice	po	vsej	Ameriki.	Dr. Fred Billerbeck, po 
materi	slovenskega	rodu,	je	razvil	in	patentiral	vrsto	
“Gerber	Baby	Food”	hrane,	ki	z	njo	milijoni	mater	
hranijo	dojenčke,	dr. Jack Beuk	pa	je	po	poročilu	
Chicago	Tribune	s	svojimi	izumi	dodatkov	in	prepara-
tov	za	obdelavo	mesa	vplival	na	vso	moderno	mesno	
industrijo.	Dr. Joseph Vodonikove	izume	poliestra	
uporablja	tekstilna	industrija	po	vsem	svetu	in	so	
skoraj	gotovo	navzoči	tudi	v	oblačilih,	pokrivalih	ali	
posteljnini	prenekega	bralca	te	knjige.	Patentirani	
slovenski	 izumi	 se	 vrstijo	 od	Trentlovih	 čistilnih	
naprav	za	tla	in	stene	in	Stalzerjevih	avtomatičnih	
poštnih	metrov	in	kserografičnih	elektronskih	tiskal-
nikov	do	Zupančičevih	tomografskih	CT	skenerjev	
in dr. August Raspetovih	 inštrumentov	 za	 teh-
tanje	letal	med	poletom.	Dodajmo,	da	si	je	komaj	
šestnajstletni	Andrew Zupan	 leta	 1979	 prislužil	
prvo	nagrado	na	Mednarodnem	mladinskem	sejmu	



2015 – AM – FEBRUAR  55

znanosti	in	inženiringa	in	bil	povabljen	kot	mladoletni	
gost	na	podelitev	Nobelovih	nagrad	v	Stockholm.
Slovenec	John Larich	je	med	pionirji	digitalne	

fotografije,	Franc Grum	pa	vrhunski	 strokovnjak	
preučevanja	 svetlobe.	Elmer Rebol	 je	 sodeloval	
z	dr.	Enricom	Fermijem	pri	razvoju	atomske	bom-
be	in	atomov	za	mir,	Edward Pekol	pa	s	slavnim	
astronomom	prof.	Allenom	Hayekom,	medtem	ko	je	
Frank Kerze	snoval	nuklearne	reaktorje,	med	nji-
mi	tudi	tistega	za	pogon	prve	atomske	podmornice	
USS	Nautilus,	splavljene	leta	1954.	Rudy Ivancic 
je	glavni	inženir	za	elektronske	sisteme	vesoljskega	
teleskopa	JWST,	ki	naj	bi	presegel	vse	dosedanje	v	
zgodovini	človeštva.

Dr. Aleš Strojnik	je	užival	mednarodni	sloves	kot	
graditelj	najmočnejšega	elektronskega	mikroskopa,	
bil	pa	je	tudi	ljubiteljski	graditelj	letal,	medtem	ko	je	
njegov	sin,	dr. Primož Strojnik,	vodilni	ameriški	
strokovnjak	za	funkcionalno	električno	stimulacijo	
organov,	 podobno	 pa	 se	 uveljavlja	 tudi	 Joseph 
Mrva,	znan	zlasti	po	sistemu	MEDStim.	Dr. Dušan 
Prevoršek	 je	 za	 soizum	plastike,	 ki	 je	 desetkrat	
močnejša	od	jekla,	a	vendar	tako	lahka,	da	plava	po	
vodi,	postal	eden	dveh	ameriških	“Izumiteljev	leta”,	

dr. Gordon Vehar,	čigar	dognanja	so	v	veliki	meri	
rešila	problem	zdravljenja	hemofilije	in	pripomogla	
k	napredku	zdravljenja	raka	in	srca,	pa	je	kar	dva-
krat	blestel	kot	ameriški	Izumitelj	leta.	Dr. Robertu 
Suhadolniku	so	pripisovali	“čudežne	uspehe”	na	po-
dročju	zdravstva,	zlasti	pri	zdravljenju	aidsa.	Izumi	
dr. Petra Bonuttija	bogatijo	ortopedsko	medicino,	
Ziherlovi	brizgalniki	brez	igel	pa	so	z	množičnimi	
cepljenji	 po	 strokovnih	 ocenah	 preprečili	 številne	
epidemije	po	vsem	svetu	in	rešili	stotisoče	življenj.	
In	kako	bi	mogli	prezreti	dr. Donalda Jerino,	ki	
je	bil	med	milijonom	znanstvenikov	iz	vsega	sveta	
33.	najpogosteje	citirani	pisec	znanstvenih	razprav	
in	so	ga	poznavalci	stroke	predlagali	za	Nobelovo	
nagrado	v	kemiji.
	Kaj	vse	poleg	številnih	zanimivih	in	spodbudnih	

življenjskih	zgodb	ter	“srečanj”	z	belgijskim	in	šved-
skim	kraljem	in	s	špansko	in	švedsko	kraljico	ter	tu-
jimi	industrijskimi	geniji	kot	Hewlettom	in	Packardom	
ter	Steve	Jobsom	skrbni	bralec	še	odkrije	v	tej	knjigi	
–	izjemni	zakladnici	podatkov,	slik	in	dokumentov	o	
presenetljivo	bogati	slovenski	iznajdljivosti	in	ustvar-
jalnosti,	ki	je	pustila	neizbrisen	pečat	napredka	ne	
le	v	Ameriki,	ampak	po	vsem	svetu!

Avtor dr. Edi Gobec je zaslužni profesor Kentske državne univerze v Ohio, ravnatelj Slovenskega 
ameriškega raziskovalnega središča v Clevelandu, “Outstanding Educator of America” (Odličen 
vzgojitelj Amerike) 1971 in član znanstvene akademije “The New York Academy of Sciences,” 1984.

»Napasti	kristjane	in	vernike	drugih	veroizpovedi	
češ	da	so	krivoverci,	pomeni	resnično	izdajstvo	pra-
vega	islamskega	nauka,«	pravi	povzetek	končnega	
dokumenta	Konference o ekstremizmu in terorizmu 
Univerze	al	Azhar	3.	in	4.	decembra	lani.	Ob	raz-
mišljanju	o	odprtem	vprašanju	odnosa	islamskega	
sveta	do	islamskega	ekstremizma	se	je	zbralo	700	
raziskovalcv	in	predstavnikov	političnih,	družbenih	
in	verskih	združenj	–	med	njimi	nekateri	voditelji	
krščanskih	skupnosti	na	vzhodu	–	iz	120	dežel.
V	končnem	dokumentu	je	mnogo	omemb,	ki	se	

nanašajo	na	kristjane	Bližnjega	vzhoda	in	na	trplje-
nje,	ki	so	jim	ga	povzročile	skupine	džihadistov	(bor-
cev	muslimanske	“svete	vojske”).	Točka	3	poudarja,	
da	so	kristjani	in	muslimani	mnoga	stoletja	složno	
živeli	na	Bižnjem	vzhodu	in	bodo	s	tem	nadaljevali.	

Dokument	obsoja	kot	zločinsko	vsako	dejavnost,	ki	
je	namenjena	prisilnemu	begu	kristjanov.	»Spodbu-
jamo	kristjane,«	piše	v	dokumentu,	»naj	ostanejo	
zakoreninjeni	v	svojih	lastnih	deželah	in	naj	se	upira-
jo	temu	valu	terorizma,	zaradi	katerega	vsi	trpimo.«
Islamsko	državo,	al	Nusro	in	druge	nasilne	sku-

pine	 dokument	 obsoja	 brez	možnosti	 priziva	 kot	
zadeve,	»ki	z	islamom	nimajo	kaj	opraviti.	Preganjati	
nezaščitene,	pobijati	nedolžne,	napadati	 imetje	 in	
svete	kraje	so	zločini	proti	človečnosti,	ki	jih	islam	
brez	 izjeme	 obsoja.«	Veliki imam Univerze al 
Az har Ahmed al Tayyeb in koptski pravoslavni 
patriarh Tawadros II.	sta	obtožila	tudi	na	Zahodu	
nastajajoče	spletke,	ki	»hočejo	izkoriščati	sektaške	
in	narodnostne	napetosti,«	da	bi	vnesle	zmedo	na	
bližnjevzhodno	področje.	(Agencija Fides)

islam in preganjanje kristjanov

EGIPT
“kdor preganja kristjanje je izdajalec islama”

»Cenimo	 obsodbo	 džihadistov	 tako	 imenovane	
Islamske	države,	ki	jo	je	izrekla	Univerza	al	Azhar,	
in	potrebo,	da	je	treba	vztrajati	v	vsakem	možnem	
naporu	za	dialog	in	v	vako	dejavnosti,	ki	nudi	roko	
islamu,«	je	izjavil	vatikanski državni tajnik kardi-
nal Pietro Parolin.	»Ne	moremo	biti	naivni	v	med-
verskem	dialogu,	vendar	ne	vidim	druge	možnosti,	

kot	v	dialogu	ponuditi	roko.	Upajmo,	da	bo	milost	
razsvetlila	tudi	najbolj	zakrknjena	srca	in	da	bodo	
veroizpovedi	po	dialogu	prišle	do	skupne	obsodbe	
vsake	zlorabe,	spora	ali	preganjanja.«	Vatikanskemu	
državnemu	tajniku	se	je	pridružil	tudi	koptski	škof	
Antonios	Aziz	Mina	in	antiohijski	grškomelkitski	pa-
triarh	Gregorios	III.	Laham.	(L‘Osservatore Romano)

priznanje al Azharju za obsodbo džihada
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Če	bi	meni	stavili	to	vprašanje	tistega	sončnega	
majskega	dne	na	japonskem	otoku	Kjušu	(po	naše	
pisano	in	izgovorjeno),	bi	(po	previdnem	premisle	ku)	
najbrž	odgovoril:	»Kadarkoli	 jih	vidim,	me	spom
nijo	 na	 kače.«	 Toda	 tistega	 sončnega	 dne	me	 ni	
nihče	vpraševal	o	tem.	Po	telefonu	sem	bil	povab
ljen	v	znamenito	restavracijo,	ki	sem	jo	bil	poznal	
le	po	opazkah	o	mastnih	jeguljah,	o	njihovih	dolgih	
koščkih	na	rižu,	ki	se	v	ustih	kar	raztope,	o	več	kot	
normalni	ceni	za	en	sam	krožnik...	Lahko	si	mislite,	
kako	mi	je	bilo	pri	srcu,	še	bolj	pa	pri	želodcu.	Strah	
me	je	bilo.	Sicer	sem	jegulje	občudoval	v	vodi,	v	ka-
teri	so	kljub	dolžini	čudovito	gibčno	in	hitro	plavale,	
a	zdelo	se	mi	je,	da	jih	le	voda	loči	od	kač,	ki	jim	je	
zemlja	ljubša.	Gledal	sem	na	svojo	zapestno	uro,	ki	
mi	ni	mogla	pomagati.	Gledal	sem	nebo	in	zaman	
upal	na	nenadno	pomračitev,	morda	s	potresom	(ne	
preveč	grdim),	kar	bi	me	rešilo	obljubljene	udeležbe.	
A	moral	sem	slediti	povabilu:	to	so	bili	tisti	začetni	
časi	našega	otroškega	zavetišča	na	tokijski	periferiji,	
ko	je	vsak	krajcar	pomenil	veliko,	a	ga	ni	bilo	lahko	
dobiti.	Prijatelji	zavetišča	so	mi	preskrbeli	odlična	
priporočila	za	na	otok	Kjušu,	ne	da	bi	omenili	jegulje.
In	tako	zdaj	stojim	pred	restavracijo.	Gospa–dob

rotnica,	ki	me	je	povabila,	 izstopi	 iz	 taksija	točno	
ob	 dvanajstih,	 veselo	 se	 pozdraviva	 (s	 pokloni,	
se	razume),	mene	pa	je	strah.	Oh,	ko	bi	se	gospa	
lahko	zazrla	v	moje	srce!	Najbrž	bi	me	potem	–	kot	
pristna	Japonka	–	začela	zaničevati	kot	strahopetca	
...	ki	ne	zasluži	podpore	pogumnih	žena	(in	mož).	
Z	neslišnim	vzdihom	za	Božjo	pomoč	sledim	gospe	
v	drugo	nadstropje	in	v	rezervirano	sobo.	Gospe	je	
imponiralo,	 da	 uvaja	 tujca	 v	 znamenito	 japonsko	
restavracijo.	V	veži	restavracije	je	čakalo	dvigalo,	
a	ne	na	naju;	ljudje	v	črnem	–	najbrž	po	pogrebu	
nekje	v	mestu	–	se	drenjajo	okoli	njega.	Oh,	kako	
mi	prija,	da	nisva	prehitro	v	drugem	nadstropju!
In	zdaj	sediva	ob	velikih	oknih,	ki	nudijo	pogled	na	

morje.	Noben	oblak	ne	zatemni	neba,	noben	potres	
ne	ruši	gospejinega	upanja	na	skorajšnjo	pojedino.	
Gospa	mi	razlaga	znamenitosti	tega	otoškega	me-
steca,	posebno	dejstvo,	da	je	pod	visoko	dvignjenim	
podom	enega	od	mnogih	budističnih	templjev	grob	–	
ali	vsaj	nagrobno	znamenje	–	katoliškega	mučenca,	
menda	tam	iz	17.	stoletja.
Gospa	se	nasmehne:
»To	ni	nekaj	navadnega.	Možno	je,	da	je	glavni	

svečenik	skrivaj	simpatiziral	s	katoliško	stvarjo,	tako	
da	mučenčevih	ostankov	niso	vrgli	v	morje	ali	pa	–	
sežgane	–	raztresli	po	polju.«

»Plemenito	dejanje!«	rečem	iz	srca,	ki	se	malce	
skrči	v	naslednjem	trenutku,	ko	so	jegulje	v	dišeči	
posodi	na	mizi.
Natakar	odstrani	pokrov	in	moram	priznati,	da	se	

iz	dima	vali	prijeten	vonj	pod	nos.	Menim,	da	je	ljubi	
Sveti	Duh,	ki	je	vedel	za	moj	skriti	strah,	navdahnil	
gospo,	da	pokliče	natakarja:
»Prosim,	buteljko	burgundskega	vina!«
Nekoč	sem	bil	mislil,	da	nam	Slovencem	močno	

vino	olajša	tesnobo,	a	tega	upanja	nimam	več;	mi	
smo	narod,	ki	se	je	tudi	s	tem	najmočnejšim	darom	
Nebes	 spoprijateljil	 in	 ga	 ceni,	 tudi	 kot	 okrepčilo	
duha	in	srca.
Oba	čakava	na	vino.	Jegulje	so	v	eni	sami	posodi,	

a	vsak	od	naju	ima	pred	seboj	še	poseben	krožnik,	
kamor	bo	treba	prenesti	na	kose	razrezano	jeguljo	
(vsaj	upam,	da	je	ena	sama,	ker	me	bo	sicer	dobra	
gospa	po	starodavni	etiketi	prisilila,	da	pojem	vse,	
kar	je	v	loncu	...).
Natakar	prinese	vino;	meni	napolni	kozarec,	go-

spe	pa	natoči	nekaj	čisto	malega.	Japonske	besede	
ob	dvigu	kozarca	voščijo	 zdravje	 in	 srečo,	 jaz	pa	
dodam:	»In	čast	neznanemu	mučencu	nekje	pod	
templjem!«	čemur	se	tudi	gospa	z	veseljem	pridruži.	
In	potem	mi	pokaže,	kako	se	da	z	lahkoto	“zgrabiti”	
posamezne	kose	jegulje.
Še	en	kozarec	vina	pred	operacijo	...	potem	...	

potem	je	v	ustih	tako	čudovito,	tako	okusno,	tako	
enkratno,	da	jeguljinih	koščkov	kar	nočem	poslati	v	
želodec.	Gospe	priznam,	da	tokrat	prvič	jem	jeguljo	
in	da	je	nekaj	izrednega,	nekaj	izredno	okusnega.	
Gospe	moja	iskrena	hvala	tako	ugaja,	da	me	vpraša,	
ali	lahko	naroči	še	eno	buteljko.
»Res	hvala	iz	srca,	a	raje	uživam	jeguljo	takšno,	

kot	je.«
Gospa	reče,	se	razume,	da	smehljaje:
»Ko	spet	pridete	k	nam	na	obisk,	vas	bova	z	mo-

žem	–	ki	je	prost	šele	zvečer	–	peljala	v	restavracijo	
surovih	jegulj.«
Smehljaje	se	priklonim	v	zahvalo,	kot	se	to	ja-

ponsko	spodobi.
In	to	se	je	zares	zgodilo	po	letu	dni:	že	pri	vhodu	

je	kar	mrgolelo	živih	jegulj	v	modro	barvanih	poso-
dah	na	tleh;	ob	pogledu	nanje	sta	se	obraza	mojih	
gostiteljev	vidno	razjasnila.	Da	ju	ne	razočaram,	se	
tudi	 jaz	nasmehnem,	ko	me	eden	 za	drugim	po-
menljivo	pogledata.	Toda	tokrat	me	je	vino	okrepilo.
Naj	končam	z	enim	samim	stavkom:	surove	je-

gulje	so	–	delikatesa,	a	počakaj,	če	se	tvoj	košček	
jegulje	še	malce	–	premika.

misijoni
P. Vladimir Kos

iz mojega polstoletnega misijonskega cekarja

KAJ PRAVITE O JEGULJAH:
SO BOLJ KAČE KOT RIBE?
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Zastonj	obleka,	dvoposteljna	soba	in	nobene	gla-
sovalne	pravice:	to	je	življenje	severnokorejskega	
“parlamentarca”.
Vsakoletno	zasedanje	Najvišjega	zbora	ljudstva	

»je	samo	lutkovna	predstava,	na	kateri	poslanci	že	
vnapej	 izroče	 volilne	 izkaznice	 in	 nimajo	 pravice	
kaj	 reči.	 Vsi	 se	 vadijo	 tuliti	 ‘Dolgo	 življenje!’	 Kim	
Jongunu,	potem	gredo	malo	naokrog	in	se	vrnejo	
domov.«	To	je	pričevanje	nekega	bivšega	direktorja	
državne	tovarne.
Na	13.	Najvišjem	zboru	ljudstva	marca	2014	so	

severnokorejski	poslanci	spet	izvolili	Kim	Jonguna	
za	predsednika	Narodne	obrambne	komisije.	Ta	zbor	
je	“marionetni	parlament”	Severne	Koreje:	sestavlja	
ga	687	poslancev	iz	vse	države,	ki	se	zberejo	enkrat	
ali	dvakrat	na	leto.	Eden	od	direktorjev	državne	to-
varne,	poslanec	province	Hwanghae,	pripoveduje	o	
svoji	izkušnji	poslanca	na	12.	Zboru.

Je res, da oblast razdeli delegatom 
obleko, preden pridejo v Pjongjang?
Petnajst	dni	pred	začetkom	Zbora	vlada	pošlje	

vsem	delegatom	zastonj	obleko.	To	pomeni	komplet	
hlač	in	suknjiča,	kravato,	čevlje	in	perilo.	Mere	ima-
jo,	ker	so	jih	vzeli	vsem	poslancem	ko	so	nastopili	
svojo	 službo.	 Finančni	 urad	parlamenta	 je	dolžan	
najti	blago	za	obleko,	naredi	jo	pa	“oblačilni	oddelek”	
osrednje	komunistične	partije.

Kako pridejo poslanci v Pjongjang?
Običajno	tisti,	ki	prihajajo	iz	območnih	področij,	

dobijo	zastonj	karto	za	vlak	do	prestolnice.	Določijo	
jim	oddelke,	kjer	je	mogoče	spati.	Nikoli	ne	potujejo	
z	avtobusom.	Toda	te	dni	potujejo	v	glavnem	z	avti,	
ker	pomanjkanje	elektrike	povzroča	hude	zamude	
vlakov.	Mnogi	poslanci	imajo	lasten	avto.

Kaj počno, ko pridejo?
Poslanci	prihajajo	do	predvečera	prve	parlamen-

tarne	seje.	Ko	se	prijavijo,	dobijo	številko	sedeža	
v	parlamentarni	dvorani.	Vrstni	red	določa	položaj	
in	stopnja	posameznega	poslanca.	Spijo	v	dvopo-
steljnih	sobah	v	mednarodnem	hotelu	Yanggakdo	
v	 Pjongjangu:	 sostanovalca	 jim	 določijo.	 Poslanci	
imajo	določene	proste	čase	v	hotelu,	toda	večina	se	
nagiba	k	preživljanju	tega	časa	pri	pijači	v	baru,	ker	
je	sostanovalec	običajno	popolnoma	neznan.

Kaj se zgodi v jutru prvega zasedanja?
Poslanci	morajo	priti	najmanj	eno	uro	pred	za-

četkom	zasedanja.	Potujejo	skupaj	v	avtobusih,	ki	
so	last	parlamentarne	dvorane	Kumsusan.	Šipe	so	

zasenčene,	tako	da	od	zunaj	ni	kaj	videti,	okna	so	
zagrnjena.	Okna	so	v	primerjavi	z	drugimi	avtobusi	
zelo	velika.	Te	vrste	avtobuse	uporabljajo	samo	za	
najvažnejše	dogodke.	Povedali	so	mi,	da	je	100	teh	
avtobusov	 uvozilo	 Chongryon	 (Glavno	 združenje	
Korejcev,	ki	bivajo	na	Japonskem)	v	osemdesetih	
letih	prejšnjega	stoletja.
Ko	 pridejo	 v	 dvorano,	 varnostniki	 pregledajo	

dokumente	poslancev	in	vsi	sedejo	v	pričakovanju,	
da	se	zadeva	začne.	Ob	drugih	političnih	dogodkih	
navadno	kroži	program	seje,	navzoči	pa	se	vadijo	
vpiti Manse!	(“Dolgo	življenje”).	To	pa	se	ne	dogaja	
na	dan	prve	seje,	ki	ga	označuje	zelo	slovesno	okolje.	
Ob	9	zjutraj	vstopijo	najprej	visoki	funkcionarji,	nato	
pa	Kim	Jongun.	V	trenutku,	ko	se	voditelj	pojavi,	
vsi	poslanci	vstanejo	 in	 tulijo	Manse!	Sesti	smejo	
šele,	ko	Kim	namigne,	naj	nehajo.

Kakšen je dnevni red seje?
Najprej	berejo	dokument	odprtja	seje.	Nato	po-

slanci	dajo	svoje	soglasje	zakonskim	spremembam,	
vprašanje	notranje	in	zunanje	politike,	gospodarske	
politike	in	izvolitvi	vodstva	Narodne	obrambne	ko-
misije	in	vladnega	kabineta.

Imajo poslanci pravico poseči
v razpravo?
Člani	zbora	so	kot	stroji:	vse	se	dogaja	avtomat-

sko.	Nič	drugega	niso	kot	bonggauri	(vojaški	izraz	
za	rekrute	iz	kmečkega	okolja	–	severni	Korejci	ga	
običajno	uporaljajo	za	opisovanje	nesposobnih	ljudi,	
ki	nimajo	nobene	avtoritete	ali	moralne	moči).	Partija	
je	že	določila	vse	rezultate	glasovanj.	To	pomeni,	da	
je	ta	zbor	samo	srečanje	lutk,	ki	naj	pokaže	svetu,	
da	je	tudi	v	Severni	Koreji	demokratičen	proces.	Vsi	
delegati	morajo	 že	 vnaprej	 oddati	 svoje	 prijavne	
papirje,	kar	pomeni,	da	vsi	glasujejo	“ZA”	pri	vseh	
glasovanjih.

Kaj se dogaja ostali del dneva?
Seja	se	konča	opoldne.	Vsi	poslanci	morajo	znova	

tuliti	Manse!	dokler	Kim	Jongun	ne	odide	z	odra	in	
izgine.	Vsi	gredo	v	avtobuse	in	v	hotel,	kjer	je	kosilo.	
Naslednja	seja	traja	od	3h do 5h	popoldne.	Potem	se	
vsi	nastavijo	za	spominsko	fotografijo.	Naslednje	dni	
je	govora	o	raznih	krajevnih	razmerah	in	poslanci	
dobe	vsak	svoje	posebne	ukaze.	Ko	se	 to	konča,	
prežive	ostale	štiri	dni	ob	stvareh	kot	je	predstava	
Mansudae	Art	skupine,	ali	ogled	slavnih	krajev	pre-
stolnice,	kot	je	pokopališče	mučencev	revolucije,	ali	
gore	Myohang	in	Keumkang.	Ob	koncu	dobe	tehnična	
darila,	kot	so	barvni	televizorji	ali	hladilniki.

PARLAMENTARNA “DEMOKRACIJA”
severna koreja

MAROKO
šole zaprte zaradi poplav

Zaradi	poplav	je	zaprtih	622	šol	in	stotisoč	otrok	nima	pouka.	Poplave	so	uničile	ceste,	mostove	in	razne	
napeljave.	Registriranih	je	tudi	okrog	50	mrtvih	in	neznano	število	pogrešanih.	(Agencija Fides)
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V slovenski ustavi, ki je temeljna družbena pogodba med vsemi 
državljani in trojno vejo oblasti, piše v prvem členu, da je “Slovenija 
demokratična republika”, in v tretjem členu, da ima v “Sloveniji oblast 
ljudstvo”, ki to izvršuje na neposreden način in z volitvami. Ustavno 
sodišče je z vrnitvijo izvoljenega poslanca Janeza Janše v parlament 
in z “zadržanjem izvrševanja pravnomočne sodbe” v zadevi Patria za 
zdaj zavarovalo slovensko državo kot demokratično državo, v kateri 
ima oblast ljudstvo. S tem je Ustavno sodišče RS zagotovilo, da v tej 
državi nihče, ne sodna, ne zakonodajna veja oblasti, ne kdorkoli drug, 
ne more rušiti ustavnega reda. Če ustavno sodišče tega ne bi storilo, 
bi odprlo Pandorino skrinjico in razglasilo lov na čarovnice. Ena sama 
kritika na ustavno sodišče v teh dveh zadevah, nekaj so jih že izrekli 
izgubljeni politiki, pomeni, da gre za direkten napad na demokracijo 
in na oblast, ki jo ima ljudstvo. V primeru da bi ustavni sodniki izpustili 
to priložnost in bi v zadevi Janša pritrdili najprej državnemu zboru in 
sedaj vrhovnemu sodišču, bi seveda primer Janeza Janše odromal na 
evropsko sodišče, ki bi nam bogve kdaj, a brez dvoma nam bi, podelilo 
izjemno lekcijo demokratičnih standardov pravne države. Hvala Bogu je 
ta norija zoper Janšo in slovenski demokratični red ustavljena doma. Od 
12. decembra 2014 naprej lahko državljani Slovenije znova verjamemo, 
da živimo v pravni državi in da imamo ustavno sodišče, ki se kljub svoji 
svetovnonazorski raznolikosti ne pusti ideološko, politično in mafijsko 
manipulirati. 

Dame in gospodje Ustavnega sodišča RS, ne samo kapo dol zaradi 
poguma, medaljo za najvišje zasluge za obrambo slovenske demo-
kratične republike si zaslužite! Vaša odločitev je udarec med oči vsem, 
ki še vedno v tej državi ne razumejo, kateri so neizpodbitni postulati 
demokratične družbene ureditve. Na našo veliko nesrečo takšni sedijo 
v parlamentu, v izvršilni veji oblasti, v večini medijskih hiš, tudi tisti, 
ki se imenuje nacionalna, in predvsem v političnem ozadju oživljenih 
partijskih funkcionarjev in njihovih tajnih služb. Ti so se polastili vseh 

vej oblasti (zakonodajne in izvršilne in delno sodne), da bi se za veko-
maj znebili svojega največjega političnega nasprotnika, opozicijskega 
prvaka Janeza Janše. 

Res je, šlo je za veliki pok. V tem poku je bila vgrajena bomba za 
razkroj demokracije. Njena detonacija je trajala šest let. Njeni učinki 
so vplivali na volitve in na stanje v državi. Njen dim je zadimil mnoge 
glave, žal tudi neredkih kristjanov, ki očitno po petindvajsetih letih 
demokratične države še vedno ne razumejo, kaj je bistvo demokracije.

Res je, da Ustavno sodišče RS še ni nič povedalo, kaj si misli o zadevi 
Patria, res je, da to še ni konec zadeve Patria in tudi ne zaključek glede 
vrnitve poslanskega mandata Janezu Janši. A vse to je bistveno manj 
pomembno, kot sta prva dva koraka, ki sta bila narejena, da je ustavno 
sodišče zavarovalo temelje slovenske ustave, da je obranilo vladavino 
ljudstva in demokracijo. Ob tem nam je lahko jasno, zakaj so bili dediči 
totalitarnega pravnega reda ves čas v glavnem tiho ali pa so tvegali s 
svojimi pravniškimi bravurami kot Pirnat in tovarišija, da bi prelisičili 
morda celo ustavne sodnike. Vsi so se zavedali, da gre za temeljna 
vprašanja pravnega reda, če pa se niso, jim je to ves čas govoril Krivic, 
ki nikoli ni pozabil povedati, da je Janšev politični nasprotnik. 

Vsi, ki so tako ali drugače vpleteni v zadevo Patria, imajo sedaj vsak 
dan bolj dolge nosove. Vsi, ki so se sklicevali na pravno državo in se od 
primera distancirali, so vedno bolj v zadregi. Vsi, ki so šest let dezinfor-
mirali narod, namesto da bi odpirali temeljne dileme demokracije, imajo 
moralnega mačka zaradi streljanja kozlov, nimajo pa toliko ponosa, da 
bi priznali napake svojega neprofesionalizma. Tisti, ki so Janezu Janši 
pripravili politično likvidacijo, pa so iz njega naredili osvoboditelja na 
kvadrat. Odigral je ključno vlogo pri osvobajanju od jugoarmade in pri 
osvobajanju od zlorabe prava za ohranjanje oblasti. Smemo upati, da 
po orožarski zgodbi, Depali vasi, Patrii in poročilu KPK ni več smodnika 
za velike poke? Zaželimo si normalizacijo v tej državi in dočakajmo pra-
vega Odrešenika za božič (ne političnega) in pravno državo v letu 2015.

Ob sklepu sodišča pa poleg tega, kar je zapisal dr. Štuhec, ne gre pozabiti še enega vidika, na katerega je opomnil dr. Matevž Tomšič na Siol.net 
pod naslovom “Na braniku privilegijev”.

Brez dvoma je po redakciji januarske številke AM glavna slovenska novica soglasni sklep Ustavnega sodišča, da je treba Janšo izpustiti iz zapora, 
dokler ne bo Ustavno sodišče pregledalo vse obširne spise primera Patria, na podlagi katerih je bil Janša obsojen na 22-mesečno zaporno kazen. Že 
samo dejstvo, da je Janšo treba nemudoma izpustiti iz zapora (kar se je tudi zgodilo), je gromozanska klofuta ne le vsem sodiščem, ki so bila vmešana 
v zadevo, ampak predvsem tistim, ki bi se radi Janše znebili za vsako ceno; in zdaj smo že tako daleč, da tisti mediji, ki so kolikor toliko neodvisni, kar s 
polnim imenom imenujejo Kučana in njegov krog starih komunistov, ki jim demokracija ne gre v račun. Po mnenju pravnih strokovnjakov ta takojšnja 
osvoboditev Janše pomeni, da ustavni sodniki dobro vedo, da je vsa Patria politično insceniran proces in bo temu primeren njihov končni sklep. Jih pa 
čaka trdo delo pregledovanja dokumentov in vsakemu spodnesti njegovo pravno veljavo, da bi se obvarovali očitka, da so politično pristranski. 

Zločinska banda (drugače je ni mogoče imenovati), ki je inscenirala proces Patria – veliki pok iz Finske je napovedal Kučan sam – je sicer dosegla, da 
so pomladne stranke izgubile na volitvah 2008, da je moral Janša odstopiti leta 2013, ko jim je grozil odvzem “revolucionarnih privilegijev”, in končno, 
da so ga pred volitvami 2014 spravili v zapor, da je tako dosegla večino stranka njihove lutke Mira Cerarja. Toda znebili se ga niso – je in ostane njihova 
stalna môra, ki kljub vsemu vedno bolj ogroža njihovo oblast in privilegije, čemur se na noben način nočejo odpovedati. Ostali so pa z dolgimi nosovi, 
kot je to označil profesor moralne teologije v Mariboru dr. Ivan Štuhec v zadnji lanski številki Družine pod naslovom “Dolgi nosovi”.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik KOMU ZVONI?
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Slovenija je na prelomu: ali se bo vrnila v demokracijo ali pa bo 
izbrala avtoritarni sistem. Preizkus je razumevanje Janeza Janše: ali je 
politični tekmec ali sovražnik ljudstva.

Po skoraj natanko pol leta agonije – osebne agonije za zapornika in 
njegovo družino, politične agonije za vso preostalo državo – je ustavno 
sodišče na prostost izpustilo Janeza Janšo. Ukrep je seveda začasen. Na 
končno razsodbo v primeru Patria bo treba še počakati. A že statistika je 
zgovorna. Lani je ustavno sodišče ugodilo le dobrima dvema odstotkoma 
tovrstnih zahtev; od tega je v več kot 80 odstotkih primerov razsodilo 

v prid pritožniku. Dovolj dober razlog, da sporočilo ustavnega sodišča 
tokrat, izjemoma, jemljemo skrajno resno.

Otopelo ljudstvo
Odločitev sodišča pušča izjemno grenak priokus. V njej so namreč 

skoraj dobesedno, beseda za besedo, napisana stališča, ki smo jih 
lahko v zadnjem letu in pol slišali od številnih ustavnih pravnikov, ki so 
opozarjali na nevzdržne napake in kršitve v procesu.

V odločitvi ni nič novega. Vse je bilo že neštetokrat ponovljeno in 
prav tolikokrat preslišano. Vsi tisti pravni strokovnjaki – med katerimi 

Janši je Ustavno sodišča dalo prvo zadoščenje in upajmo, da ne zadnje. Toda škoda, ki jo je banda povzročila ne le s procesom Patria, ampak že 
poprej z insceniranim lopovstvom Depala vas, je veliko globlja. Morebiti gleda Luka Lisjak Gabrijelič v svojem članku “Kako je Janez Janša postal državni 
sovražnik številka ena”, ki je bil objavljen na Siol.net, le nekoliko prečrno, vsaj upam tako, toda ob njegovem izvajanju se je treba zamisliti.

Kratenje pravice do obrambe
V senci odločitve ustavnega sodišča o tem, da je Janeza Janšo treba 

izpustiti iz zapora, je ostala še ena prav tako pomembna razsodba, ki 
jo je ta najvišja sodna instanca v državi sprejela v približno istem času. 
Gre namreč za ustavitev preiskave odvetnikov, ki zastopajo Boška Šrota 
in Andrijano Starina Kosem. Tem so – kljub temu da niso bili ničesar 
osumljeni – preiskovalni organi na podlagi odredbe ljubljanskega 
okrožnega sodišča zasegli podatke o njihovih strankah. 

Ta preiskava je pomenila grobo zlorabo pravosodja, ki po svoji 
škandaloznosti – čeprav nikomur ni povzročila odvzema svobode – ni 
prav veliko zaostajala za procesom v zadevi Patria. Pravica do obrambe 
je namreč ena od temeljnih civilizacijskih pridobitev. Vsakomur, ki je 
deležen kazenskega pregona, mora biti omogočena pravna pomoč 
usposobljenega zagovornika. Za to, da lahko zagovornik uspešno opra-
vlja svoje delo, je nujna zaupnost odnosa z njegovim varovancem; kar 
pomeni, da so informacije, ki jih pridobi od njega, tajne in jih ni dolžan 
(razen v izjemnih primerih) deliti z drugimi. 

Omenjenega posega ni mogoče razumeti drugače kot oviranje dela 
odvetnikov ali celo kot poskus njihovega ustrahovanja. To so manire, ki 
so bile značilne za realsocialistične režime, kjer se je pogosto dogajalo, 
da so oblasti poleg političnih oporečnikov preganjale tudi tiste, ki 
so jih zagovarjali na sodišču. Takšne tendence, usmerjene v krepitev 
represivnosti in arbitrarnosti državnih institucij, pomenijo občutno de-
gradacijo že tako nizkih standardov pravne varnosti. Zato zgolj ustavitev 
teh postopkov ni dovolj. Tisti, ki so odgovorni za njihovo sprožitev, bi 
morali zanje odgovarjati!

Morda se nekaj vendarle premika
Vendar so takšne prakse izraz živčnosti centov moči, ki obvladujejo 

tranzicijsko Slovenijo. Dogajajo se namreč nekateri pozitivni premiki; 
takšni, ki pomenijo vzpostavljanje ureditve, utemeljene na zahodnih ci-
vilizacijskih standardih (omenjene odločitve ustavnega sodišča spadajo 
v ta okvir). To so sicer šele prvi koraki, zato je kakršnakoli evforija močno 
preuranjena. A obetajoče se spremembe, ki so predvsem posledica zuna-
njih dejavnikov, so vendarle razlog za nemir in nelagodje v vrstah tistih, 
katerih življenjski interesi so povezani z ohranjanjem zdajšnjega stanja.

V boj zoper zle tujce
Zato so se (znova) odločili za družbeno mobilizacijo. Tako je skupina 

javno prepoznavnih osebnosti, na čelu z ekonomistom in “vrhovnim sve-
čenikom” ideologije nacionalnega interesa Jožetom Mencingerjem, prek 
tednika Mladina sprožila peticijo z bombastičnim naslovom Preprečite 
razprodajo!. Podpisniki se zavzemajo – kakopak – za ustavitev prodaje 
strateško najpomembnejših podjetij v državni lasti (tako imenovane 
družinske srebrnine) tujcem. Ti zlobni tujci naj bi namreč kot hijene 
prežali na slovenska podjetja (tako so jih upodobili tudi v omenjeni 
reviji), da jih bodo lahko poceni pokupili in v njih izkoriščali brezpravno 
slovensko delovno rajo. 

Tovrsten “rdeči šovinizem”, ki vidi tujce (predvsem tiste z Zahoda) 
kot lakomneže in izkoriščevalce, je že dlje časa tako rekoč zaščitni znak 
slovenske levice. Tiste levice, ki se tako rada trka po prsih s svojo odpr-
tostjo in svetovljanstvom. In kar je še posebej sprevrženo, proti prodaji 
podjetij tujcem agitira medij, ki je sam v večinski tuji lasti – za povrhu 
gre še za kapital precej sumljivega izvora.

Privatizacija kot grožnja privilegijem
Ob vseh velikih besedah o obrambi nacionalnega interesa gre pri tej 

protiprivatizacijski kampanji izključno za ohranjanje privilegijev. Zato je 
zavajajoč, da ne rečemo zlagan zapis v peticiji, da njeni podpisniki od 
prodaje oziroma neprodaje nimajo koristi. Med njimi jih ni prav veliko 
takšnih, ki od obstoječega družbenega modela ne bi imeli zelo konkre-
tnih – materialnih in/ali drugih – koristi. Velika večina jih spada med 
podpornike tranzicijske levice, njihove poklicne kariere pa so povezane 
z javnim sektorjem ali sektorjem, odvisnim od države. Od obsežnega 
javnega sektorja ter spolitiziranosti in monopolov v ključnih družbenih 
podsistemih so odvisne njihove uradniške, novinarske in akademske 
kariere, položaji mnenjskih voditeljev ter s tem povezan vpliv v družbi. 

Očitno se nosilci privilegijev zavedajo, da bo tudi aktualna vlada, 
ki so jo sicer imeli za svojo, nadaljevala privatizacijo. S tem bodo nepo-
vrnljivo izgubili močan vzvod za obvladovanje družbe. Vemo namreč, 
da so državna podjetja najpomembnejši oglaševalci v medijih, tako 
da tisti, ki ima nadzor nad temi podjetji, precej vpliva na medijsko 
poročanje. To pa je nekaj, čemur se naši socialisti nikakor ne bodo 
pripravljeni odreči. Zato se bodo bojevali ne samo proti privatizaciji, 
ampak tudi proti drugim sistemskim spremembam – do zadnjega evra 
davkoplačevalskega denarja.
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Slovenski dominantni mediji so največji negativci leta 2014 in so 
najbolj krivi, da v Sloveniji ob praznovanju 24. obletnice plebiscita še 
vedno nimamo resnične demokracije. Ker ne opravljajo svoje osnovne 
funkcije informiranja javnosti, temveč delujejo kot propagandna 
mašinerija zla, ki vsako novico plasira in jo komentira po ideološkem 
predznaku. Ne delujejo v javnem interesu, temveč v interesu skupin, 
ki celotno tranzicijo preprečujejo normalno delovanje demokracije na 
Slovenskem. Za delovanje demokracije ne zadostujejo zgolj svobodne 
volitve, temveč tudi svoboda medijev, ki volivcem z raznolikostjo infor-
macij in mnenj omogoča informirano odločanje na volitvah. Slovenski 
dominantni mediji, ki obvladujejo več kot 90 odstotkov medijskega 
prostora, skrbijo na eni strani za promocijo svojih ideoloških ljubljencev 

in cenzuro informacij o njihovih slabostih, po drugi strani pa je njihova 
glavna naloga konstantna vojna z ideološkim sovražnikom.

Delovanje dominantnih medijev je prav prozorno. Ko jim neka 
novica ali mnenje ustreza, kot poblazneli citirajo drug drugega: od 
glavnih slovenskih dnevnikov Dela, Dnevnika in Večera do glavnih 
spletnih portalov MMC RTVSLO, 24ur.com, Planet Siol. POP TV, TV 
Slovenija in Planet TV imajo vsi bolj ali manj ene in iste teme, iste 
poudarke, iste interpretacije, včasih je zgolj rahlo drugačen vrstni red. 
Neskončno enoumje, kjer nihče ne sme niti malo misliti drugače, je 
zanje edina resnica, pravica pa zanje pomeni ukinitev vsega, kar moti 
njihov “resničnostni program”.

Društvo novinarjev (DNS) je jedro negativnih praks v dominantnih 

Če ob vsem tem pomislim na to, kakšno vlogo so v vseh teh letih igrali tako imenovani “dominantni” mediji, je bilo njihovo delovanje ne le klavrno, 
ampak prav usodno. Če nekoliko natančneje analiziramo njihovo pisanje (in še več: sem spadata tudi radio in televizija) in njihov odnos do komunistične 
bande v ozadju ter njenih lutk v vladi, potem izraz “klečeplazništvo” ni dovolj. Je namreč pravo “ritolezništvo”, pa naj zveni še tako prostaško. Taki so 
namreč, prostaški do kraja; podrobnosti pa je v Reporteru objavila dr. Maja Sunčič pod naslovom “Medijska mašinerija zla”.

so bili tudi taki, ki so Janši politično vse prej kot naklonjeni –, ki so se 
morali zaradi neprestanega ponavljanja enakih opozoril sami sebi zdeti 
kot pokvarjena lajna, so zdaj vsaj nekoliko potešeni. Dobili so potrdilo 
najvišje pravne instance v državi.

Bolj klavrna uteha. Vmes je bila namreč storjena velikanska škoda 
demokraciji. Ne le zato, ker obstaja – kot ugotavlja ustavno sodišče – 
velika verjetnost, da je bil s kršenjem človekovih pravic iz politične igre 
izločen pomemben političen akter. To je samo po sebi dovolj hudo. Še 
huje pa je, da je to dejstvo, na katero so dolge mesece in leta opozarjali 
številni ugledni pravniki, spremljala brezbrižnost večinske javnosti.

Še tako tehtni argumenti so vedno znova padali v gluho lozo, kjer 
se je ignoranca mešala s sprenevedanjem in privoščljivostjo: »Pa kaj 
… Prav mu bodi!«

Kako so pisatelji izključili Janeza Janšo
Če bi šlo le za kršitve v sodnem procesu, bi lahko obveljala teza, da je 

Janez Janša postal še ena izmed stotin žrtev slovenskega pravosodnega 
sistema, ki je eden najbolj neučinkovitih, nedoslednih in – recimo bobu 
bob – krivičnih v Evropi. Toda Janševi politični nasprotniki, tako v politiki 
kot v medijih in civilni družbi, so temeljito poskrbeli, da ni šlo le za to.

Celoten sistem, ki določa koordinate javnega mnenja, se je v vsem 
tem času usmeril v minimiziranje opozoril o procesnih kršitvah in 
marsikdaj glasno navijal za to, da se sodni obsodbi doda še moralno 
in politično. Odvzem poslanskega mandata je bil zadnji in najbolj 
eklatantni primer.

Toda medijski, javnomnenjski, moralni in kulturnopolitični umor se 
je začel že davno pred tem in svoj simbolni vrhunec dosegel z odločitvijo 
PEN, da Janšo izključi iz svojih vrst. Ta poteza je povzemala vse, kar je 
narobe s protijanšizmom. Težava ni v tem, da nekdo ostro in vehemen-
tno kritizira Janeza Janšo, njegovo politiko, njegovo retoriko, njegovo 
vizijo ali njegove kadrovske prakse. Težava tudi ni v tem, da se nekdo 
politično – torej javno in transparentno – organizira z namenom, da se 
mu onemogoči prevzem oblasti ali njeno izvajanje. To je del normalne 
politične igre, ki je marsikdaj kruta in neizprosna. Težava nastane v 

trenutku, ko se trenja, spori in hude besede, ki vzniknejo kot stranska 
posledica te igre, izkoristijo kot izgovor, da se nekoga a priori izloči iz 
nje. Da se ga razglasi za sovražnika ljudstva, za izmeček, za nekoga, za 
katerega ni prostora v ugledni družbi.

Ne glede na dejanske in objektivno ugotovljive razloge za kršitve 
in napake, ki so se zgodile v sodni kalvariji, znani kot afera Patria, se 
bo za dobršen del prebivalstva ta zgodba kazala kot zadnja etapa te 
izključevalne prakse.

Kakšne bodo posledice sodnega postopka v zadevi Patria?
Posledice bodo vsaj dvojne.
Prvič, Janševi podporniki bodo za kršitve človekovih pravic v zadevi 

Patria klicali na odgovornost ne le dejanskih in objektivnih krivcev, 
temveč celotni slovenski mainstream; to se pravi vse tiste, ki ne spadajo 
v njihov krog.

Drugič: če živiš v okolju, kjer ti še pri najbolj očitnih in eklatantnih 
kršitvah tvojih osnovnih pravic na pomoč priskočijo skoraj izključno le 
podporniki in kjer se politična kritika takoj pretvori v podporo politični 
izločitvi, potem je logično, da lahko računaš le na podpornike. In če 
lahko računaš le na podpornike in če od tistih, ki ne spadajo mednje, 
ne moreš pričakovati niti osnovne državljanske in človeške empatije, 
potem je logično, da postane lojalnost glavni, celo edini kriterij selekcije.

Od klana do tiranije je le korak
Družba, ki se začne organizirati po teh principih – ki so, povejmo 

jasno, principi klanovstva –, se začenja nevarno oddaljevati od razmer 
demokratičnega sobivanja.

Iz te zagate se bomo rešili le tako, da bomo ponotranjili razumeva-
nje, da demokratično politiko sestavljajo akterji, ki si morajo ne glede 
na ostrino svojih spopadov vselej priznavati medsebojno legitimnost. 
To z drugimi besedami pomeni, da nam mora biti naša skupna ljubezen 
do pravice pomembnejša od naše medsebojne antipatije, privrženost 
demokraciji pa pomembnejša od sovraštva do nasprotnika.

Ko enkrat to izgubimo izpred oči, smo na dobri poti v zdrs v takšen 
ali drugačen avtoritarni sistem.
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V naslovu sem se vprašal komu zvoni. Komu torej? Upajmo, da “ta pravim”, bandi in njenim podrepnikom. Morebiti bi bilo dobro prositi Boga, naj 
Slovencem da toliko pameti, da bodo vso to bando enkrat za vselej pospravili na smetišče zgodovine.

1. Alenka Bratušek
Če je komu šlo letos vse narobe, je to zagotovo Alenka Bratušek. 

Najprej je izgubila strankarske volitve proti Zoranu Jankoviću, čemur je 
sledil padec vlade. Nato se je tik pred koncem njene vlade predlagala za 
evropsko komisarko, pa ji niti to ni uspelo, saj ji edini ni uspelo prepričati 
evropskega birokratskega aparata, da je primerna za v komisijo. Name-
sto dobro plačane službe v Bruslju je dobila ubogo mesto v slovenskem 
parlamentu.

2. Dušan Mramor
Finančni minister, ki je zagovarjal varčevanje, a je pokleknil pred 

sindikati.
3. Slovenski davkoplačevalec
Stalni poraženec. Še vedno si polovico plače deli z državo, za kar 

pa dobiva čedalje slabše storitve. Medtem ko njegovi evropski sosedi 
praznujejo zaradi poceni nafte, slovenski davkoplačevalec še vedno 
stiska zobe, ko kupuje bencin.

4. Gašpar Gašpar Mišič
Kot politk ni trajal dolgo, kot politično nastavljen šef Luke Koper 

tudi ne. Pa tudi kot župan ni uspel. Slabo leto za GGM.

5. Jože Mencinger
Kljub stalnemu nasprotovanju privatizaciji je bilo letos prodanih 

kar nekaj slovenskih podjetij. Razpoloženje privatizaciji državnega 
premoženja že dolgo ni bilo tako naklonjeno. Poraz pa je doživel tudi 
na evropski volitvah. Dr. Maja Sunčič ga je njega in Kučana označila za 
največja sovražnika slovenske države in naroda.

6. Uroš Rotnik
Zanka okoli njega se oži. Nekoč vplivni direktor TEŠ (Termoelektrarne 

Šoštanj) in eden od arhitektov čedalje dražjega projekta TEŠ 6 se je za nekaj 
tednov znašel v priporu. Kot kaže, imajo preiskovalci v rokah končno dovolj 
gradiva proti njemu. Se bo zgodba o TEŠ 6 zato v letu 2015 razpletla?

7. Zoran Janković
Ljubljanski župan je prvič po vstopu v politiko izgubil volitve – tako 

državnozborske kot za predsednika Olimpijskega Komiteja Slovenije.
8. Gregor Virant
Izgubil je volitve, stranko in verjetno tudi politično prihodnost.
9.-10. Janko Medja in Aleš Hauc
Ljubljanski in mariborski bankir sta dobila milijarde dokapitalizacije, 

a sta banki kljub temu padli na evropskem testu stresa. Njunih majhnih 
dobičkov bi ju moralo biti sram.

Časopis “Finance” je zadnji dan v lanskem letu objavil seznam največjih slovenskih poražencev v letu 2014. Tule je.

medijih. Zdaj od drugih kot politkomisarji zahtevajo neke zaveze za 
dobre medije. Mar bi se jih sami naprej držali. S favoriti, ki jih menjajo 
kot za stavo, ker so pač zvesti zgolj “stvari”, nas posiljujejo do nezavesti. 
V začetku leta sta bila ljubljenčka dominantnih medijev Alenka Bratušek 
in Uroš Lubej. Dokler vse svoje “ljubezni” niso prenesli na Mira Cerarja in 
Luko Mesca. Vmes so pozabili na Lubeja in se obrnili proti Bratuškovi, 
danes jim celo vzhičenje nad Cerarjem močno popušča in so že povsem 
zblazneli nad Luko Mescem, ki ga vedno bolj nagravžno povzdigujejo 
do neba.

Pri ideoloških sovražnikih so stanovitnejši, zlasti pri Janši, ki ga 
zvesto sovražijo do groba. Njemu ne gledajo samo pod prste, temveč 
tudi pod gate. Ko jim kljub vsem naporom to ne uspe in se realnost 
ne podredi delovanju njihove mašinerije, kot se je zgodilo v zvezi z 
odločitvijo ustavnega sodišča (US) o zadržanju izvajanja zaporne kazni 
za Janšo, potem realnost pač pometejo pod preprogo in obmolknejo. 
Položaj lahko primerjamo s tistim ob Janševi volilni zmagi 2004. Takrat 
so dominantni mediji postali tako histerični, da je nastopil medijski 
mrk pod pretvezo stavke novinarjev. Da jim ne bi bilo treba poročati o 
Janševi zmagi, so se raje zavili v molk.

Zaradi delovanja dominantnih medijev slovenski volivci ne morejo 
svobodno izoblikovati lastnega mnenja, saj jim to preprečujejo medijski 
gospodarji resnice in laži. Nekaj pač obstaja samo, če pride do javnosti, 
sicer ne obstaja ali pa v izkrivljeni podobi, kot jo plasirajo omenjeni 
mediji. Drugi mediji imajo preprosto premajhen domet, da bi to lahko 
spremenili. Zato v Sloveniji ni demokracije, ker ista politična opcija že 
od leta 1945 ohranja medijski monopol tudi po vzpostavitvi formalne 

demokracije leta 1990. Zanje je zgolj popolni monopol “demokracija”. 
Na vsak minimalni poskus razbitja tega medijskega monopola se 
silovito odzovejo: med prvo Janševo vlado smo tako dobili znamenito 
podpisovanje 571 novinarjev, znanih pod imenom F 571. Ker preprosto 
niso mogli prenesti, da bi kdo morda ogrozil njihov monopol, da ne bi 
bilo vse njihovo in po njihovem. Da kdo ne bi mislil drugače od njih.

Proti obstoju drugačnega mnenja niso podpisovali le peticij, temveč 
je bila ustanovljena tudi preiskovalna komisija za brezplačnike, ki jo je 
besno vodila danes propadla političarka Melita Župevc. Motil jih je Mag, 
Reporter je zanje trn v očesu, prav tako Požareport. V najblažjem primeru 
drugačno mnenje diskreditirajo in popljuvajo kot rumeno, medtem ko 
je njihovo driskanje “resno” novinarstvo. Svoboda medijev zanje pomeni 
vedno zgolj obrambo njihovih – na primer Dejana Karbe ali Anuške 
Delić. Ker sta “na liniji”, kritična do njihovih ideoloških nasprotnikov, 
sta zanje velika junaka. Po drugi strani je iz njihovega molka jasno, 
da podpirajo kazenski pregon Igorja Kršinarja, Boštjana Marka Turka, 
Primoža Lavreta, Bojana Požarja, mene in še koga, ki si upa kaj kritičnega 
zapisati o njihovih gospodarjih in moti njihov enoumni ideal medijev, 
po katerem se morajo vsi strinjati z njimi, vse druge pa je treba utišati, 
obsoditi in poslati v zapor.

Svoboda govora je res najlepša stvar na svetu, kot je rekel Diogen. 
Žal v Sloveniji svobode govora ne ogrožajo le nosilci politične in eko-
nomske oblasti, temveč predvsem predstavniki dominantnih medijev. 
Dokler se dominantni mediji ne bodo demokratizirali, v Sloveniji ne bo 
demokracije, temveč nam bo medijska mašinerija zla še naprej prala 
možgane in ustvarjala privid demokracije.
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Janko Mlakar (1874–1953)

SPOMINI

Stan	upokojenca,	ki	je	šel	v	pokoj	s	polnim	šte-
vilom	 let,	 je	skoraj	zavidljiv.	Tako	sem	si	 tudi	 jaz	
mislil	ter	si	v	svoji	domišljiji	slikal	“pokoj”	v	najlepših	
barvah.	Naredil	sem	si	celo	dnevni	red,	kakšen,	sem	
že	pozabil.	Sicer	pa	 tudi	ni	 važno,	ker	mi	dnevni	
red	delajo	drugi.	Da	se	nisem	prvo	 leto	v	pokoju	
dolgočasil,	je	poskrbel	moj	nadzornik	in	prijatelj	dr.	
Opeka.	Naložil	mi	 je,	 da	moram	spisati	 veroučno	
knjigo	za	četrti	razred.	Ta	knjiga	me	je	težila	in	mi	
grenila	življenje	kaka	tri	leta.	Oddahnil	sem	si	šele,	
ko	sem	nesel	zadnjo	korekturo	v	tiskarno.	»Hvala	
Bogu!«	sem	vzdihnil	iz	dna	srca,	»sedaj	boš	pa	začel	
pokoj	uživati.«	No,	in	sedaj	ga	uživam,	samo	tega	
ne	vprašajte,	kakšen	je	ta	“pokoj”.
Ko	sem	končal	na	liceju	zadnjo	šolsko	uro,	nisem	

zapustil	rdeče	hiše	na	Bleiweisovi	cesti	z	zavestjo,	
da	je	bila	to	res	zadnja	moja	šolska	ura	v	življenju.	
Imel	sem	namreč	slutnje,	da	me	bodo	potisnili	še	
v	kako	šolo.	Zakaj	sem	to	slutil,	ne	vem,	slutnje	so	
se	pa	izpolnile.	Že	v	jeseni	leta	1928	sem	se	vrnil	
na	licej,	da	sem	nadomeščal	svojega	naslednika	dr.	
Kotnika,	ki	je	hudo	obolel	na	očeh.	Prevzel	sem	tudi	
višje	razrede,	katerih	sem	se	v	teku	let	že	odvadil,	pa	
sem	bil	prav	zadovoljen	z	njimi.	Šestega	razreda	se	
še	prav	dobro	spomnim,	kako	je	bil	miren	in	pazljiv.	
Iste	učenke	sem	imel	v	četrti,	kjer	sem	jih	komaj	
krotil.	Seveda	je	bil	razred	izčiščen	in	iz	“nerodnih”	
let,	ki	jim	jaz	pravim	“telečja	leta”.	Kljub	temu	nisem	
prav	nič	žaloval,	ko	sem	jih	o	novem	letu	vrnil	dr.	
Kotniku,	ki	je	medtem	ozdravel.
Sedaj	sem	bil	pa	res	skoraj	prepričan,	da	sem	

se	za	vedno	poslovil	od	šole.	Žal,	da	prepričanje	ne	
odgovarja	vselej	dejstvu.	Tudi	pri	meni	ne.	Točno	
tri	leta	pozneje	sem	prestopil	prag	uršulinskega	sa-
mostana	ter	prevzel	dr.	Doklerjevo	zapuščino,	dva	
zadnja	razreda	notranje	meščanske	šole,	ki	je	bila	
na	tem,	da	umrje.	Kakor	bi	moral	učiti	povsod	tam,	
kjer	 se	kaka	 šola	neha.	Na	Bleiweisovi	 cesti	 sem	
držal	svečo	višji	dekliški	šoli	 in	pozneje	 liceju,	pri	
uršulinkah	pa	notranji	meščanski	šoli.
Uršulinska	šola	mi	ni	bila	popolnoma	 tuja,	učil	

sem	na	nji	že	pred	vojsko	v	šolskem	letu	1911/12	
namesto	 obolelega	 spirituala	Bulovca,	 in	 sicer	 na	
pripravnici	in	v	drugem	razredu	notranje	meščan-
ske	šole.	Imel	sem	32	ur	na	teden,	kar	me	pa	ni	
posebno	težilo,	ker	sem	se	na	pripravnici	tako	rekoč	
oddahnil.	To	je	bila	res	idealna	šola.	V	nji	se	mi	ni	
bilo	 treba	boriti	 ne	 zoper	 lenobo	ne	 zoper	nemir.	
Gojenke	so	bile	tako	pazljive	 in	pridne,	da	je	bilo	
pravo	veselje	razlagati	in	izpraševati.	Mislim	pa,	da	
je	sedel	vzrok	miru	in	pridnosti	v	zadnji	klopi	v	osebi	
matere	Evangeliste,	razredne	učiteljie.	Takrat	je	bila	
na	samostanskih	šolah	navada,	da	je	med	veroukom	
vedno	ena	izmed	redovnic	nadzorovala	deklice,	da	
so	bile	mirne.	Zgodilo	se	je	pa	večkrat,	da	je	bilo	

“nadzorstvo”	zadržano,	pa	se	ni	pri	disciplini	prav	
nič	poznalo.	Gojenke	so	bile	prav	tako	mirne	in	pa-
zljive,	ker	so	se	me	–	bale.	Tako	vsaj	mi	je	zaupala	
poznejša	moja	koleginja	na	uršulinski	gimnaziji,	m.	
Magdalena,	ki	je	bila	v	tretjem	letniku	moja	učenka.	
Bile	so	pač	bolj	navajene	Bulovca	kakor	mene,	ki	sem	
se	z	njimi	samo	“uradno”	razgovarjal.	Za	drugačne	
pogovore	nisem	imel	časa,	ker	se	mi	je	po	uri	vedno	
mudilo	 in	sem	moral	 itak	dirkati,	da	sem	prišel	v	
odmoru	pravočasno	na	licej!
Nekoliko	 drugače	 pa	 je	 bilo	 v	 drugem	 razredu	

meščanske	šole,	kamor	so	hodile	večinoma	mestne	
razvajenke	iz	“boljših”	hiš.	Vpeljala	me	je	razredni-
čarka	m.	Elekta,	ki	so	jo	deklice	zelo	rade	imele.	Bila	
je		namreč,	kakor	so	rekle,	“fletna”.	Ker	je	gotovo	
slišala,	 da	poučujem	na	pripravnici	 po	 slovensko,	
me	je	opomnila,	da	je	na	meščanski	šoli	učni	jezik	
nemški.	Vzel	sem	to	“na	znanje”	ter	začel	razlagati	
po	nemško,	in	sicer	o	cerkvenih	očetih,	pri	katerih	
je	moj	prednik	nehal.	Med	razlago	sem	pa	opazil,	
da	me	gledajo	nekatere	učenke,	kakor	bi	razlagal	
v	kitajščini,	med	njimi	tudi	neka	deklica,	ki	je	pre-
sedlala	z	liceja	na	meščansko	šolo.	Ko	sem	nehal,	
sem	 ji	ukazal,	naj	ponovi,	pa	me	 je	gledala	 tako	
“pametno”,	da	sem	takoj	spoznal,	da	ni	nič	razumela.	
Ko	pa	sem	vprašal,	katera	me	še	ni	razumela,	jih	je	
več	kot	polovica	dvignila	roko.
»No,«	sem	rekel	nekam	zadovoljno,	»potem	naj	

pa	po	nemško	razlagam!	Najbolje	bi	bilo,	da	bi	po-
stavil	na	kateder	dva	gramofona,	enega	za	slovensko	
razlago,	enega	pa	za	nemško.«
Tako	sem	dokazal,	da	z	nemško	razlago	ne	bo	

nič.	Zato	sem	poučeval	dvojezično.	Seveda	se	ne	
more	uršulinkam	šteti	v	zlo,	da	so	 imele	nemško	
meščansko	šolo.	Takrat	je	bilo	namreč	v	Ljubljani	
več	nemških	uradniških	in	trgovskih	družin,	pa	tudi	
zavedni	Slovenci	so	radi	pošiljali	deklice	v	uršulin-
sko	šolo,	da	so	se	naučile	nemškega	jezika.	Kdor	
pa	je	hotel	poslati	svoj	nadobudni	naraščaj	v	krilu	
na	meščansko	 šolo	 s	 slovenskim	 učnim	 jezikom,	
je	to	lahko	storil.	Saj	je	današnja	meščanska	šola	
pri	uršulinkah	že	takrat	živela	in	je	bila	sploh	prva	
dekliška	slovenska	meščanska	šola.	Tako	je	bilo	za	
vse	poskrbljeno.
M.	Elekta	je	sicer	med	veroukom	sedela	v	zadnji	

klopi,	pa	sem	moral	kljub	temu	imeti	vajeti	dobro	
nategnjene,	 da	 sem	 vzdržal	mir.	 Deklice	 so	 bile	
pač	od	doma	precej	razvajene.	Ker	so	imele	doma	
najbrž	prvo	besedo,	so	mislile,	da	mora	tudi	v	šoli	
obveljati	njihova.
Ko	sem	prevzel	leta	1931	pouk	na	meščanski	šoli,	

mi	ni	bilo	 treba	več	poučevati	dvojezično,	 tudi	ni	
več	uršulinka	sedela	v	zadnji	klopi	ter	nadzorovala	
deklice.	Tretji	razred	je	bil	majhen,	četrti	pa	precej	
močan.	Pa	smo	se	kljub	temu	še	precej	dobro	ra-

“PENZIONIST”
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zumeli,	čeprav	sem	pri	eni	ali	drugi	zapazil,	da	je	
s	katekizmom	nekoliko	v	nasprotju,	ne	z	vsebino,	
pač	 pa	 s	 prisvajanjem	 te	 vsebine.	 Popolnoma	 se	
pa	v	šolo	le	nisem	mogel	vživeti	in	konec	leta	sem	
zapustil	uršulinsko	šolo	s	trdnim	namenom,	da	se	
nikdar	več	ne	vrnem.	Pa	sem	se	le	…
V	jeseni	sem	prišel	s	počitnic,	ko	se	je	šola	že	

začela.	Pa	srečam	pred	stolnico	prijatelja	dr.	Debev-
ca,	ki	je	bil	takrat	ravnatelj	na	uršulinski	gimnaziji.
»No,	kaj	ste	že	začeli?«
»Že,	jaz	bom	učil	tudi	verouk.«
»Verouk?	Saj	vendar	poučuješ	slovenščino.	Ali	ni	

to	nekoliko	preveč?«
»Pa	 si	 pomagaj,	 če	 si	moreš.	 Ker	 nisi	 ti	 hotel	

prevzeti	verouka,	sem	ga	pa	moral	jaz.«
Iz	njegovih	besedi	je	zazvenel	rahel	očitek,	ki	ga	

nisem	mogel	prenesti.
»Dobro,«	sem	dejal,	»pa	pridem	jutri	v	šolo.«
In	 tako	 sem	prišel	 na	 gimnazijo,	 na	 kateri	 še	

danes	poučujem	in	bom	najbrž	poučeval	tako	dol-
go,	dokler	ne	dosežem	let,	ko	pošiljajo	vseučiliške	
profesorje	v	pokoj,	če	me	Bog	poprej	ne	pokliče	k	
večnemu	pokoju.
Uršulinska	gimnazija	se	je	morala	več	let	boriti	

za	svoj	obstanek.	Borili	so	se	starši,	ki	žele	za	svoje	
otroke	versko	vzgojo,	borile	uršulinke,	ki	smatrajo	
gimnazijo	za	življenjsko	vprašanje	svojega	samo-
stana,	borili	tisti,	ki	so	jih	poslale	v	boj	za	pravico	
javnosti.
Po	 svetovni	 vojski	 (mišljena je prva svetovna 

vojska 1914-1918; op. ur.)	so	zamenjale	uršulinke	
na	notranji	meščanski	šoli	nemški	učni	jezik	s	sloven-
skim.	S	tem	se	je	pa	začel	njen	konec.	Dve	slovenski	
meščanski	šoli	na	istem	zavodu	sta	bili	pač	nekoliko	
preveč.	Medtem	ko	se	je	zunanja	dobro	držala	in	se	
še	danes	prav	tako	krepko	drži,	je	notranja	začela	hi-
rati	(“danes” pomeni leta 1940, ko so Spomini izšli). 
Število	učenk	se	je	krčilo	od	leta	do	leta.	Deklice,	ki	
so	dovršile	uršulinsko	vadnico,	so	najbrž	hrepenele	
po	višji	izobrazbi	in	so	se	zato	zatekale	na	gimnazijo.	
Da	bi	jih	ohranile	na	zavodu,	so	uršulinke	zaprosile	
za	pravico,	da	bi	smele	spremeniti	meščansko	šolo	
v	gimnazijo,	in	so	jo	tudi	dobile.	Tako	so	v	šolskem	
letu	1928/29	opustile	prvi	meščanski	razred	in	od-
prle	prvi	gimnazijski	razred.	Ravnateljstvo	je	drage	
volje	sprejel	dr.	Debevec	in	si	s	tem	naprtil	veliko	
skrbi	in	duševnih	muk.	Te	so	se	začele	že	prvo	leto,	
ko	gimnazija	ni	dobila	pravice	javnosti	in	so	morale	
učenke	delati	skušnjo	na	državnih	zavodih.	Da	so	
bile	dobro	pripravljene,	se	spozna	iz	dejstva,	da	je	
samo	ena	padla.
Skušnja	je	pa	tako	vplivala	na	deklice	in	njihove	

starše,	da	se	je	prihodnjo	jesen	za	drugi	razred	ogla-
silo	samo	sedem	učenk,	ker	je	bilo	čisto	umljivo.	Kdo	
bo	pa	hodil	najprej	celo	leto	v	šolo,	se	pridno	učil,	
potem	pa	še	delal	izpit,	“upal	in	se	bal”,	slednjič	pa	za	
vse	skrbi	in	ves	strah	plačeval	visoke	takse?	Jaz	sem	
se	čudil	tem	malim	junakinjam,	ki	so	bile	kljub	temu,	
da	so	že	okusile	“sladkosti	izpitanja”,	pripravljene	se	
še	podvreči	tej	bolj	ali	manj	mučni	“proceduri”.
Ker	se	ni	izplačalo	za	sedem	dijakinj	vzdrževati	

razreda,	je	bil	dr.	Debevec	zopet	direktor	“enorazred

nice”.	Potem	so	pa	hodile	prošnje	in	posredovanje	za	
pravico	javnosti	na	vse	strani.	Ko	je	pa	prišel	konec	
šolskega	leta,	je	lahko	rekel	prvi	in	edini	gimnazijski	
razred	s	Prešernom:
»Sem	dolgo	upal	in	se	bal,
slovo	sem	upu,	strahu	dal.«
Seveda	strahu	še	ne.	Ta	se	je	šele	začel,	ko	so	

deklice	sedle	k	skušnji	in	začele	pisati	prvo	nalogo.	
Tu	pa	pride	nenadoma	telefonsko	poročila,	da	sme	
gimnazija	izdati	državno	veljavna	spričevala.	Lahko	
si	mislimo,	kako	so	se	deklice	te	vesti	razveselile.	
Katera	je	imela	stavek	začet,	ga	ni	utegnila	končati,	
tako	se	ji	je	mudilo	pospraviti	in	hiteti	domov	s	to	
nepričakovano	novico.
Dr.	Debevec	pa	ni	bil	tako	vesel	kakor	njegove	

“podložnice”.	Pravica,	izdajati	državno	veljavna	spri-
čevala,	je	bila	podeljena	samo	za	dotično	šolsko	leto.	
Kljub	temu	so	naslednjo	jesen	odprli	drugi	razred	v	
upanju,	da	so	bodo	dali	merodajni	krogi	omečiti	in	
da	bodo	dobili	do	konca	leta	pravico	javnosti.	To	pot	
pa	upanje	ni	bilo	zastonj.	Sicer	ob	sklepu	šolskega	
leta	deklice	še	vedno	niso	vedele,	ali	so	že	“izpitane”	
ali	šele	bodo,	zato	je	bilo	pa	njihovo	veselje	toliko	
večje,	ko	so	devet	dni	potem	zvedele,	da	sta	dobila	
oba	razreda	pravico	javnosti.
Sedaj	so	se	opogumili	tudi	starši	in	v	jeseni	se	

je	vpisalo	toliko	deklic	v	prvi	razred,	da	so	morali	
odpreti	vzporednico.	Prejšnji	drugi	razred	je	ostal	
skoraj	polnoštevilno	zavodu	zvest	in	tako	so	uršu-
linke	 lahko	odprle	 tretji	 razred.	Seveda	so	potem	
zopet	skozi	vse	leto	romale	prošnje	in	intervencije	
na	banovino	in	v	Beograd.	Dosegle	sicer	niso	pravice	
javnosti,	vendar	so	pa	dobile	učenke	tretjega	razreda	
spričevala,	s	katerimi	so	se	lahko	vpisale	na	državne	
zavode.	Ker	se	večinoma	niso	poslužile	te	pravice,	
je	dobil	direktor	célo	nižjo	gimnazijo.
»Multiplicasti	gentem	non	multiplasti	laetitiam	–	

Pomnožil	si	ljudstvo,	nisi	pomnožil	veselja«	bi	lahko	
rekel	s	psalmistom.	Sedaj	je	šlo	za	dva	razreda	in	kar	
strah	ga	je	bilo,	če	bo	moralo	toliko	deklic	na	koncu	
leta	k	skušnji.	Ni	čudno,	da	je	vodstvo	uršulinskega	
samostana	iskalo	v	boju	za	pravico	javnosti	pomoči	
povsod	ter	se	oprijelo	vsake	bilke.	Bile	so	res	le	bilke.	
Mene	je	posebno	jezilo	to	ker	so	se	obrnile	celo	na	
tiste	kroge,	o	katerih	bi	bile	lahko	vedele,	da	so	že	po	
svojem	svetovnem	nazoru	verskim	šolam	nasprotni.	
Seveda,	če	se	človek	potaplja,	zgrabi	pač	za	vsako	
bilko.	Poslanstva	so	bila	sicer	vljudno	sprejeta	in	so	
slišala	veliko	lepih	besed,	tretji	in	četrti	razred	sta	
bila	pa	ob	sklepu	šole	le	brez	pravic	in	sta	se	morala	
podvreči	skušnjam,	prav	tako	kakor	drugi	“izpitniki”,	
ki	niso	hodili	v	šolo.	Deklice,	posebno	četrtošolke,	
so	bile	kar	divje,	ko	so	slišale,	da	bodo	“izpitane”,	
zlasti	še,	ker	so	jih	gospodje,	ki	so	takrat	rezali	na	
banovini	 “slovenskemu	 plemenu”	 prosvetni	 kruh,	
prišli	nadzorovat.
»Čemu	nas	je	prišel	inšpicirat?«	so	se	jezile,	»če	

pa	moramo	delati	 skušnjo?	Ali	 je	nadzoroval	 tudi	
tiste,	 ki	 so	 se	privatno	učile?	Če	bi	bile	 to	 takrat	
vedele,	ko	je	prišel	v	šolo,	bi	ga	iz	razreda	vrgle.«
Jaz	sem	to	njihovo	“pobožno	željo”	slišal	in	tudi	

razumel,	posebno	še,	ker	sem	jo	sam	občutil.
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Gospodje	inšpektorji	so	bili	z	uspehi	na	gimnaziji	
zadovoljni.	Kljub	temu	je	eden	izmed	njih	“potolažil”	
m.	Pijo,	da	zavod	ne	dobi	pravice	javnosti.
»Gospa,«	je	rekel,	»prejšnji	časi	so	minili	in	se	

nikdar	več	ne	vrnejo.«
M.	Pija	mu	pa	ni	ostala	dolžna.
»Gospodje	na	banovini	se	menjajo.	Eni	odidejo,	

drugi	pridejo.	Tudi	vi	boste	šli,	naša	gimnazija	bo	
pa	ostala.«
Tako	mu	je	rekla	in	to	je	bil	najboljši	odgovor	na	

prerokovanje,	ki	se	je	kmalu	spolnilo	…
Izpiti	so	tako	porazno	vplivali	na	deklice,	da	se	

jih	je	v	šolskem	letu	1933/34	zapisalo	v	tretji	razred	
samo	štirinajst,	v	četrtega	pa	trinajst.	To	leto	se	je	
končalo	 za	 gimnazijo	 še	 bolj	 katastrofalno.	 Nav-
zlic	vsem	naporom	za	pravico	javnosti	sta	morala	
zopet	oba	razreda	na	državne	zavode	k	izpitom	in	
dr.	Debevec	je	naravnost	obupaval	nad	obstankom	
gimnazije.
»To	je	prava	muka	za	deklice,«	se	je	jezil.	»Naj-

prej	se	vse	leto	uči,	potem	pa	vse	to	nima	nikake	
veljave.	Ali	smo	sploh	še	profesorji?	Saj	smo	le	in-
štruktorji.	Letos	sem	bil	zadnjikrat	direktor.	Drugo	
leto	naj	prevzame	ravnateljstvo	Imakulata,	ki	ji	je	
toliko	za	gimnazijo.«
Jaz	sem	mu	pritrjeval	in	se	tudi	“rotil”,	da	ne	bom	

več	za	inštruktorja.	Ko	pa	je	prišla	jesen,	sva	bila	
zopet	oba	na	gimnaziji,	ki	 je	bila	od	štirirazredne	
ponižana	na	dvorazredno.	Celo	samostanko	pred-
stojništvo	je	obupalo	nad	njeno	prihodnostjo.	Ena	
sama	ni	izgubila	upanja,	m.	Imakulata,	tista,	kateri	
je	dr.	Debevec	 	namenil	direktorat.	Odprla	 je	kar	
na	svojo	roko	tretji	razred.	Posrečilo	se	ji	je,	da	je	
dobila	celih	osem	učenk,	ki	so	se	žrtvovale,	in	učne	
moči,	ki	so	prevzele	na	“njeni”	gimnaziji	pouk.	Sama	
je	poučevala	kar	tri	predmete,	pa	bi	jih	bila	še	več,	
magari	tudi	verouk,	če	bi	ji	bil	jaz	odpovedal.
Neki	profesor	je	njeno	požrtvovalno	ljubezen	do	

gimnazije	takole	označil:
»Če	bi	Bog	dal	Imakulati	na	izbiro	pravico	javnosti	

ali	nebesa,	bi	gotovo	prav	rada	šla	v	pekel,	samo	
da	bi	dobila	uršulinska	gimnazija	pravico	javnosti.«
Gospod	je	nekoliko	pretiraval.	Da	bi	bila	pa	rada	

v	vicah	 trpela,	 samo	da	bi	bil	 tretji	 razred,	otrok	
njenih	bolečin,	državno	priznan,	o	tem	sem	bil	tudi	
jaz	prepričan.
Konec	leta	je	seveda	šla	Imakulatina	“enorazred

nica”	korporativno	na	Poljane	v	dveh	četverostopih,	
da	so	jo	“izpitali”.
Prav	tisto	poletje	pa	je	začela	pihati	druga	sapa,	

ki	je	obetala	lepše	vreme.	V	trdnem	upanju	da	bo	
tudi	na	prosvetnem	oddelku	zapihal	drug	veter,	je	
Imakulata	 zopet	 odprla	 svojo	 enorazrednico,	 ob-
stoječo	iz	tretjega	razreda.	S	četrtim	razredom	ni	
bilo	nič,	ker	so	tiste,	ki	so	šle	na	Poljane	k	izpitu,	
ostale	kar	tam.	To	pot	pa	Imakulatino	upanje	ni	bilo	
osramočeno.	Obljube,	 ki	 so	 bile	 dane	 na	 nešteto	
intervencije,	so	bile	izpolnjene.	Brzojavna	vest,	da	
je	dobila	gimnazija	pravico	javnosti	tudi	za	tretji	in	
četrti	razred,	je	sicer	prišla	šele	26.	maja,	vendar	pa	
še	vedno	o	pravem	času,	da	ni	bilo	treba	deklicam	
zopet	na	Poljane.	Vsak	si	lahko	misli,	kako	smo	bili	

vsi	veseli,	zlasti	pa	še	Imakulata,	ki	 je	videla,	da	
njen	trud	ni	bil	zastonj,	pa	še	v	pekel	ji	ni	bilo	treba.
S	tem	pa	boj	za	gimnazijo	še	ni	bil	končan.	Starši,	

ki	so	svoje	otroke	zaupali	uršulinkam,	bi	bili	radi	vi-
deli,	da	bi	ostali	v	varnem	zavetju	samostanske	šole	
tudi	v	višji	gimnaziji,	kjer	nevarnost	za	mladino	z	
vsakim	razredom	raste.	Samostansko	predstojništvo	
si	pa	ni	upalo	odpreti	petega	razreda,	ker	je	bilo	na	
merodajnih	mestih	še	vedno	nekaj	gospodov,	ki	so	
tolmačili	dekret,	s	katerim	je	bilo	uršulinkam	izdano	
dovoljenje	za	odprtje	gimnazije,	bolj	s	srcem	kakor	
z	razumom.	Slednjič	so	pa	le	prišli	na	najmerodaj-
nejšem	mestu,	seveda	po	krepkem	posredovanju,	
do	spoznanja,	da	ima	gimnazija	osem	razredov	in	
da	imajo	torej	uršulinke	na	svoji	gimnaziji	pravico	
do	vseh	osmih	razredov.	In	tako	je	že	letos	(1940, 
op. ur.)	uršulinska	gimnazija	prav	lep	zavod	s	petimi	
razredi	in	štirimi	vzporednicami.
Jaz	hodim	na	sprehod	navadno	sam,	pa	tudi	po	

gorah	nimam	večkrat	nikake	družbe.	Ob	takih	prili-
kah	premišljujem	po	poti	razne	zadeve.	Veliko	sem	
razmišljal	tudi	o	tem,	zakaj	so	se	nekateri	gospodje,	
ki	so	v	polpreteklem	času	urejevali	šolske	razmere	
v	dravski	banovini	(takrat	še	ni	bilo	Slovenije)	tako	
upirali	uršulinski	gimnaziji.	Saj	so	bili	vendar	emi-
nentno	državotvorni.	Zato	so	gotovo	državo	ljubili.	
Kdor	pa	državo	ljubi,	pozdravlja	z	veseljem	vsako	
delo,	ki	državi	koristi.	Uršulinke	so	videle,	kako	so	
ljubljanske	gimnazije	prenapolnjene	in	da	manjka	
včasih	 profesorjev,	 ker	 ni	 bilo	 zanje	 “v	 budžetu	
predvideno”.	Zato	so	hotele	pomagati	državi	s	tem,	
da	so	odprle	gimnazijo	in	tako	po	svojih	skromnih	
močeh	proračun	za	prosveto	zmanjšale.	Človek	bi	
vendar	mislil,	da	bodo	vsi	gospodje	na	prosveti	z	
veseljem	pozdravili	to	eminentno	državotvorno	delo	
in	šli	dobrim	uršulinkam	na	roke.	Pa	ni	bilo	 tako,	
kakor	nam	kaže	kronika	uršulinske	gimnazije,	mar-
več	so	ji	metali	polena	pod	noge,	nad	katerimi	se	
je	gimnazija	večkrat	spotaknila.	Od	kod	to?	Mnogi,	
žal,	da	sem	bil	tudi	jaz	tako	slep,	so	jih	obsodili,	da	
delajo	to	iz	nasprotstva	do	pobožnih	sester	in	mater,	
pa	so	jih	krivo	sodili.
Gospodje	so	vse,	kar	so	storili,	delali	iz	–	krščan-

ske	ljubezni	do	uršulink.
Vedeli	so,	kako	velika	bremena	si	bodo	pobožne	

hčerke	sv.	Angele	z	gimnazijo	naložile	na	svoja	šib-
ka	ramena,	gledali	so	v	duhu,	kako	se	samostanski	
vrt	krči	na	vseh	koncih	in	krajih,	kako	vstajajo	krog	
in	krog	hiše	in	se	grade	ceste,	kako	bo	dobil	šumni	
svet	vpogled	v	nekdanjo	tiho	idilo,	in	vsega	tega	so	
jih	hoteli	obvarovati.	Da,	še	več,	hoteli	so	uršulinke	
zopet	približati	njihovi	veliki	ustanoviteljici	sv.	Angeli,	
ki	ni	odpirala	gimnazij	in	gnjavila	šolskih	oblastnikov	
za	pravico	javnosti.
Gospodom	se	njihov	namen	ni	posrečil.	Imajo	pa	

lahko	sladko	zavest,	da	niso	krivi,	če	uršulinska	gim
nazija	od	leta	do	leta	bolj	raste,	z	njo	pa	tudi	skrbi	
in	bremena,	ki	jih	nalaga	samostanskemu	vodstvu.
Tiste	dni,	ko	je	gimnazija	dobila	pravico	javnosti,	

se	je	njen	ravnatelj	dr.	Debevec	kar	pomladil,	čeprav	
je	že	nosil	v	sebi	kal	bolezni,	ki	mu	je	prinesla	smrt.	
Dobri	gospod	je	bil	kar	zaljubljen	v	svojo	gimnazijo.	



Kako	je	skrbel	za	napredek	učenk,	pridno	hospiti-
ral	po	razredih	in	vpeljeval		nove	“moči”	v	njihovo	
delo!	Bil	jim	je	res	v	vsakem	oziru	pravi	“Mentor”.	
Vsako	leto	so	mu	dijakinje	čestitali	h	godu.	Zbrale	
so	se	v	risalnici	 ter	ga	v	slovesnem	razpoloženju	
pričakovale.	Ravnatelju,	ki	je	bil	silno	skromen,	to	
ni	bilo	posebno	všeč.
»Čemu	ta	teater?«	mi	je	rekel	pri	neki	taki	priliki,	

ko	sem	ga	spremil	v	risalnico.	Ko	je	pa	videl	vesele	
obraze,	s	katerimi	so	ga	deklice	sprejele,	in	poslušal	
lepe	čestitke,	ki	so	jim	prihajale	iz	srca,	se	je	s	“teat
rom“	sprijaznil	in	bi	ga	bil	prav	gotovo	drugo	leto	
pogrešal,	če	bi	ga	ne	bilo.	Kadarkoli	sva	šla	skupaj,	

se	je	najin	pogovor	sukal	vedno	okrog	gimnazije	in	
tako	tudi	zadnje	popoldne	v	njegovem	življenju,	ko	
sem	ga	obiskal	tik	pred	smrtjo.	Govoril	sem	pa	le	jaz,	
on	ni	mogel	več.	Poslušal	me	je	pa	z	zanimanjem,	ko	
sem	mu	poročal,	kaj	je	novega	na	njegovi	gimnaziji.	
Lansko	šolsko	 leto	sem	mu	pri	sklepni	konferenci	
voščil,	da	bi	vsaj	toliko	časa	še	živel,	da	bi	dočakal	
tisti	slovesni	dan,	ko	bo	izročil	prvim	abiturientkam	
uršulinske	gimnazije	zrelostna	spričevala,	pa	ga	je	
Bog	poklical	k	zadnjemu	izpitu,ki	ga	je	gotovo	prav	
tako	z	odliko	naredil	kakor	tiste	v	življenju.
Uršulinska	gimnazija	bo	svojega	prvega	ravnate-

lja	ohranila	v	trajnem	in	hvaležnem	spominu.
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Raziskovalci	so	odkrili	najhladnejši	kraj	na	svetu,	
kjer	bi	v	le	nekaj	minutah	lahko	zamrznili	človeške	
oči,	nos	in	pljuča,	saj	se	temperature	spustijo	celo	
pod	91	C	(132	F).
Gre	za	rekordno	odkritje	znanstvenikov	iz	Ame-

riškega	nacionalnega	podatkovnega	centra	za	sneg	
in	led.	Kraj,	kjer	je	bila	 izmerjena	rekordno	nizka	
temperatura,	se	nahaja	vzdolž	antarktičnega	gre-
bena.	Mraz,	pred	katerim	se	Slovenija	lahko	samo	
skrije.	Če	bi	trenutne	temperature	po	Sloveniji,	ki	so	
le	nekaj	stopinj	pod	lediščem,	primerjali	z	rekord
no	nizko	izmerjeno	temperaturo,	bi	lahko	rekli,	da	
imamo	pri	nas	vročinski	val.

Najhladnejši naseljen kraj na svetu
je ruska vas
	Za	merjenje	temperature	na	Antarktiki	so	raz-

iskovalci	uporabili	satelite	 in	druge	tehnike.	91,2	C	
(132,2	 F)	 so	 izmerili	 na	 nadmorski	 višini	 3.779	
metrov	na	gori	Dome	Fuji.		Do	zdaj	je	za	rekorderja	
med	najhladnejšimi	kraji	na	svetu	veljalo	območje	
okoli	ruske	raziskovalne	baze	Vostok	na	Antarktiki,	
kjer	so	pozimi	leta	1983	izmerili	rekordno	nizko	tem-
peraturo	zraka,	–89,2	C	(128,6	F).	Raziskovalci	pa	
menijo,	da	obstajajo	še	hladnejši	kraji.	Za	najhlad
nejši	naseljeni	kraj	na	svetu	sicer	še	vedno	velja	

ruska	vas	Ojmjakon,	kjer	 je	povprečna	januarska	
temperatura	–50	C	(50	F).
Med	najhladnejše	kraje	na	svetu	spadajo	še:

–	Plateau	Station,	Antarktika	–84,0	C	(119	F);
–	Verhojansk,	Rusija	–67,7	C	(89,9	F);
–	Northice,	Grenlandija	–66,0	C	(87	F);
–	Eismitte,	Grenlandija	–64,9	C	(84,8	F);
–	Snag,	Yukon,	Kanada	–63,0	C	(81,4	F);
–	Prospect	Creek,	Alaska,	ZDA	–62,1	C	(79,8	F);
–	Fort	Selkirk,	Yukon,	Kanada	–58,9	C	(74	F);
–	Rogers	Pass,	Montana,	ZDA	–56,5	C	(69,7	F);

Slovenski neuradni rekord:
-49C (-56F)
Po	 podatkih	 Agencije	 RS	 za	 okolje	 je	 najnižja	

temperatura,	 izmerjena	 v	 Sloveniji,	 že	 dolgoletni	
rekord.	Na	merilni	postaji	Babno	Polje	so	15.	in	16.	
februarja	leta	1956	namerili	–34,5	C	(30,1	F).	To	je	
sicer	rekord	v	državni	mreži	meteoroloških	postaj.	V	
sredogorskih	mraziščih	Julijskih	Alp	so	bile	neuradno	
izmerjene	 še	 občutno	 nižje	 temperature;	 na	 Lepi	
Komni	je	bila	najnižja	izmerjena	temperatura	–49	
C	(56	F)	9.	 januarja	2009.	Dolgoletne	meritve	v	
podobnih	mraziščih	v	Avstriji,	Švici	in	Nemčiji	pa	so	
pokazale,	da	lahko	temperatura	v	najhujših	zimah	
pade	tudi	pod	–50	C	(58	F).

Barbara Grm

KJER MRAZ REŽE DO KOSTI



P. STANE ZORE OFM
LJUBLJANSKI NADŠKOF IN METROPOLIT
Končno	je	Ljubljana	dobila	nadškofa	in	metropolita,	dosedanjega	frančiškanskega	pro-

vinciala	p.	Staneta	Zoreta.
Rojen	 je	bil	 7.	 septembra	1958	v	Znojilah,	Sela	pri	Kamniku.	 Frančiškanski	 habit	 je	

oblekel	1977,	neslovesne	zaobljube	 je	naredil	1978,	slovesne	1984,	duhovnik	 je	postal	
1985.	Za	ljubljanskega	nadškofa	in	metropolita	je	bil	imenovan	4.	oktobra	2014,	točno	30	
let	po	slovesnih	zaobljubah.	Škofovsko	posvečenje	je	prejel	na	praznik	Kristusa	Kralja,	23.	
novembra	2014	in	bil	 istočasno	umeščen	za	36.	rezidencialnega	škofa.	Po	naslovu	je	7.	
nadškof	na	tem	mestu	(za	Vovkom,	Pogačnikom,	Šuštarjem,	Rodetom,	Uranom	in	Stresom.

V	nadškofa	ga	je	posvetil	apostolski	nuncij	Juliusz	Janusz,	soposvečevalca	
sta	bila	novomeški	škof	Andrej	Glavan	in	celjski	škof	Stanislav	Lipovšek.	Navzoč	
je	bil	kardinal	Rode	(lazarist).	Posvečenja	so	se	udeležili	nadškofje	ordinariji:	
Lackner	iz	Salzburga	(frančiškan),	Hočevar	iz	Beograda	(salezijanec),	Redaeli	iz	
Gorice,	Crepaldi	iz	Trsta	in	Devčić	iz	Reke.	Sodelovali	so	škofje	ordinariji:	Bizjak	
iz	Kopra,	Štumpf	iz	Murske	Sobote,	(salezijanec),	Schwarz	iz	Celovca,	Mrzljak	iz	
Varaždina,	Kutleša	iz	PorečaPule	
in	Komarica	iz	Banjaluke.	Pomožna	
škofa	sta	bila:	Jamnik	iz	Ljubljane	
in	Gorski	iz	Zagreba.	Prišli	so	tudi	
upokojeni	škofje	in	nadškofje:	De	
Antoni	iz	Gorice,	Aichern	iz	Linza	
(benediktinec),	 Pirih	 iz	 Kopra,	
Smej,	 Turnšek	 in	 Kramberger	 iz	
Maribora	ter	Uran	in	Stres	iz	Lju-
bljane	(lazarist).

Grb	novega	nadškofa	metropolita	je	upodobljen	na	poznogotskem	ščitu	španske	oblike	in	
je	deljen,	precedenčno	prvo	polje	pa	sekano.	Osemžarna	zlata	(rumena)	zvezda	predstavlja	
Marijo,	zvezdo	nove	evangelizacije,	vejica	z	lipovimi	listi	predstavlja	slovenski	simbol	in	spo-
minja	na	njegovo	domačijo	v	Znojilah,	kjer	se	po	domače	reče	“pri	Zalipnikovih”,	frančiškanski	
simbol	v	spodnji	polovici	pa	predstavlja	red,	iz	katere	novi	nadškof	prihaja.	Vse	tri	barve	–bela,	
modra,	rdeča	–	pa	aludirajo	tudi	na	slovenske	narodne	barve.
Njegovo	škofovsko	geslo	je:	“Veselite	se	v	Gospodu”	(Flp,4,4).

Kljub temu, da je škof, je še vedno frančiškan. Prednost škofov–
redovnikov je, da lahko nosijo redovni habit ali pa škofovski talar

Ko je sedel na škofovski sedež 
(Plečnikovo delo, ki ga je daroval 
prvemu nadškofu Vovku), je s tem 

prevzel ljubljansko nadškofijo Lipovšek, Zore in Glavan


